
VREME

Danes in jutri bo delno 
jasno s precej koprenaste 
oblačnosti. V nedeljo bo 
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Ljubljana – Medaljo za zaslu-
ge je Mihael Naglič iz Žirov 
prejel za dolgoletno razisko-
vanje krajevne zgodovine in 
narodno pomembno vred-
notenje lokalne kulturne de-
diščine, dr. Zvonka Zupanič 
Slavec iz Kranja pa za znan-
stveno-raziskovalno in pe-
dagoško delo na področju 
zgodovine slovenske medi-
cine. Red za zasluge je za iz-
jemni prispevek k poznava-
nju in spoštovanju sloven-
skih gora ob stoletnici delo-
vanja prejel tudi Slovenski 
gorniški klub Skala – zveza 
gorniških klubov. Z medaljo za zasluge je predsednik Borut Pahor odlikoval tudi dolgoletnega stalnega 

zunanjega sodelavca Gorenjskega glasa Mihaela Nagliča. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

V nedeljo se bodo po Sloveniji spet odprla volišča, tokrat za drugi krog 
predsedniških volitev. Novo predsednico oziroma predsednika bomo volivci 
izbrali med Natašo Pirc Musar in Anžetom Logarjem.

Kranj – Pred Anžetom Lo-
garjem in Natašo Pirc Mu-
sar je še zadnji dan prepri-
čevanja volivk in volivcev, 
kdo je primernejši nasle-
dnik Boruta Pahorja na po-
ložaju predsednika oziroma 
predsednice republike. Po-
tem ko je 46-letni Anže Lo-
gar, državni poslanec SDS in 
nekdanji zunanji minister, v 
prvem krogu volitev 23. ok-
tobra med sedmimi kandi-
dati prejel največjo, skoraj 
34-odstotno podporo voliv-
cev, pa javnomnenjske ra-
ziskave pred odločilno nede-
ljo več možnosti za zmago 

pripisujejo 54-letni pravni-
ci in nekdanji informacij-
ski pooblaščenki Nataši Pirc 
Musar, ki jo je pred tremi te-
dni podprlo slabih 27 odstot-
kov volivk in volivcev. Naša 
telefonska javnomnenjska 
raziskava volilnega razpolo-
ženja Gorenjcev (objavlja-
mo jo na 3. strani) sicer kaže 
na precejšnjo izenačenost 
obeh kandidatov.

Tako Logar kot Pirc Mu-
sarjeva sta svoji kandidatu-
ri vložila s podpisi volivcev. 
Ob tem sta Logarja kot že v 
prvem krogu podprli matič-
na SDS in SLS, v drugem 
krogu pa je prejel dodatno 
podporo NSi, ki s svojim 

predsedniškim kandidatom 
Janezom Ciglerjem Kraljem 
ni bila uspešna, in Zelenih 
Slovenije. Pirc Musarjevo so 
v prvem krogu podprli v Pi-
ratski stranki in Stranki mla-
dih – Zeleni Evrope, po ok-
tobrskem porazu njunega 
skupnega kandidata Milana 
Brgleza pa so ji podporo iz-
razili še v koalicijskih stran-
kah Gibanje Svoboda in SD.

Opolnoči nastopi volilni 
molk, ki bo trajal do nedelje 
do 19. ure, ko bodo zaprli vo-
lišča. Volilna udeležba naj bi 
bila tokrat nekoliko nižja kot 
pred tremi tedni, ko je bila 
51-odstotna. Komu bodo volivke in volivci v nedeljo podelili prihodnji petletni mandat predsednika 

republike – Anžetu Logarju ali Nataši Pirc Musar? / Foto: Gorazd Kavčič

V nedeljo bo padla odločitev
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Predsednik republike Borut Pahor je na sredini posebni slovesnosti v Predsedniški palači podelil 
državna odlikovanja. Medaljo za zasluge sta prejela Mihael Naglič in dr. Zvonka Zupanič Slavec.

Prejeli državna odlikovanja

GORENJSKA

V Kamni Gorici brez 
kandidatov
Za članstvo v svetu Krajevne skup-
nosti Kamna Gorica ne kandidira 
nihče, zato so se člani sedanjega 
sveta odločili, da še enkrat ponudi-
jo svoj mandat.

