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Napovedujemo izide volitev županov
V nedeljo so na vrsti še tretje letošnje volitve – lokalne. Na notranjih straneh
časopisa – od 4. do 18. strani – zato predstavljamo vse županske kandidate
na Gorenjskem in objavljamo volilne napovedi županskih volitev.
Simon Šubic
Kranj – Po aprilskih volitvah
v državni zbor in ravnokar
končanih predsedniških volitvah so pred nami še splošne lokalne volitve, ki jih je
predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič razpisala za nedeljo, 20.
novembra. O datumu izvedbe prvega kroga volitev niti
ni bilo dvoma, saj zakon določa, da se te vedno izvedejo tretjo nedeljo v novembru. V vseh slovenskih občinah bomo volili župane, člane občinskih svetov in svetov krajevnih oziroma vaških skupnosti.

Na očeh javnosti so najbolj volitve županov, ki se
volijo po večinskem volilnem sistemu, zato jih bo v
občinah, kjer nihče od kandidatk in kandidatov ne bo
prejel več kot petdeset odstotkov glasov, treba ponoviti. Drugi krog županskih
volitev, v katerega se uvrstita kandidata z največ prejetimi glasovi v prvem krogu,
bo v teh občinah potekal 4.
decembra. Volitve v občinski svet potekajo v manjših
občinah po večinskem volilnem sistemu, v večjih pa po
proporcionalnem, kjer ima
volivec tudi možnost oddaje t. i. preferenčnega glasu

izbranemu kandidatu z liste, za katero glasuje.
Po podatkih Državne volilne komisije se sicer na letošnjih volitvah za županski
položaj v 212 slovenskih občinah poteguje 618 kandidatov, od tega 107 žensk in
511 moških. Za primerjavo: v
letu 2018 se je na županskih
volitvah pomerilo 688 kandidatk in kandidatov. Najstarejši kandidat na letošnjih
županskih volitvah je star
82 let, najmlajši pa 22. V
23 občinah na območju širše Gorenjske je 73 kandidatov za župana, od tega enajst
žensk.
3. stran

Na Gorenjskem je 73 kandidatk in kandidatov za župana. Največ (osem) kandidatov imajo
v Kranjski Gori, najmanj (po enega) pa v občinah Naklo, Gorenja vas - Poljane, Preddvor
in Medvode. V edini gorenjski mestni občini, mestni občini Kranj, je šest kandidatov za
župana. / Foto: Gorazd Kavčič

Komaj prepoznavni Zelenci

Dnevni center za starejše
V Kranju so odprli nove prostore za dnevno varstvo
starejših. Projekt je vreden dober milijon evrov.

Na poziv okoliških prebivalcev in članov okoljske organizacije Alpe Adria Green so v oktobru izvedli
ekološko patruljo v naravnem rezervatu Zelenci, kjer opažajo predvsem poslabšanje stanja vode.

Ana Šubic
Kranj – Dnevni center za starejše, ki so ga odprli predvčerajšnjim, so uredili na
Planini, v objektu nekdanje Mercatorjeve trgovine,
ki ga je Mestna občina Kranj

Suzana P. Kovačič

Priloga:

Naravni rezervat Zelenci 15. oktobra letos. Polnjenje vode je odvisno od količine padavin,
a vse skupaj lahko traja do konca pomladi prihodnje leto, pogoj pa je, da bo zima prinesla
sneg in bo tudi njegovo taljenje prispevalo k napajanju. / Foto: osebni arhiv

A2U, d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 ŠENČUR

Rateče – Kot opozarjajo v
Alpe Adria Green, je bilo ob
letošnji suši in nizkem vodostaju Zelencev slabo stanje še očitnejše. »Letošnje
poletje je bilo posebno in po
25 letih opazovanj na Zavodu RS za varstvo narave ne
pomnimo tako nizkega vodostaja Zelencev, kot je bil
letos. Nihanje gladine vode
je sicer običajno, najnižje
gladine so bile v letih 2003
in 2004, a pretok vode je bil
kontinuiran, le gladina jezera je bila nižja za dober meter,« so povedali na Zavodu
RS za varstvo narave.
19. stran

odkupila s pomočjo evropskih sredstev in temeljito
obnovila. Letos poleti ga je
predala v brezplačno uporabo domu upokojencev, ki bo
tam izvajal dnevno varstvo
starejših.
21. stran
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Spominska plošča
odkritelju soteske

Ob Domu Taber
oskrbovana stanovanja

V Istanbulu ju je rešila
baklava

Zbornik, poln dobrih
zgodb

Z odkritjem spominske plošče Jakobu Žumru, odkritelju soteske
Vintgar, se je začelo praznovanje
130. obletnice odprtja soteske za
obiskovalce.

Še letos naj bi bil pod streho nov
objekt ob domu starejših v Šmartnem pri Cerkljah, v katerem bo triinsedemdeset stanovanj. Večina je
že prodanih.

Kranjčana Nina Flandija Kadunc in
Rok Kadunc se lahko samo naključju zahvalita, da v nedeljo nista
bila na kraju eksplozije bombe v
Istanbulu.

Devetnajste Železne niti prinašajo
veliko zanimivega branja o preteklosti in sedanjem življenju v Selški dolini, tudi o 400-letnici
župnije v Železnikih.

Danes bo oblačno, občasno
bo rahlo deževalo.
Jutri in v nedeljo bo pretež
no oblačno in večinoma
brez padavin. Hladneje bo.
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31

4/9 °C
jutri: pretežno oblačno
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Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod
nost velja samo za naročnike časopisa Gorenjski glas.
Kuponi so veljavni pol leta. Mali oglas brez kupona zaraču
navamo po ceniku, z 20 % popustom za naročnike. Kupon ni
veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo: naslov v oglas
nem oddelku. Brezplačnega malega oglasa ne morejo uve
ljavljati pravne osebe (tudi s. p.). Oglase sprejemamo na
naslov Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po
telefonu 04/201 42 47 ali po e-pošti malioglasi@g-glas.si;
za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do 14. ure
in za petkovo številko do srede do 14. ure. V malooglasnem
oddelku smo vam na razpolago v ponedeljek, torek, četrtek
in petek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure.

MALI OGLAS

november 2/22

Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:
prodam
kupim
oddam
najamem
podarim
iščem
nudim
zamenjam

RUBRIKA:
Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _ - _ _ - _ _ _
Mobitel: _ _ _ / _ _ _ - _ _ _

Nečitljivih kuponov
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Bodi režiser na SP v nogometu

Foto: RTV Slovenija

Med 20. novembrom in 18. decembrom 2022 bo
v Katarju potekalo
svetovno prvenstvo
v nogometu. Za pomemben del nogometne ponudbe na
RTV Slovenija bo
skrbel tudi Multimedijski center RTV SLO, kjer bodo v kratkem
v ta namen odprli poseben nogometni podportal Bodi režiser
(www.rtv365.si/qatar2022). Bodi režiser predstavlja nov način
spremljanja nogometnega prvenstva. Več različnih kamer bo
gledalce popeljalo v svet nogometa z zanimivih zornih kotov. Z
enostavnim preklapljanjem med različnimi viri bodo nogometni
navdušenci lahko spremljali tekmo po svoji izbiri.
RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa
namizno lučko. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno
odgovorili na vprašanje: Kdo bosta voditelja studijske oddaje
Tisoč in en gol na TV SLO? Odgovore pošljite do ponedeljka,
28. novembra, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Izbrisanih skoraj šest tisoč
napotnic, zadeve urejajo
Ministrstvo za zdravje je iz sistema izbrisalo napotnice pacientov, ki na pregled niso prišli in se niso
opravičili, potem pa so v več zdravstvenih ustanovah odkrili tudi izbris nekaterih veljavnih napotnic.
Suzana P. Kovačič
Ljubljana, Kranj – Na minis
trstvu pravijo, da je bila teža
va pri 5977 pacientih, ven
dar »so med njimi morda
tudi taki, ki se niso opraviči
li za enega od terminov,« je
na nedavni novinarski kon
ferenci povedala v. d. gene
ralnega direktorja Direkto
rata za digitalizacijo v zdra
vstvu dr. Alenka Kolar. Kot
je pojasnila, storitev za od
povedovanje neizkoriščenih
terminov po 30 dneh zad
nji dve leti in pol ni delova
la, saj so jo bili marca 2020
prisiljeni zaustaviti, ker se
v času zaprtja družbe veli
ko posegov ni izvajalo. »26.
septembra letos smo preko
Združenja zdravstvenih za
vodov vse izvajalce obves
tili, da bomo ta servis zno
va zagnali 10. oktobra, in jih
prosili, naj preverijo, ali pri
njih vse deluje,« je razloži
la in dodala, da od izvajal
cev niso prejeli nobene pri
pombe. Po vnovični vzposta
vitvi je bilo od 10. oktobra do
8. novembra zvečer odpove
danih 424.732 napotnic. »V
glavnem gre za napotnice,
ki so imele en sam termin,
na katerega pacient ni pri
šel, ali pa je bil termin izve
den, vendar ne ustrezno za
prt v informacijskem siste
mu. Dejanski oškodovanci
pa so pacienti, ki jim je sis
tem zaprl termine v priho
dnosti in niso oni vzrok ne
realiziranega termina.«

Opravičilo ministrstva
Ministrstvo se za napako
bolnikom opravičuje, v so
delovanju z NIJZ bo te lju
di identificiralo in zavodom,
kjer je pacient imel naročene

Aleš Senožetnik

V nagradni igri, ki je bila objavljena 2. novembra 2022, prejmeta
po eno vstopnico za koncert skupine Maraaya & band v Cerkljah
Slavka Frelih iz Podnarta in Nataša Jagodic iz Komende.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 8. novembra 2022, prejme
dve vstopnici za ogled otroške predstave v Kulturnem centru
Tržič Žana Pfajfar iz Železnikov. Nagrajenkam čestitamo!

Ljubljana – Znani so rezultati
petega popisa cen osnovnih
živil, ki je bil izveden 10. no
vembra. Kot ugotavljajo na
ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, so
se v primerjavi s četrtim po
pisom cene povprečne naj
cenejše košarice osnovnih
živil povišale za 0,49 evra
oziroma 1,2 odstotka. Pov
prečna vrednost košarice v
petem popisu sicer znaša
42,23 evra, kar je za 39 cen
tov več kot v prejšnjem popi
su. Najcenejša je bila tokrat

www.gorenjskiglas.si

Knjigo prejme JOŽEFA GROŠELJ iz Lesc.

Na seznamu, ki ga je ZD Kranj dobil od NIJZ, je bilo 26 nepravilno zaključenih napotnic
v štirih specialističnih ambulantah. / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa
preglede, te sezname preda
lo. Ti bodo morali bolnike
obvestiti in jim določiti nove
termine, če vzrok ni bila ne
opravičena odsotnost. Paci
enti pa bodo morali pri splo
šnih zdravnikih pridobi
ti nove napotnice. Minister
Danijel Bešič Loredan priča
kuje, da bodo do konca me
seca vsi oškodovani bolniki
znova imeli termine, napo
vedal je tudi pripravo zako
na o zdravstvenem informa
cijskem sistemu.

Preverili vse napotnice
»V Splošni bolnišnici Je
senice smo preverili vse na
potnice, ki so bile izbrisa
ne, in ugotovili, da je pri 99
odstotkih prišlo do upravi
čenega izbrisa – izbrisane
so bile napotnice pacien
tov, ki se v preteklosti pre
gleda, za katerega so ime
li termin, niso udeležili.

Košarica nekoliko dražja

Nagrajenke

Darilo

Gorenjski glas
petek, 18. novembra 2022

info@g-glas.si

košarica v Lidlu, kjer bi bilo
zanjo treba odšteti 40,24
evra, najdražja pa v Hoferju,
kjer je stala 46,05 evra.
Ob tem na ministrstvu po
udarjajo, da večina trgovcev
ponuja pretežno slovenske iz
delke. Pri tem najbolj izstopa
jo goveje meso, jajca in jogurt,
ki so pri vseh trgovcih izključ
no slovenskega porekla. Tudi
piščančje in svinjsko meso,
krompir, jabolka, moka in
kruh so pri večini trgovcev
slovenskega porekla, največ
izdelkov s poreklom iz EU pa
je v kategorijah sladkorja, te
stenin, masla in sira.

Pri drugih primerih pa gre
v večjem delu za neustre
zno prenaročanje pacien
tov, ki storitve še niso opra
vili, vendar poudarjamo, da

ZD Škofja Loka čakajo, da
se zadeva sistemsko uredi,
so pa medtem že sami našli
24 primerov nepravilno za
ključenih napotnic,« so spo

V jeseniški bolnišnici paciente pozivajo, naj se storitve,
za katero imajo že pridobljen termin, udeležijo.
imajo termin v našem sis
temu zabeležen, napotni
co pa jim lahko najkasneje
ob obisku aktiviramo. Tre
nutno so aktivirane vse na
potnice in v sistemu ni ne
upravičeno izbrisanih paci
entov,« so sporočili iz jese
niške bolnišnice.

Gorenjski zdravstveni
domovi
»Zdravstveni dom (ZD)
Tržič ne zaznava težav z na
potnicami, v ZD Jesenice
so odkrili kar nekaj prime
rov, ki pa jih že rešujejo. V

ročili iz Službe za odnose z
javnostmi v gorenjskih zdra
vstvenih domovih. »Na se
znamu, ki ga je ZD Kranj do
bil od NIJZ, je bilo 26 nepra
vilno zaključenih napotnic v
štirih specialističnih ambu
lantah. Že sami pa so ugoto
vili šest napačno izbrisanih
napotnic, kjer gre za pacien
te, ki niso imeli obravnave in
prav tako nimajo več veljav
ne napotnice. Prvega od teh
primerov so že rešili, tudi pri
preostalih se bodo potrudili
za hitro in ugodno rešitev za
paciente.«

V Medvodah odpirajo drsališče
Medvode – Danes, 18. novembra, bo ob 18. uri odprtje Drsališča Medvode. Postavljeno je na prireditvenem prostoru ob
medvoški tržnici. Pripravljajo tudi spremljevalni program z
glasbenima gostoma Andrejo Čamernik Rampre in Danielom
Rampretom, za kulinariko pa bosta poskrbeli Zala in Anita iz
televizijskega šova MasterChef Slovenija.

V Kranju sejem rabljene smučarske opreme
Kranj – Včeraj se je v kletni etaži Supernova Mercator centra
Primskovo v Kranju začel 46. kranjski zimskošportni sejem
rabljene smučarske opreme, ki ga znova organizira Združenje
učiteljev in trenerjev smučanja Kranj. Danes bo sejem potekal
od 9. do 20. ure, jutri pa od 9. do 19. ure.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov
Kranj – Jutri se začenja evropski teden zmanjševanja odpadkov pod sloganom Tekstilni odpadki so iz mode. V Evropi je
tekstilna industrija med največjimi onesnaževalci. V Sloveniji
je lani nastalo 10.000 ton odpadkov iz tekstila.

Aktualno

Gorenjski glas
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V nedeljo še lokalne volitve
1. stran
Na letošnjih lokalnih volitvah po vsej državi sodeluje tudi 18.671 kandidatov za
člane mestnih in občinskih
svetov, med katerimi je 8478
žensk in 10.193 moških.
Najstarejši kandidat je star
94 let, najmlajši osemnajst.
Za vstop v mestni in občinski svet se poteguje tudi dvanajst državljanov drugih
držav članic Evropske unije.
Za člane v svete četrtnih,
krajevnih in vaških skupnosti po vsej državi kandidira skupno 12.280 kandidatov, med katerimi je 4833
žensk in 7447 moških. Med
njimi so tudi štirje državljani drugih držav članic EU.
Najstarejši kandidat je star
93 let, najmlajši osemnajst.
Pri volitvah v občinski
svet, kjer se ta voli po proporcionalnem volilnem sistemu, pa je posebnost možnost oddaje t. i. preferenčnega glasu kandidatu z liste, za
katero volivec glasuje.
Splošno glasovanje o kandidatih za župane in občinske svetnike bo v nedeljo. Za
župansko funkcijo se v 212

V

Tudi pred lokalnimi volitvami so od torka do četrtka izvedli predčasno glasovanje, za razliko
od državnih volitev pa je bilo to lahko tudi krajše od treh dni. / Foto: Gorazd Kavčič
občinah poteguje 618 kandidatov. Kjer v prvem krogu
župana ne bodo izvolili, bo
drugi krog 4. decembra. Posebnost lokalnih volitev je sicer tudi, da na njih ni možno glasovati na t. i. volišču
omnia, torej izven kraja bivališča, prav tako ni glasovanja iz tujine.

Sledijo volitve v državni
svet
Naslednji teden bodo potekale še volitve v državni
svet, ki pa so posredne, saj
na njih glasujejo elektorji.
V sredo, 23. novembra, bodo
volili predstavnike lokalnih
interesov, v četrtek, 24. novembra, pa predstavnike

interesnih skupin – delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter negospodarskih dejavnosti. V štiridesetčlanskem državnem
svetu sicer sedi 22 predstavnikov lokalnih interesov in
18 predstavnikov interesnih
skupin.

Najvišje nagrade na nedavih Dnevih slovenskega turizma za Radovljico, Begunje in Kamp Šobec
Marjana Ahačič

Kranj – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko je ta teden vendarle odobrila slabih 649 tisoč evrov
evropskih sredstev za sofinanciranje gradnje manjkajoče kolesarske povezave od

23 gorenjskih občinah,
iz katerih Gorenjski
glas podrobneje poroča, je na letošnjih lokalnih volitvah 73 kandidatk in kandidatov za župana. To so dobri trije
kandidati na občino. Ni videti
malo, a povprečje zvišujejo občine, v katerih je precej več kandidatov od povprečja. V Kranjski Gori jih je na primer kar
osem, v Kranju šest, na Jesenicah, v Radovljici in Mengšu po
pet. So pa tudi občine Naklo,
Preddvor, Medvode in Gorenja
vas - Poljane, kjer volivci nimajo prave izbire, saj imajo le po
enega kandidata, povsod aktualnega župana.
Prebiram volilni razglas za
svojo Mestno občino Kranj. Na
seznamu kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti manjkata krajevni skupnosti Hrastje in Tenetiše. Ni bilo
vloženih kandidatur, piše v pojasnilu na dnu seznama. V še
šestih od preostalih 24 krajevnih skupnosti imajo premalo
kandidatov. Z enakim problemom se ukvarjajo tudi v občini
Radovljica, smo v Gorenjskem
glasu poročali pred kratkim. V
Kamni Gorici so brez kandidatov za krajevne svetnike, na
Srednji Dobravi imajo samo
enega kandidata, potrebovali
pa bi jih vsaj sedem.
Volitve so praznik demokracije, sta rada poudarjala tudi
zadnja kandidata za predsednico oziroma predsednika republike Nataša Pirc Musar in
Anže Logar. Zakaj se torej dogaja, da v nekaterih občinah

zmorejo poiskati samo enega
kandidata za župana in da
v nekaterih vaseh ni nikogar,
ki bi želel sodelovati pri delu
krajevne skupnosti? Razlogov
je seveda več, zato jih niti ne
bomo poskušali našteti vseh.
Na pomanjkanje županskih
kandidatur pa verjetno vpliva
tudi dejstvo, da je politika na
slabem glasu, zato se marsikdo ne želi z njo ukvarjati, pa
četudi se lokalna politika vodi
povsem drugače kot državna. Precej manj je ideološka,
manj je razprtij, bolj je usmerjena v zadovoljevanje potreb
prebivalcev in razvoj lokalnega okolja. Lokalnim politikom
ljudje radi pripenjajo tudi etiketo koruptivnosti. Verjetno
ste že slišali tisto: Kar naj
pokrade, samo da bo še za ljudi dovolj ostalo ...
Na manjše zanimanje po
vaseh za kandidiranje v svete krajevnih skupnosti pa najbrž vpliva tudi sodoben način
življenja. Vse več vasi postaja
spalno naselje, vedno več smo
v avtomobilih, da sploh zmoremo opraviti vse vsakodnevne obveznosti, manj časa smo
po vrtovih, manj se sprehajamo
po vasi, zato je manj pristnih
medsebojnih stikov, povezanosti med sosedi. Vse to vpliva na
pripadnost kraju.
V nedeljo pa se le odpravite
na volišče in soodločajte, kdo
bo naslednja štiri leta upravljal vaš kraj, vašo občino, četudi imate samo enega kandidata za župana. Morda pa je
zato edini, ker je dober ...

ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Urša Peternel, Simon Šubic

Zlatko Kavčič, predsednik Turističnega društva (TD) Lesce, Peter Kolman, predsednik
TD Begunje, Marija Hrovat, predsednica Krajevne skupnosti Begunje, Sašo Gašperin,
predstavnik Turizma Radovljica, župan Radovljice Ciril Globočnik, direktor Kampa Šobec
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Volitve in kandidati

Najvišja priznanja turistične zveze
Radovljica – Turistična zveza Slovenije je na nedavnih
Dnevih slovenskega turizma v Laškem v tradicionalni
akciji Moja dežela – lepa in
gostoljubna 2022 podelila
tudi priznanja krajem in turističnim ponudnikom. To
vseslovensko tekmovanje v
urejenosti in gostoljubnosti
je letos potekalo pod sloganom Kjer je zdravje doma.
Na prvo mesto med izletniškimi kraji so se povzpele
Begunje, vodilni med slovenskimi kampi je Kamp Šobec. Med mestnimi jedri se
je radovljiški Linhartov trg
prebil na tretje mesto, mesto
Radovljica pa na prvo mesto
med turističnimi kraji.

KOMENTAR

Zlatega polja do železniške
postaje v Kranju. Ta bo potekala tudi po mostu čez Savo
na Ljubljanski cesti, ki že nekaj časa čaka na začetek temeljite rekonstrukcije.
»S tem bo MOK omogočila varno vsakodnevno prehajanje kolesarjev in pešcev
med središčem Kranja in

železniško postajo, ki predstavlja pomembno mobilnostno vozlišče javnega potniškega prometa med mestom Kranj in njegovim urbanim zaledjem, Ljubljano
in drugimi občinskimi središči gorenjske regije,« poudarjajo v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko

politiko. Poročali smo že,
da je vrednost celotnega
projekta, ki naj bi ga končali prihodnjo jesen, 2,9 milijona evrov, od tega bosta Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Republika Slovenija skupno prispevali okoli
810 tisoč evrov.
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Kandidati za župane po gorenjskih občinah
V 23 gorenjskih občinah se za mesto župana oziroma županje poteguje 73 kandidatov oziroma kandidatk. Vse na kratko predstavljamo po občinah in
v vrstnem redu, kot so ga z žrebom določile občinske volilne komisije. In kakšne so njihove možnosti za zmago po posameznih občinah? Objavljamo
javnomnenjsko anketo, ki so jo za Gorenjski glas pripravili v klicnem centru Prizma IP, in sicer za 19 občin, v štirih občinah pa imajo samo po enega
županskega kandidata in je zmagovalec že znan. Kot kažejo rezultati ankete, v večini gorenjskih občin v nedeljo še ne bo zmagovalca in bo treba izvesti še
drugi krog županskih volitev, ki bo 4. decembra. Razlago grafov objavljamo na strani 6, oceno napake meritev glede na velikost vzorca pa na strani 18.

Tina Robič, občina Kranjska Gora

Henrika Zupan, občina Kranjska Gora

Rojena je leta 1966, doma je iz Kranjske Gore in je osebna
svetovalka. Je poročena, ima tri hčerke in dva vnuka. Kandidira
s podporo neodvisne liste Zelena dolina in Vesne – zelene
stranke. »Prioriteta je ustvariti vse pogoje za to, da se bomo
domačini spet počutili dobro doma na svojem.« Poudarja zaščito interesov lokalnega prebivalstva, kot primer navaja mehanizem predkupne pravice, iz nepremičnin, ki so na voljo, pa bi
ustvarila zadovoljiv fond stanovanj za domače prebivalstvo.
Zavzema se za zmanjševanje prometa, obremenjenosti okolja
s smetmi in za učinkovito urejanje problematike odpadnih
vod, ureditev zadostne oskrbe z zdravo pitno vodo, sprejetje
OPN, ureditev obrtne cone, štipendije za deficitarne poklice.

Henrika Zupan je rojena leta 1964, živi na Belci in je vodja
financ in računovodstva v javnem podjetju. Je poročena in
mama dveh odraslih otrok. Kandidira s podpisi volivcev. »Za
kandidaturo sem se odločila zato, ker le tako lahko aktivno
vplivam na našo prihodnost. Ker želim, da občina sodeluje
z občani in deluje transparentno.« Kot dodaja, je v najkrajšem možnem času treba sprejeti kvaliteten OPN, vzpostaviti
obrtno cono, ob tem pa poudarja še: »Občanom bomo za
strpnost glede sobivanja s turizmom namenili del proračunskih sredstev, zavzela se bom za učinkovito koriščenje razpoložljivih evropskih sredstev ter za strokovno in administrativno pomoč občanom pri administrativnih zadevah na občini.«

Blaž Veber, občina Kranjska Gora

Franci Koražija, občina Kranjska Gora

Blaž Veber je rojen leta 1977, doma je v Podkorenu. Kandidira
s podporo Alpske liste. Kot pravi, je na dosedanjem položaju
direktorja Turizma Kranjska Gora s trdim delom in majhno
ekipo dosegel cilje. A ne gre le za izkušnje v turizmu. »Dnevno
sem iskal konsenze med krajani, turističnimi ponudniki in
javnimi službami, vzpostavljal rešitve in s tem spoznaval našo
dolino.« Med prednostne projekte uvršča večje vključevanje
kmetijstva, gozdarstva, obrti in drugih dejavnosti v lokalnem
okolju, vzdrževanje in usmerjanje pritiska turističnih tokov po
občini skozi celo leto, iskanje ravnotežja med varstvom okolja,
gospodarskim razvojem in blaginjo prebivalstva, zagotavljanje
kakovostnih delovnih mest in večjo skrb za mlade.

Franci Koražija je rojen leta 1966, živi na Dovjem in je samostojni podjetnik. Je poročen, oče in dedek. Kandidira s podporo
Socialnih demokratov. »V naši občini se je začelo marsikaj
dogajati, bolj je bilo vladanje kot upravljanje. Z mojim programom bo šlo upravljanje občine znova od spodaj navzgor,
vse na osnovi pogovorov z občani.« Med prednostne projekte
uvršča sprejetje kvalitetnega OPN, dvig kvalitete življenja domačinov. Ne bi delal, kot poudarja, proti turizmu, a ga je po
njegovem treba spraviti v prave okvire, da bo ta prinašal turističnim ponudnikom večjo dodano vrednost na obiskovalca,
po drugi strani pa ne bo še bolj obremenjeval lokalnega okolja.
Za občane bi uredil tudi brezplačno parkiranje.

Bogdan Janša, občina Kranjska Gora

Ena Girandon, občina Kranjska Gora

Bogdan Janša je rojen leta 1967, živi v Mojstrani, je poročen in
ima dva sinova. Je inženir varstva okolja, zaposlen je bil na Slovenskih železnicah, zdaj je upokojenec in podžupan. Kandidira
s podpisi volivcev. Navaja več izzivov, med drugim »turizem
'manj je več' in kvaliteta je pred kvantiteto.« Poudarja kvaliteto
bivanja lokalnega prebivalstva, ohranjanje naravnega okolja
in zmerno pozidavo, ugodne pogoje za medgeneracijsko sodelovanje in kvalitetno bivanje mladih. Med prednostnimi so
projekt umirjanja prometa v alpske doline in na Vršič, nova
stanovanja in prostorski pogoji za gradnjo za mlade, kvaliteten
OPN, garažna hiša z manjšim trgovskim centrom, plezalni
center in pokrito drsališče, 24-urna zdravniška oskrba.

Ena Girandon je rojena leta 1988, živi v Podkorenu in poklicno
deluje na področju digitalizacije v finančni direkciji. Kandidira
s podporo stranke Gibanje Svoboda. Kandidatka za županjo
občine Kranjska Gora je, ker: »... menim, da je čas, da ponovno
s ponosom živimo v naših krajih. Čas je za spremembe, čas
za sodelovanje za boljši jutri vseh nas.« Kot prednostne projekte ob morebitni izvolitvi poudarja participativni proračun,
skrb za čisto pitno vodo in urejeno kanalizacijsko omrežje,
umirjanje prometa v Zgornjesavski dolini in poenoten parkirni
režim, reševanje stanovanjske problematike mladih in delovna
mesta za mlade.

Blaž Knific, občina Kranjska Gora
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Bogdan
Janša
VAŠ KANDIDAT ZA ŽUPANA

Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova ulica 8, Ljubljana; OO Kranjska gora
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Naročnik: Bogdan Janša - kandidat za župana, Alojza Rabiča 42a, 4281 Mojstrana

Blaž Knific je rojen leta 1968, živi v Mojstrani in je sedanji
direktor Komunale Kranjska Gora. Kandidira na predlog Miroslava Marjana Knifica in skupine volivcev. »Za kandidaturo
sem se odločil predvsem z vidika vodooskrbe. Vsi se premalo
zavedamo, da bo že čez deset let voda ena najbolj iskanih dobrin na svetu in da je svetu samo še en odstotek pitne vode.«
Zato so v njegovem programu prednostno uvrščeni izgradnja
in posodobitev novih vodohranov ter iskanje vodnih izgub na
območju občine Kranjska Gora. »Občina Kranjska Gora je ena
od vodilnih v Sloveniji pri zmanjševanju vodnih izgub. Samo
v zadnjih dveh letih smo vodne izgube zmanjšali za dvajset
litrov na sekundo,« poudarja Blaž Knific.

Klemen Robič, občina Kranjska Gora
Klemen Robič je rojen leta 1989, živi v Srednjem Vrhu. Po
poklicu je gozdni delavec, kot pove, je po statusu še samski,
kandidira pa s podporo domačinov. »Odločitev za kandidaturo sem sprejel, ker menim, da je čas, da občina začne delovati v dobrobit in korist domačink in domačinov.« Poudaril
je tri projekte: »Ohranitev narečnega jezika v govorni, pisni
in vizualni obliki in ohranjanje tradicionalnih običajev; izboljšanje prometne varnosti predvsem v krajih Gozd - Martuljek,
Podkuže, Belca, Podkepa (dokončanje pločnikov, prehodov
za pešce, na kritičnih mestih postavitev semaforja, kjer je potrebno, izgradnja avtobusne postaje); in še nadgradnja čistilne
naprave Tabre v bioplinarno v primeru, da se to da narediti.«

Gorenjski glas
petek, 18. novembra 2022
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Sabina Mulalić, občina Jesenice

Darko Ćorković, občina Žirovnica

Stara je 40 let, po izobrazbi je diplomirana medicinska sestra, zaposlena je v Splošni bolnišnici Jesenice. Živi na Blejski Dobravi. Predlagatelj je Gibanje Svoboda. Za župansko
kandidaturo se je odločila, ker po njenem mnenju Jesenice
potrebujejo nekoga, ki ima ideje, ki ve, kaj dela, in ki ima rešitve za občino, ne le izgovorov, da ni denarja ali da nečesa ni
mogoče narediti. Kot pravi, svojo politično pot šele začenja,
ob sebi pa ima izjemno ekipo in prek stranke tudi podporo
vlade. Med prednostnimi projekti so skrb za čisto pitno vodo
in urejene Jesenice na vseh področjih, razvoj turizma, zaprtje
deponije Mala Mežakla in odvoz smeti v Ljubljano, ohranitev
bolnišnice in odprtje bazena že pred poletjem.

Darko Ćorković je kandidat Socialnih demokratov. Rojen je
leta 1982 v Ljubljani, otroštvo je preživel v Kranjski Gori in na
Jesenicah, od leta 1996 z družino živi v Mostah. Po zaključki
šolanja na Srednji ekonomski šoli v Radovljici se je zaposlil v
Elanu, kjer je šel skozi celoten proces dela. Trenutno je zaposlen v Elanu Inventa kot vodja montaže, logistike in prodajnih
aktivnosti. Za kandidaturo se je odločil, ker bi rad uresničil svojo vizijo o napredni, odprti občini, kjer bo vsak občan začutil,
da je spoštovan, enakopraven in slišan. Obenem bi rad zagnal
projekte, ki so bili v preteklosti omenjeni, a nikoli realizirani.
Več pozornosti bo namenil kulturni dediščini, športu, turizmu,
kmetijstvu, malemu gospodarstvu, mladim in starostnikom.

Eva Mlakar, občina Jesenice

Ciril Globočnik, občina Radovljica

Stara je 37 let, po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka, dela kot državna notranja revizorka, predlagatelj
pa je Neodvisna lista Za boljše Jesenice. Živi na Jesenicah. Je
novinka v politiki, za kandidaturo se je odločila zaradi splošnega nezadovoljstva v občini, ki so ga povzročili problemi
vodooskrbe, ogrevanja, zapiranja bazena ter večletne stagnacije. V volilnem programu je projekte razdelila v pet vsebinskih sklopov, prednost pa bo namenila okoljskim projektom:
sanaciji vodnih virov, upravljanju komunalnih odpadkov ter
problematiki ogrevanja. Bazen bi ohranila na Ukovi. Posebno
vlogo bi namenila tudi analizi dela in spreminjanju občinske
uprave.

Aktualni župan Radovljice Ciril Globočnik bo kmalu dopolnil 63
let. Po poklicu je učitelj športne vzgoje, občino pa vodi že tretji
mandat. Živi v Radovljici, kandidira s podporo volivcev. Pravi,
da mu je kljub številnim izpeljanim projektom ostalo še nekaj
razvojnih izzivov. V prihodnje želi narediti korak naprej pri
energetski samooskrbi, v sodelovanju s sosednjimi občinami
Radovljico kot turistično destinacijo razvijati v smeri trajnostnega turizma in doseči boljšo zaščito vodnega vira Ovčja
jama. Nadaljeval bi obnove šol in vrtcev, hkrati pa z medgeneracijskim centrom v Radovljici in dislocirano enoto DSO v Kamni
Gorici poskrbel tudi za starejše. Poudarja, da je eno njegovih
najpomembnejših vodil skladen razvoj celotne občine.

Blaž Račič, občina Jesenice
Univerzitetni diplomirani politolog, dosedanji župan, star je
48 let, živi na Slovenskem Javorniku. Predlagatelj je Zoran Račič s skupino volivcev Županova lista za naše Jesenice. Za vnovično kandidaturo se je odločil, ker je v zadnjih štirih letih še
bolje spoznal ključna razvojna vprašanja, pridobil pomembne
izkušnje in postavil temelje za nadaljnje delo. Prednost bo
dal zagotavljanju več parkirnih mest (tudi z gradnjo garažnih
hiš), posodabljanju komunalne in druge javne infrastrukture, nadaljevanju urejanja poslovne cone, energetski sanaciji
javnih objektov, krepitvi vloge Jesenic kot zdravstvenega in
izobraževalnega središča. Spodbujal bo stanovanjsko gradnjo
za mlade in še bolj podpiral društveno dejavnost.

Andrej Vastl, občina Jesenice
Star je 40 let, po izobrazbi je diplomirani trener plavanja,
zaposlen je na ministrstvu za obrambo. Živi na Slovenskem Javorniku. Predlagatelj je Slovenska demokratska stranka (SDS).
Za kandidaturo se je odločil, ker se v izzivih dobro znajde in
jim da svojo smer razvoja. Prednost bo dal razvoju ugodnega
okolja za investitorje, ustvarjanju sodobnega mesta, inovacijskega in tehnološkega vozlišča, uvedbi novih tehnologij, izrabi
alternativnih virov, posodobitvi športne infrastrukture. Med
projekti je tudi izgradnja medgeneracijsko-knjižničnega centra
in bazenskih kapacitet s turističnimi in terapevtskimi dejavnostmi. Posvetil se bo tudi zagotavljanju večje prepoznavnosti
Jesenic in ureditvi turistične dejavnosti.