4

GORENJSKA

Odstopil direktor 
jeseniške bolnišnice
Direktor Splošne bolnišnice Jese-
nice Mark Toplak je podal odsto-
pno izjavo iz osebnih razlogov. 
Delo bo opravljal, dokler ga svet 
zavoda uradno ne razreši.

6

ŠPORT

Puško je zamenjal 
za padalo
Nekdanji reprezentant v biatlonu 
Lenart Oblak iz Podobena v Po-
ljanski dolini je po končani karieri 
postal trener, med športi pa se je 
navdušil zlasti nad padalstvom.

8

GG+

Spomin na Verigo 
je še zmeraj živ
Letos mineva sto let, odkar so v 
Lescah začeli izdelovati verige. V 
Verigi so po drugi svetovni vojni 
začeli izdelovati tudi različne vija-
ke, dele za traktorsko vleko ...

16

Simon Šubic
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deželne novice

Ne prezrite!
V petek, 18. novembra, si zagotovite svoj  

izvod časopisa Gorenjski glas z volilno  

napovedjo o volitvah županov ter kratko 

predstavitvijo vseh županskih kandidatov na 

širšem območju Gorenjske.

www.gorenjskiglas.si
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Kranj – Predsednik vlade in 
Gibanja Svoboda Robert Go-
lob je v torek izrazil podpo-
ro županskemu kandidatu v 
Kranju Srečku Barbiču, di-
rektorju podjetja Lokainže-

niring in predsedniku Te-
kaškega smučarskega kluba 
Triglav Kranj. Poudaril je, da 
si je tako kot Barbič tudi vla-
da za prioriteto postavila ra-
zvoj gospodarstva. »Kranj je 
eno od src slovenskega go-
spodarstva, zato je zelo po-
membno imeti za župa-
na podjetnika, ki zna stvari 

postaviti na noge in ki ra-
zume, da smo podjetništvo 
ljudje, ter bo znal prisluhni-
ti temu, kako motivirati lju-
di, zlasti mlade, da se prise-
ljujejo v Kranj in tu najdejo 
svojo prihodnost,« je dejal.

Barbič med najpomemb-
nejše programske točke uvr-
šča prav ustvarjanje pogojev 
za razvoj gospodarstva in 
privabljanje visokotehnolo-
ških podjetij, vključno z za-
gotovitvijo zemljišč za grad-
njo, ter ureditev poslov-
ne cone Hrastje za potrebe 
kranjskega podjetništva in 

obrti. Med pomembnejšimi 
točkami njegovega progra-
ma so še pospešena gradnja 
javnih stanovanj predvsem 
za mlade, s čimer bi v Kranj 
privabili tudi izobražen ka-
der, ki ga potrebuje kranj-

sko gospodarstvo. Med nje-
gove prioritete med drugim 
sodijo še izgradnja avtobu-
sne postaje, doma starej-
ših občanov in več dnevno 
bivalnih centrov po občini, 
razvoj turizma v mestnem 
jedru in oživitev vaških je-
der. »Mestna občina Kranj 
je kot speča Trnuljčica, ki jo 

je treba razvojno prebudi-
ti,« je poudaril.

V Kranjski Gori in na 
Jesenicah

V Kranjski Gori se je Go-
lob srečal z župansko kandi-
datko Eno Girandon in sode-
loval na okrogli mizi o pro-
blematiki Triglavskega na-
rodnega parka, zagotavlja-
nja pitne vode in ceste na 
Vršič. Z župansko kandidat-
ko Gibanja Svoboda na Jese-
nicah Sabino Mulalić pa se 
je pogovarjal o lokalni pro-
blematiki oskrbe z vodo, sa-
naciji jeseniških vodnih vi-
rov ter ureditvi jeseniške 
bolnišnice in deponije Mala 
Mežakla.

Z vodstvom podjetja 
Iskraemeco

Torkov obisk na Gorenj-
skem je sicer Golob začel v 
kranjskem podjetju Iskrae-
meco, globalnem dobavite-
lju pametnih števcev. Po sre-
čanju z vodstvom družbe je 
poudaril, da je pomembno, 
da so v kontaktu s podjetjem, 
ki deluje v industriji, ki omo-
goča velike energetske pri-
hranke. »Delovna mesta, 
kakršna so v Iskraemecu, 
so v resnici zelena delovna 
mesta, ki so zanimiva tudi 
za mlade, hkrati pa so zaradi 
učinka, ki jih imajo, zelo ko-
ristna za cel planet,« je dejal.

Simon Šubic

Srečanje predsednika vlade in Gibanja Svoboda Roberta Goloba s Srečkom Barbičem, 
županskim kandidatom v Kranju / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Marsikdo ne ve, da za 
razliko od državnozborskih 
in predsedniških volitev na 
lokalnih volitvah smejo vo-
liti tudi tujci. Tujci so lahko 
tudi voljeni, toda ne vsi. Po-
leg tega se po občinah razli-
kuje tudi način izvolitve čla-
nov občinskih svetov.

Zakon o lokalnih volitvah 
pravi, da ima pravico voliti 
in biti voljen za člana občin-
skega sveta vsak državljan 
Republike Slovenije, ki je 
na dan glasovanja dopolnil 
18 let starosti. Isti člen ena-
ko pravico dodeljuje tudi 

polnoletnim državljanom 
druge države članice Evrop-
ske unije, ki imajo dovolje-
nje za stalno prebivanje s 
prijavljenim stalnim pre-
bivališčem v Sloveniji ozi-

roma potrdilo o prijavi pre-
bivanja in prijavljeno zača-
sno prebivališče v Sloveni-
ji. Na lokalnih volitvah pa 
lahko volijo (ne pa tudi kan-
didirajo) tudi drugi tujci, 

ki imajo dovoljenje za stal-
no prebivanje in prijavljeno 
stalno prebivališče. Vsi naš-
teti imajo volilno pravico le 
v občini, v kateri imajo stal-
no prebivališče.

Občinske svetnike v Slo-
veniji volimo po večinskem 
ali proporcionalnem siste-
mu. Večinski sistem velja za 
občine, katerih občinski sve-
ti štejejo od sedem do enajst 

članov, po proporcionalnem 
pa volijo člane občinskih sve-
tov, ki štejejo od dvanajst do 
45 članov. Člane občinskega 
sveta, ki so predstavniki ita-
lijanske ali madžarske naro-
dne skupnosti oziroma rom-
ske skupnosti, volimo po ve-
činskem načelu.

Drugače je pri volitvah žu-
panov. Zakon o lokalnih vo-
litvah namreč pravi, da lah-
ko za župana kandidirajo le 
državljani Republike Slove-
nije, ki so na dan glasovanja 
dopolnili najmanj 18 let sta-
rosti in imajo stalno prebi-
vališče v občini, v kateri kan-
didirajo.

Preverili smo, zakaj v nekaterih občinah člane občinskega sveta izvolijo po večinskem sistemu, v drugih 
pa po proporcionalnem. Na lokalnih volitvah imajo volilno pravico tudi tujci.

Simon Šubic
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Knjigo prejme MARIJA VEVAR iz Križev.

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob se je v torek srečal z županskimi kandidati stranke 
v Kranju, Kranjski Gori in na Jesenicah. Obiskal je tudi Iskraemeco.

Golob podprl županske kandidate

Na lokalnih volitvah volijo tudi tujci

V četrtek, 24. novembra, bo na sporedu prva predstava nove 
sezone gledališkega abonmaja Smejmo se. Glasbena komedi-
ja Moj živòt je ROKentROL je delo Gojmira Lešnjaka - Gojca in 
Jaše Jamnika, ki v predstavi tudi igrata, na odru pa jima družbo 
delajo še štirje odlični glasbeniki. Zgodba ponuja neobičajen 
premislek, obračun in povzetek slehernika, ki pred vstopom 
v »zrelo« življenjsko obdobje družbi, svetu in predvsem sebi 
s pomočjo humorja, komike in samoironije drži neizprosno 
zrcalo realnosti. Za vpis abonmaja ali nakup vstopnic za izven 
obiščite www.smejmo.se.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici 
za ogled prestave, če boste pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje: Kdo sta avtorja in protagonista predstave Moj živòt 
je ROKentROL? Odgovore pošljite do četrtka, 17. novembra, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Smejmo se v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika 
v Cerkljah

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Legendarni kanadski glasbe-
nik Bryan Adams se v okviru 
svoje nove turneje vrača v Slo-
venijo. V dvorani Stožice bo 
nastopil 4. decembra 2022. 
Je eden najprepoznavnejših 
glasbenikov, avtor številnih, 
že kar ponarodelih rokovskih 
uspešnic, dobitnik mnogih 
glasbenih nagrad. Na turne-
jo se je podal ob izdaji nove-
ga, že svojega 15. studijskega 
albuma So Happy It Hurts. 