Peter Bohinec, občina Jesenice
Magister znanosti, zaposlen kot pomočnik direktorja. Star
je 47 let, doma je na Slovenskem Javorniku. Predlagatelj je
stranka Socialni demokrati (SD). Za kandidaturo se je odločil
z željo, da občino Jesenice premakne iz dolgoletne stagnacije.
Izkušnje v politiki si je nabral v vladnih službah, ki pokrivajo
področja obrambe, kulture, sociale, zdravstva. Prednost bo dal
projektom, ki bodo omogočili razvoj gospodarstva, projektom
s področja okolja, sociale, zdravstva, mladih, digitalizacije javnih storitev in trajnostne mobilnosti. Reševanje problematike
bazena Ukova bo začel takoj, da ga bodo kopalci lahko varno
uporabljali že v naslednji poletni sezoni. Primerna lokacija
nove knjižnice bi bila po njegovem na območju Hrenovice.

Občina Kranjska Gora
Blaž Veber

30,5%

Henrika Zupan

21,1%

Blaž Knific

11,1%

Bogdan Janša

8,4%

Klemen Robič

3,2%

Franci Koražija

3,2%

Tina Robič
Ena Girandon

1,6%
0,0%

Ne vem

20,9%

N = 190

Občina Jesenice
Blaž Račič

38,7%

Peter Bohinec

14,8%

Eva Mlakar

9,4%

Sabina Mulalić

8,4%

Andrej Vastl

4,0%

Ne vem

24,7%

N = 297

Leopold Pogačar, občina Žirovnica
Rojen je leta 1966, živi na Bregu, po izobrazbi je pravnik notranjih zadev. Je kandidat za župana Neodvisne liste za Žirovnico. Za župansko mesto se bo potegoval petič, ponovni
kandidaturi pa je botrovala želja, da uspešno zaključi tri večje
projekte, in sicer gradnjo doma starostnikov, obvoznice Vrba
in nove kulturne dvorane. Skupaj z listo so si zadali več nalog,
med drugim gradnjo gasilsko-reševalnega centra v Zabreznici,
parkirišča v Doslovčah, obnovo ceste in gradnjo pločnika Zabreznica–Rodine, obnovo vodovoda v Završnici. Podpirali bodo
socialnovarstvene programe, spodbujali razvoj šole in vrtca,
lokalnih društev, športa, kmetijstva in drugih dejavnosti v občini, zavzemali se bodo za lokalno in energetsko samooskrbo.

Občina Žirovnica
Leopold Pogačar
Darko Ćorković
Ne vem

83,1%
5,2%
11,7%

N = 154
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Tomaž Grohar, občina Radovljica

Renata Zadnikar, občina Radovljica

Tomaž Grohar poudarja, da prihaja iz stare radovljiške rodbine. Je kandidat Slovenske nacionalne stranke (SNS). Star
je petdeset let, živi v Radovljici. Po izobrazbi je strojni tehnik,
trenutno samozaposlen, strokovnjak za antikvaristiko. Je tudi
ljubitelj kulture ter zbiralec vojaških artefaktov iz vseh obdobij.
Doslej v lokalni politiki ni bil aktiven, je pa kot kandidat za
poslanca SNS v volilni enoti Radovljica v kontaktu z občani
spoznal tako lokalne kot državne probleme, kar ga je spodbudilo h kandidaturi za župana, je povedal. Če mu bo uspelo,
si bo prizadeval za nova delovna mesta, energetsko samooskrbo, spodbujanje lokalno pridelane hrane in proizvodov ter
socialno varnost občank in občanov občine Radovljica.

Renata Zadnikar je rojena leta 1971, živi na Ovsišah pri Podnartu in kandidira s podporo stranke Socialni demokrati (SD). Po
poklicu je dipl. upravna organizatorica, trideset let zaposlena
v gospodarstvu, zadnja leta v turizmu. Za kandidaturo se je
odločila, ker meni, da je bil razvoj občine doslej zelo neenakomeren, po drugi strani pa, ker je človek dejanj in se je za
prave vrednote in v dobro vseh pripravljena tudi izpostaviti.
Če bo izvoljena, pravi, si bo prizadevala za uravnotežen razvoj
občine, za pravičnejši participativni proračun, sodelovanje s
krajevnimi skupnostmi, vzpostavitev gorenjskega zavetišča za
živali pa tudi za boljši in brezplačni javni prevoz ter projekte
ohranjanja narave in neprofitna stanovanja.

Janez Waland, občina Radovljica

Vojka Jesenko, občina Radovljica

Janez Waland, kandidat stranke Resni.ca, je 44-letni Leščan,
inženir telekomunikacij. V podjetju, kjer je zaposlen, je tudi
predsednik sindikata. Skrbi tudi za podedovano kmetijo. Če bo
izvoljen, bo svoje delo opravljal ko nepoklicni župan, v ospredje pa postavlja višjo dobrodošlico ob rojstvu otroka, plačilo
dodatnega pokojninskega zavarovanja operativnim gasilcem,
preobrazbo občine v »pametno mesto«, vzpostavitev pogojev za optično omrežje, povečanje kapacitet doma starejših,
skrb za zadostno število družinskih zdravnikov, pogoje za
ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Vsem
otrokom želi omogočiti športno udejstvovanje, v prostorski
plan umestiti gradnjo neprofitnih stanovanj za mlade.

Leta 1973 rojena Vojka Jesenko po življenju v Lescah in Radovljici postaja Brezjanka, pove. Kandidira s podporo volivcev.
Po izobrazbi univ. dip.organizatorica dela ima 25 let delovnih
izkušenj v zasebnem in javnem sektorju. Trenutno je zaposlena v Uradu Vlade RS za informacijsko varnost. Za kandidaturo
se je na pobudo posameznikov in nekaterih organizacij odločila, ker meni, da s svojo ekipo zmore občino iz spalnega naselja
spremeniti v občino priložnosti in prihodnosti, pravi. Če ji na
volitvah uspe, se bo zavzemala za ohranitev in zaščito Sotočja
in zelenih površin, za povečanje sredstev za zagotavljanje
varnosti, za revitalizacijo izpraznjenih poslovnih prostorov ter
za rešitve večletnih nerešenih izzivov po vsej občini.

Anton Mežan, občina Bled
Anton Mežan je 47-letni samostojni podjetnik, ki z družino
živi v na Bledu. Od leta 2006 je član občinskega sveta, dva
mandata je bil podžupan, tokrat se bo prvič potegoval za mesto župana. Njegov program med drugim vključuje: obnovo
Osnovne šole Bled skupaj z izgradnjo telovadnice oziroma
večnamenske dvorane, umestitev lokacije doma za starejše in
lokacij za mlade družine v OPN, gradnja južne razbremenilne ceste in kolesarske povezave Bled–Bohinj, rekonstrukcije
cestne in komunalne infrastrukture. Poleg tega želi uveljaviti
participativni proračun za mlade do 28. leta in štipendijski
sklad za poklice iz gostinsko-turističnega sektorja. S Turizmom Bled bo zastavil drugačno upravljanje destinacije in zagotovil prijaznejše pogoje za sobivanje domačinov in turistov.

Občina Radovljica
Ciril Globočnik

64,8%

Vojka Jesenko

Janez Waland
Tomaž Grohar
Ne vem

3,3%
1,8%
0,9%
23,2%

Rezultati ankete

N = 332

Matevž Pintar

Lista Cirila Globočnika in Ciril Globočnik, Ul. Staneta Žagarja 22 B, Radovljica

Renata Zadnikar

6,0%

Ob prihajajočih župan
skih volitvah smo v klicnem
centru Prizma IP izvedli jav
nomnenjsko raziskavo. Za
sodelovanje v raziskavi smo
prosili polnoletne sogovor
nike na območju gorenjskih
občin. Poklicani so bili na
ključno izbrani iz telefon
skega imenika. Pri izvajanju
raziskave smo pazili na ena
komerno zastopanost vseh
naselij znotraj posamezne
občine. Klicali smo med 10.
in 20. uro, večino klicev pa
smo opravili predvsem v po
poldanskih urah. Prve klice
smo opravili že v soboto, 5.
novembra, zadnje pa v sre
do, 16. novembra.
Glede na starostne razre
de je v naši raziskavi sode
lovalo večje število starej
ših, saj je po telefonu vedno
težje pridobiti mnenja mlaj
ših volivcev. Glede na manj
še število javno dostopnih te
lefonskih številk v imeniku
in dosegljivost poklicanih je
število sodelujočih po neka
terih občinah manjše, kot bi
si želeli, in to velja upošteva
ti tudi pri interpretaciji re
zultatov. Zaradi tega je lah
ko napaka meritve tudi več
ja, kakor jo ponazarja prilo
žena tabela z napako ocene

za posamezne vzorce. Upo
števati je treba, da so rezulta
ti raziskave zgolj ocene, ka
terih natančnost je odvisna
od velikosti vzorca in izmer
jene vrednosti. Natančne
ocene napak oz. intervale, v
katerih se gibljejo napovedi
posamezne meritve za raz
lično velike vzorce, si lahko
pogledate v tabeli na strani
18. Raziskavo smo opravili s
pomočjo računalniško pod
prtega telefonskega anketi
ranja CATI.
Sogovornike smo prosi
li, da nam zaupajo, katere
mu kandidatu bi oddali svoj
glas, če bi bile volitve jutri.
Če je bil sogovornik že od
ločen, nam je zaupal svo
jo izbiro, sicer pa smo mu
našteli kandidate. Nekoliko
več neodločenih volivcev je
v tistih občinah, kjer seda
nji župan ponovno ne kan
didira.
Sodelujočim smo v za
hvalo poslali brezplačne iz
vode Gorenjskega glasa in v
današnjem si lahko ogleda
te tudi rezultate raziskave.
Tiste, ki bi želeli postati naši
naročniki, vabimo, da nas
čim prej pokličete na števil
ko 04/5116 440 in tako izko
ristite ugodnost, ki smo jo
še posebej pripravili za nove
naročnike.
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Janez Fajfar, občina Bled

Jože Sodja, občina Bohinj

Rojen je leta 1955, živi na Bledu, po izobrazbi je univerzitetni
diplomirani etnolog in profesor geografije. Za župana se bo
potegoval petič, za vnovično kandidaturo pa se je odločil v
želji po kontinuiteti, da bodo začeti projekti hitreje sklenjeni.
Obenem želi mlajšim prenesti izkušnje in znanja, zato so se
združili v medgeneracijsko Županovo listo Rad imam Bled. V
njegovem zadnjem mandatu so se začeli izvajati nekateri večji
projekti, kot je gradnja južne razbremenilne ceste, kolesarske
povezave Bled–Bohinj in prizidka Zdravstvenega doma Bled.
Med poglavitne naloge uvršča prenovo osnovne šole, gradnjo
doma starostnikov, neprofitnih stanovanj za mlade družine,
gasilskega doma na Bledu, novo avtobusno postajo.

Zdajšnjemu županu Bohinja, 64-letnemu Jožetu Sodji, se izteka prvi redni mandat. Po izobrazbi je elektrotehnik, živi pa
v Nomenju. Kandidira s podporo volivcev. Pravi, da se je za
ponovno kandidaturo odločil, ker meni, da je doslej dobro opravljal svoje delo. Če bo izvoljen tudi za naslednji mandat, bo
nadaljeval projekte izgradnje komunalne infrastrukture, med
njimi je tudi projekt povezave kanalizacije iz zgornje doline
do čistilne naprave. Infrastrukturo želi urediti tudi po ulicah
Bohinjske Bistrice. V načrtu ima urejanje okolice kulturnega doma J. Ažmana in pokrite tržnice v Bohinjski Bistrici ter
nadaljevanje urejanja dvorane Danica. Poudarja še pomen
izgradnje novih stanovanj za domačine.

Romana Purkart, občina Bled

Miroslav Sodja, občina Bohinj

Rojena je leta 1972, živi v Zasipu, je diplomantka marketinga, zaključuje magistrski študij iz marketinga in odnosov z
javnostmi. Dvajset let je kot novinarka in urednica delala na
Radiu Triglav, trenutno je v. d. direktorice Turizma Bled. Skupaj z listo Gibanje Svoboda Bled bo nastopila kot kandidatka
Gibanja Svoboda. Zavzemala se bo za razbremenitev prometa
z izgradnjo južne razbremenilne ceste in novega parkirišča
P+R v Radovljici, čistejše okolje s pametnim razvojem turizma, poudarek bo dala skrbi za mlade. Med drugim načrtuje
obnovo ali izgradnjo nove osnovne šole s športno dvorano.
Med njenimi programskimi zavezami je tudi zmanjševanje
vpliva podnebnih sprememb, zato nameravajo ustanoviti odbor občinskega sveta za podnebne spremembe.

Miroslav Sodja iz Studora, nekdanji direktor bohinjske občinske uprave, je kandidat stranke Levica. Leta 1964 rojeni
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije je doma v Studorju. Če
bo izvoljen, bo prizadevanja usmerjal v okviru programa pod
geslom Razvoj, vzdržen do narave in odgovoren za zanamce,
je povedal. Ob tem kot glavne cilje poudarja stanovanjski program in gradnjo kanalizacije z vso spremljajočo infrastrukturo
v zgornji dolini, vključno z zagotavljanjem dostopa do kvalitetnih internetnih povezav. Vse več občanov namreč dela od
doma, poudarja, in če bodo imeli za to dobre pogoje, se bodo
manj izseljevali. Zagovarja tudi selitev reciklažnega dvorišča
Komunale na primernejše mesto.

Bojan Traven, občina Bohinj

Občina Bled
Janez Fajfar

42,3%

Anton Mežan
Romana Purkart

GIBANJE SVOBODA,Bleiweisova cesta 30, 1000 LJUBLJANA

Ne vem

36,0%
5,1%
16,6%

N = 253

S podporo skupine volivcev kandidira tudi Bojan Traven, nekdanji novinar in urednik, zdaj predsednik KS Stara Fužina,
kjer tudi živi. Leta 1974 rojeni Traven med drugim kot ključno
poudarja uvedbo t. i. bohinjske rente. Na ta način bi se, pravi,
zbrana turistična taksa pravično porazdelila med vse Bohinjce.
Zavzema se tudi za uvedbo bohinjskega stanovanjskega sklada, s čimer bi reševal težavo (ne)dostopnosti nepremičnin za
domačine. Poudarja pomen energetske samooskrbe občine
Bohinj in napoveduje pospešeno gradnjo malih hidroelektrarn. Ključno se mu zdi, da se v občini za vse dni v letu zagotovi nujna reševalna služba, v zvezi s tem pa poudarja tudi
potrebo po takojšnji izboljšavi cestne povezave z Jesenicami.
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Peter Torkar, občina Gorje

Občina Bohinj
Jože Sodja

Peter Torkar, rojen leta 1975, po izobrazbi mojster oblikovalec
kovin, iz Podhoma se bo kot neodvisni kandidat skupaj z listo
Stopimo skupaj in ob podpori volivcev potegoval za peti mandat. Funkcijo župana bo opravljal nepoklicno. Če bo vnovič
izvoljen, bo ključna obogatitev občinskega proračuna presežek
od pobrane vstopnine v sotesko Vintgar. »Ta sredstva bomo v
prihodnje v celoti namenili doseganju javne koristi,« je dejal
Torkar, ki obljuba, da bodo iz naslova teh sredstev zgradili
novo kulturno-športno-izobraževalni center Gorjanski dom,
nov vrtec, obnovili magistralni vodovod, povečali sredstva gorjanskim društvom in podporo podjetnikom in obrtnikom, zaščitili vodne vire ter gradili in obnovili občinsko infrastrukturo.

52,0%

Bojan Traven

25,3%

Miroslav Sodja

5,0%

Ne vem

17,7%

N = 221

Janez Poklukar, občina Gorje

Občina Gorje
Peter Torkar

Janez Poklukar, po izobrazbi dr. med., spec. internist, rojen
leta 1979, iz Zgornjih Gorij se bo kot župan zavzemal za razvojni preboj podjetništva in obrtništva, več medgeneracijske
solidarnosti in večjo preglednost dela občine. Če bo izvoljen,
se bodo seje občinskega sveta prenašale v živo, v Gorjancu
bo uvedel rubriko Pisma bralcev, skupaj z vsemi občani pa
bo osnoval dolgoročni strateški načrt, ki bo osnova za spremembo občinskega prostorskega načrta, pripravo projektov,
črpanje evropskih sredstev in izvedbo investicij. Osredotočil
se bo na razvojne projekte, kot so čista pitna voda in narava,
naselje za mlade, tehnološki park, medgeneracijski center,
športni park, kulturni dom in logistični center TNP.

43,4%

Janez Poklukar

37,7%

Ne vem

18,9%

N = 106

Občina Tržič
Peter Miklič

Peter Miklič, občina Tržič

32,1%

Drago Zadnikar

Peter Miklič je rojen leta 1966, živi v Virju v Tržiču, je poročen,
oče dveh sinov. Je univerzitetni diplomirani sociolog, samostojni podjetnik kot svetovalec za področje kadrovskega menedžmenta ter organizacijo lokalne in državne uprave pri projektih doma in v tujini. Kandidira s podporo volivcev in liste Tržič
zmore več. »Želim, da Tržič spet razvijamo, gradimo in ustvarjamo. Da se vrnejo smeh, mladost, podjetnost in sodelovanje,«
je utemeljil svojo kandidaturo, med prednostne projekte pa
uvrstil revitalizacijo mestnega jedra, aktivacijo degradiranih
območij, trajnostni turizem, dokončanje projektov prizidka ZD
Tržič, vrtca in šole v Križah vključno z infrastrukturo športnega
parka in ohranjanje kakovostnih naravnih virov.

17,7%

Samo Dolhar

15,9%

Ne vem

34,3%
N = 277

Naročnik oglasa: Peter Miklič

POŠTENO,
PODJETNO,
STRPNO.

TRŽIČ ZMORE VEČ

Samo Dolhar, občina Tržič

Peter Miklič - lokalne volitve 2022,, Virje 14, Tržič

Peter Miklič
za župana

Lista Tržič zmore več
za občinski svet

za Naklo

Kandidati za
občinski svet

Glasujte za!
Razvoj
in nadaljevanje
ter dokončanje
projektov
v občini Naklo!

Volilna enota 1:
1. Zdravko Cankar
2. Mag. Helena Krampl Nikač
3. Aleš Krumpestar
4. Nastja Korenčan
5. Vinko Ušeničnik
6. Anica Tacer
7. Jože Mohorič
8. Tatjana Bobnar

Naročnik:
Gibanje Svoboda
Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana
gibanjesvoboda.si

Več o programu in ključnih razvojnih projektih preberite
na gibanjesvoboda.si in naših družbenih omrežjih.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gorazd Pikec
Dejan Gantar
Marija Trilar
Sabinka Mali Košir
Simon Črnilec
Peter Hkavc
Anton Markič

Samo Dolhar je rojen leta 1962, živi v Tržiču, je poročen, ima
Pizzerijo, gostilno Dolhar v Tržiču. Je nestrankarski kandidat
s podporo volivcev. Kandidira, ker: »... je Tržič treba postaviti
na mesto in v čas, ki mu pripada. Po 42 letih dela, z znanjem,
izkušnjami, odločnostjo in proaktivnostjo sem prepričan, da
to zmorem.« Med prednostne projekte uvršča takojšen pristop k reševanju stanovanjske problematike na vseh nivojih in
problema parkirnih mest, poskrbel bi tudi za večjo kakovost
bivanja ter možnost razvoja v vseh krajevnih skupnostih. Zavzema se za takojšnjo realizacijo spodbud vseh dejavnikov,
ki so temelj za razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva in
za enakopravno sofinanciranje nevladnih organizacij.

Drago Zadnikar, občina Tržič
Drago Zadnikar je rojen leta 1956, živi v Virju v Tržiču. Je
upokojenec, poročen, oče treh otrok. Kandidira s podporo SD.
Kandidira, ker: »... želim povrniti prepričanje občanov, da je
občina zagovornik njihovih interesov, in ne obratno. Glavno
vodilo za odločitev pa je znanje in izkušnje, ki sem jih pridobil
v političnem in strokovnem delu na občini.« Med prednostne
projekta uvršča participativni proračun, dokončanje odprtih
projektov, stanovanjski sklad, spodbudno gospodarsko okolje,
boljše upravljanje turističnih tokov, pridobivanje sredstev iz
evropske kohezijske politike, zadostna sredstva za izvajanje
nujnih GJS in v dodatne objekte za pitno vodo, spremenjen sistem financiranja društev in reševanje socialne problematike.

Ivan Meglič, občina Naklo
Ivan Meglič je rojen leta 1959, doma je v Zadragi, poročen,
oče treh otrok, inženir gradbeništva. Kot edini kandidat se
poteguje za svoj drugi mandat župana. Zastavil je obsežen,
a kot poudarja, izvedljiv program. Dokončali bodo gradnjo
kanalizacije in obnovo vodovoda. V poslovni coni bodo dogradili manjkajočo infrastrukturo, s tem omogočili gradnjo novih poslovnih objektov in novih delovnih mest. Na območju
nekdanje asfaltne baze bodo skupaj z zasebnimi investitorji
začeli gradnjo novih stanovanj predvsem za mlade, starejšim
pa z razvijanjem novih ponudb zagotavljali varno in prijetno
bivanje v domačem okolju. Dogradili bodo novo nogometno
igrišče in skrbeli za opremo gasilskih enot in Civilne zaščite.

Lokalne volitve 2022
Rok Roblek, občina Preddvor

NEODVISNI KANDIDAT

ZA ŽUPANA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

FRANC ČEBULJ

IZPOLNJUJEM SVOJE OBLJUBE

Andrej Karničar, občina Jezersko

ZAMLADE
LISTA

OB ČI NE

CE RK LJ

E

1. Aktivno sodelovanje
pri projektu območja
"Pod Jenkovo lipo"
2. Drsališče
3. Sončni paneli na vseh občinskih stavbah,
subvencije za energetsko samooskrbo
4. Knjigobežnica
5. Parkirišče za avtodome, kamp
6. Plezalna stena
7. Podjetniški inkubator v povezavi z
medgeneracijskim središčem
8. Zunanji fitnes in tekaške steze/trim proge
9. Kolesarske poti
10. Samooskrba pri mladih (lokalna tržnica,
pomen lokalnega nakupa izdelkov,
ozaveščanje mladih)
11. Lastna lokalna blagovna znamka Cerkelj
12. Ureditev šole in vrtca v Zalogu

Peter Muri, občina Jezersko
Peter Muri, rojen leta 1975, po poklicu gozdarski tehnik, sicer
kmetovalec, je doma z Zgornjega Jezerskega. Za župana kandidira prvič, občinski svetnik je v preteklosti že bil. Predlaga ga
Borut Žagar s skupino volivcev. Za kandidaturo se je odločil,
ker se mu zdi, da na Jezerskem določene stvari potekajo preveč enosmerno. Strinja se, da je turizem pomembna panoga,
a ni edina, tudi drugim je treba dati možnost. Projekti, ki so
bili v preteklosti že zastavljeni, so zastali, pravi, največji izziv
pa mu predstavlja povezovanje. Predvsem je zanj ključnega
pomena vključevanje vseh deležnikov. Meni tudi, da bi Občina
Jezersko lahko občanom nudila bistveno več, bolj spodbujala
malo gospodarstvo ter da bi se bilo treba odpreti tudi navzven.
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Jure Narobe(42)
samostojni podjetnik;
univ. dipl. ekonomist

Nejc Pušavec(32)
direktor podjetja;
ekonomski tehnik

Nina Veselinović(40)
vodja poslovne podpore;
univ. dipl. ekonomistka

Irma Žagar(31)
zdravstvena administratorka;
dipl. inženirka agronomije

Klemen Šter(36)
specialist za področje direktne prodaje;
dipl. eko. (UN) in mag. posl. ved

Borut Prosenc(35)
inštruktor varne vožnje;
dipl. inženir prometne tehnologije

Špela Triller(36)
administratorka;
gimnazijska maturantka

Eva Likozar(20)
študentka;
maturantka

Jaka Korošec(31)
trener košarke

Matija Štular(37)
komercialist;
ekonomski tehnik

Ana Šink(27)
gostinka, pekarica;
org. poslovanja v gostinstvu in turizmu

Špela Praznik(43)
nabavnica v podjetju;
univ. dipl. sociologinja

Jan Grošelj(28)
koordinator logističnih procesov;
dipl. ing. navtike

Tadej Žvikart(46)
profesor športne vzgoje

Petra Berčič(32)
višja svetovalka;
dipl. matematičarka

Špela Kropivnik(30)
strokovna sodelavka v marketingu;
diplomirana dizajnerka

Narobe Jure, Lista za mlade občine Cerklje, Trnovlje 16, Cerklje na Gorenjskem

VOLITE

Franc Čebulj, občina Cerklje
(Do)sedanji župan Franc Čebulj je letos dopolnil sedemdeset
let. Kandidira s podporo volivcev in svoje Liste za razvoj vasi
pod Krvavcem. »Če ne bi bilo spodbud občanov, ki pravijo,
da je škoda, da bi jih zapustil s toliko izkušnjami v dokaj nepredvidljivih časih, se ne bi odločil za kandidaturo,« pravi. V
programu poleg podpore različnih dejavnosti poudarja zaščito vodnih virov na pobočju Krvavca z izgradnjo kanalizacije,
gradnjo infrastrukture na Štefanji Gori, gradnjo vrtca v Zalogu,
namestitev sončnih elektrarn na občinske objekte, ureditev
kolesarskih poti, obnovo Hribarjeve hiše, sprejem OPPN za
območje Pod Jenkovo lipo … Napoveduje pridobivanje evropskih sredstev ter prizadevanje za dobro sodelovanje.

LUKA

2

ŠTUMBERGER

za župana
Povezani v naslednji korak

TOP
LISTA
LUKA

Luka Štumberger, občina Cerklje
Luka Štumberger, 42-letniprof. športne vzgoje, podjetnik,
občinski svetnik, kandidira s podporo volivcev in svoje TOP
liste, ki se je povezala z Listo za vas in Listo za Cerklje, kar po
njegovi oceni prinaša dodatne politične izkušnje. Zase pravi,
da je »kritičen opazovalec dogajanja v občini, ki nosi breme
dolgoletnega enoznačnega pogleda na razvoj, kar pa ne pomeni, da ne vidi tudi pozitivnih premikov«. Programske smernice
je osredotočil na štiri področja: turizem, obrt, podjetništvo,
kmetijstvo; razvojni projekti za okolje, prostor in infrastrukturo; šport, kultura, izobraževanje; skupnost otrok, mladih,
družin in starejših. Napoveduje trdo, pošteno delo za še kakovostnejše bivanje vseh občanov ter prizadevanje za dialog.

Matej Knific iz Prebačevega, rojen leta 1980, po izobrazbi
logistični tehnik, se bo za župansko mesto potegoval kot
kandidat Gibanja Svoboda. Prizadeval si bo za razvojno naravnano občino, ki bo spodbujala mlade, podjetnike, kmete,
ki bo nudila pomoč starejšim ter skrbela za razvoj turizma,
varovanje okolja, trajnostne mobilnosti, in občino, ki bo pri
pripravi projektov poslušala svoje občane in bila odprta za
vse. Ključni razvojni projekti so: izgradnja neprofitnih stanovanj, sprejem novega občinskega prostorskega načrta, dnevna
oskrba starejših, umestitev lokalnega avtobusnega prometa
in izboljšanje kakovosti javnih zdravstvenih storitev. Poskrbel bo za enakomeren razvoj občine, uvedel bo participativni
proračun in občino Šenčur naredil digitalno in zeleno občino.

S PODPORO LISTE FRANCA ČEBULJA –
ZA RAZVOJ VASI POD KRVAVCEM
TER VOLIVK IN VOLIVCEV

Čebulj Franc - neodvisni kandidat za župana občine Cerklje z podporo volivcev, Adergas 27, Cerklje na Gorenjskem

Andrej Karničar je letos dopolni 52 let. Skupaj s soprogo Polono vodita uspešno turistično zgodbo Šenkove domačije.
Profesor športne vzgoje zaključuje prvi mandat županovanja
na Jezerskem, odločil pa se je, da se bo s podporo volivcev
potegoval še za drugega. V ponovno kandidaturo so ga prepričali tudi prihajajoči izzivi in projekti, med katerimi izstopajo
predvsem rekonstrukcija in energetska sanacija osnovne šole
in vrtca ter izgradnja pločnika med Grabnarjem in Korotanom
ter bencinskim servisom in Lustikom. Še naprej bo podpiral
bogato društveno dejavnost ter spodbujal razvoj turizma,
kmetijstva in gozdarstva, da bo na Jezerskem obstala ključna
infrastruktura za vse prebivalce.

Matej Knific, občina Šenčur
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Leta 1989 rojeni Rok Roblek, magister inženir agronomije, se s
podporo volivcev poteguje za drugi mandat v Preddvoru, kjer
je edini županski kandidat. Prihaja iz Bašlja, je poročen, nedavno je dobil hčerko in tretjič postal oče. V novem mandatu
načrtuje realizacijo projektov, ki so že v teku, po pomembnosti
pa po njegovem mnenju izstopata dva večja infrastrukturna
projekta v Potočah in Bašlju. Poudarja, da bo treba najti rešitev
za obvozno cesto za naselje Hrib, nujna bo celostna rešitev
v zvezi z odpadki v občini, sanacija glavnega mostu čez Kokro ob vstopu v Preddvor, kjer računa tudi na pomoč države.
Pokazala se je tudi potreba po še enem zdravniku družinske
medicine, tako da bodo iskali rešitev tudi na tem področju.

4

ŠTUMBERGERJA

Čas je za:

Ropotar Nataša in skupina volivcev, Spodnji Brnik 63, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Gorenjski glas
petek, 18. novembra 2022

1. novo trgovino;
2. letno - zimski bazen;
3. nov vrtec in širitev OŠ v Zalogu
(podrobna idejna zasnova sledi);
4. participativni proračun;
5. popravilo vseh povoznih jaškov
na cestah v občini;
6. skrb za otroke s posebnimi
potrebami;
7. kolesarsko pot s postajališči;
8. trim stezo po celotni občini;
9. podjetniški inkubator;

10. parkirišče za avtodome;
11. sodobno polnilno postajo za
avtomobile z vsaj 100 kw;
12. ureditev javne razsvetljave v
občini;
13. ureditev glavnega trga v Cerkljah;
14. ureditev namakalnega sistema za
kmetijstvo;
15. v poslovni coni zagotoviti mesto
za domače obrtnike in podjetnike;
16. …

Lista

Lista
Za Vas

Lokalne volitve 2022
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Ciril Kozjek, občina Šenčur

Valerij Grašič, občina Šenčur

Rojen je leta 1951, živi v Voklem, po izobrazbi je strojni tehnik.
Kot kandidat stranke SLS in s podporo stranke SDS se bo potegoval za tretji mandat. Še naprej si bo prizadeval za dvig kakovosti življenja v občini in za realizacijo načrtovanih projektov.
Med ključne projekte naslednjega mandata uvršča: gradnjo
namakalnega sistema na območju naselij Trboje, Prebačevo
in Žerjavka, ureditev ceste Šenčur zahod, ceste Šenčur–Britof
in Weingerlove ulice, gradnjo novega kulturnega doma, šole,
vrtca in gasilskega doma v Šenčurju ter gradnjo dveh krožišč,
in sicer krožišča na avtocestnem izvozu Brnik na državni cesti
Kranj–Brnik ter krožišča za avtocestnim izvozom in naseljem
Voglje. Skrbel bo za enakomeren razvoj vseh naselij.

Rojen je leta 1971, po izobrazbi doktor informacijskih znanosti, že trinajst let živi v Srednji vasi. Dva mandata je občinski
svetnik, ima izkušnje iz gospodarstva in industrije, ukvarja se
s prostovoljnim delom in vzgojo mladih. Je županski kandidat
in nosilec liste Nove Slovenije. V program so strnili rešitve, ki
so trajnostno naravnane in naklonjene občanom. Med drugim
bodo zagotovili občinski fond za cenovno ugodna najemniška
stanovanja za mlade in dodatne oblike pomoči za starejše,
spodbujali bodo šport, turizem, kulturno dejavnost, podjetništvo, lokalno in energetsko samooskrbo, umestili bodo severno obvoznico, preuredili občinsko upravo, uredili občinsko
jedro, zgradili novo osnovno šolo, vrtec in gasilski dom.

Anita Praprotnik, občina Šenčur

Ivo Bajec, mestna občina Kranj

Prva kandidatka za županjo Občine Šenčur Anita Praprotnik iz
Žerjavke je stara 44 let, mati treh otrok, žena in podjetnica, ki
zasebno in poslovno stavi na poštenje, spoštovanje in prijaznost. Zavezala se je, da bo občina Šenčur varna skupnost za
ljudi vseh starosti, poklicev in zanimanj. Program je zasnovala
na potrebah in željah prebivalcev: razširitev zdravstvenih storitev, naložbe v šolo, vrtec, dnevno varstvo za starejše občane in
v športne objekte, vzpostavitev javnega prevoza ter izgradnja
občinskih stanovanj. Povečala bo uporabo lokalnih izdelkov
v javnih ustanovah ter dvignila samooskrbo na ravni celotne
občine. Z ekipo strokovno podkovanih svetnikov zagotavlja
pregledno in učinkovito poslovanje občinske uprave.

Ivo Bajec iz Britofa je kandidat SDS, NSi, SLS in Zelenih Slovenije. 61-letni upokojenec je večino delovne dobe preživel v
Slovenskih železnicah, kjer je bil nazadnje koordinator za tovorni promet na 10. koridorju. Za župana kandidira drugič. »V
zadnjih štirih letih Mestna občina Kranj ni vsega izpeljala do
konca, zato bomo vse, kar ni bilo dokončano, izpeljali v našem
mandatu,« napoveduje. Obljublja ureditev Kranja kot varnega
in otrokom prijaznega mesta, omejitev politike priseljevanja,
oživitev Kranja kot regijskega središča z gorenjsko univerzo
in bolnišnico, nov dom starostnikov in koncertno dvorano,
znižanje cen komunalnih storitev, pospešitev gradnje namakalnega sistema Sorško polje in ureditev industrijskih con.

Občina Jezersko

Občina Cerklje

Andrej Karničar
Peter Muri
Ne vem
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Franc Čebulj

62,1%

74,7%

Luka Štumberger

17,2%
20,7%

12,0%
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VERJAMEMO

v občino Šenčur

za Šenčur

Matej

ZA ŽUPANA

Zakaj voliti županskega kandidata in listo NSi

kandidat za župana

• Ker prinašamo svež veter v razvoj občine Šenčur
• Ker smo se dokazali s svojim delom
• Ker povezujemo državno in lokalno politiko

C

Ključni dosežki ekipe NSi za občino Šenčur:

Glasujte za!