Adams slovi kot glasbenik, ki na koncertu da od sebe čisto 
vse, njegov zaščitni znak je energičen in iskren nastop, ki 
vedno znova prepriča občinstvo, kar je dokazal tudi na svojem 
zadnjem koncertu v Ljubljani leta 2018.
Dve vstopnici lahko prejmete, če boste pravilno odgovorili 
na nagradno vprašanje: Kateri Adamsov album po vrsti je So 
Happy It Hurts? Odgovore pošljite do četrtka, 17. novembra 
2022, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Bryan Adams se vrača v Ljubljano

V petek in soboto, 18. in 19. novembra, 
bo prestolnico v Litostroju, v hali L-56, 
razgrel erotični dogodek Eroticdays, ki 
bo več kot le erotični sejem, saj bo do-
gajanje z vsebino za odrasle potekalo 
na šestih različnih odrih. Nastopili 
bodo številni znani predstavniki ero-
tične industrije, med njimi italijanski 
erotični »žrebec« Rocco Siffredi, znan 
tudi kot Italian Stallion, ki je posnel že 
več kot 1300 erotičnih filmov, prilju-

bljena Cherry Kiss, ki prihaja iz Srbije in je nastopila v več kot 
50 tovrstnih filmih, in Brittany Bardot iz Češke, ki se je v ero-
tično industrijo podala pri 34 letih in posnela okoli 300 filmov.
Dva naročnika Gorenjskega glasa si bosta dogodek lahko 
ogledala brezplačno, prejela bosta po eno vstopnico. Za so-
delovanje v žrebanju odgovorite na vprašanje: Ali menite, da 
bodo na dogodku nastopili tudi erotični plesalci in jezdeci? 
Odgovore pošljite do torka, 15. novembra, na koticek@g-glas.
si ali na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Vroč prihodnji konec tedna

Cherry Kiss

Železniki – Neodvisni kandidat za župana Občine Železniki 
Marko Gasser vabi na pogovorno omizje z naslovom Evropska 
perspektiva: priložnost za razvoj Selške doline, ki se bo danes, 
v petek, ob 19. uri začelo v Restavraciji Lušina v Železnikih. Na 
omizju bosta poleg Gasserja sodelovala še evropska poslanka Ro-
mana Tomc in direktor podjetja Lotrič Meroslovje Marko Lotrič.

Pogovorno omizje o razvoju Selške doline
Dovje – KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana vabi na soočenje 
kandidatov za župana Občine Kranjska Gora v ponedeljek, 
14. novembra, ob 19.30 v Aljaževem prosvetnem domu na 
Dovjem. Županskih kandidatov je osem: Blaž Veber, Bogdan 
Janša, Henrika Zupan, Franci Koražija, Blaž Knific, Tina Robič, 
Ena Girandon in Klemen Robič.

Soočenje županskih kandidatov na Dovjem

Državljan druge države članice Evropske unije s 

stalnim bivališčem v Sloveniji lahko kandidira za 

občinskega svetnika, kar pa ne velja tudi za županske 

kandidate. Ti so lahko samo slovenski državljani.
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V nedeljo se bomo po-
novno odpravili na volišča, 
kjer bomo v drugem krogu 
izbirali predsednika drža-
ve. V klicnem centru Priz-
ma IP smo zato za Gorenj-
ski glas izvedli telefonsko 
javnomnenjsko raziskavo 
in povprašali Gorenjke in 
Gorenjce, koga bi volili, če 
bi bile volitve že jutri. Je to 
Anže Logar ali Nataša Pirc 
Musar?

Poklicali smo naključne 
telefonske številke, objavlje-
ne v Telefonskem imeniku 
Slovenije na območju go-
renjskih občin. Delež sode-
lujočih znotraj posamezne 
občine je primerljiv glede na 
število prebivalcev v posa-
mezni občini. Raziskava je 
bila opravljena s pomočjo ra-
čunalniško podprtega tele-
fonskega anketiranja CATI. 
Podatke smo zbirali od so-
bote, 5. novembra, do torka, 
8. novembra. Pridobili smo 
1399 mnenj naključnih pol-
noletnih občanov.

Vsem, ki ste bili prip-
ravljeni odgovoriti na naše 
vprašanje, se ob tej prilož-
nosti zahvaljujemo, saj ste 
nam pomagali pri izvedbi 
raziskave. Tistih, ki ste nam 
dejali, da se volitev ne boste 

udeležili ali vas ne zanima-
jo, v grafu ne prikazujemo. 
Kot je razvidno iz zbranih 
podatkov, bo predsedniška 
tekma v nedeljo zelo napeta 
do zadnjega trenutka. Števi-
lo glasov, ki sta jih v raziska-
vi prejela kandidata, je pri 
1399 mnenjih skoraj ena-
ko. S prednostjo samo treh 
glasov je na prvem mes-
tu Nataša Pirc Musar pred 
Anžetom Logarjem. Za oba 

kandidata bo tako zelo po-
membno, kako se bodo od-
ločali še neopredeljeni vo-
livci; teh je bilo v naši raz-
iskavi dobra desetina, ne-
koliko manj kot tri odstot-
ke sodelujočih pa vas ni že-
lelo zaupati svoje odločit-
ve. Oba kandidata sta tako 
od srede, ko smo zaključi-
li raziskavo, do vključno 
danes še lahko prepričevala 
neopredeljene volivce. Kdo 

od njiju je bil pri tem uspe-
šnejši in bo predsednik pri-
hodnjih pet let, pa bomo iz-
vedeli v nedeljo.

Zainteresiranim sodelu-
jočim smo tudi tokrat v zah-
valo poslali brezplačne izvo-
de Gorenjskega glasa. Vse, 
ki bi želeli postati naši naroč-
niki, vabimo, da nas pokliče-
te na številko 04/5116 440 in 
izkoristite ugodnost za nove 
naročnike.

Matevž Pintar

Ljubljana – Na prvih voli-
tvah v samostojni Sloveniji 
6. decembra 1992 je bil za 
predsednika republike izvo-
ljen Milan Kučan, potem ko 
je končal dveletni mandat 
predsednika Predsedstva 
Republike Slovenije. Volitve 
so bile končane v prvem kro-
gu, v katerem je Kučan pre-
jel več glasov kot kateriko-
li drug predsedniški kandi-
dat ali politična stranka na 
vseh volitvah v zgodovini sa-
mostojne Slovenije. Podprlo 
ga je 793.851 oziroma 63,90 
odstotka volivk in volivcev. 
Kučan je v prvem krogu s 
55,57 odstotka glasov zma-
gal tudi na naslednjih voli-
tvah 23. novembra 1997.

Po dveh zaporednih man-
datih je Kučana na položaju 
predsednika republike za-
menjal Janez Drnovšek, do-
tedanji predsednik vlade. Za 
njegovo izvolitev je bil prvič 

potreben drugi krog, v ka-
terem je 1. decembra 2002 
premagal Barbaro Brezigar 
s 56,52 odstotka glasov. Dr-
novšek se po petih letih tudi 
zaradi bolezni za vnovično 
kandidaturo ni odločil.

Na četrtih predsedniških 
volitvah leta 2007 je zmagal 
Danilo Türk, prvi slovenski 
veleposlanik pri Združenih 
narodih. V prvem krogu vo-
litev 21. oktobra 2007 je si-
cer med sedmimi kandidati 

največ glasov (28,73 odstot-
ka) prejel Lojze Peterle, pred-
sednik prve slovenske vlade, 
ki pa ga je Türk v drugem 
krogu 11. novemvra 2007 
premočno premagal – zbral 
je 68,03 odstotka glasov.