M

• začetek gradnje ceste Britof Hotemaže, kar prej desetletja ni bilo uresničeno
• Začetek projekta za reševanje prometnega zamaška Šenčur Kranj z izgradnjo
avtocestnega izvoza Kranj sever
• Dodatna finančna sredstva občini (več kot 700.000 €) v letih 2020-2021
• Dokončanje manjkajočega dela kolesarske steze letališče Brnik - Šenčur
• Projekt izgradnje doma starostnikov

Y

CM

MY

CY

1

CMY

Kandidatna lista NSi za občinski svet:

Kandidati za občinski svet

K
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Nova Slovenija, Dvorakova ulica 11A, 1000 Ljubljana, OO Šenčur

Volilna enota 1:

Naročnik: NSi

1. dr. Valerij Grašič, Srednja vas
2. Mirjam Tičar, Voklo
3. Štefan Lebar, Visoko
4. Sonja Rozman, Šenčur
5. Renato Gorenc, Šenčur
6. Tatjana Grilc, Šenčur
7. Ambrož Zupan, Luže
8. mag. Tadeja Kuhar Osterman, Visoko
9. Ivan Tičar, Voklo
10. Mag. Bernarda Rozman, Šenčur
11. Jože Orehar, Šenčur
12. Marija Taljan, Šenčur
13. Sandi Kralj, Velesovska cesta
14. Antonija Vrtač, Visoko
15. Šimenec Ciril, Olševek
16. Škofic Janez, Šenčur
17. Patricija Vehovec, Prebačevo

Naročnik: Gibanje Svoboda, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana, gibanjesvoboda.si

4

dr. Valerij
GRAŠIČ

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

Urška Ropret
Gorazd Ropret
Katja Milovanović
Darko Novak
Polona Rogelj
Mladen Krčić
Tina Jenko
Tomaž Perdan

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Suzana Kolenc
Andraž Stojanoski
Mateja Sekne
Nejc Košir
Petra Kovič
Žiga Kunstelj

6

Več o programu in kandidatih preberite na spletni strani
gibanjesvoboda.si
Naše aktivnosti lahko spremljate na družbenih medijih.
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Aleksander Svetelj, mestna občina Kranj
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Mestna občina Kranj

Aleksander Svetelj iz Rakovice je kandidat stranke Več za Kranj.
Leta 1966 se je rodil v Düsseldorfu, v Kranju pa živi od prvega
razreda osnovne šole. Po izobrazbi strojni tehnik je soustanovitelj in direktor podjetja s področja avtomobilske industrije.
»Za kandidaturo sem se odločil, ker sem prepričan, da se v
naši občini marsikaj lahko uredi in spremeni na bolje. Predvsem se lahko postopa drugače in bolj učinkovito kot v tem
mandatu,« pravi. Med njegovimi prioritetami so uravnotežen
razvoj celotne občine, dostopna stanovanja, gospodarski pospešek za več delovnih mest, urejanje cestne in komunalne
infrastrukture, zagotavljanje kakovostnih pogojev v šolah in
vrtcih, ustvarjanje prijaznega bivalnega okolja za vse ...

Matjaž Rakovec

46,4%

Ivo Bajec

10,9%

Zoran Stevanović

6,4%

Aleksander Svetelj
Igor Velov
Srečko Barbič

4,7%
2,9%
2,0%

Ne vem

Igor Velov, mestna občina Kranj

26,7%

N = 549

Igor Velov iz Stražišča kandidira s podpisi volivcev in s podporo Liste za razvoj Kranja. 45-letni magister znanosti je zaposlen kot samostojni podjetnik. Dolgoletni mestni svetnik je
bil v preteklosti že podžupan Kranja, v zadnjem mandatu pa
tudi državni svetnik. Kranj je po njegovih besedah v zadnjih
dvanajstih letih stagniral tako pri umeščanju pravih vsebin v
mestno jedro in na stanovanjskem področju kot tudi na športnem in gospodarskem področju. »Verjamem, da sem sposoben zbuditi Kranj iz razvojnega spanca,« pravi in napoveduje
izvedbo za občane koristnih projektov, kot so večnamenska
športna dvorana, avtobusna postaja na obstoječi lokaciji, dom
starejših občanov, regijska bolnišnica, stanovanja ...

Zoran Stevanović iz Stražišča je kandidat Resni.ce, katere
predsednik je. 40-letni magister menedžmenta je samostojni podjetnik in mestni svetnik, ki je za župana kandidiral že
leta 2018. Napoveduje, da bo ljudski župan. »Loteval se bom
projektov, ki bodo zares koristili občini, vsakršna oblika klientelizma in nepotizma bo popolnoma odpravljena,« obljublja.
Med drugim napoveduje izvajanje pritiska na državne organe
zaradi nekontroliranega priseljevanja tujcev, reševanje stanovanjske problematike mladih in povečanje investicijskega
dela v participativnem proračunu. Med napovedanimi projekti
so tudi večnamenska športna dvorana, gradnja manjkajočih
pločnikov in kolesarskih poti, začetek preselitve cone Laze ...

Socialni demokrati, Levstikova 15, 1000 Ljubljana

Zoran Stevanović, mestna občina Kranj

oglas 133x97.indd 1
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Aleksander
Svetelj

Matjaž Rakovec, mestna občina Kranj
Matjaž Rakovec s Primskovega je kandidat SD. 58-letni univ.
dipl. ekonomist je aktualni župan Kranja in predsednik Hokejske zveze Slovenije. Kot pravi, potrebuje nov županski mandat, da dokonča zastavljene projekte. »Po črpanju evropskih
sredstev smo drugi v Sloveniji. Ker smo ena manj zadolženih
mestnih občin, imamo še veliko možnosti za nove investicije.«
Napoveduje prometno strategijo s centralno potniško postajo
na železniški postaji, avtocestnim priključkom Kranj sever,
štiripasovnico Kranj–Šenčur in kolesarskimi povezavami. Napoveduje tudi nadaljnjo gradnjo komunalne infrastrukture in
energetsko sanacijo stavb, nova stanovanja, ureditev kanjona
Kokre, koncertno-kongresno dvorano, dom za starostnike ...

za župana Mestne občine Kranj

ZA ŽUPANA
OBKROŽITE:

2

Srečko Barbič, mestna občina Kranj
Srečko Barbič s Kokrice je kandidat Gibanja Svoboda. 59-letni
organizator dela je direktor in večinski lastnik Lokainženiringa
ter predsednik Tekaškega smučarskega kluba Triglav Kranj.
»Mestna občina Kranj je kot speča Trnuljčica, ki jo je treba
razvojno prebuditi,« poudarja. Njegov program temelji na
razvoju gospodarstva, obrti in podjetništva, privabljanju visokotehnoloških podjetij, kar je po njegovih besedah osnova
za razvoj drugih dejavnosti, kot so šolstvo, zdravstvo, dejavnosti starejših, turizem ... Med pomembnejšimi točkami so
še gradnja javnih stanovanj predvsem za mlade, izgradnja
avtobusne postaje, doma starejših občanov in več dnevnih
bivalnih centrov po občini, razvoj turizma v mestnem jedru
in oživitev vaških jeder.

KRANJ
POTREBUJE
POSPEŠEK

Občina Šenčur
Ciril Kozjek

65,3%

Matej Knific

Anita Praprotnik
Ne vem

10,3%
5,6%
1,3%
17,5%

N = 234

Več za Kranj, Maistrov trg 11, 4000 Kranj

Valerij Grašič

Naš
program:

To so
obrazi,
ki živijo
za Kranj
1

BORIS VEHOVEC

SONJA MAŠIĆ

JAKOB KLOFUTAR

ULA ŠMAJD

GORAZD COPEK

BETI KRALJ

ZA LISTO
OBKROŽITE:

SEBASTJAN TOFAJ

DAMJANA PIŠKUR

MATJAŽ JELOVČAN
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Igor Velov, kandidat za župana Kranja
Igor Velov se je rodil v Kranju, kjer tudi živi. Star je 45 let, po izobrazbi je magister znanosti. Z ženo Nado imata šest otrok.
Dvajset let je mestni svetnik, kar dokazuje, da zelo dobro pozna občino in njeno delovanje. Je tudi državni svetnik in podjetnik.
Je edini nestrankarski kandidat, saj kandidira s podporo volivk in volivcev. V mandatu 2006–2010 je bil podžupan.

Katere so prve tri stvari, ki jih boste naredili kot župan?
Ne gre za to, kaj bi jaz želel narediti, ampak kaj moram. Župan služi ljudem in mora reševati probleme. Vsi vemo, kaj je največji
problem v Kranju – in tega se bom lotil prvega.

Najprej se bom lotil področja TUJCEV.
Ne zato, ker bi imel kaj proti njim. Področje mora biti urejeno tako, da njihov prihod, njihovo delovanje in življenje ne poslabšajo
kvalitete življenja domačinov.

Drugi najbolj pereči problem v Kranju so STANOVANJA.
Občina mora pogumneje poseči na trg. Mora graditi. Ima predkupne pravice, spreminja prostorske dokumente in ima 45 milijonov evrov samo v občinskih stanovanjih. Kdo lahko gradi ceneje in več?

Tretja stvar so KRAJEVNE

SKUPNOSTI.

Morajo se enakomerneje razvijati. Dati jim je treba več sredstev.

LISTA ZA RAZVOJ
KRANJA

mag. Igor Velov
za župana
www.igor-velov.si

@ListaZaRazvojKranja

LISTA ZA RAZVOJ KRANJA,Prešernova 2, 4000 KRANJ
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Resni.ca, Koroška cesta 2, 4000 Kranj
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POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI – KRANJ JE VEČJI OD MESTA

Povezane lokalne skupnosti, Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj

»Krajevne skupnosti so srčika občine«. To besedno
zvezo smo v zadnjem obdobju pogosto slišali. Pa so
krajevne skupnosti res v središču delovanja občinske uprave? V tem mandatu je bil sicer imenovan
podžupan za krajevne skupnosti, letos je bil uveden
participativen proračun. Na pobudo naše stranke
je za krajevne skupnosti (po 8. členu odloka o financiranju krajevnih skupnosti) namenjenih med 16 in
40 tisoč sredstev za namen, ki ga določijo same.
A ti ukrepi so se realizirali šele tik pred volitvami, pozno, z veliko porodnimi težavami in zato malo učinka. Kljub dobro zvenečim potezam občinske oblasti
je vendarle dejstvo, da se primestni in podeželski
kraji ne razvijajo z enakim tempom kot mestno jedro. Zaostajamo. Tako za centrom mesta kot drugimi
občinami. In bomo še naprej, saj vlak razvoja drvi
mimo nas in se ne ustavlja na naših postajah.
Vsak kraj zase najbolje ve, kaj potrebuje. Zato moramo krajevne skupnosti dobiti več pristojnosti in

imeti v občinski upravi operativnega in učinkovitega zastopnika, v mestnem svetu pa dovolj svetnikov, ki bodo zastopali interese vseh nas. Zato je
pomembno, koga volite. In pomembno je, kaj bo
vaš izbrani kandidat storil za vaš kraj, mar ne?

Naši kandidati so srčni, predani, vedno pripravljeni
pomagati in sodelovati. Smo pionirji med strankami, ki smo se zavzemali in se vedno bomo za enakomeren razvoj celotne občine Kranj. Pod isto streho
se združujemo različne ljudi, ki želijo v svojem kraju
kaj premakniti na bolje. Vedno smo veseli novih obrazov, s katerimi delimo izkušnje in se povezujemo.

Prav zato neopredeljene samostojne liste po KS-ih
vabimo, ki nimajo svojih kandidatov za svet MOK, da
se nam javijo in pridružijo. Skupaj bomo v mestnem
svetu povezovalno in programsko močnejši. Brez
predstavnikov v mestnem svetu ne moremo računati na realizacijo zastavljenih ciljev.

Vse to lahko storimo le, če imamo predstavnike tako v krajevnih skupnostih kot v mestnem svetu.

Povežite se z nami v realnosti in na spletu: http://www.stranka-pls.si/

KOMUNALNO EKOLOŠKA LISTA, Gorenja vas_reteče 82, 4220 ŠKOFJA LOKA
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Poudarki iz našega programa:
#1

Dvig ravni bivanja in večjo kakovost življenja
vseh občanov

#2

Boljšo urejenost in pretočnost prometa po celi
občini. Urejene kolesarske poti, ločene od cest

#3

Strateški in trajnostni razvoj gospodarstva in
podeželja. Boljšo povezanost mesta in vasi v
vseh pogledih.

#4

Spodbujanje ekološkega kmetijstva in
turizma ter splošne urejenosti primestnih in
podeželskih krajev

#5

Urejena športna igrišča in večnamenski
prostori v vsaki krajevni skupnosti

#6
#7

Sanacija/revitalizacija degradiranih območij

#8

Ureditev rekreacijskih poti v naši okolici: ob
Savi, Kokri, Savski Otok, Šmarjetna gora, Jošt.

Ureditev komunalne infrastrukture v vseh
krajevnih skupnostih

ZA LJUDI
IN ZDRAVO
OKOLJE

Vse stranke in liste v občini se zavzemamo za podobne
vrednote, za razvoj občine, tako mesta kot vasi.
Komunalno ekološka lista pa je edina,
ki ji je čisto in zdravo okolje na prvem mestu
že od vsega začetka delovanja.

Krajnik
2 Rolando
za župana Škofje Loke
NAJBOLJ POMEMBNA PROGRAMSKA IZHODIŠČA:
Odločno reševanje ekoloških vprašanj • Zagotoviti dovolj zdravnikov za
zdravstveno oskrbo vseh občanov • Stalen nadzor nad izpusti v okolje • Večja skrb
za starejše • Stanovanja za mlade • Varne kolesarske steze po celi občini • Cesta
Trata-Meja • Izgradnja vrtca na Trati in v Retečah • Podaljšanje mestnih avtobusnih
linij • Škofja Loka na seznam UNESCO • Trajnostni gospodarski razvoj občine
fb.com/KomunalnoEkoloskaLista • www.kel-lista.eu

Lokalne volitve 2022

info@g-glas.si

15

Rok Bajželj, občina Železniki

Sedanji župan Občine Škofja Loka Tine Radinja se je odločil,
da bo z Listo prijatelji Loke znova kandidiral za župana. Star
je 42 let, ima dva sinova, kot pravi sam, pa močno verjame v
ekipo, s katero so že uresničili številne projekte. Med novimi
projekti se mu zdijo najpomembnejši nova knjižnica, telovadnica in stadion, nadaljevanje urejanja kolesarskih povezav,
rekonstrukcija ceste v Selško dolino in povezava do Žirov,
pa tudi obnova mestnega središča in oživljanje vaških jeder.
»Skupaj s to ekipo sem pripravljen dobro delati še naprej. Imamo znanje, imamo cilje, poznamo možnosti in najpomembneje se mi zdi, da bomo zastavljene projekte znali uresničiti
tudi s črpanjem evropskih sredstev,« pravi Radinja.

Rok Bajželj iz Železnikov je rojen leta 1971, z ženo imata dva
sinova. Po izobrazbi je inženir strojništva, zaposlen je kot
vodja prodaje produktov v lokalnem podjetju. Za župana ga
predlaga stranka Levica, ima pa tudi podporo Gibanja Svoboda. O kandidaturi je razmišljal že na prejšnjih volitvah, saj
kot pravi, ni želel več biti samo pasivni opazovalec, sicer pa je
brez političnih izkušenj. Največji izziv v občini je po njegovem
mnenju dokončanje projekta poplavne varnosti Železnikov,
opozarja tudi na pomanjkanje stanovanj za mlade družine.
V primeru izvolitve napoveduje tudi izboljšanje komunikacije med občani in občinsko upravo, transparentno izvajanje
projektov in izboljšanje nadzora kvalitete izvedbe projektov.

Rolando Krajnik, občina Škofja Loka

www.gorenjskiglas.si

Kandidat Komunalno ekološke liste je 54-letni Rolando Krajnik, ki sicer opravlja delo finančnega svetovalca. Oče dveh
študentov je zadnjih osem let aktiven v občinskem svetu, kjer
opozarja zlasti na okoljske težave. »Verjamem, da me odlikujeta predvsem družbena občutljivost in pogum, da o stvareh
javno spregovorim,« pravi Krajnik, ki ima v svojem programu
predvsem odločno reševanje ekoloških vprašanj, stalen nadzor nad izpusti v okolje, izboljšanje zdravstvene oskrbe ...«Vse
stranke in liste v občini se zavzemamo za podobne vrednote,
za razvoj občine, tako mesta kot vasi. Komunalno ekološka
lista pa je edina, ki ji je čisto in zdravo okolje na prvem mestu
že od vsega začetka delovanja,« poudarja Krajnik.

Gašper Hafner iz Papirnice je star 33 let, najbolj pa je znan
iz oddaje Ljubezen po domače. Žene tam ni spoznal, ima pa
dekle Leo. Ima kmetijo in svojo obrt in je županski kandidat
Slovenske demokratske stranke (SDS). Kot pravi, si želi razvoj
podeželja v smislu pametnih vasi, prav tako pa tudi razvoj
obrti. Načrtuje selitev glasbene šole v Starološki grad, prenovo
Mestnega trga, oživitev pasijonske tradicije ... Med njegovimi pomembnimi prednostnimi nalogami je tudi zdravstvo.
»Pomembno se mi zdi, da bi imelo več zdravnikov koncesijo.
Vsak dela zato, da zasluži, pa naj bo to v zdravstvu ali kjerkoli
drugje. Zato je zdravnikom treba omogočiti delo preko koncesij in jih motivirati, da ostanejo v kraju,« poudarja Hafner.

Tine Radinja, Puštal 119, 4220 Šk.Loka

Gašper Hafner, občina Škofja Loka

NAROČNIK OGLASA: TINE RADINJA IN LISTA PRIJATELJI LOKE

Tine Radinja, občina Škofja Loka

Martin Trampuš, občina Škofja Loka
Martin Trampuš je dva mandata svetnik v občinskem svetu,
53- letni oče dveh hčera pa je kandidat Levice. Je vodja razvoja v programerskem podjetju, pa tudi prostovoljec, tabornik,
motorist in še kaj. Zavzema se za več občinskih javnih stanovanj, nov javni zdravstveni dom, javne in dostopne domove
za starejše, ureditev knjižnice in nastopa proti uničevanju ter
onesnaževanju narave. »Pomembno se mi zdi poudariti, da
morajo določene stvari, ki jih zagotavlja lokalna skupnost, ostati javne. To so predvsem stanovanja, kjer moramo povečati
fond občinskih stanovanj. Prav tako je treba poskrbeti za javno
zdravje, kjer mora občina predvsem rešiti prostorsko stisko.
Podobno je z domom upokojencev,« poudarja Trampuš.

4
4

Anton Luznar, občina Železniki
Anton Luznar iz Selc, dosedanji župan, je rojen leta 1961, z
ženo imata štiri otroke in tudi že osem vnukov. Po izobrazbi
je magister informacijskih znanosti. Občino Železniki vodi od
nadomestnih volitev leta 2012, za župana pa ga tudi tokrat
predlaga stranka SLS. »Še naprej se bom trudil, da bo občina
Železniki ostala med vodilnimi v Sloveniji po kakovosti življenja,« je napovedal Luznar. Med ključne projekte za naslednji mandat uvršča dokončanje ukrepov za poplavno varnost
Železnikov z izgradnjo obvoznice, obnovo cest Log–Rudno,
Praprotno–Škofja Loka ter skozi Sorico in do Soriške planine,
nadaljevanje gradnje kolesarskih povezav in tržnice na Češnjici, gradnjo doma starejših v Selcih, povečanje obrtne cone ...

Marko Gasser, občina Železniki
Marko Gasser, rojen leta 1980, po izobrazbi inženir kmetijstva
in krajine, je poročen in oče treh sinov, z družino pa živi na
kmetiji v Zgornjih Danjah. Izkušnje je pridobival v različnih
civilnih združenjih in podjetjih, v zadnjem času pa na lastni
podjetniški poti. Pred leti je bil občinski svetnik, za župana pa
kandidira prvič. Predlagatelj je Janez Habjan s skupino volivcev, sicer pa ima Gasser tudi podporo stranke SDS. Kot pravi,
si želi, da bi se občina Železniki razcvetela. V primeru izvolitve
se bo zavzemal za sprejemanje občinskega prostorskega načrta na štiri leta, gradnjo doma starejših, obrtne cone, tržnega
prostora in obvoznice v Železnikih, Selško kolesarsko pot,
obnovo cest Podlubnik–Praprotno in Sorica–Soriška planina …

Levica, Prešernova cesta 3, 1000 Ljublana
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Občina Škofja Loka
66,8%

Martin Trampuš

Marko Gasser

10,2%

Rolando Krajnik

45,6%

Anton Luznar

5,4%

Rok Bajželj

1,6%

Ne vem
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Občina Železniki

Tine Radinja
Gašper Hafner

info@g-glas.si

Ne vem
16,0%

30,0%
6,8%
17,6%

N = 263

N = 313

Štefan Bogataj, občina Žiri
Petdesetletni samostojni podjetnik, oče dveh otrok, kandidira
s podporo SDS, NSi in SLS. Po izobrazbi je mehanik vozil in
voznih sredstev. Zadnjih osem let je tudi predsednik Turističnega društva Žirovski Vrh. Na volitve se je podal s sloganom
Stopimo skupaj, saj stavi predvsem na povezovanje. Želi si
nadaljevati in izpeljati vse zastavljene projekte, za katere je
dokumentacija že pripravljena, obenem pa namerava pridobiti
nove kakovostne projekte, ki jih želi izpeljati tudi z večjim prilivom državnih in evropskih sredstev v občino. Posebno pozornost bo namenil razvoju podeželja, zlasti »podhranjeni« cestni
infrastrukturi, poudaril je še ureditev dostopa do industrijske
cone in središča Žirov ter razvoj turizma na vseh področjih.

Slovenska
ljudska
stranka

Občinski odbor Gorenja vas – Poljane

Na izkušnjah se učimo, da boljši svet gradimo.

4

Franc Kranjc, občina Žiri
Inženir strojništva in univerzitetni diplomirani organizator
dela Franc Kranjc je rojen leta 1969, poročen in oče treh otrok,
študentov. Po zaključku študija je svojo poklicno pot začel v
Alpini in jo nadaljeval na Občini Žiri, kjer predvsem na področju komunale in infrastrukture dela že 26 let. Kot pravi, je sodeloval pri pridobivanju tako državnih kot evropskih sredstvih
in prav njegove dosedanje izkušnje, poznavanje delovanja
občinske uprave, kraja in ljudi so botrovale temu, da so ga
številni prijatelji in znanci spodbujali h kandidaturi za župana,
saj verjamejo, da lahko pripomore k razvoju in napredku Žirov.
Veliko mu pomeni tudi podpora Neodvisne liste za napredek
Žirov: »Skupaj bomo naredili Žiri še lepše in prijaznejše.«

Branko Jesenovec, občina Žiri
Branko Jesenovec, ki kandidira s podporo Levice, je star 56 let
in oče hčerke. Po izobrazbi je oblikovalec kovin, a ima že več
kot trideset let svoje podjetje. Kot ugotavlja, stvari niso več take,
kot so jih zastavili, ko je dva mandata deloval kot podžupan, in
da ima še kaj povedati. V prvi vrsti poudarja dom za starejše,
ki po njegovih besedah ni to, kar so se dogovorili – sodobno medgeneracijsko središče in logistični center s kuhinjo za
pomoč starejšim na domu. Dokončanje obvoznice poudarja
kot pogoj za ureditev središča Žirov, nekatere stvari pa so po
njegovem že civilizacijska norma in morajo biti dostopne tudi
Žirovcem: ureditev cestne infrastrukture, dostop do širokopasovnega omrežja, gradnja stanovanj za mlade in podobno.

Milan Čadež, občina Gorenja vas - Poljane
Dosedanji župan Milan Čadež se poteguje za peti mandat na
čelu občine, a je tudi tokrat, tako kot na lokalnih volitvah pred
štirimi leti, brez izzivalca. Star je 56 let in kandidira s podporo
stranke SDS. Po izobrazbi je inženir strojništva, je poročen in
oče dveh otrok. Po številnih doslej uresničenih projektih so
zastavili že nove, med katerimi je posebej poudaril ureditev
cest Gorenja vas–Todraž in Gorenja vas–Hotavlje s krožiščem
ter dokončanje trase Fužine–Trebija, prav tako s krožiščem.
Napoveduje še ureditev vaškega središča na Trebiji ter ureditev športno-prireditvenega prostora v Todražu in Hiše zdravja
na Visokem. Med prioritete uvršča še znižanje komunalnega
prispevka za mlade družine pri stanovanjski gradnji.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, Trstenjakova ulica 8, 1000 LJUBLJANA

občanke in občani, ki so bili izvoljeni na listi SLS Gorenja vas – Poljane, so v preteklosti sprejeli veliko
odločitev, ki so prinesle napredek v naših krajih na vseh področjih. Med njimi so bile tudi nekatere stvari,
ki se niso prav dobro obnesle, pa jih je bilo potrebno preživeti.
Pogled v prihodnost nam kaže željo, da bi bila naša občina lepo obdelana in gospodarsko uspešna.
Skoraj vse dejavnosti bolje uspevajo, če je okolica urejena ter daje videz reda in delovnih navad
občanov. Dobre cestne povezave, komunalna urejenost, oskrba z vodo in elektriko, skrb za zdravje
starejših in bolnih, dobra organizacija različnih društev ter skrb za izobraževanje so stvari, ki nam
občanom pripadajo.
Uvajanje novih sodobnih tehnologij terja stalno privajanje in učenje. Na tem področju menimo, da je
potrebno zgraditi še kakšno šolsko poslopje in tudi vrtce za predšolske otroke.
Podjetništvo je osnova za razvoj naših krajev, saj nam delo prinaša zaslužek, ki se nato vlaga v razvoj.
Urejena krajina, zdravo okolje in varnost prebivalcev naših krajevnih skupnosti so pogoj za gospodarski
razvoj ter dobro počutje.
Prva pisna omemba krajev pod Blegošem je izhodišče za občinski praznik občine Gorenja vas – Poljane.
V času od prve omembe dalje so tukaj živeli naši predniki in se preživljali z vsemogočimi dejavnostmi.
Rodovi pred nami so poskrbeli, da imamo občani krajev pod Blegošem ohranjen življenjski prostor. Zanj
moramo poskrbeti, da bodo naši nasledniki dobili vsaj toliko, kot smo mi.
Kandidati na listi SLS v občini Gorenja vas – Poljane znajo in zmorejo sodelovati ter odločati o boljši
prihodnosti naših krajev, kar so v preteklosti že dokazali. S svojim delom želimo tlakovati lepšo in
boljšo pot v prihodnost naših občank in občanov v vseh krajevnih skupnostih.

Slovenska ljudska stranka,Gospodinjska ulica 8, 1000 LJUBLJANA

Spoštovane volilke in volilci,

Nejc Smole, občina Medvode
Nejc Smole je edini kandidat za župana v občini Medvode.
Župan je zadnja dva mandata. Rojen je leta 1986, prihaja iz
Valburge, je poročen, oče hčerke. Po izobrazbi je gimnazijski
maturant. Kandidira s podporo volivcev s prvopodpisanim
Ladislavom Vidmarjem. Njegov slogan je Zaupamo. Sodelujemo. To je tudi slogan Liste Nejca Smoleta, ki ima v mandatu,
ki se zaključuje, večino v občinskem svetu. Želi nadaljevati zastavljeno delo, skupaj graditi skupnost, ki bo mladim prijetna,
starejšim prijazna, javnemu zdravstvu naklonjena, vzgoji in
izobraževanju predana in zdravemu duhu v zdravem telesu
zapisana. Podpira infrastrukturo, ki ji je mar za naravo, kaže
pot novim idejam in podpira delovne in kreativne.

Gorenjski glas
petek, 18. novembra 2022
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Aco Franc Šuštar, občina Vodice
Aco Franc Šuštar, rojen leta 1968, diplomirani ekonomist, je na
županskem mestu od leta 2010 in se bo tako potegoval za četrti
mandat. Kot pravi, želi nadaljevati oziroma dokončati začete
projekte. Na prvo mesto postavlja središče Vodic, v katerem
bodo združene pomembne občinske oziroma družbene dejavnosti s poslovnimi. Med prioritetami je tudi projekt državne
ceste skozi Skaručno, za katero je z državo že vse pripravljeno
za izvedbo. Sledi preureditev Brniške ceste, nadaljevali pa bodo
gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije po občini. Zavzemal
se bo tudi za gradnjo športne dvorane, ki bo rešila prostorsko
stisko šole, saj bodo staro telovadnico nato lahko preuredili v
učilnice, in preureditev prostorov podružničnih šol in vrtcev.

Občina Vodice
Aco Franc Šuštar

61,2%

Tilen Jeraj

22,5%

Ne vem

16,3%

N = 160

Tilen Jeraj, občina Vodice
Tilen Jeraj, rojen leta 1989, ki je bil v tem mandatnem obdobju
tudi občinski svetnik, pravi, da bodo glavni poudarki njegovega mandata, če bo izvoljen, na konkretnih rezultatih v dobrobit občine. Prizadeval si bo za optično povezavo do vsakega
doma, varne ceste za vse občane, izgradnjo doma starejših,
transparentnost poslovanja občine, občinskega sveta in delovnih teles ter za vzpostavitev obrtne cone za domače in tuje
obrtnike in avtoprevoznike. Kot pa je še dodal, bo njegovo delo
temeljilo tudi na konkretnih predlogih, ki jih bodo soustvarili
z občani, zato bodo njegova vrata ostala odprta za vse. Kot
je dejal, morajo v občini začeti spoštovati in enakovredno
obravnavati vse občane.

Občina Žiri
Štefan Bogataj
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Tomaž Drolec, občina Komenda
Tomaž Drolec je rojen leta 1953 in je funkcijo župana v Komendi
opravljal prve štiri mandate – od ustanovitve občine leta 1998
do leta 2014. Kot nam je povedal, se je vnovič odločil za kandidaturo, ker mu ni vseeno za razvoj občine. »Upal sem, da bo
za mano prišla ekipa, ki bo znala bolje gospodariti,« je dejal in
izrazil obžalovanje, da se je občina zapletla v nekatere nepotrebne afere. Če bo izvoljen, bo na prvo mesto postavil ureditev
poplavne varnosti z izgradnjo zadrževalnika na Tunjiščici. Prav
tako bo okrepil sodelovanje s kmeti, da bi kmetijsko dejavnost
vsaj v Mostah v večji meri preselili na obrobje vasi. Zavzemal
pa se bo tudi za razvoj in posodabljanje infrastrukture, ureditev
športnega parka in zagotavljanje možnosti razvoja za mlade.

Občina Kamnik
Matej Slapar
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Majda Ravnikar, občina Komenda

Maja Aleksovska Lesjak, občina Kamnik

Majda Ravnikar (roj. 1973), zdajšnja direktorica občinske uprave, kandidira s podporo volivcev. Prvi izziv bo postavitev močne,
strokovne občinske uprave in pokritje kadrovske vrzeli na področju gospodarskih javnih služb, prostorske dejavnosti, premoženjskopravnih zadev ter investicij in pridobivanja evropskih
sredstev. Meni, da je napredek občine odvisen od uspešnega,
finančno vzdržnega zaprtja deponije inertnih odpadkov v Suhadolah, izgradnje zadrževalnika na Tunjiščici ter zmanjšanja
zadolženosti občine, predvsem zaprtja obveznosti in terjatev
med občino in Poslovno cono Komenda. Nato bo mogoče nadaljevati začete projekte in se lotiti novih. Zavzemala se bo za
še boljše življenjske pogoje ter enakomeren razvoj vseh 14 vasi.

Maja Aleksovska Lesjak je rojena leta 1976, je diplomirana
pravnica in samostojna podjetnica, ki za županjo kandidira s
podporo Socialnih demokratov. Kot glavno težavo oz. izziv v
občini vidi pomanjkanje privlačnih delovnih mest, dostopnost
stanovanj in tudi pomanjkanje vrtcev, ki bi mlade zadržali v
občini. Glavni poudarki njenega mandata bodo temeljili na
povezovanju skupnosti kot celote, izvajanju socialnih programov, kot so gradnja neprofitnih stanovanj in ustvarjanje
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo v občini. Zavzemala se bo tudi za sprejem strategije razvoja turizma, ureditev
učinkovitega javnega prevoza in večjo energetsko samooskrbo
s postavitvijo sončnih elektrarn.

Boštjan Veinhandl, občina Komenda

Sandi Uršič, občina Kamnik

Boštjan Veinhandl (roj. 1976) kandidira s podporo volivcev.
Med prednostnimi nalogami poudarja reševanje zatečenih
in nerealiziranih projektov. Kot pravi, je treba izvesti zaprtje
odlagališča inertnih odpadkov v Suhadolah, prav tako tudi
zrušiti napol zgrajeni objekt nasproti gasilskega doma v Komendi in preučiti težave, ki so nastale z gradnjo, ter poiskati
rešitve v prid občanom in gospodarstvu. Zavzemal se bo tudi
za reševanje poplavnih območij z zadrževalnikom na Tunjščici. Poudarja tudi reševanje terjatev med občino in Poslovno
cono Komenda, ureditev cest s pločniki in prehodi, izgradnjo
kanalizacije in javne razsvetljave. Preučiti namerava tudi večje
kršitve občine in najti rešitve za nastale probleme.

Sandi Uršič (roj. 1974) je strojni tehnik in komercialist, sicer
pa ga čaka še zaključek študija na Fakulteti za management.
V tem mandatu je opravljal tudi funkcijo podžupana. Kandidira s podporo volivcev. Meni, da je treba ustvariti pogoje, ki
bodo omogočili izkoristek potenciala mladih ter jim ustvariti
priložnosti, da bodo lahko konkurirali pri nakupu ali najemu
novogradenj in si bodo življenje lahko uredili v občini. Sicer
pa na listi prioritet visoko postavlja tudi skrb za čist zrak in
vodo. Kot pravi, ne smemo ogrožati pitne vode zaradi nekaj
več turističnih nočitev na leto. Zavzemal pa se bo tudi za
ponovno uvedbo delovnih posvetov za krajevne skupnosti,
na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki občinske uprave.

Jurij Kern, občina Komenda

Matej Slapar, občina Kamnik

Jurij Kern je rojen leta 1971, ekonomist, aktiven v več lokalnih
društvih. Na prvo mesto postavlja gradnjo zadrževalnika na
Tunjiščici, za katerega pravi, da je izrednega pomena za nadaljnji razvoj občine. Pred ureditvijo zadrževalnika namreč
ne morejo začeti gradnje telovadnice pri šoli v Mostah, prav
tako se ne more začeti gradnja obvoznice mimo Most, ki je
del povezovalne ceste Želodnik–Vodice. Zadrževalnik ima tako
pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju občine, meni Kern,
ki se bo zavzemal tudi za dokončno ureditev težav z inertnimi
odpadki v Suhadolah ter večjo vključenost mladih v družbo,
ki bodo imeli v občini možnost najti kvalitetno zaposlitev z
visoko dodano vrednostjo.

Matej Slapar (roj. 1984), po izobrazbi diplomirani ekonomist
in sedanji župan, kandidira s podporo volivcev, Liste Mateja
Slaparja in NSi. Kot pravi, bo ob vnovični izvolitvi nadaljeval
celostni razvoj vseh 22 krajevnih skupnosti in si prizadeval
za dokončanje Osnovne šole Frana Albrehta. Zavzemal se
bo tudi za večjo samooskrbo in postavitev sončnih elektrarn,
reševanje stanovanjske stiske mladih, pozornost pa bo namenjal tudi socialno šibkim in starejšim. Med projekti poudarja
nadgradnjo knjižnice, razvoj obrti in podjetništva vključno s
conami v Smodnišnici, na Korenovi in Motniku ter razvoj Kreativne četrti Barutana, izgradnjo garažne hiše pri zdravstvenem
domu in pokritega bazena ter modernizacijo športne dvorane.

Lokalne volitve 2022
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Aleš Janežič, občina Mengeš
Aleš Janežič je star 54 let, zaposlen je v podjetju Helios, kjer
dela kot inštruktor v razvojnem oddelku avtoreparatur. Že
vrsto let je vpet v lokalno politiko in aktiven v družbenem
življenju. Kot kandidata za župana ga podpira lista Skupaj za
mengeško občino – skupaj zmoremo več. Med prednostnimi
nalogami svojega županskega mandata poudarja urejene javne prostore, več podpore aktivnemu življenjskemu slogu in
kulturnemu življenju ter razvoj cestne in druge infrastrukture.
Tako se bo med drugim zavzemal tudi za revitalizacijo centra
Mengša, ureditev okolice Cegvanškega bajerja in revitalizacijo
nekdanje opekarne, obnovo in razvoj športne infrastrukture,
ureditev glasbenega centra in prenovo kulturnega doma.

Občina Komenda
Majda Ravnikar

29,5%

Tomaž Drolec

25,0%

Jurij Kern

13,6%

Boštjan Veinhandl

6,1%

Ne vem

25,8%
N = 240

Franc Hribar, občina Mengeš
Franc Hribar (roj. 1955) kandidira s podporo Slovenske ljudske
stranke. Kot pravi, bo funkcijo opravljal nepoklicno, sredstva
za plačo pa bo namenil za druge potrebe. Načrtuje izboljšanje
ravni storitev v mengeški zdravstveni postaji, dokončanje začetih projektov in v sodelovanju z vaškimi odbori uresničitev
nujnih projektov na posameznih področjih. Prizadeval si bo
tudi za turistični in kulturni razvoj občine ter urejene in varne
kolesarske povezave. Med prioritetami so tudi gradnja južne
povezovalne ceste, ureditev parkiranja v Mengšu, pridobivanje
sredstev EU, povezati vodovodno omrežje s sosednjimi občinami, ustanovitev tehnološkega parka in ureditev poslovne
cone ter uvedba brezplačnih prevozov za starejše Prostofer.

Občina Mengeš
Bogo Ropotar
Franc Hribar

14,1%

Sandi Jaklič

12,0%

Aleš Janežič

Sandi Jaklič, občina Mengeš

Tomaž Štebe

Sandi Jaklič (roj. 1968) na volitvah kandidira s svojo listo. Stavi
na projektno sodelovanje, saj meni, da je občina premajhna,
da bi se šli politiko. »Voda v pipah, cena vrtcev, urejeni upokojenski domovi, skrb za ranljive skupine, trajnostni razvoj občine, trajnostne tehnologije … nimajo 'prave barve' in bi morali
biti vsem v vitalnem interesu,« pravi. Med drugim poudarja
ureditev infrastrukture z ureditvijo središča Mengša, mirujočega prometa v Menšgu in kolesarskega sistema izposoje,
izgradnjo južne obvoznice, povečanje zdravstvenega doma,
gradnjo in ureditev športnih površin, ureditev bajerja … Obljublja tudi podporo družbenemu in kulturnemu življenju ter
osredotočenost na potrebe mladih, starejših in podjetnikov.

Tomaž Štebe, občina Mengeš
Tomaž Štebe (roj. 1950) kandidira s podporo Zelenih Slovenije. V lokalno politiko je vpet že vrsto let in je že opravljal
tudi funkcijo župana. V primeru izvolitve se bo zavzemal za
tehnološko napredno in trajnostno podjetništvo z ureditvijo TehnoParka Mengeš ter digitalizacijo in usposabljanje za
samostojno uporabo digitalnih orodij. Na njegovi prioritetni listi so med drugim tudi ponovna priključitev občine na
krvavški vodovod, ukinitev davka na stavbna zemljišča, takojšnja gradnja nove osnovne šole in povečanje zdravstvenega
doma, sodobno zasnovan urbanistični, prometni in prostorski
načrt mesta in občine, sodelovanje s sosednjimi občinami ter
spodbujanje in dokumentiranje zgodovine in tradicije občine.

Prikaz ocene napake meritve glede na velikost vzorca in deleža odgovorov
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Bogo Ropotar (roj. 1962) je po poklicu orodjar in je pred tridesetimi leti stopil na samostojno podjetniško pot. Je tudi občinski
svetnik in aktualni nepoklicni podžupan. Kandidira s podporo
volivcev. Za kandidaturo se je odločil, ker želi nadaljevati projekte v Osnovni šoli Mengeš in prenovo Slovenske ceste. Sicer
pa njegov program in program njegove Liste povezovanja med
drugim zajema ureditev tržnega prostora Pod kostanji in na
Glavnem trgu, prometno ureditev Mengša, ureditev Cegvenškega bajerja, povečanje kapacitet zdravstvenega doma, napoveduje pa tudi nove vsebine za športni park, razvoj rekreacijskih
površin, trajnostne mobilnosti, celostno prometno ureditev v
Loki in izgradnjo optičnega omrežja na Dobenem.
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Komaj prepoznavni Zelenci
1. stran
Kot so pojasnili na Zavo
du RS za varstvo narave, veli
ka večina vode v Zelence pri
haja iz Planice oziroma doli
ne Tamar. »Gre za prodno in
morensko geološko podlago
z veliko kapaciteto akumuli
ranja vode. Glede na to, da so
bile pred letošnjo sušo moč
nejše in dolgotrajnejše pada
vine lani jeseni (kar je zelo
dolgo obdobje za to obmo
čje), so verjetno zaloge vode
v tej 'akumulaciji' pošle, Ze
lenci pa so ostali brez vode.«
Polnjenje, kot so pojasnili,

so vsakršne napovedi ne
predvidljive. Letošnji dogo
dek je bil za Zelence in ce
loten ekosistem (živali in ra
stline) velik stres.
Hidrološke razmere na iz
viru Zelenci se lahko, zlas
ti v sušnem obdobju, v veli
ki meri vrednoti skozi priz
mo izmerjenih podatkov na
vodomerni postaji Kranjska
Gora na Savi Dolinki, ki delu
je od leta 1991 in je približno
štiri kilometre dolvodno od iz
vira. Kot je poudarila v. d. ge
neralne direktorice Direkto
rata za okolje na Ministrstvu
za okolje in prostor Tanja Bol
te: »V opazovalnem obdobju
z nizkovodnimi razmerami
avgusta in septembra izsto
pata tudi leti 2007 in 2015, a
je srednji dvomesečni pretok
takrat znašal vsaj enkrat do
dvakrat več kot letos.«

V Alpe Adria Green
zagotavljajo, da bodo še
naprej spremljali stanje
v naravnem rezervatu
Zelenci ter preverjali,
ali bodo izvedene vse
meritve.

Tudi nadpovprečne
temperature vode

je odvisno od količine pada
vin, a vse skupaj lahko traja
do konca pomladi prihodnje
leto, pogoj pa je, da bo zima
prinesla tudi sneg. Na Zavo
du RS za varstvo narave upa
jo, da je bilo letošnje stanje
enkraten ali vsaj zelo redek
dogodek, a priča smo pod
nebnim spremembam, kjer

Letošnje leto je bilo po
sebno tudi s stališča merje
ne temperature vode na vo
domerni postaji Kranjska
Gora, opazovalno obdobje
temperature vode pa je dol
go (le) sedem let. »Zlasti sta
izstopala junij in julij, ko so
srednje dnevne temperatu
re vode večino časa presegale
najvišje do sedaj zabeležene

Če imetnik rabi vodo v skla
du z obsegom podeljenega
vodnega dovoljenja, mini
strstvo pa na podlagi moni
toringa količinskega in kako
vostnega stanja voda ugoto
vi, da je prišlo do sprememb
v vodnem režimu, ki bi lahko
povzročile trajno pomanjka
nje vode, poslabšanje kako
vosti voda ali ogrozile narav
no stanje ravnovesje vodnih
in obvodnih ekosistemov ali
naravnih vrednot, pa se lah
ko imetniku, če so za to iz
polnjeni pogoji, določi ob
veznost, da s tehničnimi ali
drugimi ukrepi v določnem
roku prilagodi izvajanje rabe
vode novim razmeram.«
Takšni so Zelenci v običajnih razmerah. / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa
vrednosti. Tako so tride
setdnevna drseča povprečja
temperature vode presegala
najvišje pripadajoče vrednos
ti iz opazovalnega obdobja
tudi za 0,8 stopinje Celzija.«

Poraba vode med sušo
Po mnenju organizacije
Alpe Adria Green pa je prvi
vzrok za takšno stanje pol
njenje vodnega bazena na
smučišču Velika Dolina v
Podkorenu v času suše, dru
gi vzrok pa po njihovem izvi
ra iz polivanja umetne mase
na skakalnici v času suše

v Planici. »Skakalni cen
ter Planica očitno nekritič
no uporablja vodo iz podze
mnega sistema (povirja) Ze
lencev z mislijo na to, da je in
bo planiško podzemlje vse
skozi več ali manj bogato z
vodo ...« V AAG opozarjajo,
da je pri skokih pomembno
tudi, kakšne kakovosti je pla
stika, ki jo hladijo. »Če je iz
rabljena ali slabše kvalitete,
se pri uporabi skakalnice iz
ločajo mikrodelci plastike, ki
s polivanjem in odtekanjem
vode ponikajo v podtalnico
in neposredno onesnažuje

Jeseničani ceneje skozi Karavanke?
Župana Jesenic in Šentjakoba v Rožu sta podpisala pobudo, po kateri bi občani obeh občin plačevali
ugoden letni pavšal za uporabo predora Karavanke. A z našega ministrstva za infrastrukturo je že prišel
odgovor, da bi bila to diskriminacija občanov drugih občin ...
Urška Peternel
Jesenice – Jeseniški župan
Blaž Račič in župan Občine
Šentjakob v Rožu Guntram
Perdacher sta v začetku te
dna na Jesenicah podpisala
pobudo, po kateri bi občani
Jesenic in Šentjakoba v Rožu
plačevali ugoden letni pavšal
za uporabo predora Karavan
ke. Dokument sta poslala

Župan Šentjakoba v Rožu
Guntram Perdacher je v
ponedeljek obiskal Jesenice.
/ Foto: Nik Bertoncelj

upravljavcem predora Dars
in Asfinag, ministrstvom in
meddržavni komisiji za ce
stni predor Karavanke.
Enkratna uporaba predo
ra za osebni avtomobil zna
ša 7,60 evra, povratna vo
žnja torej stane več kot 15
evrov. Večkratni uporabniki
si lahko zagotovijo 14 preho
dov z nakupom neprenoslji
ve točkovne karte v vrednos
ti 34,10 evra. Nekoga, ki se
skozi predor dnevno vozi v
službo, tako na mesec upo
raba predora mesečno stane
okoli sto evrov.
Če bi uvedli ugoden letni
pavšal za občane obeh ob
mejnih občin, bi to še okre
pilo že tako tesne stike med
prebivalci, gospodarsko so
delovanje in stike med raz
ličnimi ustanovami, sta
prepričana župana. Pobu
do sta potrdila tudi občinska
sveta obeh občin.
A prvi odziv pristojnih ni
spodbuden. Za Gorenjski
glas so nam z ministrstva za
infrastrukturo odgovorili, da
dodatne olajšave pri plačilu

povirje naravnega rezervata
Zelenci.«
Tanja Bolte je dejala, da
ima merilno mesto Zelen
ci dobro kemijsko stanje in
da izvir ni onesnažen z ne
varnimi snovmi. Dodaja pa,
da za polnjenje vodnega ba
zena v Podkorenu pod smu
čiščem Velika Dolina ni iz
danega vodnega dovoljenja.
»V zvezi z rabo vode na ob
močju NC Planica pa je Za
vod za šport RS pridobil več
vodnih dovoljenj za različne
namene, med drugim tudi
za namakanje skakalnic ...

Nadzori še sledijo
Na Ministrstvu za okolje
in prostor povedali, da je in
špektor za okolje v letu 2021
na podlagi rednega plana
dela na območju Zelencev
opravil dva inšpekcijska nad
zora, kršitev ni ugotovil. »Ni
zek vodostaj (ki je posledica
suše ali drugih naravnih po
javov) ni posledica posega v
okolje ali nedovoljene rabe
vode, zato ne moremo ukre
pati,« je pojasnila Boltetova
in dodala, da pa bodo tudi v
2023 opravili nadzor rabe
vode v zaledju Zelencev, re
zultati bodo javno dostopni.

Predlagali skoraj sto
projektov
Marjana Ahačič

potrditvi predlogov pa so
spet na vrsti občani, ki bodo
konec februarja prihodnje
leto z glasovanjem odloča
li, kateri projekti bodo dobi
li največ podpore in bodo iz
vedeni v letih 2023 in 2024.
Namen
participativne
ga proračuna je uresničeva
nje pobud krajanov za več
jo kakovost življenja v obči
ni, enakomernejši razvoj na
selij v skupnosti in krepitev
participacije občanov, še po
udarjajo na občinski upra
vi. Za izvajanje participativ
nega proračuna so krajevne
skupnosti v občini razpore
jene v pet območij, za vsako
območje pa je v proračunih
za leti 2023 in 2024 za pro
jekte namenjenih po štiride
set tisoč evrov, skupno torej
štiristo tisoč evrov za dve leti.

Kot je dejal župan Blaž Račič, bi se z uvedbo pavšala država
Jeseničanom tudi odkupila za prometne zastoje v poletnem
času. / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica – Občani Radov
ljice so v okviru participativ
nega proračuna Za moj kraj
do zaključka postopka 11. no
vembra oddali kar 99 projek
tnih predlogov, so sporočili
z radovljiške občinske upra
ve. Participativni proračun
omogoča, da pri odločanju
o porabi dela proračunskega
denarja občani neposredno
sodelujejo tako, da predla
gajo projekte v vrednosti od
dva tisoč do 15 tisoč evrov, z
glasovanjem pa soodločajo o
njihovem izboru.
V naslednjih tednih bo
občinska uprava preverja
la skladnost projektnih pre
dlogov s pravilnikom in po
goji javnega poziva in njiho
vo izvedljivost, po dokončni

cestnine niso predvidene.
Pogosti uporabniki namreč
lahko kupijo točkovno karto.

Prenovili in povečali bodo kuhinjo v vrtcu

Nekoga, ki se skozi
predor dnevno vozi
v službo, na mesec
uporaba predora stane
okoli sto evrov.

»Kakršnakoli rešitev, ki bi
predvidevala posebno ure
ditev pri plačevanju cestni
ne za uporabo predora samo
za določeno kategorijo upo
rabnikov, denimo prebival
ce določene občine, bi bila v
nasprotju s pravom EU, saj
je takšno razlikovanje pre
povedano, ker temelji na dis
kriminaciji.«

Radovljica – Decembra se začenja gradnja prizidka k vrtcu
v Radovljici, upravna enota pa je dnevi izdala tudi gradbeno
dovoljenje za dozidavo kuhinje, v kateri pripravljajo obroke
tudi za enoti Brezje in Čebelica. Prizidek naj bi bil v celoti
zaključen do konca poletja 2024. Že s prvim decembrom pa
se v enoti Lesce odpira dodaten oddelek za otroke prvega
starostnega obdobja. Vanj bodo vključeni čakajoči na prosto
mesto iz rednega vpisa, ki izpolnjujejo starostni pogoj.
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Spominska plošča odkritelju soteske Vintgar
Z odkritjem spominske plošče Jakobu Žumru, odkritelju soteske Vintgar, se je začelo praznovanje 130. obletnice odprtja soteske za obiskovalce,
ki bo vrhunec doseglo prihodnje leto. Ploščo je odkril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor skupaj s predsednikom Turističnega društva Gorje
Janezom Poklukarjem.
Maša Likosar
Podhom – Ko je Bohinjski ledenik pred več tisoč leti zaprl
pot Triglavskemu ledeniku,
je bila prastara reka Radovna primorana urezati novo
strugo in takrat je med bregovoma Hom in Boršt na jugovzhodnem robu Mežakle
nastala 1600 metrov dolga
in do 250 metrov globoka kanjonska soteska Vintgar, po
vsem svetu znana naravna
znamenitost, ki je izjemno
priljubljena turistična točka. Sotesko so za obiskovalce svečano odprli 26. avgusta 1893, za kar je v največji meri zaslužen tedanji gorjanski župan Jakob Žumer.

Osrednji del soteske Vintgar je bil do zime leta 1890,
ko sta se ob nizkem vodostaju Radovne vanjo odpravila
Jakob Žumer in blejski fotograf ter kartograf Benedikt
Lergetporer, popolnoma nedostopna in neznana. Žumer in Lergetporer sta v tej
naravni znamenitosti videla
izjemen turistični potencial,
zato so na njuno pobudo takoj pristopili h gradnji in v
slabih treh letih zgradili več
kot petsto metrov mostov in
galerij, s čimer so omogočili
turistični obisk soteske.

Gospodaren mož
Jakob Žumer z Leskovčeve domačije v kraju, ki se je

nekdaj imenoval v Leske, danes pa predstavlja ustje soteske Vintgar, je bil izjemno
gospodaren mož. Ukvarjal se je s kmetovanjem, žagarstvom in mlinarstvom,
po poklicu je bil mizar. Med
drugim je bil ustanovitelj
podružnice Kranjske posojilnice in hranilnice, ki je
imela enoto v Gorjah in je finančno podpirala dela v soteski Vintgar. Prizadeval si
je za razvoj turizma v teh
krajih, zato je istočasno gradil tudi restavracijo, ki jo še
danes poznamo kot restavracijo Vintgar. Skupaj z nadučiteljem Žirovnikom je
zaslužen tudi zato, da je bil
v Gorjah že desetletje pred
odprtjem soteske Vintgar
zgrajen prvi kulturni dom
na podeželju tedanje dežele Kranjske, in sicer Gorjanski dom.

Tretja spominska plošča

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v osrčju
soteske Vintgar udeležil slovesnosti ob odkritju nove
spominske plošče. / Foto: Primož Pičulin

Umrla nekdanja županja Bohinja
Bohinjska Bistrica – V začetku tedna je v 92. letu starosti umrla
Evgenija Kegl Korošec, nekdanja županja Bohinja. Rodila se
je marca 1931 na Ptuju, s soprogom Janezom Korošcem je
živela na Koprivniku, zadnje obdobje življenja pa je preživela
v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici. Županja Bohinja je
bila med letoma 2002 in 2006, pred tem je bila dva mandata
članica bohinjskega občinskega sveta. Leta 1998 je za dolgoletno prizadevno delovanje in izjemne dosežke pri razvoju
vasi Koprivnik in Gorjuše ter za druga dejanja, pomembna
za promocijo Bohinja, prejela častni znak svobode Republike
Slovenije. V sejni sobi Občine Bohinj je do torka, 22. novembra, do 10. ure odprta žalna knjiga v njen spomin. Pokopana
bo na ljubljanskih Žalah.

Državni sekretar na ogledu Ruardove graščine
Jesenice – »Konkretnih zagotovil o dodatnem sofinanciranju,
čeprav bi bila vsekakor zelo dobrodošla, ob današnjem obisku
seveda ni bilo pričakovati. Vseeno pa smo zadovoljni, da so
se na ministrstvu za kulturo odzvali in si tudi v živo ogledali
našo Ruardovo graščino,« je jeseniški župan Blaž Račič dejal
po obisku državnega sekretarja ministrstva za kulturo Matevža
Čelika Vidmarja. Ta si je ogledal Ruardovo graščino na Stari
Savi in se seznanil z obnovitvenimi deli. Kot je znano, se je
zaradi najdbe lesne gobe obnova objekta zapletla in zavlekla
ter znatno podražila. Zato je Občina Jesenice na pomoč pri
zagotavljanju dodatnih sredstev poklicala državo, saj gre za
kulturni spomenik državnega pomena. Za dokončanje obnove
bi po ocenah potrebovali še štiri milijone evrov, občinski proračun pa investicije ne zmore več financirati, je opozoril župan.
V objektu sicer ta čas nadaljujejo z odpravljanjem posledic
lesne gobe, za kar so še uspeli zagotoviti denar v letošnjem
občinskem proračunu. Nadaljevanje oziroma zaključek prenove pa sta negotova.

Kot je na slovesnem odkritju pojasnil Tomaž Bregant,
strokovni vodja Turističnega
društva Gorje, ki upravlja sotesko Vintgar, so Janezu Žumru že ob odkritju soteske
na istem mestu kot tokrat,
z istimi besedami, izpisanimi na kamnito ploščo, vdelano v skalo, na eni najbolj privlačnih točk soteske Vintgar,
ki je prav tako njemu na čast

Spominsko ploščo Jakobu Žumru je blagoslovil gorjanski župnik Matej Pavlič. / Foto: Primož Pičulin
dobila ime Žumrova galerija, postavili spominsko ploščo z napisom v slovenskem
in nemškem jeziku. Izvirna
plošča, izdelana iz mehkega
kamna, se ni ohranila. Prav
tako ni zapisov o tem, kdaj je
bila zamenjana. Tudi naslednjo ploščo je pošteno načel zob časa, zato so se odločili, da v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije prvega graditelja soteske Vintgar Jakoba Žumra počastijo z novo in
dostojno spominsko ploščo.

Varujejo njene lepote
Pahor, ki je v sredo skupaj
s Poklukarjem odkril spominsko ploščo, se je v slavnostnem nagovoru zahvalil članicam in članom Turističnega društva Gorje,
da ohranjajo spomin na Jakoba Žumra in nadaljujejo
njegovo poslanstvo ter varujejo lepote soteske za prihodnje generacije. »Način,
na katerega je urejen obisk
v soteski, vabi slehernega
obiskovalca, da se naužije
lepote naše narave, hkrati

pa ga nagovarja, da jo moramo čuvati za prihodnje
rodove,« je dejal predsednik Pahor. Poklukar je ob
tem poudaril, da se v Turističnem društvu Gorje zavedajo pomena ohranjanja
okolja soteske, kjer se zlasti v poletnem času znajde
enormno število obiskovalcev. »Menim, da smo skozi dolgo obdobje 130 let
dokazali, da za sotesko in
spremljajoče okolje skrbimo zgledno in odgovorno,«
je dodal.

Svetniki na ogledu gasilskega doma
Maja Bertoncelj
Zgornje Pirniče – Člani Občinskega sveta Občine Medvode zaključujejo štiriletni
mandat. V tem obdobju so
se začeli in zaključili številni projekti, nekateri so še v
teku. Med slednjimi je tudi
velika investicija gradnje
novega gasilskega doma v
Zgornjih Pirničah, katerega
vrednost je dobrega 1,1 milijona evrov. Pred kratkim
so si skupaj s predstavniki
občinske uprave na terenu
ogledali, kako potekajo dela.
Gostili so jih gasilci PGD
Zgornje Pirniče, ki se že veselijo nove pridobitve. Razkazali so prostore te prve
večje investicije v gasilsko
infrastrukturo po ustanovitvi Občine Medvode. Objekt
je zasnovan kot prostostoječa stavba s členjenim tlorisom, katerega večji del pokriva enotna streha v obliki vala. Je pritličen, razen
na vogalnem delu severnega trakta, kjer je dodatna

Medvoški občinski svetniki so si ob koncu mandata ogledali potek gradnje novega gasilskega
doma v Zgornjih Pirničah, ki bo eden najsodobnejših v regiji in državi. / Foto: Maja Bertoncelj
etaža s prostori za upravo in arhivsko dokumentacijo društva. Na strehi tega
dela bo tudi drog za anteno in gasilske sirene. Gasilski dom bo imel približno 850 kvadratnih metrov
površine, ob objektu pa bo

tudi 47 parkirnih mest. Kot
je pojasnil župan Nejc Smole, je rok za dokončanje del
spomladi, a izvajalec trenutno že precej prehiteva roke
in vse kaže, da bo projekt zaključen prej. Novi dom bo
eden izmed najsodobnejših

gasilskih domov v regiji in
državi.
Društvo še vedno zbira
sredstva za financiranje svojega dela investicije. S petimi evri prispevka jih lahko podprete tako, da pošljete
SMS z vsebino ZGP5 na 1919.
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Dnevni center za starejše
1. stran
Dom upokojencev Kranj
ta čas končuje opremljanje
novih prostorov za dnevno
varstvo starejših. Predvidoma decembra, ko bodo povsem nared, bo dnevni center
za starejše sprejel prve uporabnike. Vanj so sicer vložili
dober milijon evrov.
Dnevno varstvo starejših v kranjskem domu izvajajo že dvajseto leto. V storitev je ta čas vključenih 33

uporabnikov, a prostori v
domu postajajo pretesni,
zato je nov dnevni center,
ki lahko sprejme do trideset
oseb, še kako dobrodošel, je
od odprtju poudarila direktorica doma Nadja Gantar.
Decembra naj bi na novo lokacijo, ki obsega okoli petsto
kvadratnih metrov, preselili del obstoječih uporabnikov, nove pa nameravajo začeti sprejemati z januarjem.
Prijave še zbirajo. Potrebe
po storitvi so velike, a si jo

marsikdo težko privošči, saj
stane 22 evrov na dan. Gantarjeva zato upa, da jim bo
nekoč uspelo s predlogi, da
bi bila podobno kot pomoč
na domu tudi ta storitev sofinancirana iz proračuna.

Priložnosti za
medgeneracijsko
sodelovanje
Direktorica prednost novega centra vidi tudi v tem,
da je sredi urbanega okolja
in ni del doma, pa čeprav je

Odprtje dnevnega centra za starejše so z nastopi popestrili tudi stanovalci doma
upokojencev in uporabniki dnevnega varstva. / Foto: Gorazd Kavčič

le približno dvesto metrov
stran. Da je na samostojni lokaciji, je pomembno
tudi z vidika deinstitucionalizacije, sicer pa pričakuje, da bo zaradi bližine
vrtcev in šol tudi veliko priložnosti za medgeneracijsko sodelovanje.
Kranjski župan Matjaž
Rakovec je na odprtju izrazil zadovoljstvo, da jim je iz
propadajoče trgovine uspelo ustvariti center za dnevno bivanje starejših, s čimer
prispevajo k deinstitucionalizaciji in starostnikom podaljšujejo bivanje v domačem okolju. Tudi njemu se
zdi lokacija zelo primerna.
Mestna občina Kranj je sicer v nov center za starejše
vložila blizu 700 tisoč evrov,
350 tisoč evrov sta prispevala
država in EU iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj,
dom upokojencev pa bo pokril stroške opreme v višini 70
tisoč evrov.
Predstavnik ministrstva
za delo, družine in socialne zadeve Primož Siter je
ob odprtju novega dnevnega centra za starejše dejal, da so veseli, da so del te

Prostore za dnevno varstvo starejših so uredili v objektu
nekdanje trgovine na Planini. / Foto: Gorazd Kavčič
uspešne zgodbe in da gre
lep projekt, ki pooseblja dolgoživo družbo in solidarno
prihodnost. Minister za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko Aleksander Jevšek
pa je poudaril, da je zelo pomembno, da denar namenjajo projektom, ki sledijo
potrebam lokalne skupnosti. MOK bo po napovedih
ministra tudi v novi finančni perspektivi 2021–2027
prejel kar obsežen sveženj
za naložbe v boljšo kakovost
življenja občanov.

Nov dom starejših
občanov
Župan Rakovec se je dotaknil tudi projekta novega
doma za starejše na Zlatem
polju. Pričakuje, da bodo do

konca letošnjega leta pridobili gradbeno dovoljenje,
nakar bodo sledili pogovori
z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Župan se nadeja, da bo okoli 20
milijonov evrov vredno investicijo financirala država.
Odprtje dnevnega centra
so z nastopi popestrili tudi
stanovalci doma in uporabniki dnevnega varstva, vsi
navzoči pa so z veseljem
prisluhnili tudi pevcu Tilnu
Lotriču ob kitarski spremljavi Roka Šenka. Ob koncu
so omenjeni govorci skupaj
s prvo uporabnico dnevnega varstva Evo Grašič v zrak
simbolično spustili trideset balonov – kolikor bo tudi
uporabnikov v novem dnevnem centru.

Kranjska Iskrica - sodobno bivalno okolje
V podjetju Emeco nepremičnine d.o.o. smo, v sodelovanju z Mestno občino Kranj in njenim županom Matjažem Rakovcem,
na območju nekdanje mlekarske šole ob Delavskem mostu razvili bodočo sosesko Kranjska Iskrica. Soseska bo nudila različne segmente udobja za vse generacije: lepa, svetla stanovanja, izdelana po sodobnih smernicah razvoja, navdihujoče umirjeno in zeleno okolje z bogato paleto priložnosti in obilo možnosti za rekreacijo in sprostitev. Bližnji nakupovalni centri in
obilo zabave tako v okoliški naravi kot v bližnjih kinodvoranah, gledališču in bowling centru, bodo še dodatno dvignili vrednost in ugodje bivanja v Kranjski Iskrici. Trdno smo prepričani, da bo novozgrajena soseska, ki bo obsegala 263 stanovanj in
živilsko trgovino zgrajenih v prvi fazi in 127 stanovanj zgrajenih v drugi fazi, dobrodošla popestritev mesta Kranj in njegovih
prebivalcev. Za dodatne informacije vas prijazno vabimo na ogled spletne strani soseske: www.kranjska-iskrica.si.

EMECO NEPREMIČNINE d. o. o, Savska loka 4, 4000 KRANJ
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Občasne popolne
zapore državne ceste
pod Sušo
Železniki – Z Direkcije RS za
infrastrukturo so sporočili,
da bodo v sklopu projekta
protipoplavne ureditve Selške Sore na državni cesti med
Železniki in Zalim Logom na
območju gradnje zadrževalnika pod Sušo zaradi miniranja in odstranjevanja materiala potrebne kratkotrajne
popolne zapore. Predvidene
so med 21. novembrom in
27. januarjem prihodnje
leto, in sicer od ponedeljka
do petka od 9. do 10. ure (do
60 minut), od 11. do 12. ure
(do 60 minut) in od 13. do 15.
ure (večkrat do 15 minut) ter
ob sobotah od 10. do 15. ure
(večkrat do 15 minut). V času
kratkotrajnih zapor obvoza
ne bo, uporabnikom ceste
pa se že vnaprej zahvaljujejo
za razumevanje in strpnost.
Z Občine Železniki so v zvezi
s tem dodatno sporočili, da
v času novoletnih in zimskih
šolskih počitnic popolne zapore ne bodo vzpostavljene.

Jaslice Antonovega
vrtca
Železniki – Danes, v petek,
ob 16.30 bodo v galeriji Muzeja Železniki odprli razstavo
Jaslice Antonovega vrtca. Kot
so napovedali v Muzejskem
društvu Železniki, bo razstava potekala do 10. januarja,
ogledati pa si jo bo možno
od torka do sobote med 9.
in 15. uro.

Ob Domu Taber tudi oskrbovana
stanovanja
Še letos naj bi bil pod streho nov objekt ob domu starejših v Šmartnem pri Cerkljah, v katerem bo triinsedemdeset stanovanj.
Večina je že prodanih.
Ana Jagodic Dolžan
Šmartno – Investitor je Prva
hiša, družba, ki se ukvarja z
razvojem različnih nepremičninskih projektov, na
seznamu že izvedenih pa
sta tudi poslovno-stanovanj-

Večina stanovanj je
že prodanih, veliko
kupcev je iz cerkljanske
in okoliških občin,
nekaj s širšega območja
Gorenjske, ostali pa iz
drugih delov Slovenije.

ski objekt v centru Mengša
in komunalna oprema parcel za gradnjo hiš na Perovem v Kamniku.
Za gradnjo oskrbovanih
stanovanj ob Domu Taber
so se odločili, »ker se je ponudila priložnost za nakup
zemljišča«. Ocenjujejo, da
je omenjeni dom med najboljšimi v Sloveniji, poleg
tega pa jih je prepričala sama

V drugem branju potrdili
proračun
Maša Likosar
Šenčur – Šenčurski svetniki so na zadnji seji tega mandata sprejeli proračun za leto
2023, v katerem predvidevajo dobrega 13,1 milijona evrov
prihodkov in dobrih 15 milijonov evrov odhodkov. Presežek
odhodkov nad prihodki je 1,8
milijona evrov, razliko bodo
pokrili s stanjem sredstev na
računu ob koncu leta in dodatnim zadolževanjem.
Med prvim in drugim branjem je prišlo do nekaterih
sprememb tako na prihodkovni kot na odhodkovni
strani. Na prihodkovni strani so zvišali davčne prihodke
zaradi novopredlagane višine povprečnine, ki po novem
znaša 700 evrov. Zvišali so
tudi transferen prihodke za
dobrega 1,1 milijona evrov.
Povečanje sredstev pomeni
tudi spremembo ocene realizacije za leto 2022 in prenos nerealiziranih sredstev
v leto 2023. Iz tega razloga
so se povišala tudi sredstva
na odhodkovni strani, in sicer za dobrega 2,1 milijona
evrov glede na sprejeti osnutek proračuna 2023.
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Na odhodkovni strani so
povečali tekoče odhodke na
plačnih kontih. V predlogu proračuna so povišali
tudi izdatke za blago in storitve, nekoliko pa so znižali sredstva proračunske rezervacije. Pri tekočih transferih so povečali sredstva
pri postavki športa, in sicer
zaradi izplačila posebnega dodatka Košarkarskemu
klubu GGD Šenčur. Večja sprememba od osnutka do predloga je pri investicijskih odhodkih. Ob zaključku gradnje Blagnetove
hiše bodo dodatna sredstva
namenili za nakup opreme.
Pri investicijskih odhodkih so povečali sredstva zaradi povišanja cen pri projektih ceste Šenčur–Britof, ceste Šenčur zahod ter
Weingerlova ulica. Dodali so novo proračunsko postavko, kjer so sredstva namenili za ureditev lokostrelskega poligona v Šenčurju. V osnutku proračuna so predvideli zadolževanje v višini enega milijona,
v predlogu proračuna pa so
znižali višino zadolževanja
na 300.000 evrov.

lokacija, »saj omogoča bivanje v naravi, hkrati pa se nahaja v občini, ki slovi po urejenosti in visoki bivalni kulturi«.

Vseljiva bodo decembra
2023
V objektu, ki načrtovano
podobo dobiva v skladu s
terminskim planom, bodo
eno-, dvo- in trisobna stanovanja, prilagojena starejšim, ter skupni prostor,
namenjen druženju stanovalcev. »Stavba je zasnovana tako, da omogoča samostojno in varno bivanje
starejših stanovalcev, tudi
če so gibalno ovirani,« so
nam pojasnili. Večina stanovanj je že prodanih, veliko kupcev je iz cerkljanske in okoliških občin, nekaj s širšega območja Gorenjske, ostali pa iz drugih
delov Slovenije. »Stanovanja bodo vseljiva takoj po
pridobitvi uporabnega dovoljenja, kar pričakujemo v
decembru 2023,« pravijo v
Prvi hiši.

Nov objekt bo omogočal samostojno in varno bivanje starejših. / Foto: Gorazd Kavčič

Dom Taber je polno
zaseden
V Domu Taber pozdravljajo novogradnjo. Po besedah
direktorice Martine Martinčič je pomembno in pohvale
vredno, da so se že pred začetkom gradnje dogovorili, katere storitve bodo nudili stanovalcem, če jih bodo potrebovali, prav tako pa je dobrodošlo,

da so oskrbovana stanovanja
v neposredni bližini. »Starostniki se lahko povežejo z domom, ga spoznajo in je tako
morebitni prehod v sam dom
bistveno lažji.« Taber je sicer polno zaseden – v njem je
156 stanovalcev, čakajočih na
sprejem pa je več kot tisoč.
V začetku letošnjega leta
so dobili koncesijo za širitev

kapacitet, namenjenih osebam z demenco. Z dodatnim objektom na zahodni
strani dovozne ceste, ki bo
preko mostovža povezan z
osrednjo stavbo, bodo poleg
sedanjih 18 zagotovili še 48
mest. Prav v teh dneh po besedah direktorice pričakujejo gradbeno dovoljenje za
objekt Pristava.