Tudi Türk je na funkciji 
ostal le en petletni mandat, 
saj ga je po volitvah 2012 za-
menjal Borut Pahor, ki je 
pred tem med drugim vodil 
vlado, še prej pa je bil pred-
sednik državnega zbora. Pa-
hor je že v prvem krogu 11. 
novembra 2012 prejel naj-
več, 39,87 odstotka glasov, 
v drugem krogu pa je Türka 
premagal s 67,37 odstotka 
glasov. Pahorju so volivci pet 
let kasneje podelili še drugi 
mandat. V prvem krogu 20. 
oktobra 2017 je zanj glaso-
valo 47,21 odstotka volivcev, 
v drugem krogu 12. novem-
bra 2017 pa je protikandida-
ta Marjana Šarca, kasnejše-
ga predsednika vlade, pre-
magal z 52,98 odstotka.

Simon Šubic

L
etošnje predsedniške voli-
tve so v nečem tudi pre-
lomne. Če v nedeljo zma-

ga Nataša Pirc Musar, bo 
najvišjo politično funkcijo v 
državi, ki predstavlja Republi-
ko Slovenijo in je vrhovni po-
veljnik njenih obrambnih sil, 
prvič doslej zasedla ženska. 
Če bo zmagovalec volitev Anže 
Logar, bomo prvič doslej dobili 
predsednika z desnosredinske-
ga političnega prostora.

Zdi se, da še nikoli doslej nis-
mo bili tako blizu enemu od 
obeh možnih razpletov. Na le-
tošnjih volitvah je namreč Lo-
garju, sicer neodvisnemu kan-
didatu, a s podporo strank SDS 
in SLS (s podporo se jima je po 
izpadu njenega kandidata Ja-
neza Ciglerja Kralja v dru-
gem krogu pridružila še NSi), 
v prvem krogu uspelo zbra-
ti skoraj 34 odstotkov glasov, 
kar ni uspelo še nobenemu des-
nosredinskemu politiku. Pirc 
Musarjeva se je na drugi stra-
ni s skoraj 27-odstotno podpo-
ro pričakovano uvrstila v drugi 
krog, v katerem sta jo podprla 
še vladni stranki Gibanje Svo-
boda in SD, glede na javno-
mnenjske raziskave pa je zelo 
blizu končni zmagi.

Še najbolj se je po dveh za-
porednih zmagah Milana 
Kučana v prvem krogu volitev 
leta 1992 in 1997 obema sce-
narijema v eni osebi približa-
la Barbara Brezigar, ki je leta 
2002 kandidirala s podporo 
desnih političnih strank SDS, 
NSI in SLS+SKD. Kasnejša 
pravosodna ministrica v vladi 

Andreja Bajuka in generalna 
državna tožilka je pred dvaj-
setimi leti sedaj že pokojnemu 
Janezu Drnovšku precej oteži-
la selitev s premierskega stola 
na predsedniško funkcijo. Dr-
novšek je v prvem krogu pre-
jel dobrih 44 odstotkov glasov, 
Brezigarjeva slabih 31. V dru-
gem krogu je razlika med nji-
ma znašala trinajst odstotkov 
v korist Drnovška. 

Pet let kasneje so pomladne 
stranke NSi, SDS in SLS, te-
daj vladne stranke, stavile na 
Lojzeta Peterleta, predsednika 
prve slovenske vlade. Njihova 
pričakovanja so se še nekako 
uresničila z zmago Peterleta 
v prvem krogu, a je s slabimi 
29 odstotki vseeno prejel manj 
glasov, kot so predhodno napo-
vedovale javnomnenjske anke-
te. V drugem krogu Peterle-
tu ni uspelo pridobiti bistveno 
večjega zaupanja volivcev, 
tako da je z 68 odstotki za-
nesljivo zmagal kandidat levi-
ce Danilo Türk.

Leta 2012 je desnosredinski 
kandidat Milan Zver v trobo-
ju z Borutom Pahorjem, ka-
snejšim zmagovalcem volitev, 
in Danilom Türkom, ki se je 
uvrstil v drugi krog, s slabo če-
trtino prejetih glasov potegnil 
najkrajšo. Tudi na zadnjih vo-
litvah leta 2017 sta se v dru-
gi krog uvrstila levosredinska 
kandidata Pahor in Marjan 
Šarec, kandidatki desnice Ro-
mana Tomc (SDS) in Ljud-
mila Novak (NSi) pa sta v 
prvem krogu skupaj zbrali 21 
odstotkov glasov.