Podzemni eko otok tudi v Besnici
Ekološki otok s podzemnimi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov imajo po novem tudi v Besnici.
Simon Šubic
Zgornja Besnica – V Mestni
občini Kranj (MOK) so pred
dnevi odprli šesti ekološki
otok s podzemnimi zabojniki za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, in sicer pri pokopališču v Zgornji Besnici. Krajanom so
na voljo podzemni zabojniki za steklo, odpadlo cvetje
in organske odpadke, sveče, papir, embalažo in mešane odpadke, dodana pa še
zabojnika za odpadno jedilno olje in odpadno elektronsko opremo ZEOS. Investicija, pri kateri sta sodelovali še Komunala Kranj in Krajevna skupnost (KS) Besnica, je stala okoli trideset tisoč evrov.
Predsednik KS Besnica
Primož Bavdek se je zahvalil občini in Komunali Kranj,
da sta prisluhnili njihovi ideji, ki se je porodila ob ureditvi ekoloških otokov s podzemnimi zbiralnicami odpadkov na območju KS Bratov
Smuk. »Priložnost za ureditev ekološkega otoka se je

V Zgornji Besnici so odprli šesti ekološki otok s podzemnimi zbiralniki odpadkov v mestni
občini Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič
pojavila ob prenovi pokopališča v Zgornji Besnici. Podzemni zabojniki, kot so sedaj pri nas, so lahko zgled za
podobno ureditev ločenega
zbiranja odpadkov v drugih
podeželskih krajevnih skupnostih,« je dejal.
Posebnost ekološkega otoka v Besnici je prvi podzemni zabojnik za odpadne nagrobne sveče na območju,

kjer Komunala Kranj izvaja dejavnost zbiranja odpadkov, je povedala Simona Bergant, vodja sektorja Odpadki
pri Komunali Kranj. Kranjski župan Matjaž Rakovec
pa je poudaril, da je Kranj
po kazalcih raziskave konference Zlati kamen največji
napredek naredil prav na področju ravnanja z odpadki.
Na območju MOK so

ekološki otoki s podzemnimi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov sicer že v
uporabi na Planini v Krajevni skupnosti Bratov Smuk
(dve odjemni mesti), ob Partizanski cesti, v Čirčah in na
Mlaki. V letu 2023 načrtujejo postavitve v Povljah, na
Planini 1 (Cesta 1. maja), če
bo izkazan interes, pa tudi
na drugih lokacijah.

Gorenjski glas
petek, 18. novembra 2022

Rešila ju je baklava

V Goričanah bodo
strašili parkeljni

Kranjčana Nina Flandija Kadunc in Rok Kadunc se lahko samo naključju zahvalita, da v nedeljo nista
bila na kraju eksplozije bombe v Istanbulu. K sreči sta se ustavila v slaščičarni, da kupita baklavo.

Maja Bertoncelj
Goričane – Noč parkeljnov
v Goričanah pri Medvodah
se letos vrača. Tradicionalna
kulturno-etnološka prireditev bo potekala jutri, 19. novembra.
Skupine parkeljnov se
bodo zvrstile ena za drugo
v obliki mimohoda ter tako
predstavile svoje maske in
opremo svojega kraja in s
tem svojo zgodovino in navade. Obetajo se zelo zanimive maske, saj si jih velika večina parkeljnov izdela
sama in predstavljajo njihov
ponos. »Letos je predvidenih za Slovenijo rekordnih
trideset skupin, kar pomeni
udeležbo več kot petsto parkeljnov. Prireditev je mednarodnega značaja, saj bodo
pri nas na obisku skupine
iz Slovenije, Avstrije, Italije
in Hrvaške. Zaradi dejstva,

Simon Šubic

Po najboljšo baklavo v
Istanbulu
Na Taksimu sta se slikala pred spomenikom Atatürka, utemeljitelja sodobne
Turčije, nato sta se odpravila
proti Istiqlalu. Na robu trga
sta zagledala slaščičarno, ki
je na Tripadviserju ocenjena za najboljšo slaščičarno z baklavami v Istanbulu.

Rok in Nina na ladji, ki ju je v nedeljo odpeljala v napačno smer, zaradi česar sta na koncu
tudi obiskala trg Taksim in ulico Istiqlal / Foto: Rok Kadunc
Kupila sta jih in nadaljevala pot, nato pa sta se odločila, da gresta še na stranišče
v bližnji restavraciji s hitro
prehrano. »Ko sem na zunanji terasi restavracije čakal
Nino, je nenadoma odjeknila močna eksplozija. Nekaj
ljudi je tedaj v teku zapustilo trg, a se je kmalu vse umirilo, na trgu je vladalo povsem običajno vzdušje, ljudje
so se mirno sprehajali. Nekoga sva vprašala, kaj se je
zgodilo, in je dejal, da ni nič
posebnega, da je eksplodirala plinska jeklenka v eni od
restavracij.«
Nato so se pripeljala prva
reševalna vozila, policisti in
gasilci, a brez kakšne posebne naglice, tudi sprehajalci se jim niso umikali, zato
sta se odločila, da nadaljujeta pot po ulici navzgor.
»Po kakšnih tridesetih metrih hoje po ulici pa kar naenkrat množica ljudi priteče proti nama, zato sva se

tudi midva obrnila in tekla skupaj z množico. Sanjalo se nama ni, zakaj tečejo, a slutila sem, da je nekaj hudo narobe. Ker sem se
bala stampeda, sva se umaknila v eno od trgovin, ki so
jo takoj po najinem vstopu
zaklenili in spustili železne
rolete. Zaradi večje varnosti smo se umaknili v kletne
prostore, kjer sem neko domačinko vprašala, ali je bila
res plinska eksplozija. Zelo
zaskrbljeno mi je odkimala
in dejala, da je šlo za samomorilsko bombo, pokazala
mi je tudi posnetek na telefonu. Tedaj me je začelo zelo
skrbeti, lotevala se me je panika,« opisuje Nina.

V hotel po stranskih
ulicah
Ko je prodajalec v trgovini prek kamere ugotovil, da
se je ulica izpraznila, jima je
svetoval, naj se čim prej vrneta v svoj hotel, pri tem pa naj

Na trgu Taksim je še nekaj minut po bombni eksploziji vladal običajen nedeljski utrip.
/ Foto: Rok Kadunc

se izogibata množici in hodita raje po stranskih ulicah.
Njegov nasvet sta tudi upoštevala. »Do hotela sva imela približno pet kilometrov,
na začetku sva tekla, potem
hitro hodila po stranskih ulicah. Skupino mladih Turkov sva med potjo vprašala,
kaj se je zgodilo, in so nama
pojasnili, da območje ni varno in naj se čim prej skrijeva. Tako sva se umaknila v
manjši hotel na poti, da sva
se malo umirila, spila čaj ob
spremljanju novic na turški
televiziji. Vmes sva poklicala tudi domače in jim sporočila, da je z nama vse v redu.
No, doma sploh niso bili zaskrbljeni zaradi naju, saj
sploh še niso vedeli, kaj se je
zgodilo. Po približno pol ure
sva se odločila, da greva naprej proti svojemu hotelu. Še
vedno seveda po zelo čudnih in zanikrnih stranskih
ulicah, kamor turisti zagotovo nikdar ne stopijo, dvomim, da tudi domačini. Tisti trenutek pa se nama je zdelo, da je tam najbolj varno,«
je razložila Nina.
»Po poti do hotela mi je začelo rojiti po glavi, kaj bi se
nama lahko zgodilo. Razmišljala sem o družini, o otrocih, ki bi lahko ostala brez
staršev,« se spominja Nina.
Rok je dodal, da je o tem,
kakšno srečo sta imela, začel razmišljati po vrnitvi v
hotel. »Šele tam sem začel
dojemati, kako sva se prvič
sploh nenadejano znašla na
trgu Taksim in ulici Istiqlal,
in drugič, kakšno srečno naključje je bilo, da sva šla ravno tedaj po baklave. Če bi šla
naprej po ulici, mislim, da bi
se znašla zelo blizu eksplozije, zagotovo ne dlje kot sto
metrov.« Najbrž ni dvoma,
čemu sta zato v hotelu hitro
nazdravila ...

da parkeljni prihajajo iz štirih držav, je Noč parkeljnov v Goričanah edinstvena na svetu. Letos bo potekala že devetič. Pričakujemo
več kot osem tisoč obiskovalcev,« pojasnjuje Jakob Knific, vodja prireditve, ki poteka v organizaciji Turističnega društva Goričane - Vaše.
To je daleč največji in najodmevnejši dogodek društva.

Letos je predvidenih
za Slovenijo rekordnih
trideset skupin, kar
pomeni udeležbo več kot
petsto parkeljnov.
Mimohod parkeljnov se
bo začel ob 18. uri, ob 20.
uri pa bo sledil drugi del dogodka, in sicer zabava z ansamblom Smeh, Adrijano
Kamnik in skrivnim glasbenim gostom.

Mimohod skupin parkeljnov je pravi spektakel. Pričakujejo
več tisoč obiskovalcev. / Foto: Peter Košenina

VABIMO VAS K UDELEŽBI NA

7. konferenci VIVUS z mednarodno udeležbo

MED VIZIJO IN RESNIČNOSTJO
NOVIH OBZORIJ
Področja konference:
kmetijstvo in gozdarstvo, naravovarstvo
in varstvo okolja, hortikultura, živilstvo
in prehrana ter podeželje

Konferenca bo potekala 24. novembra 2022
v Biotehniškem centru Naklo med 9. in 17. uro
(v živo in po spletu).
V okviru konference organiziramo
STROKOVNI POSVET Z DELODAJALCI
z naslovom Vseživljenjska znanja na
biotehniških področjih.
Posvet bo potekal med 15.30 in 17.00.
Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, Naklo

Kranj – Zakonca Nina Flandija Kadunc in Rok Kadunc
iz Kranja sta bila prejšnji teden na nekajdnevnem dopustu v Istanbulu. Minule
nedelje, ko je na ulici Istiqlal
blizu znamenitega trga Taksim odjeknila eksplozija bombe, ne bosta pozabila celo življenje, saj jima je
le splet naključij morda celo
rešil življenji. Na poti po ulici Istiqlal sta se namreč ustavila še v slaščičarni, da kupita baklavo, kmalu zatem pa
sta zavila še v stranišče v bližnji restavraciji s hitro prehrano. Ravno tedaj je samo
štiristo metrov proč močno
počilo ...
»V nedeljo sva se sicer hotela odpraviti na sever Istanbula – v Balat, v nekoliko
bolj romantičen del mesta,
a sva se v pristanišču usedla na ladjo, ki je odplula v nasprotno smer. Tako sva se
odpeljala do končne postaje
in si na azijski strani mesta
privoščila sprehod ob morju in sladoled. Istanbulske
ulice so bile polne domačinov, v nedeljo imajo namreč
prosti dan, kar izkoristijo za
druženje. Ker nama je že
zmanjkovalo časa, sva se odločila za spremembo načrta
– ogled trga Taksim, legendarnega rdečega tramvaja
in znamenite ulice Istiqlal,«
pripoveduje Nina.
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Vabljeni delodajalci in mentorji študentom na praksi ter
vsi tisti, ki to še nameravate postati.
Več informacij na spletni strani:
http://www.bc-naklo.si/raziskovalna-dejavnost/konferenca-vivus/
Medijski sponzor:
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Tadeju Pogačarju
zasluženi priznanji
Vilma Stanovnik
Ljubljana – Minulo sredo popoldne so potapljačica Alenka Artnik, motokrosist Tim
Gajser, kolesar Tadej Pogačar in nekdanja judoistka
Urška Žolnir Jugovar iz rok
predsednika Slovenije Boruta Pahorja prejeli državno odlikovanje, zlati red za
zasluge. »Zlati red za zasluge je med priznanji nekaj posebnega in zelo ponosen sem, da sem to priznanje lahko prejel,« je povedal
najboljši kolesar na lestvici

Gorenjski glas
petek, 18. novembra 2022

vilma.stanovnik@g-glas.si

Mednarodne kolesarske zv
eze Tadej Pogačar s Klanca
pri Komendi.
Tadej Pogačar se je nato
zvečer udeležil še slavnostne
prireditve Večer zvezd v Ljubljani, ki ga je pripravila Kolesarska zveza Slovenije.
Tam je prejel naziv najboljšega kolesarja leta v Sloveniji, za najboljšo kolesarko pa
je bila izbrana Eugenia Bujak. Naziv najboljših gorskih
kolesarjev sta prejela Monika Hrastnik in Luka Berginc, podelili pa so tudi nagrade v drugih kategorijah.

Ambicije so še velike
Žirovec Tilen Pečelin je z naslovom prvaka v kategoriji rookie cestnega hitrostnega dirkaškega pokala
Slovenia Speed Cup uresničil cilje z začetka sezone in se v prihodnji sezoni seli na glavni oder tega
športa pri nas.
Aleš Senožetnik

osredotočil le nase in na
svojo vožnjo.«

Kranj – Za 27-letnika je bila
to četrta sezona v tem tekmovanju, zadnje tri pa je
odpeljal v celoti. Potem ko
je v letih 2020 in 2021 zasedel četrto oziroma tretje
mesto, se je letos po zadnji dirki sezone, v kateri je
bil za las ob zmago, prvič
veselil naslova prvaka v
tej 600-kubični kategoriji. V naslednji sezoni bo
tako tekmoval v državnem
prvenstvu pod okriljem
2nRace in v sodelovanju z
AMZS, ki velja za najvišjo
stopničko v tem tekmovanju pri nas. Z njim smo se
pogovarjali o končani sezoni in načrtih za naprej.

O spremembah pred
prihodnjo sezono
»Nadgradili bomo motor, predvsem vzmetenje in
elektroniko, prav tako bom
vsak trening in dirko vozil
z novimi gumami. Konkurenca bo prihodnje leto močnejša, zato pa bo treba imeti
tudi hiter motor.«

O ciljih in načrtih

O naslovu in letošnji
sezoni
»V sezono sem šel z mislijo na osvojitev naslova, za
kar sem imel z Yamahinim
motorjem R6 in dobro fizično pripravljenostjo dobre pogoje. Najtežje je bilo
sredi sezone, ko sem bil zaradi drugih obveznosti precej utrujen in neprespan, a
mi je vendarle uspelo ohraniti prednost pred sotekmovalci in zaključiti sezono na
prvem mestu.«
Tadeju Pogačarju je zlati red za zasluge izročil predsednik
Borut Pahor. / Foto: Gorazd Kavčič

Hokejisti so se izkazali
Vilma Stanovnik
Jesenice – Minuli konec tedna je bil namenjen reprezentančnemu hokeju, na
turnirjih pa so se izkazali
zlasti naši mladi hokejisti.
Ekipa mladincev do 20 let je
pod vodstvom glavnega trenerja Lovra Bajca nastopala
na domačem turnirju na Jesenicah in s tremi zmagami
osvojila prvo mesto.
Izkazali so se tudi varovanci trenerja Jake Adlešiča v kategoriji do 18 let, ki so nastopali na turnirju v Avstriji. V
Borovljah so prav tako s tremi
zmagami osvojili prvo mesto.
Ekipa do 16 let je nastopila na turnirju v Györu na
Madžarskem.
Varovanci
trenerja Roberta Pesjaka so
z dvema zmagama in enim

porazom na turnirju osvojili
prvo mesto.
Slovenska moška hokejska reprezentanca je nastopila na mednarodnem turnirju v Budimpešti. Varovanci selektorja Matjaža Kopitarja so odigrali tri prijateljske tekme in zabeležili
eno zmago ter dva poraza.
Risi so bili v podaljšku boljši od Ukrajine (1 : 2), medtem ko so morali priznati
premoč izbranima vrstama
Italije (2 : 4) in Japonske (1
: 3). V nadaljevanju sezone
našo člansko reprezentanco
februarju čaka mednarodni
turnir v Italiji, nato pa v aprilu zaključne priprave pred
svetovnim prvenstvom elitne divizije, ki bo maja prihodnje leto potekalo v Rigi
in Tampereju.

Kegljaški turnir za slepe in slabovidne
Kranj – Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj jutri,
v soboto, pripravlja 16. Mednarodni kegljaški turnir in 10. Memorial Borisa Žukeviča za slepe in slabovidne posameznike
in ekipe v steznem kegljanju. Prireditev bo na kegljišču Kegljaškega kluba Triglav Kranj na Savski cesti, začela pa se bo
ob 9. uri. Uradno odprtje tekmovanja bo ob 11.15.

Tilen Pečelin / Foto: osebni arhiv

O lekcijah in izkušnjah
»Naučil sem se, da dobra fizična pripravljenost in
dober motor nista dovolj,
če v dirko ne greš povsem

spočit in tudi mentalno
pripravljen. Na srečo imam
veliko podporo v partnerki in sponzorju, tako da
se bom v prihodnje lahko

»Upam, da ne bo padcev
ali težav z motorjem, potem
bo vse odvisno le od mene.
Vem, da sem dobro pripravljen in da imam dovolj znanja, a še ne poznam dovolj
dobro vseh dirkališč. Mislim, da se lahko uvrstim vsaj
med najboljših pet v naslednji sezoni, kasneje pa še višje. V tem tekmovanju bi rad
ostal dve ali tri leta, nato pa
bi se preizkusil še v močnejši konkurenci. Vesel sem, da
naš šport pridobiva priljubljenost in je ob progi tudi
vedno več gledalcev. Cestne
hitrostne dirke niso le Moto
GP, zanimive in atraktivne
dirke so tudi v nižji konkurenci, zato si želim, da bi ta
šport postal še bolj prepoznaven in priljubljen.«

Za prvo zmago zmanjkalo izkušenj
Škofjeloški košarkarji so minulo sredo lovili prvo letošnjo zmago med prvoligaši, vendar so bili Hopsi v
razburljivi končnici tekme boljši in predvsem izkušenejši, moštvu LTH Castings pa je zmanjkalo tudi sreče.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – V dvorani na
Podnu je bila v sredo odigrana prestavljena tekma petega kola. Košarkarji ekipe
LTH Castings so v dvoboju z
začelja prvenstvene razpredelnice Lige Nova KBM gostili Hopse Polzela. Domača
ekipa je bila v igri za zmago do konca srečanja, vendar jim ni uspelo izkoristiti
zadnjega napada in gostje so
slavili z rezultatom 79 : 80
(12 : 22, 24 : 14, 19 : 23, 24
: 21). Najboljši pri škofjeloškem moštvu je bil Jamil Lamar Hood, ki je dosegel kar
trideset točk, drugi pa so bili
precej manj razpoloženi.
»Tekmo smo slabo začeli,
igrali smo premalo agresivno in izkušeni gostje so to
enostavno kaznovali. Proti
koncu tekme nam je uspelo zadeti tudi nekaj metov
od daleč in imeli smo žogo
za zmago. Ta je žal zgrešila cilj,« je po tekmi povedal trener LTH Castingsa

V domači vrsti LTH Castingsa je bil najbolj razpoložen Jamil Lamar Hood. / Foto: Gorazd Kavčič
Igor Dolenc, ki se zaveda
slabosti svoje ekipe. »Treba
je vedeti, da smo v ligi novinci, da smo – za razliko

od večine drugih – neprofesionalen klub in na prvih
tekmah smo plačali davek
neizkušenosti. Vendar pa

Naša košarkarska reprezentanca si je z zmago v
kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Nemčiji že
zagotovila svoj četrti nastop na svetovnem prvenstvu.

puške ne mečemo v koruzo
in borili se bomo do konca,«
je še dodal.
V soboto Ločani gostujejo
pri Šentjurju, že danes pa v
gosteh igrata tudi preostala
gorenjska prvoligaša. Helios
gostuje pri Rogaški, Gorenjska gradbena družba Šenčur
pa pri Iliriji v Hali Tivoli.

Ekonomija, finance

Gorenjski glas
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So bili res oškodovani

DOBRO JE VEDETI

Zamenjava kun v evre

Vseslovensko združenje malih deležnikov je zaradi domnevnega oškodovanja okoli milijon in pol
naročnikov v skupni vrednosti več kot dvesto milijonov evrov sprožilo kolektivne odškodninske
postopke zoper operaterje.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Vseslovensko
združenje malih deležnikov
(VZMD) je na sredini novinarski konferenci predstavilo kolektivne odškodninske postopke, ki so jih sprožili zoper operaterje Telekom Slovenije, A1 Slovenije, Telemach in T-2, ki naj
bi oškodovali blizu 1,5 milijona naročnikov v skupni
vrednosti več kot dvesto milijonov evrov. Kot pravijo, se
operaterji že več let poslužujejo enostranskega dvigovanja cen naročniških paketov,
brez vnaprej predvidenih razlogov in metode zvišanja
cene, kar predstavlja kršitev zakonodaje na področju
varstva potrošnikov.
»S tem, ko si operaterji v
naročniških pogodbah pridržijo pravico do enostranske spremembe cene, vnašajo v razmerje z naročniki
znatno neravnotežje v pravicah in obveznostih. Hkrati

Blizu milijon in pol naročnikov naj bi preplačalo račune v skupni vrednosti dvesto milijonov
evrov. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič
potrošnikom onemogočajo
ekonomično izbiro operaterja, saj ne morejo predvideti cene naročniškega paketa za več kot mesec naprej,« pravijo v VZMD in dodajajo, da bi morali operaterji vzpostaviti prejšnje

stanje in zaračunavati naročnino po prvotni ceni,
naročnikom pa povrniti razliko. Vzpostavili so
spletni obrazec za evidentiranje oškodovanih. Operaterji, ki so že prejeli zunajsodne pozive, pravijo,
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da spoštujejo zakonodajo in očitke združenja zavračajo kot neutemeljene, a
podrobnejših komentarjev
za zdaj še niso dali. Če dogovora ne bo, bo na VZMD
napovedujejo kolektivne
odškodninske tožbe.

Cveto Zaplotnik
Na Hrvaškem bodo 1. januarja prihodnje leto uvedli evro. Po izteku štirinajstdnevnega obdobja, v
katerem bo možno plačevati tako s kunami kot z evri,
bodo kune umaknili iz obtoka in potlej bo možno plačevati le še z evri.
Zdaj je tudi že več znanega, kako hrvaške kune (pravočasno) zamenjati za evre.
Iz Združenja bank Slovenije so prejšnji teden sporočili, da vsi, ki imajo kune na
svojih računih v bankah in
hranilnicah, lahko že zdaj
zamenjajo kune v evre po
veljavnem menjalnem tečaju, ki je objavljen na tečajnih listah bank. Sicer pa
bodo banke 31. decembra samodejno konvertirale stanja
kun na transakcijskih računih v evre po tečaju 7,53450
kune za en evro.
Banke bodo evrske bankovce odkupovale do konca letošnjega leta. V skladu s
poslovno politiko bodo lahko menjale kune v evre tudi
v letu 2023, pri tem pa se
bodo same odločile, ali bodo

menjalniške posle opravljale za vse stranke ali le za tiste, ki imajo pri banki odprt
transakcijski račun. V združenju bank svetujejo imetnikom kun, da se v svoji banki predhodno pozanimajo o
pogojih menjave, še posebej
pri menjavah in dvigih višjih zneskov. Kune, ki so slovenskim potrošnikom po
dopustovanju na Hrvaškem
ostale v denarnicah, bo možno zamenjati v evre tudi v
menjalnicah.
V Banki Slovenije bodo
v skladu z ustaljeno prakso
Evropske centralne banke
menjali bankovce kun brez
provizije od 1. januarja do
28. februarja prihodnje leto,
pri tem pa bo posameznik
lahko zamenjal na dan največ osem tisoč kun. Ne bo pa
možna menjava kovancev
in bankovcev starejših serij.
Menjava bo potekala na blagajni Banke Slovenije.
Od marca dalje bo kune
možno zamenjati v evre na
Hrvaškem in sicer v skladu s
pogoji, ki jih je določila hrvaška centralna banka. Več informacij je na njihovi spletni
strani euro.hr.

Med nominiranci Lavtar
Med nominiranci za podjetnika leta je tudi Miha Lavtar iz škofjeloškega
Optiweba. Razglasitev bo 8. decembra na Brdu.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Znani so nominiranci za obrtnika in podjetnika leta, ki jih bo skupaj
s priznanjem za najstarejšega obrtnika leta Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije razglasila 8. decembra na
Brdu pri Kranju. Priznanje
predstavlja vzor odličnosti
in kakovosti poslovanja in
ima že dolgo tradicijo. Med
tremi nominiranci za podjetnika leta je tudi Miha Lavtar
iz škofjeloškega Optiweba,

ki se bo za priznanje potegoval z Markom Femcem
iz družbe Plan-net Solar iz
Preserij in Alojzom Selišnikom iz Luč ob Savinji. Ustanovitelj in direktor Optiweba Miha Lavtar že 13 let vodi
ekipo specialistov za izboljševanje pojavnosti na spletu. Kot so v predstavitvi zapisali na OZS, je Lavtar v
poslovnih krogih znan kot
vodja z integriteto, ki vedno deluje v dobrobit soljudi, z odločnostjo in čutom
za družbeno odgovornost

pa pozitivno vpliva na lokalno okolje, ki poleg sodelavcev vključuje tudi podjetniške mentorirance.
Med nominiranci za
obrtnika leta, ki je lani postal kovač Jože Krmelj iz Loga
nad Škofjo Loko, pa tokrat ni
Gorenjskih predstavnikov.
Nominirani so Leon Kranjc iz logaškega Klina, Vinko Petkovšek, ki se ukvarja s
proizvodnjo lahke kovinske
embalaže, ter Andrej Rožmanc iz Logatca, ki izdeluje
zunanja otroška igrala.

Sara skrbi
za svoj biznis,
mi pa za hiter

INTERNET.
Sara, Clever Fit

BIZNIS
P A K E T I

internet • EON • telefonija

Inženirka leta

mobilna telefonija

Znanih je deset kandidatk za inženirko leta. Med njimi dve prihajata iz
gorenjskih podjetij.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Znanih je letošnjih deset nominirank za inženirko leta, ki jo bodo izbrali na slovesnosti 10. januarja prihodnje leto. Med desetimi nominirankami, dve
prihajata tudi iz gorenjskih
podjetij. Rosana Kolar je letalska mehaničarka v družbi Adria Tehnika, Viki Petrovič pa opravlja delo višje

tehnične svetovalke v šenčurskem podjetju Loftware.
Letos so organizatorji
prejeli 35 prijav za inženirko leta, skupaj v petih letih delovanja projekta, pa
že več kot 170. »Kandidatke prihajajo večinoma iz
industrije, predvsem iz razvojno naravnanih podjetij, pa tudi iz akademskih
krogov in raziskovalnih institucij. Letos prevladujejo

inženirke strojništva, računalništva in matematike,
sledijo diplomantke kemije, elektrotehnike, Naravoslovnotehniške fakultete,
farmacije in živilske tehnologije,« je strukturo kandidatk predstavila Metka Škofic, urednica projekta Inženirke in inženirji bomo!,
ki mlade navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

1. leto že od

22,50 € /mes.

telemach.si
Akcijska ponudba »12 mesecev 50 % popust na mesečno naročnino paketov Biznis in 100 % popust na mesečno naročnino paketov VEČ, ŠE VEČ,
NAJVEČ« velja od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022 oz. do preklica, karkoli nastopi prej. Pogoj za pridobitev ugodnosti iz te akcijske ponudbe je sklenitev novega
poslovnega naročniškega paketa iz družine BIZNIS paketov z vezavo za 24 mesecev in sočasna sklenitev novega mobilnega naročniškega razmerja za
paket iz družine VEČ, prav tako z vezavo za 24 mesecev. Ugodnosti ni mogoče skleniti ob spremembi obstoječega fiksnega ali mobilnega naročniškega
razmerja. Razliki med redno in akcijsko ceno izbranega paketa iz družine BIZNIS in izbranega paketa iz družine VEČ se vštevata v prejeto ugodnost
ob vezavi. Redna cena mesečne naročnine izbranega paketa iz družine VEČ je cena paketa VEČ, ŠE VEČ ali NAJVEČ vsakokrat veljavnega cenika, ki se
prične obračunavati po poteku 12 mesecev od sklenitve naročniškega razmerja. Redna cena mesečne naročnine izbranega paketa BIZNIS 1 je cena
paketa vsakokrat veljavnega cenika, ki se prične obračunavati po poteku 12 mesecev od sklenitve naročniškega razmerja. Ponudba se izključuje z
drugimi morebitnimi popusti ali akcijami, v kolikor ni navedeno drugače. Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki
vsebujejo pravila primerne uporabe in med drugim po porabi v paket vključenega prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti v paketu VEČ
na največ 64 kbps. Hitrost prenosa podatkov v paketu VEČ znaša največ do 150/50 Mbps, v paketu ŠE VEČ največ do 350/50 Mbps ter v paketu NAJVEČ
do 1 Gbps. Cena priključnine je 12 EUR, cena menjave paketa v primeru prehoda na cenejši paket je 4,99 EUR. Cene ne vključujejo DDV. Pred nakupom in
sklenitvijo naročniškega razmerja se o ponudbi in tu navedenih pogojih pozanimajte na prodajnem mestu Telemacha, na telefonski številki 070 700 700
ali preko elektronskega naslova info@telemach.si.
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Žrtve drznih tatvin
so običajno starejši
Maša Likosar
Tržič – Policisti so bili v torek dopoldan obveščeni o
drzni tatvini iz stanovanjske
hiše na območju Tržiča. Kot
so pojasnili na Policijski postaji Kranj, je neznani storilec zamotil starejšo oškodovanko s pretvezo, da opravlja telekomunikacijske servisne storitve. Drugi storilec je v tem času izvršil tatvino denarja. Po prvih podatkih policije sta se storilca s
kraja odpeljala z večjim temnim vozilom ljubljanskega
registrskega območja. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.
Kot poudarjajo na kranjski
policiji, je glede drznih tatvin
posebno skrb vzbujajoče, da
so žrtve starejše osebe, ki jih
storilci lažje zmedejo, nemalokrat gre za slabotne in dementne osebe. Nekaterim
poberejo tudi vse prihranke
in je teža dejanj zato še toliko
večja. Storilci se v večini primerov do osamljenih hiš pripeljejo z vozilom, se predstavijo, da bodo opravili dela na
telekomunikacijah in podobno. Žrtev zvabijo iz hiše, za
vogal, v tem času pa storilci
iz odklenjene hiše odtujijo
vrednejše predmete.
Svojce starejših oseb, sosede ali druge, ki so v stiku z
njimi, policija zato prosi, da

se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo s starejšimi osebami in jim predstavijo opisan
način delovanja storilcev ter
preventivne ukrepe. Eden
izmed osnovnih je, da storilcev ne spuščamo v hišo, da
ne zapuščamo stanovanja,
da zahtevamo, da se identificirajo, v nadaljevanju pa
preverimo pri konkretnem
podjetju, ali se dela res opravljajo.
Če pri obnašanju oseb
zaznamo karkoli sumljivega ali pa smo postali žrtev
kaznivega dejanja, je o tem
takoj treba obvestiti policijo
na številko 113. Enako velja,
da je policijo treba obvestiti
že, ko zaznamo, da se take
osebe gibljejo v bližini naših
domov ali prebivališč naših
sosedov. Pripomorejo tudi
fotografije ali posnetki tako
osumljencev kot vozil, ki jih
uporabljajo. Praksa podjetij, ki resnično izvajajo dela
na nekem območju, je, da
o tem vnaprej obvestijo javnost in se najavijo pri lastnikih objektov. Nenapovedana
dela so res izjema.
Glede na to, da storilci
brezvestno izkoriščajo starejše osebe, na žalost pogosto mine precej časa, preden
je policija o dogodkih sploh
obveščena, zato je preiskovanje takšnih kaznivih dejanj oteženo.

Vračila davka ne bo
Maša Likosar
Ljubljana – Policija je te dni
med prebivalci zaznala povečano število lažnih elektronskih sporočil, ki jih pošiljajo spletni goljufi in v katerih se predstavijo kot Finančna uprava RS (FURS).
Goljufi v sporočilih navajajo, da je prejemnik sporočila
upravičen do vračila davka,
kar pa seveda ne drži. Sporočila so namreč poslanega
z namenom t. i. spletnega
ribarjenja (pridobivanja podatkov), saj je v njem priložena povezava na stran, ki je
samo videti kot stran FURS,
v resnici so jo postavili spletni goljufi.
Če prejemnik sporočila
v spletno stran vnese svojo
davčno številko, telefonsko
številko in v nadaljevanju
enkratno geslo za dostop do

Gorenjski glas
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spletne banke, lahko te podatke spletni goljufi uporabijo za vstop v njegovo spletno banko in mu ukradejo
denar. Običajno ga nato nakažejo na transakcijske račune, odprte v tujini.
Uporabnike policija zato
poziva, naj bodo zelo pozorni na tovrstna elektronska sporočila, naj nanje nikakor ne odgovarjajo in ne
klikajo na priložene povezave. Nikakor ne smejo vnašati
svojih podatkov, prejeto elektronsko pošto morajo izbrisati, pošiljatelja pa dodati na
t. i. listo nezaželene pošte
oziroma ga blokirati.
V primeru oškodovanja,
torej če je že prišlo do finančnih transakcij, policija
predlaga, da zadevo prijavite osebno v najbližji policijski enoti ali s spletno prijavo
kaznivega dejanja.

Vlak do smrti povozil osebo
Kamnik – V sredo okoli 23. ure je v železniškem predoru pri
postaji Kamnik Graben vlak do smrti povozil osebo. Po zbranih
obvestilih PU Ljubljana smrt ni posledica kaznivega ravnanja ali
nesreče, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Nadzirajo zimsko opremo
Tudi gorenjski policisti v teh dneh podrobneje kontrolirajo, ali so vozila opremljena z obvezno zimsko
opremo. Kar tretjina pregledanih vozil je ni imela.
Simon Šubic
Kranj – Ob začetku zimskega obdobja so policisti napovedali, da bodo poostreno
nadzirali, ali so vozniki pravočasno poskrbeli za obvezno zimsko opremo svojih
vozil. »Nadzor bo usmerjen
predvsem v to, da voznike
spodbudimo, da svoja vozila
ustrezno pripravijo na zimski čas,« je dejal Robert Vehovec iz Sektorja prometne
policije na Upravi uniformirane policije.
Poostren nadzor nad opremljenostjo vozil z zimsko
opremo so v sredo izvedli
tudi gorenjski policisti. Ustavili so 46 voznikov motornih vozil, v sedemnajstih
primerih pa na vozilih ni
bilo zimske opreme. Hkrati
so preverili tudi psihofizično stanje pri 105 voznikih.
Trije so bili pod vplivom alkohola. Ugotovili so tudi
prekrške glede hitrosti, varnostnega pasu, vožnje v rdečo luč in neupoštevanja prometne signalizacije.
Če vozilo ni opremljeno z
zimsko opremo, je kazen štirideset evrov. Če vozilo brez
ustrezne zimske opreme
ovira ali onemogoča promet,
pa se voznik kaznuje z globo

Gorenjski policisti so pred 15. novembrom izvajali preventivne akcije, zdaj pa poostreno
nadzirajo, ali so vozila že opremljena z ustrezno zimsko opremo. / Foto: PU Kranj
500 evrov in petimi kazenskimi točkami.
Vehovec je tudi opozoril,
da so zimske razmere specifične in morajo vozniki poskrbeti tudi za ustrezno preglednost, torej očiščena stekla in ogledala. Še pred vožnjo naj preverijo, ali jim
brisalci zagotavljajo ustrezno čiščenje in ali imajo v
posodi dovolj ustrezne tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla. Dobro je preveriti še stanje akumulatorja,

delovanje zavor, sistem za
dovod zraka v vozilo. Vozniki morajo poskrbeti tudi, da
na vozilih ni snega ali ledu,
ki bi se med vožnjo lahko
raztresal na cesto. Enak poziv velja za voznike tovornih
vozil. V vozilu so pozimi dobrodošli še strgalo za led, rokavice, topla oblačila, odveč
ne bo niti kakšna odeja.
Pozimi in v zimskih razmerah je treba prilagoditi
tudi način vožnje – predvsem
je treba prilagoditi hitrost in

povečati varnostno razdaljo.
Priporočljivo je bolj rahlo zaviranje in pospeševanje, saj
je treba računati, da so posamezni deli cest lahko poledeneli in da se čas potovanja lahko podaljša. V primeru obilnejših padavin se lahko vozne razmere zelo poslabšajo. Takrat velja razmisliti, ali moramo nujno na pot
ali pa jo lahko odložimo. Če
pa se že odpravljamo na pot,
mora biti vozilo opremljeno
z zimsko opremo.

Majdičev mlin – kaj je s preiskavo
Vzrok požara, ki je konec septembra zajel Majdičev mlin pod Jelenovim klancem v Kranju, še vedno
ni znan. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo.
Maša Likosar
Kranj – Tudi po dobrem mesecu dni, kar je zagorelo v
zapuščeni zgradbi Majdičev
mlin pod Jelenovim klancem v Kranju, kriminalistična preiskava še ni zaključena. Požar, ki se je z notranje
strani hitro razširil na celoten objekt in ga popolnoma
uničil, so prvi zaznali policisti med opravljanjem redne kontrole območja, pri
njegovem gašenju pa je sodelovalo 133 gasilcev. Opustošen objekt je bil nevaren,
zato je bilo zadrževanje na
njegovem območju prepovedano, prepovedana sta
bila tudi dostop in prehod.
Policija, ki po tedaj zbranih
obvestilih ni ugotovila storitve kaznivega dejanja, je za
nadaljevanje preiskave čakala na poročilo o statični presoji, ali so ostanki objekta
dovolj trdni ali pa jih bo treba porušiti.
Kot so pojasnili na Policijski upravi Kranj, stanje

Stanje Majdičevega mlina tudi po dobrem mesecu dni za kriminaliste še vedno predstavlja
določeno oviro. / Foto: Simon Šubic, arhiv Gorenjskega glasa
objekta za kriminaliste še
vedno predstavlja določeno
oviro, ni pa ključnega pomena pri preiskovanju vzroka
požara, ker se pri tovrstnem
preiskovanju vedno uporabljajo različne metode, tehnike in pripomočki. »Tudi v
tem primeru je tako, saj sta

preiskava in metoda zbiranja
obvestil na kraju požara prilagojeni situaciji. Tako so bila
do sedaj zbrana obvestila več
oseb, ki so posredovale koristne informacije. Opravljen
je bil ogled kraja zunanjega dela objekta ter objektov
v okolici, kjer je s požarom

nastala materialna škoda.
Zavarovani so bili tudi materialni dokazi,« je pojasnil
Roland Brajič, predstavnik
za odnose z javnostmi PU
Kranj, in dodal, da kriminalisti preiskavo nadaljujejo, več
informacij pa za zdaj ne morejo posredovati.
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Na šoli je povzročil mini evforijo
»Ne zgodi se pogosto, da spoznaš tako talentiranega dijaka, kot je Luka,« pove Robert. Zdi se, da je navdušenje vzajemno. Občutek imaš, da sta se Robert
Bertoncelj, profesor na Srednji tehniški šoli v Šolskem centru Kranj, in Luka Treven, dijak drugega letnika, v udejanjanju inovativnih idej dobesedno našla.
Klara Mrak
Pojdimo lepo od začetka.
Najprej je bila ideja. Ideja,
da bi svoji ženi za okroglo
obletnico pripravil posebno
presenečenje. »Kaj če bi zanjo izdelal električno kolo?«
je skozi misli švigalo Robertu Bertonclju, profesorju na
Srednji tehniški šoli v Šolskem centru v Kranju. In
misli so kmalu meso postale
… »Lani septembra, oktobra
sem resno začel razmišljati o tem, da naredim kolo.
Treba je bilo izbrati ustrezno geometrijo, tip kolesa,
vedel sem, da mora biti gorsko, saj živiva v Povljah pod
Storžičem in bi se s takšnim
kolesom lažje vozila v službo in domov.« Robert torej v
mislih ni imel standardnega
mestnega električnega kolesa, tako da je načrtoval komponente kupovati smiselno,
da bodo zadosti dobre, »saj
sva z ženo oba adrenalinca«.

Nato je prišel Luka
Njuni poti sta se začeli stikati, ko je Luka Treven lani
začel obiskovati Šolski cen-

podpreta slovenska podjetja, posledično pa bo cenejše
in hkrati zmogljivejše.
Da je do izdelave koles
sploh prišlo (v končni fazi
sta bili izdelani dve, rdeče za
ženo in belo zanj), je bila po
Bertoncljevih besedah zelo
pomembna podpora Domela iz Železnikov, ki je podaril visokozmogljiva motorja.
Štajersko podjetje Econo je
prispevalo bateriji. Ustrezajoča okvirja koles sta nastala
na Kitajskem; izdelali so kopijo okvirjev znamke Giant.
Pri sestavi koles, nastajali
sta slabo leto dni, so profesorju in dijaku svetovali tudi
v podjetju Cult iz Logatca.
»Devet mesecev sva ju sestavljala,« pravi Robert, Luka
pa doda: »Če bi ju še enkrat,
bi šlo veliko hitreje.« Pa ga
bosta? »Se ne izplača. Če
ne bi imela pomoči podjetij, bi izdelava takega kolesa stala med pet in šest tisoč
evri, tako pa je eno stalo okrog 3500 evrov.« Po njunih
besedah je to res zelo dobra
cena, glede na vzdržljivost
baterije, ki zdrži 830 vatnih
ur. »Nadstandardna je tudi

»Relacijo Povlje–Križe–Tržič–pod gorami do
Begunj–Bled–Bohinj–Soriška planina–Sorica–
Železniki–Škofja Loka–odcep za Planico–Kranj,
dolgo 110 kilometrov, sem prevozil z eno baterijo. To je
vrhunsko.«
ter Kranj. Seznanil ju je profesor Luka Colarič in kaj
hitro sta se lotila dela. Eno
od vodil in želja je bilo tudi
to, da kolo sestavljajo slovenske komponente, s tem

moč motorja – moč je 112
njutonmetrov (Nm), medtem ko imajo podobna električna gorska kolesa moč
70–80 Nm, mestna pa pod
40,« povesta.

Kultura
Kristali sreče je naslov
avtobiografije alpinista Andreja
Štremflja. Stran 30

»Zadnjič sem recimo naredil test, kakšna je uporabna vrednost baterije, na relaciji Povlje–Križe–Tržič–pod
gorami do Begunj–Bled–Bohinj–Soriška planina–Sorica–Železniki–Škofja Loka–
odcep za Planico–Kranj. Prevozil sem 110 kilometrov z
eno baterijo in to je vrhunsko,« je navdušen Robert.
Luka pa pojasni, da močnejši motor porabi več energije, ker zdrži tako močan navor. »Vsa električna kolesa so
omejena na hitrost 25 km na
uro, tako da se pri tem kolesu
navor na klancih zares čuti.
Lahko bi se denimo brez problema zapeljal po planiški
skakalnici navzgor.«

Električna hydrofoil deska
Tako Robert kot Luka sta
ne samo inovatorski, ampak tudi športni duši. Robert
je z ženo med zadnjimi prazniki odkrival skrite kotičke Velebita, Luka pa je ljubitelj gorskega kolesarstva in
windsurfinga. Zato ne čudi,
da jima je na um padla izdelava električne hydrofoil deske. V Sloveniji je to dokaj
nova atrakcija, pa tudi cene
zanjo niso ravno nizke. Kot
pove Luka, je cenovni razpon primerne deske, za katero je zagotovljena najboljša
kakovost, od 7000 do 16000
evrov. Ker to ni malo denarja, je pomislil, da bi jo izdelal
sam, saj si želi doživeti ta občutek letenja nad vodo. »Prva
stvar, ki sem jo začel, je bila
izbira komponent (motorja, elektronike itd.). S strani proizvajalca profesionalnega programa za izris desk

Inovatorja Luka Treven in Robert Bertoncelj / Foto: Klara Mrak
sem dobil pro licenco, s katero sem jo izrisal. Bilo je veliko različnih popravkov, veliko dela z aerodinamiko,«
pove Luka Treven. Povprašal
je proizvajalce windsurfing
desk iz ljubljanskega podjetja FlikkaBoards, ali bi bili
pripravljeni sodelovati pri izdelavi, in takoj so bili za.

Začela bosta ta teden
Luka računa, da bodo desko začeli izdelovati ta teden
s CNC-strojem omenjenega
ljubljanskega podjetja, pred
tem pa je bilo treba zelo natančno izračunati geometrijo in izris deske. Za baterijo
sta se z Robertom povezala z
Martinom Mertikom iz domžalskega podjetja Bull Bikes.
Pomagal jima bo pri izdelavi

Zanimivosti
Janez Rozman z Zgoše, poznan
kot mojster Janez, in njegov
muzej tiskarstva Stran 31

baterije iz Samsungovih celic. Za laminiranje deske
bodo uporabili karbonska in
kevlarska vlakna. Kar se tiče
stroškov izdelave, Luka upa,
da bo finančni vložek za celoten efoil »drastično manjši od komercialno dobavljivega«.

Podpora mnogih
»V veliko pomoč mi je laboratorij na moji šoli, ki ga
vodim in imam dostop do
vseh 3D-tiskalnikov, ki so v
ogromno pomoč pri izdelavi prototipnih delov deske,«
pove Luka. »A ne glede na
vse projekte je šola vedno
na prvem mestu; projekti pa
bolj kot ne sprostitev v prostem času. Pri efoilu so mi v
ogromno pomoč profesorji,

na prvem mestu Robert Bertoncelj, vesel pa sem, da se
nad projektom navdušuje
tudi naš ravnatelj (ravnatelj
srednje tehniške šole v ŠC
Kranj, op. p.) Aljaž Rogelj in
drugi, ki sodelujejo,« še poudari Luka, ki je sicer raziskovalno žilico kazal že v osnovi
šoli, danes pa je vodja šolskega ustvarjalnega laboratorija
FabLab. »Na šoli je povzročil kar nekakšno mini evforijo,« se nasmehne Robert.
Zagotovo bo Luka Treven,
ki si po končanem šolanju v
Kranju želi študirati na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
v Ljubljani, eno tistih imen,
ki bo tudi v prihodnosti krojilo vrhove slovenskega inovatorstva.

Zanimivosti
Legendarna Mateja Svet je
Tržiškemu muzeju podarila
dragocene predmete. Stran 32
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Od petka do petka

Interpelaciji ministric
neuspešni
Simon Šubic

Notranja ministrica Tatjana Bobnar (levo) je v zagovoru
interpelacije poudarila, da ministrstvo za notranje zadeve
in policija (vodi jo Boštjan Lindav) vsak dan zagotavljata
pravno državo in varnost ter spoštovanje človekovih pravic.
/ Foto: arhiv GG

V Alžiriji so podpisali pogodbo o triletni dobavi zemeljskega
plina, po kateri bo alžirska družba Sonatrach slovenskemu
Geoplinu letno dobavljala 300 tisoč milijonov kubičnih
metrov zemeljskega plina. / Foto: Tamino Petelinšek/STA

Primož Roglič je ta teden od Tine Maze prevzel
ambasadorstvo programa Botrstvo v športu v letu 2023.
/ Foto: OKS/Martin Metelko

Fajonova in Bobnarjeva
ostali ministrici
Državni zbor je na predlog SDS v zadnjem tednu
dni obravnaval interpelaciji
ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon in ministrice
za notranje zadeve Tatjane
Bobnar. Nobena ni uspela,
za uspeh interpelacije je namreč potrebnih vsaj 46 glasov poslancev. Za odhod Fajonove jih je glasovalo samo
22, za odhod Bobnarjeve pa
24. Zunanji ministrici so sicer poslanci SDS očitali zlorabo diplomatsko-konzularne mreže zaradi selektivnega zbiranja podpisov volivcev za predsedniško kandidatko Natašo Pirc Musar, kar
naj bi jo postavilo v privilegiran položaj. Očitali so ji tudi
kršitve pri septembrskem
odpoklicu veleposlanika v
ZDA Toneta Kajzerja, ker
je nepooblaščeno poslal depešo ministrstva predsedniku SDS-a Janezu Janši, ki je
posnetek zaslona nato objavil na Twitterju. Očitali so ji
tudi kršitev 17. člena zakona
o zunanjih zadevah in zlorabo javnih institucij, ker da z
namero o odpoklicu Kajzerja ni predhodno seznanila
predsednika republike Boruta Pahorja. Tako ministrica kot vlada sta zatrjevali, da
so bila skladno z zakonom o
zunanjih zadevah izvedena

vsa potrebna posvetovanja s
predsednikom države. Notranji ministrici pa so v SDS
med drugim očitali zlorabo
funkcije, zavajanje javnosti
v zvezi z ilegalnimi migracijami ter odstranitvijo zaščitne ograje na južni meji,
nedosledno izvajanje zakonov, samovoljo, malomarno opravljanje dela, opustitev dolžnostnih ravnanj ter
drugih dejanj in stališč pri
izvrševanju politične funkcije. Bobnarjeva je odgovorila, da ministrstvo za notranje zadeve in policija vsak
dan zagotavljata pravno državo, spoštovanje človekovih pravic in zagotavljanje
varnosti.

Nataša Pirc Musar že v
predsedniški palači
Predsednik republike se
je v torek neformalno srečal z novoizvoljeno predsednico Natašo Pirc Musar, ki
ji je sicer po telefonu čestital že na večer nedeljskih volitev. Njuno prvo srečanje je
bilo »prisrčno in ljubeznivo«, sta kasneje izjavila za
medije. Kot sta pojasnila,
sta se dogovorila, da bo Pahor Pirc Musarjevi podrobneje predstavil proces Brdo-Brioni. Pahor tudi upa, da
bo njuno sodelovanje tudi v
prihodnje dobro, če bo potrebovala kakšen njegov nasvet. Pirc Musarjeva pa je pojasnila, da se bo s Pahorjem posvetovala tudi o tem,

katera pot v tujino bi morala
biti prva.

Sporazum z Alžirijo o
dobavi zemeljskega plina
Ob robu obiska zunanje
ministrice Tanje Fajon in
ministra za infrastrukturo
Bojana Kumra v Alžiriji je
v torek Geoplin z alžirsko
državno energetsko družbo Sonatrach podpisal triletno pogodbo o dobavi zemeljskega plina. Pogodba
predvideva dobavo 300 milijonov kubičnih metrov plina
oz. okoli tretjino slovenskih
potreb letno, izvajati pa se bo
začela 1. januarja 2023. »S
podpisom si bomo v manj
gotovih časih zagotovili dodatno zanesljivost pri oskrbi
s plinom, zato sem vesel in
ponosen, da nam je uspelo,«
je ob podpisu dejal minister
Kumer. »Naš cilj je, da danes
podpisano zelo pomembno
strateško dolgoročno pogodbo za dobavo zemeljskega
plina iz Alžirije še nadgradimo in povečamo oskrbo Slovenije s plinom iz Alžirije,«
je dodal.

Primož Roglič nasledil
Tino Maze
Na dobrodelni gala prireditvi Fundacije Mira Cerarja za pomoč športnikom iz
socialno šibkih okolij je v
torek kolesarski as Primož
Roglič od nekdanje smučarske šampionke Tine Maze
prevzel
ambasadorstvo

programa Botrstvo v športu v letu 2023. Roglič je dejal, da se vedno rad odzove
takim povabilom: »Če spregovorim, sem slišan, in z veliko močjo pride tudi velika
odgovornost,« je dejal. Tina
Maze je sicer za dražbo v pomoč mladim slovenskim
športnikom namenila štirinajst artiklov iz svoje bogate kariere, na dobrodelnem
večeru pa je pomagala zbrati skupno 135 tisoč evrov. Ob
tem je Rogliča izzvala, da jo
bo moral kot pravi športnik
skušati preseči pri zbiranju
pomoči. Tudi Roglič je takoj stopil v akcijo in je že na
torkovi prireditvi na dražbo
dal podpisan kolaž trenutkov svoje kariere z izklicno
ceno en evro. Dražba bo trajala do prihodnje prireditve
leta 2023, celoten izkupiček
pa bo razdeljen med Fundacijo Miroslava Cerarja in
Fundacijo Primoža Rogliča.
Botrstvo v športu je skupni
program Olimpijskega komiteja Slovenije, Fundacije
za podporo mladim športnikom iz socialno šibkih okolij in Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, ki je namenjen podpori mladim nadarjenim športnicam in športnikom od 14
do 23 let. V sklopu projekta
so štipendije podelili že skupaj 139 športnikom, v osmih
letih pa so zbrali več kot pol
milijona evrov in pomagali 640 mladim športnikom.

Slovenci v zamejstvu (877)

Boglonaj, naš gospod Mario
Jože Košnjek

med sosedi

S temi besedami je župan občine Naborjet - Ovčja
vas (Malborghetto - Valbruna) Boris Prescheren v nedeljo, 13. novembra, sklenil
svoj govor ob odkritju spominske plošče dolgoletnemu in v začetku leta 2019
umrlemu duhovniku donu
Mariu Gariupu na cerkvenem zidu v Ukvah (Ugovizza) v Kanalski dolini v Italiji.
Spoštovani don ali gospod
Mario je bil nad 40 let dušni pastir v Ukvah, v Naborhetu in v Ovčji vasi in v sosednjih zaselkih v dolini. Zaveden beneški Slovenec, rojen
leta 1940 v kraju Topolove
v Benečiji, je prišel med Kanalce na zahtevo Slovencev,
ki so hrepeneli po slovenski
besedi in molitvi v večjezični
dolini. Mario ni bil le dušni
pastir in glasnik božje besede, ampak srčni bojevnik za

ohranitev slovenskega jezika v javnosti in v cerkvi. Bil
je zelo pogumen, resnicoljuben, značajen človek in tudi
oster, kar je marsikoga motilo. Pisal je o dolini, njenih ljudeh in običajih in spodbujal
ljudi v letih, ko so odpravljali

posledice potresa in kasnejše vodne ujme. Bil je pravi Čedermac. Hudo bolan je
1. februarja leta 2019 umrl v
Ukvah. Pogreb je potekal v
slovenščini. Z njegovim odhodom je dolina izgubila slovenskega dušnega pastirja …
Don Mario Gariup je leta 2016 maševal na srečanju vojakov
gornikov iz Italije, Avstrije in Slovenije v dolini Zaizera nad
Ovčjo vasjo. / Foto: Jože Košnjek

Odkritje plošče župniku in narodnemu buditelju donu
Mariu Gariupu v Ukvah. Od leve: pater Jan Cvetek, ukovški
župnik Alan Iacoponi, diakon Corrado Calluta in župan
občine Naborjet - Ovčja vas Boris Prescheren. / Foto: Jože Košnjek

Na dan odkritja plošče zaslužnemu Slovencu, pobudo zanjo sta dali ukovška
fara in Združenje don Mario
Černet, je bila najprej maša
v ukovški cerkvi svetih Filipa in Jakoba, ki so jo darovali
ukovški župnik Alan Iacoponi iz Bolivije z rodbinskimi
koreninami v Toscani, diakon Corrado Colluta in pater
Jan Cvetek, gorenjski rojak
iz Bohinja, kaplan v Slovenskem pastoralnem središču

v Gorici, ki je do leta 2018
pomagal pri bogoslužjih v
dolini in je obiskoval gospoda Maria Gariupa do njegove
smrti. Pater Jan še vedno čuti
z ljudmi iz doline, čeprav ni
več med njimi. Med gosti na
odkritju plošče je bil tudi svetnik v deželnem svetu Furlanije in Julijske Krajine ter
nekdanji župan občine Repentabor Marko Pisani, izvoljen na listi stranke Slovenska skupnost.
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Po svetu

Kitajska po kongresu
Kitajska je znova postala cesarstvo. Nova cesarska dinastija se imenuje Komunistična partija Kitajske.
V vlogi novih cesarjev pa izstopajo trije: ustanovitelj dinastije Mao, reformator Deng Šjaoping in zdaj
Ši Džinping …
Miha Naglič

Cesar Ši Džinping
Oktobra je bil na Kitajskem jubilejni 20. kongres
komunistične partije. Na
njem je bil predsednik Ši
Džinping izvoljen v tretji
zaporedni mandat na položaju generalnega sekretarja. Kaj to pomeni? Je bil to
le še eden od partijskih kongresov ali bo po njem tudi
kaj drugače? O tem ve veliko povedati sinologinja in
antropologinja Maja Veselič, docentka na oddelku za
azijske študije na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. »Zagotovo lahko rečemo, da tokratni partijski kongres pomeni prelomnico, saj Ljudska republika Kitajska stopa v tretje veliko obdobje,
po prvem, maoističnem obdobju, ko sta se vzpostavljali država in partija kot vodilna sila, in po obdobju reform, ko se je država odprla navzven in se ekonomsko
modernizirala. Zdaj nastopa obdobje Šijeve absolutne vladavine, in z njim je
prišlo do velikega preloma.
Priča smo odstopanju od
norm, ki so se v reformnem
obdobju uveljavile kot varovalka, da se ne bi ponovili ekscesi, ki so se pojavili zlasti v drugi polovici maoističnega obdobja. Zdi se,
da je Ši Džinping odpravil

meritokracijo kot tiste glavne temelje, po katerem napredujejo ljudje znotraj
partije, sploh na višje položaje. Lojalnost zdaj predstavlja glavno merilo za napredovanje v politbiro, njegov
stalni komite, pa tudi deloma v centralni komite. Da
gre za prelomnico, je kitajska komunistična partija na
neki način priznala že lani,
ko je praznovala stoletnico
obstoja, in so znova, tretjič v
zgodovini, naredili pregled
svojih zgodovinskih dosežkov in izzivov pred njo. Pri
prvi taki resoluciji je šlo za
vzpostavitev Mao Cetunga kot voditelja, pri drugi,
v začetku reformnega obdobja, pa Deng Šjaopinga.
Tretja historična resolucija
je še enkrat potrdila partijo
kot edino silo, ki lahko Kitajsko znova pomladi doma
in jo v svetu pripelje v položaj svetovne supervelesile, Ši Džinpinga pa označila
kot tistega voditelja, ki lahko to zares doseže. V resoluciji je na primer rečeno,
da se je v preteklosti partija spoprijemala s številnimi
izzivi in da je ostalo ogromno bistvenih vprašanj odprtih oziroma se jih niso nikoli ustrezno lotili, šele Ši
Džinping pa je tisti, ki jih
je začel uspešno reševati.
Ši Džinpinga so vzpostavili
kot voditelja novega obdobja, ki bo verjetno trajalo do

stoletnice ustanovitve Ljudske republike leta 2049.
V tej luči opustitev dosedanjih nenapisanih pravil
pravzaprav ni toliko presenetljiva. Kitajska s tem res
vstopa v novo obdobje, ki bo
temeljilo na Ši Džinpingu v
naslednjih letih ali tudi kakšnem desetletju, čeprav je
dolžino njegove vladavine
v tem težko vnaprej predvideti. Tako v resoluciji kot
ob koncu nedavnega partijskega kongresa so poudarili, da mora partija temeljiti
na dveh 'vzpostavljenih stališčih': da je Ši Džinping jedrni voditelj partije in države ter da je njegova teorija socializma s kitajskimi
posebnostmi za novo dobo
ključna ideologija, ki povezuje partijo. Kot so omenili nekateri analitiki, se končuje obdobje kolektivnega
vrha oblasti, kjer vsak od voditeljev skrbi za neko ključno področje, generalni sekretar pa je prvi med enakimi, ter se začenja obdobje
enega samega voditelja, nekoga, ki je nad vsemi. Iz kolektivnega vodstva stopamo
v enoglavo vodstvo.«

Članstvo v partiji
Koliko pa je na Kitajskem
komunistov in kako lahko
nekdo postane član partije?
»Kitajska partija ima 96 milijonov članov med 1,4 milijarde ljudmi, kar pomeni,

da članstvo ni enostavna
stvar. Seveda se je danes bistveno lažje včlaniti, kot se
je bilo v Maovih časih ali v
zgodnjem reformnem obdobju, ampak še vedno velja, da moraš biti v partijo povabljen. Partijske celice obstajajo v vrsti institucij, v šolskem sistemu, vsaka univerza ima svojo partijsko celico, velika državna
podjetja imajo partijske organizacije. K včlanitvi te povabi nekdo, ki je že v partijski celici, recimo v tvojem lokalnem okolju. Ko
sem bila na univerzi na Kitajskem, so recimo v enem
letniku posameznega študijskega programa povabili
dva ali tri posameznike, da
se pridružijo partijski mladinski organizaciji, ki je odskočna deska za članstvo v
partiji, in so jim vsi zavidali. To ne pomeni, da so v partiji samo ljudje, ki so v njo
vstopili že kot mladi.« (Vir:
intervju Gregorja Valenčiča
z Majo Veselič, MMC RTV
SLO)

Kitajska torej postaja ob
ZDA druga sila tega sveta –
z ambicijo, da postane prva.
Njen razvoj pa temelji na nenavadnem protislovju: v gospodarstvu so uvedli brutalni kapitalizem, celotno
družbo pa nadzirajo komunisti. Razumi, kdor more.

Veliki umi: Darwin
»Darwin si je vedno želel živeti v mirnem podeželskem okolju. Tu je potem živel in delal do konca
življenja skupaj z ženo, vse
več otroki in nekaj služabniki, podeželje okoli njegovega doma pa je postalo
del njegovega znanstvenega sveta. Darwin je bil človek navad. Vstajal je zgodaj in ob 7. uri šel na sprehod. Ob 7.45 je zajtrkoval,
potem je v kabinetu delal
do 9.30. To je bilo njegovo
najproduktivnejše obdobje
dneva. Na stol si je dal namestiti medeninaste noge
s kolesci, da se je lahko zapeljal od mize do mize, čez
naslona za roke pa je položil desko, da je lahko udobno pisal. Ob 9.30 je v salonu pregledal pošto, do 10.30

ležal na kavču, kjer so mu
brali, potem se je vrnil v delovni kabinet in tam ostal do
12.15, ko je šel na sprehod s
psom. Spotoma se je ustavil v rastlinjaku, da bi videl,
kako potekajo njegovi poskusi, nato pa pot nadaljeval
po peščeni stezi okoli ozkega gozdička nedaleč od hiše.
Sledilo je kosilo, po kosilu
pa je leže na kavču prebiral
časnik in nato pisal pisma.
Okoli 15. ure se je spet zleknil na kavč, medtem pa mu
je žena ali katera od hčera
brala kak roman. Ob 16. uri
je šel na sprehod, po sprehodu popil kavo in potem
delal do 17.30. Ob 19.30 je
bila večerja, po večerji pa je
z Emmo odigral dve partiji tavlija. Oba sta bila skrajno tekmovalna, Darwin se
je na Emmo v šali jezil, če
je zmagala: 'Uničila me boš,

prav res!' Nekoč je pisal prijatelju Asi Grayu: 'Rezultat pri najini igri je zdaj takšen: ona, ubožica, je zmagala samo pri 2490 partijah,
jaz pa, hura, hura, pri 2795!'
Potem je bral kako znanstveno delo, ob 22.30 pa šel
spat.« (str. 99–100)
Gornji odlomek je iz monografije o Darwinu. Izšla
je v seriji Veliki umi, iz
nje smo na tem mestu že

namreč ustvaril večino svojih del. Odločilen pa je bil
podvig, ki ga je opravil pred
tem: s plovbo okoli sveta z
ladjo Beagle in spoznanji,
ki jih je doživel že med potovanjem, pozneje pa povzel v svoji revolucionarni teoriji evolucije, v knjigi O nastanku vrst (1859).
Po njej v procesu razvoja
in nastanka vrst ne preživijo najmočnejši (npr. dino-

John Van Wyhe, Veliki umi: Darwin, prevedel Samo
Kuščer, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2022, 160 strani
predstavili knjige o Einsteinu, Freudu in Hawkingu. V izbranem odlomku to
pot ne povzemamo njegovih znanstvenih dosežkov,
ampak podoživimo njegov
delovni dan. V takih monotonih, a urejenih dneh je

Deng Šjaoping je bil kitajski voditelj, ki je reformiral Maovo
Kitajsko v dokaj normalno državo. Na sliki med obiskom v
ZDA, 1979, desno predsednik Carter. / Vir: Wikipedija

Kitajski paradoks

Nove knjige (659)

Miha Naglič

Tako je predsednik Mao razglasil ustanovitev Ljudske
republike Kitajske, v Pekingu, 1. oktobra 1949. Zdaj je to
povsem drugačna in vendar ista država. / Foto: Wikipedija

zavri), ampak najbolj prilagodljivi. Med njimi je tudi
naša vrsta, ki pa zdaj samo
sebe ogroža z negativnim
učinkovanjem na podnebne spremembe in ponovno
grožnjo jedrskega spopada.
Darwin, pomagaj!

Veličastna tradicionalna komunistična scena na 20.
kongresu KP Kitajske, Peking, 16. oktobra 2022. V sredini
generalni sekretar Ši Džinping. / Foto: Wikipedija
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Andrejevi Kristali sreče
Kristali sreče je naslov avtobiografije, ki jo je vrhunski alpinist Andrej Štremfelj predstavil pretekli četrtek v Stolpu Škrlovec in z njo zaznamoval petdeset let
ukvarjanja z alpinizmom in trideset let, odkar je z Markom Prezljem prejel svoj prvi zlati cepin.
Igor Kavčič
»Kje so tiste stezice, k' so
včasih bile …« je v uvodu večera ob kitarski podpori očeta Marka pred polnim avditorijem Stolpa Škrlovec zapela Andrejeva vnukinja
Špela Škufca, nadebudna
pevka in kranjska gimnazijka. Ne enkrat, v obeh terminih, ob peti in sedmi uri,
je bila dvorana nabito polna
z vsemi, ki so želeli na pot
pospremiti težko pričakovano avtobiografijo vrhunskega alpinista Andreja Štremflja. Kot je hudomušno poudaril njegov tesni prijatelj in
soplezalec, tokrat pa izpraševalec Peter Markič, v knjigi
manjka še kakih štirideset let
– Andrej jo zaključi leta 1984
– a ga bomo za njen drugi del
vsekakor držali za besedo.

Zaljubljenost v gore
V prvem delu večera je
Štremfelj ob fotografijah
na velikem platnu najprej
predstavil koncept in okvirno zasnovo knjige. Povedal je, da so njegovi pretekli

Brata in soplezalca Marko in Andrej Štremfelj v domači ulici na Orehku / Foto: Gorazd Kavčič
zapiski dolgo, tudi več desetletij, čakali na knjigo, za katero je potrebno samozavest
pridobil s knjigo Objem na
vrhu sveta (2020), ki sta jo
napisala skupaj z ženo Marijo. »Najboljši spomin je tisti, ki je zapisan. Pri pisanju
so mi tako poleg mojih zapiskov pomagala številna pisma z odprav ali na odprave,

knjiga vzponov in zapisniki
sestankov kranjskega alpinističnega odseka, pa tudi pogovori z bližnjimi in prijatelji iz otroštva in alpinističnih vrst,« pripoveduje Andrej; da je knjigo skoraj napisal že leta 1987 v baznem
taboru pod Lotse Šarom, a
za »finalna dela« kasneje ni
bilo pravega časa. Odprave

so si sledile ena za drugo.
»Kot pravi Marija: če sem jo
kakšno leto izpustil, sem šel
naslednje leto na dve.«
Za uvodne misli v knjigo je Andrej »pero« predal
bratu Marku, svojemu prvemu soplezalcu, na platnicah
pa knjigo na pot pospremita
še dva alpinista, žena Marija in prijatelj Peter Markič.

Andrej začne s pomenljivim poglavjem izpod južne
stene Anapurne in se nato
v prvem delu knjige posveti otroškim letom na Orehku in v Davči, prvemu spogledovanju z gorami, mladostnim dogodivščinam v
njih ter vstopu v alpinistični odsek. Sledijo prvi alpinistični vzponi, zahtevne
smeri, odprave v tuja gorstva, vzpon na Everest, njegov alpinistični svet spremljajo tako uspehi kot neuspehi, kristali sreče – te je v knjigi moč najti na več mestih –
in tudi žalostni dogodki, kot
sta nesreči ženine sestre
Barbare Perčič in prijatelja
alpinista Nejca Zaplotnika.
Ob Andrejevi predstavitvi
knjige so odlomke iz nje brali njegovi in Marijini otroci
Katarina, Anže in Neža, ki je
za knjigo prispevala tudi izvirne ilustracije.

Živeti z alpinizmom
V drugem delu je alpinistu in odslej tudi piscu nekaj zanimivih vprašanj o zapisanem v knjigi in mislih

ob njej postavil Peter Markič. Na primer o tveganju
v alpinizmu, o katerem so
Markovi in Andrejevi starši
»na srečo« vedeli premalo, o
tem, kako je starejši brat za
razliko od mlajšega, ki je v
gorah po pravilu pritiskal na
plin, vedno imel pripravljeno zavoro, o kombiniranju
alpinizma in študija, o ženi
Mariji – Andrej ji je obljubil
več pozornosti v drugi knjigi
– in spoznavanju njene družine ter o tem, kako sta kot
zakonca ob medsebojni ljubezni in ljubezni do družine znala združiti tudi ljubezen do gora. Da vse naštete
ljubezni še trajajo, dokazuje tudi zadnji treking v Himalaji, saj sta z Marijo – odkar sta se upokojila, delujeta
kot gorska vodnika – v času
»krompirjevih počitnic« tja
popeljala družino hčere Katarine. Daljši pogovor z Andrejem Štremfljem je objavljen v reviji Kranjčanka in
je dosegljiv tudi na spletni
strani Gorenjskega glasa.
Več pa seveda v Andrejevi
avtobiografiji Kristali sreče.

Klemenov Slavko z Rečice
V Galeriji Stolp na Blejskem gradu je na ogled razstava del mednarodno uveljavljenega kiparja Slavka Oblaka, Blejca, ki že več kot šest desetletij živi na
Bavarskem. Pred tednom so ob razstavi predstavili še monografijo z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec.
Igor Kavčič
Potem ko so v Viteški dvorani Blejskega gradu zbrane
v glasbenem nastopu »nagovorili« Lovski rogisti iz Bohinja, je uglednega gosta, blejskega rojaka Slavka Oblaka,
kiparja in rokodelca, ki že
šest desetletij živi in ustvarja na Bavarskem, v čustvenem nagovoru pozdravila
direktorica Zavoda za kulturo Bled Lea Ferjan: »Vesela
sem, da v naši sredini lahko
pozdravim Slavka Oblaka, ki
sta ga vztrajnost, goreča želja in sreča z Bleda odpeljala
na študij v München, kjer je
postal uspešen kipar. Še vedno se rad vrača na Bled in za
nas bo vedno ostal Klemenov Slavko z Rečice, preprost, dobrovoljen, z nogami
trdno na tleh.«
Če so se lani na Zavodu za kulturo Bled posvetili umetnici Meliti Vovk, so
letos v ospredje postavili kiparja Slavka Oblaka – tako z
razstavo kot monografijo, ki
bo izšla konec meseca. O monografiji sta spregovorila avtorica Lidija Pavlovčič in Vid

Lenard, ki je prispeval strokovno besedilo o Oblakovem
umetniškem ustvarjanju.

Umetnik in rokodelec
»Po duši je umetnik, ki svoj
navdih črpa predvsem iz narave, po drugih znanjih, veščinah in izkušnjah pa je odličen rokodelec,« podnaslov
monografije pojasni Lidija
Pavlovčič in nadaljuje: »Njegova življenjska pot daje vtis,
kot bi imel dve življenji, eno
je vezano na otroštvo, njegov
dom, Bled in Gorenjsko ter
poklicno pot tesarja, ki jo je
tu začel, drugo življenje pa
je povezano z njegovim drugim domom na Bavarskem,
najprej seveda z uspešnim
šolanjem v Münchnu, nato
pa z uspešno umetniško kariero, ki jo med drugim odlikujejo tudi številne kiparske
postavitve v mestu Landshut
in ne nazadnje tudi štiri
skulpture, ki krasijo njegov
domači Bled.«
Slavko Oblak se je rodil
leta 1934 na kmetiji, po domače pri Klemenovih, na
Rečici. Kot njegov oče je bil
tudi on izučen tesar, vendar

se je po odsluženem vojaškem roku v petdesetih letih
odločil za študij umetnosti
v tujini. Preden se je vpisal
na Akademijo upodabljajočih umetnosti v Münchnu,
je denar za preživetje služil
tudi v livarni, kar je odločilno vplivalo na njegovo kasnejšo ustvarjalno pot. Bron
je postal njegov najljubši
material za ustvarjanje. Na
kmetiji v Kumhausnu na Bavarskem, kjer sedaj prebiva,
si je postavil tudi lastno livarno za vlivanje skulptur.

Za vedno Blejec
Oblakov bogat umetniški
opus šteje več kot sedemsto
malih in velikih bronastih
plastik. »Slavkov opus je obsežen tudi zato, ker sta njegovo življenje in delo spojena v eno. Blizu so mu oblike,
ki izhajajo iz narave. Osrednja tema njegovega ustvarjanja je sinteza narave in
umetnosti,« je med drugim
povedal umetnostni zgodovinar Vid Lenard.
Slavko Oblak je dejal, da
kljub letom še vedno kipari,
predvsem manjša dela. Na

Umetnik in rokodelec Slavko Oblak v družbi avtorice biografije Lidije Pavlovčič in pisca
besedila o kiparjevem opusu Vida Lenarda / Foto: Igor Kavčič
vprašanje, koliko je v njem
še Blejca, pa je dejal, da je
še vedno stoodstotni Blejec.
»Na Bledu sem rojen, zato
ga nosim v duši tudi na svojem domu na Bavarskem,
kamor vas vse lepo vabim.
Saj sploh ne vem, kako naj
se zahvalim, ko pa ste toliko
lepega povedali o meni,« je

povedal Slavko Oblak, katerega štiri javne plastike krasijo tudi Bled. Prva, Ciklama
ob jezeru, je bila postavljena
leta 1997, Brstični vodnjak
pred Občino Bled leta 2002,
kip Matere božje z detetom
je bil v kapelo Blejskega gradu postavljen ob tisoči obletnici prve omembe Bleda v

pisnih virih leta 2004. Od
leta 2021 pa je Bled bogatejši še za plastiko Grajski cvet,
ki je bila postavljena v grajski park.
Ob biografiji bo izšel tudi
koledar z motivi Oblakovih
kipov, 3. decembra pa pripravljajo tudi vodenje po poti
njegovih skulptur na Bledu.
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Mojster Janez in njegova preša
Večina nas je z mojstrom Janezom prišla v stik na Blejskem gradu, nedavno pa smo ga srečali tudi na gradu Dvor v Preddvoru.
Alenka Brun
Janeza Rozmana z Zgoše ljudje poznajo predvsem
kot mojstra Janeza, redki pa
vedo, da je njegov osnovni
poklic dimnikar. Kasneje je
delal tudi kot metalurg v železarni, enkrat je bil celo inovator leta, saj je imel več kot sto
inovacij. Bil je tudi obrtnik,
ukvarjal se je s kovinsko galanterijo, ljubitelji obdobja
srednjega veka pa ga poznajo
po njegovih izdelkih – mošnjičkih, posebnih usnjenih
torbah, ki jim pridejo prav
pri kostumografiji, čeprav se
je tudi v realnem življenju že
izkazalo, da se njegova torbica na popotovanju še kako
dobro obnese v stiku s faloti z
dolgimi prsti. »Ni je namreč
najlažje odpreti,« se namuzne Rozman.
V kostumu, ki smo ga vajeni, Janez Rozman oziroma
mojster Janez spominja na
Primoža Trubarja in tudi na
znamenito osebnost nemške preteklosti Johannesa
Gutenberga. Večina nas je
z njim prišla v stik na Blejskem gradu, kjer gostuje
s svojo tiskarno, nedavno

pa smo ga srečali na gradu Dvor v Preddvoru. Povabil nas je k sebi, na Zgošo, kjer smo si lahko ogledali njegov muzej tiskarstva.
Obišče ga lahko vsak, le najaviti se mora. »Da klobase
prej poskrijem,« hudomušno doda mojster, čeprav ne
skriva razočaranja nad tem,
da v Sloveniji muzeja na to
temo ne premoremo.
Zanimalo nas je, kako se
je vse začelo. Da je zato kriv
France Prešeren, pove Janez Rozman. Razloži: »Leta
2000 smo praznovali dvestoto obletnico njegovega
rojstva. Želel sem nekaj prispevati k bogatemu kulturnemu dogajanju. Razmišljal
sem o ponatisu Prešernovih
Poezij …« In ko je tako razmišljal o načinu ter raziskoval, je na koncu med starimi
knjigami, ki jih je zbiral, naletel na knjige o tiskarstvu
in tam videl Gutenbergovo tiskarsko prešo. Porodila se mu je ideja, da bi kaj
takega lahko naredil sam.
S pomočjo prijatelja iz Bohinja, ki ima mizarsko delavnico in primerne stroje,
je idejo začel uresničevati

Mojster Janez oziroma Janez Rozman na dan reformacije v Preddvoru / Foto: Alenka Brun
in jo na koncu tudi uresničil. Kot inovator se je potem
predstavil na Celjskem sejmu ter za prikaz in predstavitev projekta dobil zlato medaljo. Povabili so ga tudi na
svetovno razstavo inovacij v
Nürnberg, kjer se je na razglasitvi rezultatov tako načakal, da je praktično že
obupal, ko so napovedali:

Manufaktura Mojster Janez,
veliki kristalni globus mesta
Nürnberg za najboljšo promocijo v smislu izobraževanja in promoviranja. Sledil
je obisk Berlinske turistične
borze, kamor ga je povabila
Slovenska turistična organizacija. Tu je njegova inovacija oziroma rekonstrukcija Gutenbergove tiskarske

preše pritegnila veliko pozornosti, tako obiskovalcev
kot tujih medijev. Takrat se
je občinstvu že predstavil
v kostumu. Vendar si ga je
najprej izposodil v fundusu
RTV-ja, pripoveduje, kar pa
je bilo na koncu zelo drago.
Za tisto ceno, se spet pošali,
bi si lahko sam sešil tri – in
to je tudi storil.

Že Celje je bilo zanj neke
vrste odskočna deska, Berlin
pa sploh.
Mojster Janez je svoje prostore dobil tudi na Blejskem
gradu, kjer pa sedaj lahko
srečate njegovega pomočnika Uroša Resnika. Kako pa je
prišlo do sodelovanja z gradom Dvor, nas je še zanimalo. Najprej so ga iz Narodnega muzeja v Ljubljani prosili, ali bi lahko v sklopu razstave o knjigi postavil tiskarno, razloži. Tako je prišel v
stik tudi s Tanjo Šubelj, t. i.
grofico.
Ko je na Dvoru prvič videl
prostore, se mu ni zdelo mogoče, da bi jih lahko uredili v
tako kratkem času, a jim je
uspelo. So ločeni od samega
gradu, zraven sodi še vinska
klet. Obiskovalci tiskarne se
lahko seznanijo z zgodovino
tiskarstva, a žal, nadaljuje
Rozman, se ne more klonirati in išče človeka, ki bi lahko njegovo delo prevzel in
nadaljeval. Seveda pa vsakega kandidata za delo najprej
zanima, kakšna bo plača. A
tega ne moreš početi samo
zaradi zaslužka, meni mojster Janez.

Zbornik, poln dobrih zgodb
Devetnajste Železne niti prinašajo veliko zanimivega branja o preteklosti in sedanjem življenju v Selški dolini. Zbornik se dotakne 400-letnice župnije v
Železnikih, dogajanja med drugo svetovno vojno, taljenja železa po starem, prinaša spomine avtorjev na mlada leta …
Ana Šubic
Muzejsko društvo (MD)
Železniki je izdalo devetnajsto številko zbornika Železne niti, s katerim že vseskozi skušajo pred pozabo
obvarovati bogato dediščino, pomembne rojake in zanimive dogodke iz Selške
doline. Novi zbornik na dobrih 400 straneh prinaša prispevke 32 avtoric in avtorjev
in je spet poln dobrih zgodb,
je poudaril glavni urednik in
predsednik MD Železniki
Rudi Rejc. »Pričujoča izdaja Železnih niti je lep dokaz,
da znamo stopiti skupaj in
da marsikaj znamo narediti
dobro,« pa je v uvodu zbornika med drugim zapisal
Marko Lotrič, direktor skupine Lotrič Metrology.
Kot je dejal Rejc, jim veliko
pomeni, da so nekateri avtorji pripravljeni z bralci deliti
svojo mladost, življenje, tako
vesele kot tudi pretresljive
dogodke, torej doživeto zgodovino. Janko Jelenc je tako
opisal, kako je njihova družina preživela dražgoško bitko,
Stane Zgaga piše o svojem

mladostnem življenju na Zalem Logu, Jana Kelc o nekdanjem življenju na Rudnem,
Miro Šmid pa pripoveduje o dogajanju med osamosvojitveno vojno za Slovenijo. »V takšnih prispevkih izvemo veliko novega o dogajanju tistega časa, zato bi si jih
želeli še več,« je povedal Rejc.

Zbornik se dotakne tudi
400-letnice župnije Železniki. Ustanovljena je bila leta
1622, potem ko je fužinar Jurij Plavc dobil dovoljenje od
patriarha v Vidmu. »Pravijo,
da je moral po Sori jahaje prinesti domov ustanovno pismo, da se je izognil Selčanom,
ki so hoteli obdržati Železnike

v svoji župniji,« v uvodu svojega prispevka navaja Tadeja
Šuštar, ki je opravila tri intervjuje z župnijskimi sodelavci:
cerkvenim ključarjem Miranom Benedičičem, skrbnico
cerkvene klekljane dediščine
Tončko Šuštar in krasilcem
bogoslužnega prostora Robertom Kuharjem. V rubriki

Rudi Rejc, predsednik Muzejskega društva Železniki in glavni urednik Železnih niti
/ Foto: Simon Benedičič

Obletnice je Brane Bertoncelj
opisal 50 let Divje lige v nogometu, Majda Demšar pa
Kulturno umetniško društvo
France Koblar, začenši z uprizoritvijo prve igre v letu 1912,
torej pred 110 leti.
V rubriki Zgodovina avtorji pišejo o dogajanju v drugi
svetovni vojni, sicer pa Železne niti prinašajo tudi prispevek o pridobivanju železa po
železnodobnih postopkih s
Štalce. Člani MD Železniki se
namreč ukvarjajo tudi s taljenjem železa po starem v glinenih pečeh in v tokratnem
zborniku predstavljajo spoznanja, do katerih so prišli ob
poskusih taljenja v zadnjih
letih. S taljenjem je povezana tudi naslovnica tokratnih
Železnih niti, ki prikazuje ostanek tekoče žlindre v podobi
konja v galopu z dna jaška za
žlindro na letošnjem taljenju
na Soriški planini.
V prispevku zgodovinarja Vincencija Demšarja lahko preberemo, s kakšnim denarjem so kupili v Železnikih stavbo za šolo pred več
kot dvesto leti, v rubriki Imeli smo ljudi pa Marija Gasser

predstavi njegovega pokojnega brata Andreja Demšarja, ki je bil človek številnih
talentov. O svojem pestrem
življenju je v pogovoru z Ireno Prevc Hajdinjak spregovorila Marija Plešec, nekdanja učiteljica, ki je že vrsto let
dejavna v turističnem in upokojenskem društvu, za kar je
leta 2019 prejela tudi občinsko priznanje za življenjsko
delo prostovoljcev. Rubrika
Družba in ljudje zajema prispevek o starih hišnih imenih v Krajevni skupnosti Bukovica - Bukovščica, več kot
petdeset razglednic Ratitovca in blizu 25 z njim povezanih značk, zbirko logotipov z
motivom plavža, simbola Železnikov, ki je upodobljen ne
le v občinskem grbu, pač pa ga
imajo v logotipih tudi številne
druge organizacije in društva
na Selškem ...
Železne niti prinašajo še
številne druge vsebine, več o
njih in pripravi zbornika, ki
je že na običajnih prodajnih
mestih, pa bo možno izvedeti na predstavitvi, ki bo v petek, 2. decembra, ob 19. uri v
Kulturnem domu Železniki.
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Le lesena medalja je ostala doma
Mateja Svet, ena najboljših slovenskih športnic vseh časov, je Tržiškemu muzeju in s tem javnosti podarila dragocene predmete iz obdobja svoje smučarske
kariere. »Šele ko damo, vemo, da imamo,« je dejala na nedavni okrogli mizi pred slovesnim odprtjem stalne razstave Mateja je zlata.
Suzana P. Kovačič
»Matejo sem opazil, ko je
bila že na stopničkah. Ko je
začela kot zelo mlada biti ob
boku najboljšim na svetu in
je vzbudila pozornost moškega dela svetovnega pokala,« je spomin nanjo na
okrogli mizi v tržiškem kulturnem centru podelil Bojan
Križaj, slovenska ikona moškega alpskega smučanja, ki
ima v enoti Tržiškega muzeja, Slovenskem smučarskem
muzeju, svojo steno spominov. Mateji Svet priznanja in
pokali veliko pomenijo, a je
tudi v njej dozorela odločitev,
da jih je pripravljena dati od
sebe. Kot je dejala, je v to nihče ni nagovoril, je pa najprej
mislila, da Tržiški muzej
sprejema samo eksponate tržiških smučarjev, ona pa ni
Tržičanka. »Potem so mi razložili, da je to Slovenski smučarski muzej, ki je tudi strokovno izredno dobro voden.«
Poigravala se je s tem, ali bi
dala vse predmete ali ne ...
Bolj ko je pakirala, večji bi bil
lahko občutek, da nekaj izgublja, a se ji je dogajalo ravno
obratno. »Ponovno sem začela doživljati vse te predmete, ki so pomemben del mojega življenja. Šele ko damo,
vemo, da imamo. To, kar je
bilo prej po mojih vitrinah,
predalih, je zdaj postalo naše
in je dostopno tistemu, ki ga
to zanima.«

Zlata zvezda smučanja
Mateja Svet je s svojim izjemnim talentom, odločnostjo in vztrajnostjo izrisala eno najuspešnejših slovenskih športnih zgodb.
»Pred dobrimi tridesetimi
leti je bila zlata zvezda slovenskega smučanja,« je poudarila direktorica Tržiškega muzeja Jana Babšek. Prva
med slovenskimi in jugoslovanskimi alpskimi smučarkami je stopila na stopničke
na največjih tekmovanjih.
Bila je svetovna prvakinja,
olimpijska podprvakinja,

osvojila je mali kristalni globus, sedem zmag v svetovnem pokalu in 22 uvrstitev
na stopničke svetovnega pokala. V letih od 1984 do 1990
je bila sedemkrat razglašena
za najboljšo športnico Slovenije, trikrat pa je bila v anketi Sportskih novosti izbrana za najboljšo športnico Jugoslavije. Leta 1987 je
za vrhunske dosežke v alpskem smučanju prejela Bloudkovo nagrado. Vse to je
danes 54-letna diplomirana
delovna terapevtka osvojila v
zgolj šestih polnih sezonah.

Le ena je ostala doma
Tržiškemu muzeju je podarila več kot petsto predmetov iz svoje bogate smučarske kariere. Od prvih, ki jih
je osvojila še kot pionirka,
do olimpijske medalje, prve
slovenske, ki je bila osvojena na zimskih olimpijskih
igrah v ženski konkurenci.
Dvajset od teh, najdragocenejših, so v muzeju prejeli
zgolj v hrambo, kar pomeni,
da bi njeni dediči, če bi to želeli, te predmete lahko dobili nazaj. »Darilo Mateje Svet
je za nas velika čast. S tem,
ko je odlikovanja in predmete podarila muzeju, je na široko odprla vrata javnosti,«
je povabila Jana Babšek. Na
ogled je tudi spletna razstava
na strani Tržiškega muzeja.
Od ene kolajne pa se ni ločila. »Ta je lesena, na njej so
gorenjski nageljni in niti ne
vem, za katero mesto sem jo
dobila. Stara sem bila šest, sedem let in je povezana z mojim očetom. Takrat še nisem
znala voziti po progi, nisem
razumela, da so leva in desna
vratca in je oče smučal ob
meni in mi s palico kazal pot.
Izredno ponosna sem bila na
to kolajno in sem še danes.«

Sedela drug ob drugem
Mateji Svet so se na tržiškem odru pridružili Veronika Šarec, Bojan Križaj, Tomaž Čižman, Tone Vogrinec
in Slavo Mulej. Smučarska

Prepada, kakršenkoli je že bil, med Matejo Svet in Tonetom
Vogrincem ni več. / Foto: Gorazd Kavčič

družina se je spet srečala –
in teh imen je bilo še mnogo več, je poudarila osrednja
gostja, ki je ta trenutek doživela čustveno. »Nihče ne
more uspeti ali vsaj malo uspeti, če nima velike podpore
ljudi okrog sebe. Pomagali
ste mi, da sem odpeljala nekaj dobrih zavojev, bi rekla
približek neki popolnosti, in
nekaj res dobrih voženj.« A
jo je Vogrinec takoj popravil.
»Tako kot je bil Bojan svetovno znan po najboljši slalomski tehniki, bi lahko isto pripisal tudi tebi.« Spomnil je,
kako je še kot predtekmovalka, mladinka, »nažgala« vso
tedanjo žensko elito. Tega se
še kako spominja tudi serviser Slavo Mulej. »Jokal sem,
to je bilo noro.«
Mateja Svet in Tone Vogrinec, drug ob drugem, sta povedala, da prepada med njima ni (več). Mateja se je naučila odpuščati, kar ji je, kot
je poudarila, omogočil ravno
Tone s svojim ravnanjem, in
sprejela je ponujeno roko.
Tudi sam je dejal, da ob vseh
spominih ne želi, da kakšna
stvar ostane nerazjasnjena.
Podoživel pa je še eno njeno zmago v Kranjski Gori.
Progo so že pospravljali, v
cilju diskutirali. »V tistem
trenutku je pritekel na tekaških smučeh mimo nas Matejin oče, vprašal me je, kako
je šlo. Povedal sem mu, da
je zmagala, rekel je super in
tekel naprej.« Lahko da je to
za današnje čase nepojmljivo, ko so starši vpeti v prav
vse, a je imela, kot je poudarila, vso potrebno njuno
podporo, tudi v delo trenerjev se nista vmešavala.

Na zaplatah na Prisanku
Veronika Šarec je spomnila, kako so še na Prisanku trenirali na ledenih »flikah«, medtem ko so Avstrijke trenirale na ledeniku
Hintertux. »Taborili pa smo
pod Prisankom, za kosilo
dol tekli za kondicijo. Krave so nam 'raztrgale' tabor

Ljubljančanka po rodu je Tržiškemu muzeju in s tem javnosti podarila več kot petsto
predmetov iz obdobja svoje smučarske kariere. Nekateri so že na ogled, preostali bodo
v prihodnjem letu v oglednem depoju na podstrešju Tržiškega muzeja. / Foto: Gorazd Kavčič

Stalna razstava Mateja je zlata! v Slovenskem smučarskem muzeju v Tržiču / Foto: Gorazd Kavčič
in pustile še tople kupčke.«
(smeh) Tudi popotovanje v
Ameriko, po prve točke FIS
sta Veronika in Mateja začeli v Kranjski Gori – v »stoenki«. Spali pa sta kar na letališču, ker denarja za hotel
niso imeli. Imeli sta zadnji
dve startni številki, iz Amerike pa prišli kot zlata in srebrna. »Stoenko« pa je bilo na

To, da je zapustila smučarsko karavano, je morala
odžalovati. Dela kot delovna terapevtka. / Foto: Gorazd Kavčič

zadnjem »domačem« klancu ob vrnitvi treba še porivati, ker se je pokvarila ...

Zanjo sem samo mama
»Bravo. Pri njenih 15 letih
na olimpijske igre ... Stvari so šle pri Mateji ekstremno hitro naprej ...« se spominja nekdanji alpski smučar Tomaž Čižman, tretji na

superveleslalomu na svetovnem prvenstvu leta 1989. A
je Mateja Svet svojo smučarsko kariero sklenila v komaj 22. letu starosti. In kako
njena hčerka dojema svojo mamo kot nekdaj uspešno smučarko? »Zanjo sem
samo mama.« A to je mama,
ki je z zlatimi črkami zapisana v zgodovino športa.

Prijetno popoldne v tržiškem kulturnem centru; od leve
Bojan Križaj, Tomaž Čižman in Mateja Svet / Foto: Gorazd Kavčič
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Jaz, midva in mi

Ribogojnice
Mojca Logar

profesorica geografije
in zgodovine

Obiskala sem eno od ribiških družin. V Sloveniji
jih je 65 in skrbijo za ribji zarod v naših rekah. Sto štirideset let v Sloveniji že obstaja organizirano ribištvo, kar
pomeni, umetno oplojujejo
ikre in jih vstavljajo v reke.
Človek ne more živeti brez
vode. Reke predstavljajo za
človeka vir življenja. Transport, hrana, energija, mlinarstvo, namakanje, kmetovanje, šport in rekreacija,
vse to nam nudijo reke. Vsaka ribogojnica skrbi za določen odsek rek, ki se delijo
na jadransko in črnomorsko
oziroma donavsko povodje.

Skrb za vodotoke je nekaj,
kar se prelaga na različna
bremena in službe. Rečne
struge so danes močno preoblikovane. Zajezili smo jih
zaradi hidroelektrarn. Reke
so pogosto strpali v kanale z
visokimi podpornimi zidovi, da bi visoka voda čim hitreje odtekla. Vse to je dobro
za človeka, za življenje v rekah precej manj. Rečni bregovi so kot goba ali mokrišče,
torej nekakšni zadrževalniki vode, če so urejeni. V času
poletne vročine je vode v rekah precej manj ali je sploh
ni. Beton še poveča segrevanje vode. Ribji zarod v rekah
regulirajo skladno z državnimi načrti. Reke imajo vedno
manj vode, tako je tudi rib v
rekah manj. Ko pridejo nalivi, voda, speljana v nekakšnih kanalih, kakor so danes videti rečne struge, hitro
odteče. Vzgoja rib je več kot

Reke imajo vedno manj
vode, tako je tudi rib v
rekah manj.
garaško delo. Ribič nam je
pokazal, kako osmuka ribo
(samca in samico) in naredi
umetno oploditev. Oplojena
jajčeca vzgajajo v notranjih
bazenih. Potem ribe prenašajo v betonske bazene in jih
glede na velikost rib nenehno prestavljajo. Ko so ribe
v prostorih ribogojnic, so

Moje poslanstvo
njihove, ko jih vložijo v reke,
so državne. Krma za ribe je
draga, najkakovostnejšo kupijo iz Danske. Vsaka ribiška
družina vzreja svoje avtohtone ribe, na Gorenjskem potočno in jezersko postrv, lipana in kralja rib, sulca. Večino dela ribiči opravijo prostovoljno, kar je izjemna
dragocenost, morda tudi posebnost Slovencev. Opazili
smo razliko, kako se ribe obnašajo v betonskih bazenih
in kako v naravnih gojitvenih potokih. Potem smo obiskali drugo ribogojnico, ki se
nahaja v gorskem svetu. Izkorišča naravni izvir vode, ki
ima stalno letno temperaturo 6 °C. Ribe gojijo izključno za prodajo. Gojitveni bazeni so naravni, stalna temperatura vode omogoča, da
ribe lahko hranijo manj, te
pa rastejo bolj enakomerno in počasneje. Lahko si
predstavljate, da je kakovost
teh rib večja. Vsi so povedali, da lahko le nemo opazujejo povečano število ptic in vider, ki so jim ribe hrana. Človek je od industrijske revolucije dalje močno posegel v
naravo. Nemo opazujemo,
kako nekatere vrste izumirajo, naseljujejo pa se druge. Pomembno vprašanje
je, ali bo ob vseh spremembah v naravi preživel človek.
Zdi se, da lahko nadzoruje in
ureja vse, tudi naravo. Koliko časa še?

Janez Logar

zakonski in
družinski terapevt

Podjetja precej časa in denarja namenjajo izoblikovanju nekaj stavkov, ki odražajo njihovo poslanstvo in vizijo. S poslanstvom opredelijo, kaj je namen njihove
dejavnosti, z vizijo pa, kam
želijo priti v npr. desetih letih. Tako izoblikovano poslanstvo kot tudi vizija pomagata pri dnevnih odločitvah
in delujeta kot magnet prihodnosti. V osebnem življenju pa nanju kar pozabljamo. Izgubimo se v vsakodnevnih skrbeh in opravilih. Življenje poteka po
ustaljenem redu, nekako
smo se nanj navadili, kot
smo se navadili, da z nekom živimo, hodimo v službo in na dopuste, čakamo

pokojnino, varujemo vnuke ali pa včasih čakamo, da
imamo mir pred obveznostmi (tudi pred vnuki).
Kot otroci se ne znamo lotiti teh vprašanj. Na začetku odraslosti, recimo približno nekje po dvajsetem
letu, pa je zelo koristno, da
si ozavestimo svoje osebno
poslanstvo in osebno vizijo.
Kaj je to osebno poslanstvo?
Zelo preprosto se vprašajmo: »Zakaj sem prišel/a na
ta svet? Kakšna je moja glavna naloga? Zakaj sem bil
ustvarjen? Kaj bo imelo človeštvo od mene? Kaj naj počnem, da bom ob smrti sam
sebi rekel: Vredno je bilo živeti in dobro sem opravil
svojo nalogo?« Ugotovitev
takšne življenjske naloge bo
našemu početju na tem svetu dala večjo vrednost, višji
namen. Hkrati bomo dobili več energije, več blagoslova za svoje delo. Delali bomo
s srcem in lažje preskakovali ovire. Moje poslanstvo naj
bo zelo konkretno in lahko
so to navzven preproste stvari. Npr. jaz bom mizar, odločil sem se, da bom kmet,
učitelj, šofer, znanstvenik
…, pomagal bom trpečim
ljudem, postal bom milijonar … karkoli čutim, da je res
moje – v tem primeru lahko
pričakujemo pomoč. Vendar če želimo, da nam bo
pri izpolnjevanju življenjske naloge (poslanstva)

pomagalo stvarstvo, nekaj,
kar nas presega, in če pri
tem želimo biti srečni, moramo nujno upoštevati večne in občečloveške vrednote – poštenost, iskrenost, sočutje do drugih, spoštovanje sebe, drugih in okolja.
Ko odkrijemo svoje življenjsko poslanstvo, je to največkrat kar za celo življenje.

gym. Po osnovni šoli se je
vpisala v srednji 3-letni poklicni program slaščičar na
Biotehniškem centru Naklo in ga uspešno zaključila.
Nadaljevala je še s programom živilsko-prehranski
tehnik in ga letos končala s
poklicno maturo. In sedaj se
izobražuje še za tretji poklic,
in sicer ekonomski tehnik.
»Rada pečem. Slaščičarstvo
mi je všeč, a ne v tem smislu, da bi bila to moja služba.
Potrebujem kaj bolj razgibanega. Najbolj bi mi bila všeč
služba, povezana s športom
ali otroki, na primer, da bi
bila vzgojiteljica. V tem me
vidijo tudi drugi, tako da se
bom morda odločila še za
eno prekvalifikacijo. Voljo
imam, energije pa tudi dovolj,« pojasni. Obiskuje tudi
PUM-O Škofja Loka, projektno učenje mlajših odraslih.
Njen dan je poln različnih
aktivnosti. »Že enajst let treniram plavanje pri PK Triglav Kranj, dve leti gimnastiko pri ŠD Kranj. Okrog pet
let igram harmoniko. Rada
berem, poslušam glasbo,

sem v naravi, hodim v hribe,
delam akrobacije na trampolinu, ukvarjam se z ročnimi
deli, se družim s prijatelji,
preživljam čas s fantom ...
Čez teden sem res bolj malo
doma.« Šport je tisti, ki ga
svetuje vsem, še posebno otrokom z ADHD. »Pri športu
se sprostiš, daš iz sebe energijo, jezo, si na svežem zraku, v naravi. Še posebno pa
velja, da ne smeš obupati, saj
se vedno najde rešitev, da si
na koncu nasmejan. Osebe z ADHD nismo drugačne, smo kot ostali, le da imamo v sebi veliko energije, ki
jo je treba usmeriti v prave
stvari.«
Gaja Suhadolnik je mavrična bojevnica. Ob koncu osnovne šole so jo starši prvič vpisali na tabor, ki
ga organizira zavod Mavrični bojevniki. »Na tabore
hodim že šest let. Super je.
Dobra družba, dobri mentorji, imam prijatelje, tudi s
fantom sva se tam spoznala. Potekajo številne aktivnosti, veliko se dogaja,« je
zaključila.

Najprej zakaj, nato kam
in šele potem kako.
Kaj pa osebna vizija? To je
pogled nase čez npr. deset
let. Moje želeno stanje. Kaj
hočem postati? Kam hočem
priti? Kakšen bom čez toliko
časa? Kaj bom delal? Kako vidim sebe v poklicnem, osebnem, socialnem življenju? V
kakšnih odnosih želim živeti? Vizijo je smiselno občasno posodabljati.
Tako poslanstvo kot vizija delujeta kot magnet. Koristno ju je zapisati in pogosto prebirati. Njuna moč
je precej večja, kot si lahko
predstavljamo. To ugotovimo lahko šele čez npr. pet let.
Šele ko vemo, zakaj smo na
svetu in kam hočemo priti,
se je smiselno podati na pot
uresničevanja. Kaj konkretno bom sedaj naredil, da ju
bom uresničil? Potrebujem
vztrajnost in potrpežljivost.
Kjer je trud, pridejo rezultati. Klik na miški ni dovolj.

Mavrična bojevnica Gaja
Maja Bertoncelj

raznolikost
in vključevanje

S pomočjo Dejana Sotirova, predstavnika zavoda Mavrični bojevniki, smo
v preteklih treh podlistkih
predstavili ADHD, torej
motnjo pozornosti in hiperaktivnost, ki je bolj v domeni fantov. Opažajo pa tudi
vedno več deklet s to diagnozo in med njimi je Gaja Suhadolnik, 20-letnica iz Zgornjih Bitenj.
»Diagnozo sem dobila v
drugem razredu osnovne
šole,« pove Gaja in opiše, s
kakšnimi težavami se je spopadala. »Nisem mogla sedeti pri miru, bila sem glasna,
s predmeti sem povzročala
hrup ... Imela sem ogromno
energije, ki pa ni šla v pravo smer. Težje sem se učila,
saj je bila problem koncentracija. Tudi na socialnem
področju so bile težave. Hitreje sem prišla s kom v konflikt.« Na začetku ni vedela,
kaj diagnoza pomeni, hitro pa ji je bilo jasno, da gre
za motnjo, s katero so povezane težave, ki jih je imela. »Ko so bili v šoli obveščeni, kakšno motnjo imam, so

Gaja Suhadolnik je polna energije: hodi v šolo, na treninge
plavanja in gimnastike, igra harmoniko ... / Foto: Maja Bertoncelj
name nekateri začeli gledati drugače, me bolj razumeli, dali so mi več prostora. V
šoli sem imela ure dodatne
strokovne pomoči, poskusila sem tudi zdravila,« pravi.
Na pogovor je prišla dobre volje. »Vmes sem se ustavila še na Osnovni šoli Stražišče, ki sem jo obiskovala.

Rada se vračam. Tako na
osnovni kot potem na srednji šoli so bili učitelji in profesorji razumevajoči do mojih posebnih potreb. To je
bilo zelo pomembno,« se
spominja. Veliko truda so
vložili tudi starši, ji pomagali pri učenju, z njo delali
različne vaje, tudi t. i. brain
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Ob jubileju povezani
v ustvarjanju
Marjana Ahačič
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica letos praznuje dva okrogla jubileja: šestdeset let, kar je poimenovana po znamenitem
intelektualcu, razsvetljencu,
prvem slovenskem dramatiku in začetniku modernega
slovenskega zgodovinopisja
ter visokem državnem uradniku, v Radovljici rojenem
Antonu Tomažu Linhartu,
in pol stoletja, kar ob vznožju Oble gorice stoji sedanja
stavba radovljiške osnovne
šole.
Osrednjo slovesnost, na
kateri bodo nastopili učenci in učitelji ter tudi nekdanji učenci, ki so zelo uspešni
na kulturnem, glasbenem in
gledališkem področju, bodo
sicer pripravili 1. decembra,
že ta torek pa so v galeriji Šivčeva hiša v počastitev obeh
obletnic odprli razstavo likovnih del z naslovom LinkArt – umetnost povezuje.

»Sklop praznovanj na
naši šoli smo popestrili z
umetnostjo, z mednarodnim razpisom LinkArt –
umetnost povezuje. In ker
je Linhart, po katerem naša
šola nosi ime, zelo pomemben del naše kulturne dediščine, smo za temo natečaja
izbrali raziskovanje slovenske kulturne pa tudi naravne
dediščine,« je pojasnila Anita Hrovat, pomočnica ravnatelja in koordinatorica likovnega projekta.
»Sodelujoči učenci so
pokazali izjemno likovno
ustvarjalnost in izvirnost –
nastalo je več kot sto odličnih likovnih del, ki so jih
prispevali učenci šol iz enajstih držav,« je povedala Anita Hrovat.
Gre za dela otrok in mladostnikov, starih od šest do
petnajst let, ki obiskujejo
šole, s katerimi radovljiška
osnovna šola tudi sicer sodeluje. Na natečaju so tako
sodelovale šole iz Avstrije,

Hrvaške, Slovaške, Bosne in
Hercegovine, Črne gore, Srbije, Španije, Indije, Litve,
Turčije in Slovenije. Komisija je izbrala in nagradila najboljše, v Šivčevi hiši pa so še
do konca prihodnjega tedna
na ogled vsa nagrajena dela
ter izbor iz preostanka risb,
slik, grafik ..., ki so prispele
na natečaj.
Posebno nagrado so namenili učenki iz Indije Maliki Mandal za likovno delo, ki
nosi naslov Solinar. Komisija, ki so jo sestavljali kustosinja galerije Šivčeva hiša Barbara Boltar Soklič, ljubiteljski slikar Drago Hajdarovič,
likovna pedagoginja Biserka
Mertelj in akademska slikarka Meta Šolar, je posebej pohvalila izbiro motiva, likovno izvedbo v mešani tehniki, kompozicijo in umirjeno
barvno paleto.
Ker so se takšnega natečaja tokrat lotili prvič, so na šoli
še posebno zadovoljni z res
lepim odzivom.

V galeriji Šivčeva hiša so na ogled dela učencev šol iz enajstih držav, nastala ob obletnici
poimenovanja radovljiške osnovne šole po Antonu Tomažu Linhartu in selitve šole v
sedanjo stavbo. / Foto: Jože Stare, OŠ A. T. Linharta

Vaš razgled

Tako rekoč potopimo se lahko v poslikavo zidu, ki jo je ustvaril akademski slikar Mohor
Kejžar, ki ima korenine v Sorici. V upanju, da njegove stvaritve ne bo prehitro načel zob časa,
si želi, da bi jo videlo in navdih v njej našlo čim več generacij. Združil je ustvarjalnost, ki je
ni nikoli preveč, in učenje, ki je dobrodošlo v vseh obdobjih življenja. K. M. / Foto: Gorazd Kavčič

Da se v dolgih in mrzlih zimskih večerih prileže topla in sproščujoča kopel, vedo tudi v
Domu upokojencev Kranj. Obiskovalce nedavnega odprtja dnevnega centra za starejše so
namreč razveselili z zeliščno soljo za obogatitev kopeli. Ta bo ob dejstvu, da so sol v lične
epruvete pridno polnili stanovalci doma, še prijetnejša ... A. Š. / Foto: Gorazd Kavčič

Klinar, priimek izpod klina, 2. del
Tino Mamić
Klinerjev je precej manj,
samo 24, največ na Štajerskem. Po svetu jih je veliko,
okoli 800. Največ v ZDA
(367) in na Češkem (220)
ter v Kanadi (50), Veliki Britaniji (28), Braziliji (25),
Nemčiji (21). Bržkone gre
za izvorno češki priimek, ki
se je s Češke razširil po svetu. Ali so štajerski Klinerji

kaj povezani s češkimi, še
ni raziskano.
Znanih Klinarjev ni tako
malo. Spletni leksikon Obrazi slovenskih pokrajin omenja naslednje: Andrej Klinar
(1942–2011) z Jesenic je bil
alpski smučar in olimpijec.
Z Jesenic je še ena športnica
in olimpijka, plavalka Anja
Klinar (1988). Jeseničan je
tudi pisatelj Miha Klinar
(1922–1983),
partizanski

pesnik, povojni novinar in
svobodni književnik. Rina
Klinar (1952), rojena Strmšek, ki je odraščala na Koroški Beli je sociologinja in političarka, ministrica za delo
v drugi Drnovškovi vladi
(ZLSD). S Plavškega Rovta
nad Jesenicami je doma Klemen Klinar (1981), geograf
in inženir gozdarstva. Veliko je naredil za oživljanje domačih običajev in dediščine.

V Mošnjah sta se leta 1867 poročila Terezija Klinar in Matija Ažman. Knjigo hrani
Nadškofijski arhiv Ljubljana (P 1856–1898, zv. 6, str. 7). / Foto: Tino Mamić

V okviru prej omenjenega
projekta, dostopnega na portalu www.hisnaimena.si, je
popisal najprej hišna imena
jeseniške občine, nato pa še
po drugih občinah.
Na Hrušici je bil rojen dr.
Stanko Klinar (1933), jezikoslovec, prevajalec in publicist, ki živi v Ljubljani.
Na Hrušici pa živi tudi Tomaž Klinar, pisatelj in pesnik, veteran vojne za Slovenijo in podpolkovnik Slovenske vojske. Edini znani
negorenjski Klinar je Franc
Klinar (1915–2007) s Svetine pri Celju, dirigent, glasbenik in podpolkovnik jugoslovanske vojske.
Zanimiva osebnost je tudi
Janez Klinar Požganc (1845–
1926), gorski vodnik iz Mojstrane, ki je sodeloval pri postavitvi Aljaževega stolpa
na Triglavu (1895) in vodil
dela pri gradnji planinskih

V Ljubljano je prišlo ogromno Klinarjev z Gorenjskega. V
popisih prebivalstva to vidimo pri krajih rojstva. Anton
Klinar je prišel z Jesenic, natančneje s Save na Jesenicah.
Popise hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana (22-LJU-504-137Francevo-nabrezje-001-031). / Foto: Tino Mamić
domov v Vratih in na Kredarici ter Staničeve koče.
Najbolj znani Klinar je
brez dvoma Ljubljančan
Aleš Klinar (1963), skladatelj
in rokovski glasbenik. Njegova skladba Samo milijon

je bila namreč popevka slovenske pomladi (1987), ob
kateri je padel komunizem
in zmagala demokracija. Če
se izrazimo v zgodovinskem
žargonu, gre za pomembno
narodnobuditeljsko pesem.
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HUMOR, HOROSKOP
HOROSKOP
TANJA
Oven (21. 3.–21. 4.)
Počutili se boste še bolj duhovni oziroma intelektualni kot
kdaj koli prej. Na tihem ali pa že kar na glas načrtujete potovanje, lahko samo v bližino, lahko pa si boste izpolnili dolgoletno željo. Še v pravem času boste sprejeli prave odločitve.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Nekaj časa se vam bodo misli bolj ali manj vrtele okoli financ in zaslužka. Premlevali boste, kako, kaj, kdaj … Vse
skupaj bo lažje potekalo, če boste v to premlevanje vključili
nekoga, ki vam je blizu. Ne kupujte mačka v žaklju.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Odvisno je od tega, na katero področje ste trenutno osredotočeni, toda ne glede na to, ali gre za zasebno življenje
ali kariero, dobili boste podporo energij. V zasebnem življenju lahko doživite življenjske spremembe, v karieri lahko napredujete.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Zaželeli si boste spremembe v življenju in zdaj je čas, da
uvedete kakšno pozitivno stvar v svojo vsakodnevno rutino.
Lahko tudi opustite kakšno negativno, škodljivo navado. Zapomnite si, počasi se daleč pride.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Hrepenite po sproščenosti in zabavnejših temah v življenju. Za vas trenutno to niti ni tako napačno, zato le povabite več zabave v svoj vsakdan. Če ste imeli kakšne skrbi glede financ, se bo to v kratkem razrešilo, seveda v vaše dobro.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Prihajajoče obdobje bo za vas obdobje počitka, zato ne boste veliko pohajkovali naokoli. Raje si privoščite dober film
v družbi najbližjih in v manjši družbi najboljših prijateljev.
Preostanek časa izkoristite za fizični počitek.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
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REŠITEV

Ljudje bodo še vedno očarani nad vami. Zdelo se vam bo,
da ste v sedmih nebesih in da je vse na tem svetu vam v
prid. Svojo prihodnost boste videli v rožnatih barvah … No,
dokler ne bo doma malce zaškripalo in vas postavilo na trdna tla.

Učiteljica v Kamniku sprašuje otroke, kaj si želijo postati,
ko odrastejo.
Na vrsto pride Janezek, ki pravi: »Želim biti milijarder,
uživati v najdražjem klubu, osvojiti najboljšo 'bejbo' in
ji podariti milijon evrov vreden avto. Želim planinsko
kočo na Veliki planini, dvorec v Provansi, apartma v New
Yorku, potovati po svetu in seksati s svojo 'bejbo' trikrat
dnevno.«
Učiteljica je šokirana zaradi odgovora in zgrožena nad
otrokovim obnašanjem, zato se odloči odgovor ignorirati
in vpraša naslednjega otroka: »Pa ti, Špelca?«
Špelca: »Želim biti Janezkova 'bejba'!«
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Mladina ve, kaj hoče
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Strelec (23. 11.–21. 12.)
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Če ste do sedaj že nekaj časa mencali na mestu, bo zdaj
pravi trenutek, da se premaknete v novo smer. Načrti, ki so
se vam že nekaj časa motali po glavi, bodo sedaj našli pravo podporo energij okoli vas, zato se jih lotite z velikim zagonom.

LAŽJI
SUDOKU
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Škorpijon (24. 10.–22. 11.)

TA JE DOBRA
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Pri vas bo druženje zapisano z veliko začetnico. Naj gre
za ljudi iz vašega najožjega kroga ali pa osebe s poslovnega področja, druženja in zabave se bodo vrstili še dobre štiri tedne, kar pa niti ni nenavadno, saj prihaja čas praznovanj.
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se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem
REŠITEV
izmed
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.
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Policista Marjan in Jože patruljirata po letališču in si ogledujeta ogromna potniška letala.
Policist Marjan: »Le kako lahko ugrabijo tako veliko letalo?«
Policist Jože: »Bedak, saj ga ne ugrabijo na tleh, ampak v
zraku, ko je čisto majhno!«

4

Osredotočeni ste na kariero in vaši nadrejeni bodo to zaznali. V kratkem se vam lahko na zasebnem ali službenem področju zgoditi, da boste ali napredovali ali pa boste svojo zasebnost popeljali na višji nivo. Presenečeni boste.

Čisto majhno

6

Ribi (20. 2.–20. 3.)

»Jaz sem Bog v naši družini!«
»Kako to misliš?«
»Vse hčere in žena se obnašajo do mene, kot da me ni!«

8 9

Še vedno boste socialni steber svoje okolice. Na voljo boste vsem, ki vas bodo potrebovali. To za vas nikoli niti ni bil
problem, saj v tem uživate in se s tem tudi energijsko napajate. Ohranite to stanje duha, saj vam bodo energije toliko bolj naklonjene.

Oče štirih hčera

TEŽJI
SUDOKU
4
7
5

Vodnar (21. 1.–19. 2.)

Lojze razlaga svojemu sodelavcu: »Mislim, da moram na
avtomobilu opraviti optiko.«
»Si kaj povozil?«
»Ne, samo od martinovega naprej me malo sumljivo vleče
proti gostilni!«
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Upočasnite, če še niste! Poslušajte svoje telo in zelo, zelo
upočasnite. Odpočijte si, odpovejte nekatere načrte in malce zadremljite. Energije okoli vas vam bodo pomagale pri
prenovi, vendar jih lahko spregledate, če se ne boste poglobili.

Razlaga

2

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
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NAGRADNA KRIŽANKA

Tragom

PREDODROM D.O.O., PUNTARJEVA ULICA 17, KOPER

OLIVERA
URADNA TURNEJA

Dupini
Petar Dragojević
Tedi Spalato
Zorica Kondža

Klapa Bonaca
Jure Brkljača
Dino Petrić

DVORANA ZLATO POLJE
KRANJ, 03.12.2022

Nagrade: 3-krat po dve vstopnici za koncert v Kranju
v soboto, 3. 12. 2022
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka,
25. novembra 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT
Pelnarjev pohod

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Naročila za objavo sprejemamo po telefonu 04/201 42 00 ali osebno na
Nazorjevi ulici 1 v Kranju oz. po pošti – od ponedeljka do četrtka do 11. ure!
Cene oglasov in ponudb v rubriki so izredno ugodne.

Naklo – Konjeniško društvo Naklo ljubitelje narave in sprehodov vabi na Pelnarjev pohod od Stagen do Pelnarja, ki bo 20.
novembra. Start bo ob 13. uri na vrhu Stagen.

OBVESTILA
Kako predstaviti zgodbe jedi

TRST: 29. 11., STRUNJAN: 25.–30. 11., BANJA VRUĆICA
S TERAPIJAMI: 9.–16. 12., VESELI DECEMBER: KOPER:
17. 12., ČAZMA Z ZAGREBOM: 3. 12., BOŽIČNI RADENCI:
26.–29. 12. www.rozmanbus.si

Kranj – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj vabi nosilce turističnih kmetij in tiste, ki se za to dejavnost šele odločajo, na
delavnico z naslovom Vsaka jed ima svojo zgodbo, kako jo
predstaviti, ki se bo v četrtek, 24. novembra, ob 9. uri začela
na turistični kmetiji Pri Marku, Crngrob 5. Z mojstrom Urošem
Štefelinom in Marcelo Klofutar boste delili zgodbe jedi in s tem
zgodbe drug drugega. Prijave sprejemata Vanja Bajd Frelih
na tel. 04/51 12 701 ali po e-pošti vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si
in Ana Beden na tel. 04/53 53 617 ali po e-pošti ana.beden@
kr.kgzs.si do 22. novembra do 12. ure.

PRIREDITVE

PREDAVANJA

Družina poje

Ljudstva sveta

Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas vabi
danes, v petek, 18. novembra, ob 19. uri na deveto pevsko
srečanje družin z naslovom Družina poje, ki bo v kulturni
dvorani v Adergasu. Nastopile bodo družine iz bližnje okolice, največ iz cerkljanske občine. S prireditvijo želijo ohranjati
slovensko ljudsko pesem in izročilo naših prednikov prenašati
na mlajše rodove.

Žirovnica – V ponedeljek, 21. novembra, se bo ob 19. uri v
Knjižnici Matije Čopa Žirovnica začelo potopisno predavanje
Zorana Furmana Ljudstva sveta.

Martinovanje s Poženčanom
Poženik – Dramska skupina Pod stražo danes, 18. novembra,
ob 19. uri v Domu krajanov Poženik pripravlja Martinovanje
s Poženčanom. Kulturnemu programu bosta sledila krst vina
in druženje.

Naklo – V šotoru Športnega parka Naklo se bo danes, v petek,
18. novembra, ob 19. uri začel zabavni večer s pogostitvijo in
ansamblom Obvezna smer.

Preddvor – Krajevna organizacija Rdečega križa Preddvor in
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabita v sredo, 23. novembra, ob 18. uri v Kulturni dom Preddvor na predavanje Bolezni prostate. Predavatelj bo Robert Kordič, dr. med., urolog.

Pohod do Lavtarskega vrha in Planice
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 1. decembra, na planinsko-pohodniški izlet, na pohod do Lavtarskega
vrha in Planice. Zbor bo ob 8. uri pred Creino, od koder se
boste z osebnimi avtomobili odpeljali do parkirišča v Crngrobu. Udeleženci se lahko odločijo za krajšo pot (1,5 ure,
višinska razlika 340 m) ali daljšo (dve uri, višinska razlika
425 m). Skupaj se boste vrnili do izhodišča v Crngrobu do
12.30. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do
ponedeljka, 28. novembra.

PREDSTAVE
Bohinjska Bela – V petek, 18. novembra, se bo ob 19.30 v
Domu krajanov Bohinjska Bela začela predstava Skočiva pod
odejo. Gostuje KD Pavza iz Selnice ob Dravi. Predstava je za
abonma in izven.

SOBOTNA MATINEJA
Izvajata: Rok Terkaj, Igor Saksida

REPKI
Sobota, 19. november 2022, ob 10.00
Prešernovo gledališče Kranj

Nagrajenca
Nagradna igra Erotic Days je vstopnico za ogled prireditve prinesla Vinetu Langerholcu in Danici Juvan, oba
sta iz Škofja Loke. Čestitke!

UMETNOST
VEZENJA
Zbrala in uredila
Marija Šolar

Zbrala in uredila Marija Šolar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UMETNOST VEZENJA

RDEČA KAPICA

Petek, 18. november 2022, ob 17.30
OKC Krice Krace, Tomšičeva 14

Bohinjska Bela – V soboto, 19. novembra, bo ob 18. uri v Domu
krajanov Bohinjska Bela muzikal Sneguljčica. V muzikalu nastopajo otroci, pevci, igralci in orkester, primeren je za vse
generacije.

N OVO

PETKOVA PRIREDITEV
Izvaja: Gledališki studio Dramatikon

LOTO
Rezultati – žrebanje 16. 11. 2022
15, 20, 21, 31, 33, 35, 38 in 6
Loto PLUS: 2, 8, 18, 19, 25, 26, 30 in 11
Lotko: 3 0 4 1 2 5
Sklad 20. 11. 2022 za Sedmico: 620.000 EUR
Sklad 20. 11. 2022 za PLUS: 1.520.000 EUR
Sklad 20. 11. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

zelo odprto, je prišlo do dogovora, da občina prevzame
vzdrževanje ceste, kočo pa
dobijo po polovični izklicni ceni, kar je bilo na koncu
petdeset tisoč evrov. Sicer z
domom gospodari Planinsko društvo Iskra Kranj, na
občini pa bodo s trenutnim
oskrbnikom zgodbo nadaljevali, saj menijo, da je dom
z njim precej pridobil. »Se
ureja, vzdržuje,« pojasni župan preddvorske občine in
dodaja, da je na območju prisotno še eno planinsko društvo, ki je v preteklosti že upravljalo to kočo, kar je po eni
strani dobrodošlo, saj tako
dom obiskujejo člani tako
enega kot drugega društva.
Doda pa še, da so mlademu
arhitekturnemu biroju tudi
že naročili celostno prenovo koče – kakšno, pa ostaja
skrivnosten.

Preddvor – Planinski dom
Čemšenik je obdan s pobočji
Babe, Potoške gore, Javorjevega vrha in Slaparjeve gore.
Dom je odlično izhodišče
za vzpone na te vrhove, lahko preberemo v zapisih na
spletu. Največkrat se ljudje
do njega odpravijo peš od t. i.
transformatorja v spodnjem
delu doline Kokre. Kot so
nam razložili na občini v
Preddvoru, kjer so nedavno
postali lastniki doma, naj bi
bila to včasih kmetija, ki jo je
pred leti kupila predhodnica
današnje Komunale Kranj.
Ta se je morala odločiti, kako
naprej, saj turizem ni njena
primarna dejavnost. Različnih mnenj je bilo precej, ampak na koncu so se odločili za
prodajo. Z Občino Preddvor,
ki je k nakupu pristopila

Nazaj v življenje

Muzikal Sneguljčica

IZLETI

www.pgk.si

Bolezni prostate

Skočiva pod odejo

Zabavni večer s pogostitvijo

Občina kupila
planinski dom
Alenka Brun

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630

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

Knjiga ima 263 strani, trdo vezavo
in je lahko lepo darilo.
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.

Ročno vezenje je bilo v
življenju naših mam in
babic dragoceno delo, saj
so veliko časa presedele
ob vezenju prtov, perila
in oblačil. To znanje so
prenašale na mlajše
in tako se je umetnost
vezenja ohranila vse do
danes. Enoletno trdo
delo Marije Šolar je
obrodilo knjigo, v kateri
je podrobno opisanih 36
tehnik vezenja od najbolj
preproste naprej, vsaka s
celostransko fotografijo.
V knjigi je predstavljenih
tudi več kot 200 različnih
vbodov in okoli 640 risb.
Vezenine so del tradicije
in kulturne dediščine
vsakega naroda.

Preddvor – Združenje Europa Donna Slovenija vabi v petek,
25. novembra, ob 18.30 v Kulturni dom Preddvor na pogovorni
večer Nazaj v življenje. Na njem bo tekla beseda o lastni izkušnji z rakom, o bolečini, upanju in življenju. Pogovorni večer je
namenjen ozaveščanju širše javnosti o pomenu zdravja v vseh
življenjskih obdobjih. Pogovor, ki ga bo povezovala Mojca Buh,
bo pospremil tudi kulturni program, v katerem bodo sodelovale
vse generacije, saj rak v družini zaznamuje prav vse. Sodelovali
bodo učenci OŠ Preddvor, ženski trio, Ljudske pevke društva
upokojencev Jezersko in KUD Matije Valjavca Preddvor. Kot
gostje pa bodo sodelovali Mateja Plaznik, Tina Pretnar in partner Srđan Kršić, Tadeja Brankovič in Matej Pečovnik.

Konec tedna sprehod med lučkami v Arboretumu
Volčji Potok – V Arboretumu Volčji Potok se pripravljajo na
tradicionalno praznično ponudbo, ki jo s seboj prinaša december: večerni sprehod med lučkami. Med lučkami se boste lahko sprehodili od jutri, 19. novembra, predvidoma med tretjo
uro popoldne in deveto uro zvečer. Park bo razsvetljen od 16.
ure dalje. Večerni sprehod med lučkami bo mogoč vsak dan,
tudi ob koncih tedna in praznikih, in sicer vse do 8. januarja.

Skupaj delajmo
za dobro

dobrodelni koncert
za družine v stiski
dvorana Golovec v Celju
sreda, 23. 11. 2022
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www.karitas.si

Teden Karitas, 21. 11. do 27. 11. 2022

B REZ PL AČ NA OB JAVA

Gorenjski glas
petek, 18. novembra 2022

MALI OGLASI
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KINO SPORED
CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 19. 11.
14.40, 16.40, 17.50 KAPA
18.30, 20.45 MENI
15.00, 20.00 ČRNI PANTER: WAKANDA
ZA VEDNO
18.10 ČRNI PANTER: WAKANDA ZA
VEDNO, 3D
15.30, 17.30, 19.30, 21.30 PR’ HOSTAR 2 ‰
21.15 HUDIČEV PLEN
16.20 VESELA POŠASTNA DRUŽINA 2,
sinhro.
21.00 ČRNI ADAM
18.50 POT V RAJ
15.45 KUNG FU TAČKE, sinhro.

MALI OGLASI
14.30 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.
KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 18. 11.
20.00 DOBA ARMAGEDONA
Sobota, 19. 11.
18.00 KAPA
20.00 GORSKA MRZLICA
Nedelja, 20. 11.
17.00 KAPA
19.00 GORSKA MRZLICA
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

T: 201 42 47
E: malioglasi@g-glas.si
 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

UNIVERZALNO stružnico fi 380 x
1000 mm, letnik 2006, tel.: 040/381170
22002886

KNJIGE,
PUBLIKACIJE

VZREJNE ŽIVALI

VISOKOTLAČNI čistilnik Karcher 240,
z dodatno opremo, ugodno, cena 50
EUR, tel.: 041/706-046
22002892

PRODAM

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

4 lepe hlode češnje, 4 metre, 33 cm,
iz gozda, tel.: 041/233-150		
22002885

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

IZE d.o.o

Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ
041 669 742

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

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

SUHA bukova in mešana drva, tel.:
041/233-071

Petek, 18. novembra
19.30 35. Čufarjevi dnevi – Ivan Cankar: ZA NARODOV BLAGOR

22002870

HIŠE

Sobota, 19. novembra
18.00 35. Čufarjevi dnevi – Carlo Goldoni: PAMELA
19.45 Zaključek festivala s podelitvijo nagrade in plaket Toneta Čufarja

MEŠANA drva, cena po dogovoru,
tel.: 031/883-019

NAJAMEM
HIŠO v Kranju, lahko starejša, tel.:
041/967-331
22002859

Nedelja, 20. novembra
10.00 DramŠpil Ribnica: MAČEK MAČKURSSON (matineja)

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

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM
ODKUPIMO karambolirana vozila, vozila v okvari, slabše ohranjena in nevozna, poceni avtovleka po celi Sloveniji,
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce,
tel.: 040/629-675
22000065

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

22002869

SUHA bukova drva, možna dostava po
dogovoru, tel.: 041/558-748		
22002877

S TA N I S L AV R E N ^ E L J
978 961 203 463 4

Z ALO@ BA K ME^K I GL AS

KMETIJSKI STROJI
PRODAM
CIRKULAR za žaganje drv z mizo in
koritom, tel.: 031/812-210
22002845
CIRKULAR z mizo, za žaganje drv, tel.:
041/274-955
22002871
ROLBO za sneg Muta, priključek na 2
luknji, tel.: 041/734-142
22002861
KUPIM

22002015

PRODAM

STANOVANJSKA
OPREMA

IZ Vurberških goric, vrhunsko vino,
renski rizling l. 2021, ocenjen na Vinis zlato priznanje, cena 2 EUR/liter.
Dostava na Gorenjsko, tel.: 041/646067
22002670

GOSPODINJSKI
APARATI

JEDILNI in krmni krompir ter ajdo, tel.:
040/355-865		
22002882

PRODAM
ELEKTRIČNI pekač 3 v 1, ura s temp.
na pokrovu, okrogel, na nogah, cena
25 EUR, tel.: 031/624-509
22002865

PRODAM

LPG-napravo s papirji in inštalacijo ter
rezervoar za plin, 72 l, cena 550 EUR,
tel.: 070/701-962
22002884

UGODNO – zavese, primerne za vsa
okna, tel.: 031/400-950

STROJI IN ORODJA

HOBI

PRODAM

KUPIM

ELEKTRIČNI generator Bosch 230 V,
15 A, 3 kw, z omarico, instrumenti, navodila, 300 EUR, tel.: 041/706-046		

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

KODELE

22002876

KRMNO peso, zelje in črno redkev,
tel.: 041/549-713
22002881

22002860



KAKI čips in jabolčni čips ter sušeno
sadje, tel.: 031/678-746

KRMNO korenje, buče za krmo in ječmen, tel.: 040/479-752		
22002896

BELE purane različnih starosti, tel.:
031/499-143
22002890
BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.:
040/177-246
22002851
KOKOŠI, rdeče grahaste, plave, jerebičaste, zelenojajčne, golovratke in
štajerske. Pripeljemo v večje kraje na
Gorenjskem. Kmetija Šraj, Uroš Šraj,
Čadramska vas 19, Poljčane, tel.:
031/751-675
22002763

NEMŠKE lisce, obeh spolov, različnih
starosti, breje, z mladiči ter meso, tel.:
051/712-764
22002873
NESNICE – rjave, grahaste, črne,
pred nesnostjo. Brezplačna dostava.
Prodaja tudi na Vranskem. Vzreja nesnic Tibaot Svatina Vanja, Babinci 49,
9240 Ljutomer, tel.: 02/58-21-401		
22001915

OSLA ali menjam za drugo hlevsko žival, tel.: 051/647-888
22002883
PRAŠIČE za zakol ali nadaljnjo rejo ter
šentjernejske peteline in podarim psa
mešančka, tel.: 041/851-862
22002872

PRAŠIČE mangolice, za zakol, tel.:
051/647-888
22002888
PRAŠIČE, težke od 120 do 170 kg,
mesni tip, možnost izbire moškega
spola, in izločene svinje, težke do 300
kg, možna dostava, tel.: 041/455732
22002776
TELIČKO simentalko, pašno, tel.:
031/615-456
22002889
KUPIM
NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in
teličke. Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130081
22002718

OSTALO
PRODAM
MESO bika, cika, krmljen brez silaže,
tel.: 051/647-888
22002887
ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava,
tel.: 031/676-235
22002785

OREHOVA jedrca, tel.: 04/25-03035
22002863

ZAPOSLITVE (m/ž)

IŠČEM
BUČO – čajoto, tel.: 040/607-933		
22002875

www.gorenjskiglas.si

22002720

NUDIM
POTREBUJEMO delavca za sestavljanje pohištva na terenu. Možna tudi občasna pomoč. Mizarske storitve Ostržek in Lavrič, k.d., Škofjeloška c. 44,
Kranj, tel.: 041/792-700
22002854

Od nekdaj so suhe
mesnine iz celih
kosov mesa ponos
kmetij. Izvirni izdelki
iz svinjskega stegna,
slanine, vratovine ter
izdelki iz govejega,
divjačinskega
mesa in mesa
drobnice bogatijo
našo dediščino. Z
novimi praktičnimi
in teoretičnimi
znanji o sušenju in
dolgotrajnem zorenju
bodo izdelki še
kakovostnejši.
Izvirni izdelki iz
svinjskega stegna,
slanine, vratovine ter
izdelki iz govejega,
divjačinskega mesa
in mesa drobnice
bogatijo našo
dediščino.

V knjigi so zbrani
recepti z natančno
opisanimi postopki,
dopolnjeni s
fotografijami,
za pripravo
raznovrstnih sladic.
Knjigo dopolnjujejo
tudi recepti za
pripravo veganskih
in presnih sladic.

www.gorenjskiglas.si

in `elodcev
Cena: 16 EUR

i{tva.
gatiti svoja
elovanju
remik v smeri
su{enja/zorenja
zvodnje,
spe{nost.

Z ALO@B A K ME^KI GLAS

IZDELOVANJE klobas, salam

na{o
menijo bolj{e
ajo k razvoju

IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

PRODAM

PRIDELKI

22002894

S TANISL AV R EN^ELJ

OTROŠKA OPREMA

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

PRODAM

AS
ZALO@BA KME^KI GL

22002867

TRAKTOR Ursus C 335 ali C 360 in
motokultivator s priključki ali brez, tel.:
041/678-130
22002879

OSTALO

SLADICE

20 dni staro teličko simentalko in 7 dni
starega ČB bikca, tel.: 040/529-834		

SUHA bukova razžagana drva, Gorje,
tel.: 031/561-707
22002897

AVTODELI IN OPREMA

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

OBLAČILA IN
OBUTEV

OTROŠKI avtosedež z lupinico za
nošenje dojenčka, ugodno, cena 20
EUR, tel.: 041/706-046
22002893

KURIVO

Sobota, 19. novembra
10.00 Rok Terkaj, Igor Saksida: REPKI (v dvorani PGK)

14 dni staro teličko simentalko, tel.:
040/126-110
22002891
2 pašna bikca simentalca, stara 4 mesece, tel.: 040/505-031
22002880

NOVO, krzneno rusko kučmo, črni
medved, št. 58, tel.: 04/59-57-583,
040/147-653
22002895

DOBAVA TAKOJ

ODDAM

14 dni staro teličko LS/BAQ mesne
pasme, tel.: 030/915-738
22002866

PRODAM

TOPLOTNE ČRPALKE

STANOVANJA

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

PODARITE odvečne knjige. Pokličite,
pridem z veseljem, jih odpeljem in ohranim, tel.: 030/996-225
22002878

PRODAM

NEPREMIČNINE

PRODAM

IŠČEM

GRADBENI
MATERIAL

ŠKOFJA Loka – Podlubnik; v bloku
oddam dvosobno stanovanje, tel.:
041/390-287
22002862

GLEDALIŠKI SPORED

Gorenjski glas
petek, 18. novembra 2022

info@g-glas.si

Cena knjige je

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

14
EUR

Število strani: 256 strani
Mere (mm): 21 x 26 cm, trda vezava

Redna cena knjige je 33 €.
Akcijska cena velja od 16. 11 do 31. 12. 2022

21

168 strani, brošura, 17 × 23 cm

EUR

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.

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.

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

14
EUR

+ po

št ni n a

Mali oglasi, zahvale

Gorenjski glas
petek, 18. novembra 2022

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, komarniki, markize, www.asteriks.net		
22002717

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, fasade, škarpe,
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, ograje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo,
tel.: 041/583-163
22002721
BELJENJE in ostala slikopleskarska
dela vam nudim Pavec Ivan, s. p.,
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392909
22002616

SANACIJE, obnove dimnikov z inox
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava,
montažni dimniki, dimniške kape. Garancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o.,
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229246
22002171

PRODAM
CISTERNE za hranjenje kurilnega olja,
rabljene, tel.: 051/646-650		
SENO – refuza 1.500 kg, in cisterno
za kurilno olje, 3.000 litrov, š. 0,7 m,
d. 2,26 m, v. 1,9 m, tel.: 041/694938		

IŠČEM
PODJETNIK, 49 let, iz bližine Medvod, športni tip, eleganten, nekadilec,
z idejo za kavo v dvoje, čaka klic privlačne gospe ... lepi trenutki in razvajanje zagotovljeno, tel.: 031/207-203		

V SPOMIN
Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
Minilo je pet let, odkar nas je prezgodaj zapustil dragi mož, brat,
da te več med nami ni.
stric in bratranec

Peter Praprotnik

22002764

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

Hvala vsem, ki se ga spominjate z dobro mislijo v srcu, postojite
ob njegovem grobu in mu prižigate sveče.

22002864

22002853

UPOKOJENKA (60 let) išče družbo za
izlete, morje, hribe, smučanje, teater,
tel.: 051/362-603
22002874

KUPIM
PRIPOMOČEK za izdelavo butar, tel.:
040/614-605
22002898

Žena Metka
Naklo, 14. novembra 2022

PEČARSTVO, lončene peči, zidani kamini, kmečke peči, obnova, popravilo,
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš
Avsenek, d.o.o., Kranjska cesta 2, Radovljica, tel.: 040/364-636 22002170

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

ZAHVALA

Volja mojega Očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz
ga bom obudil poslednji dan.« Jn 6,40
Zahvala ob slovesu

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 54. letu starosti za
vedno zapustil ljubljeni mož, oče, sin in brat

Krištof Janežič
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem,
sodelavcem, gasilcem, mopedtourjevcem in gospodu župniku
Lucijanu, da ste Krištofu pripravili nepozabno in ganljivo slovo.
Žalujoči: žena Barbara, hčerki Tajda z Rokom, Tinkara z
Nejcem, oče Vinko, mami Ana, sestra Nataša z družino in brat
Klemen z družino

dr. Franceta Štukla
iz Škofje Loke

Iskrena zahvala vsem, ki ste našega dragega moža, očeta, tasta in dedija spremljali v dneh
zemeljskega življenja in ob slovesu.
Za dolgoletno skrbno spremljanje v bolezni se zahvaljujemo njegovi osebni zdravnici
dr. Tadeji Demšar. Iskrena hvala vsem, ki ste ga v zadnjih dneh obiskali in se ga spomnili
v molitvi. Hvala še posebno domačemu duhovniku g. Franciju Aliču, sestram uršulinkam,
molitveni skupini ter vsem prijateljem in sosedom. Hvala pevcem cerkvenega pevskega
zbora Dih za sodelovanje pri pogrebni sv. maši in vsem duhovnikom za somaševanje.
Za iskrene in osebne besede ob slovesu smo hvaležni g. Franciju Aliču, ge. Juditi Šega in
g. Aleksandru Igličarju. Hvala pogrebni službi Akris ter vsem posameznikom, skupinam in
družinam, ki ste darovali za svete maše ali v dobrodelne namene ter za cvetje in sveče.
Svojci smo hvaležni vsem, ki ste njemu in nam stali ob strani v težkih trenutkih in nam
ob slovesu izrekli sožalje.
Vsi njegovi

ZAHVALA
V 96. letu je za vedno zaspala naša draga mami in oma

Ljuba Terčon

rojena Jarc, upokojena bančna uslužbenka
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, bivšim sodelavcem
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se tudi citrarki Tanji Zajc Zupan za čutno izvedene pesmi, pogrebni službi
Navček in Komunali Kranj.
Hvala vsem, ki ste se tako spoštljivo poslovili od naše mami.

Ni smrt tisto,
kar nas loči,
in življenje ni,
kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena
zanje so razdalje,
kraj in čas.
(Mila Kačič)

Žalujoči vsi njeni
Kranj, november 2022

ZAHVALA
V 86. letu nas je zapustil oče, ded in praded

ZAHVALA
V 79. letu se je po težki in kratki bolezni od nas za vedno poslo
vil dragi mož, oče, stari oče, tast, stric in svak

Marjan Šifrer
iz Spodnje Besnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate
ljem, sodelavcem in znancem za vso pomoč in izrečena sožalja.
Hvala tudi za podarjeno cvetje, sveče, sv. maše in denarne da
rove. Zahvaljujemo se tudi dr. Lopuhovi in paliativnemu timu
Splošne bolnišnice Jesenice, negovalki Tatjani Križnar, g. župni
ku Igorju Jerebu za lepo opravljen pogrebni obred, gasilcem PGD
Besnica in gasilcem okoliških društev, pogrebni službi Navček
ter pevcem kvarteta Lipa.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga bo
ste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi
Spodnja Besnica, Zgornja Besnica, Žabnica, Kokrica,
november 2022

Janez Bertoncelj
z Bukovice

Ob njegovem slovesu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, pri
jateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja in tolažilne
besede. Zahvaljujemo se g. župniku Damjanu Proštu za lepo
opravljen pogrebni obred. Hvala nosačem, zvonarju in pevcem
ter pogrebni službi Akris.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.
Vsi njegovi žalujoči

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

ZAHVALA

V 76. letu se je poslovil moj dragi mož

Pavle Fende
iz Britofa

ZAHVALA
V 92. letu starosti nas je zapustil ata, stari ata, tast in stric

Janez Oblak
Kozinov Janez z Dobravšc
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in
namenske darove. Hvala osebju zdravstvenih domov Gorenja vas
in Škofja Loka. Hvala tudi g. župniku Marjanu Lampretu za lepo
opravljen obred in sveto mašo, pevcem, trobentaču in pogrebni
službi Hipnos.
Vsi njegovi
Dobravšce, november 2022
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RAZNO

22002868

ZASEBNI STIKI

info@g-glas.si

Ob boleči izgubi dragega može se iskreno zahvaljujem vsem,
ki ste mojega dragega Pavleta s toplino v srcu in lepimi spomi
ni pospremili na njegovi zadnji poti. Hvaležna sem vsem, za to
pel stisk roke, iskrene besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče, za
molitve in darovane maše. Posebna zahvala velja njegovi osebni
zdravnici dr. Simoni Kos in sestri Mojci, patronažnima sestra
ma Nataši in Barbari in negovalkama Urški in Nataši za njiho
vo požrtvovalno pomoč in nego. Zahvaljujem se pogrebni služ
bi Navček in g. župniku Janezu Jenku za lepo opravljen pogrebni
obred ter pevkama za sočutno petje. Hvala Balinarskemu druš
tvu Primskovo in gasilcem PGD Primskovo za spremstvo ob slo
vesu. Srčna hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, Pavleta spoš
tovali, ga imeli radi in ga obiskovali v času njegove bolezni.

Žalujoča žena Marija z najbližjimi
Britof, november 2022
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vremenska napoved
Danes bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Proti večeru
bodo padavine povsod ponehale. Jutri in v nedeljo bo pretežno
oblačno in večinoma brez padavin. Hladneje bo.
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Škofja Loka – Klub Škofjeloških študentov v sodelovanju z
Inštitutom Zlata pentljica in Gimnazijo Škofja Loka ta ponedeljek, 21. novembra, ob 18. uri v predavalnici Gimnazije
Škofja Loka organizira zanimivo javno tribuno Otroci z rakom
so med nami, kako se sovrstniki obnašamo do njih. Namen
javne tribune je odstiranje tabu teme rak pri otrocih. S svojimi
zgodbami se bodo predstavili domačina Neža Logar in Luka
Omerzu ter Tomi Jakša in Kaja Zimšek. Javno tribuno bo moderirala Jana Jenko. Gostje bodo med dogodkom z veseljem
odgovorili na vsa tiha in skrita vprašanja, ki ste jih morda
želeli zastaviti, pa si jih niste upali. Organizatorji prosijo, da
zaradi lažje razporeditve sedežnega reda potrdite udeležbo
na dogodku.