Zgodilo se bo prvič

Nataša Pirc Musar ali 
Anže Logar

Nataša Pirc Musar ali Anže Logar; nekdo od njiju bo 23. decembra prisegel kot predsednik republike. 
Tedaj se bo po desetih letih s položaja poslovil Borut Pahor, četrti slovenski predsednik.

Pahor drugi z dvema mandatoma
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Radovljica, Kamna Gorica – 
Sočasno z volitvami župa-
nov in predstavnikov v ob-
činski svet bodo prihodnjo 
nedeljo tudi volitve v svete 
krajevnih skupnosti, a se v 
dveh od dvanajstih krajev-
nih skupnosti v radovljiški 
občini to ne bo zgodilo, saj 
za svet KS Kamna Gorica ni 
bilo vložene nobene kandi-
dature (manjka vseh sedem 
kandidatov), za svet KS Sre-
dnja Dobrava pa zgolj ena 
(manjka jih šest).

Kot so pojasnili na rado-
vljiški občinski upravi, sta-
tut občine sicer določa, da 
se mandat članov sveta kra-
jevnih skupnosti začne in 
konča istočasno kot man-
dat članov občinskega sve-
ta. »V tem trenutku nima-
mo odgovora, kaj bo sledi-
lo, naša trenutna prioriteta 
je vsekakor izvedba rednih 
volitev brez zapletov in kon-
stituiranje novih organov, 
po zaključku tega pa bo čas 
za odločitev, na kakšen na-
čin se bo reševala nastala si-
tuacija,« je pojasnila Man-
ca Tomažin, vodja Oddelka 
za splošne zadeve na Občini 
Radovljica.

Kot še pravi, se situacije, 
kakršna je tokratna, ne doga-
jajo pogosto. »V naši občini 
se je tako pripetilo na rednih 

lokalnih volitvah leta 2006, 
ko je za svet KS Kropa in svet 
KS Otok manjkalo šest kandi-
datov, za svet KS Podnart pa 
dva. Po že izvedenih rednih 
volitvah 2006 je potem v za-
četku leta 2007 občinska vo-
lilna komisija po pooblasti-
lu župana razpisala volitve 
manjkajočih članov svetov 
krajevnih skupnosti. Po sta-
lišču takratne državne volilne 
komisije je šlo za razpis novih 
volitev z novimi roki volilnih 
opravil,« je pojasnila.

Očitno bo tako tudi tok-
rat in vsaj v Kamni Gorici 
so se načeloma že dogovo-
rili, da sedanji svet krajev-
ne skupnosti kandidira za 

še en mandat. Kot pravi se-
danji predsednik sveta KS 
Dušan Beton, se za ponov-
no kandidaturo ni odločil, 
ker je po opravljenih štirih 
mandatih menil, da je čas za 
novo ekipo in mlade moči. A 
se je, ko je postalo jasno, da 
ne kandidira nihče, skupaj 
z drugimi člani sveta na se-
stanku v začetku tega tedna 
odločil, da vendarle kandidi-
rajo za še en mandat. Tudi 
zato, pravi, ker trenutno na 
območju Kamne Gorice ob-
čina izvaja velik projekt iz-
gradnje komunalne infra-
strukture. »Ljudje se na nas 
pogosto obračajo z najrazlič-
nejšimi vprašanji v zvezi s 

tem: zaradi prekopanih cest 
je oviran promet, skrbi jih, 
kako bodo posege prenes-
le stare stavbe v kraju  ... Po 
drugi strani pa s svojim po-
znavanjem krajevne skup-
nosti lahko pomagamo tudi 
izvajalcu,« je povedal.

Ob tem je dodal, da razu-
me, da se ljudje težko odlo-
čijo za kandidaturo, saj dela 
za tiste, ki so pripravljeni so-
delovati, ni malo – krajevna 
skupnost namreč skrbi tudi 
za igrišče, pokopališče in po-
dobno. A da tudi verjame, da 
bo z nekaj spodbude v kraju 
vendarle mogoče najti tudi 
nove moči za delo v svetu 
krajevne skupnosti.

Dušan Beton je še štiri mandate predsednik sveta KS Kamna Gorica. / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice – Občina Jeseni-
ce začenja obnovo dela Kul-
turnega doma Hrušica. 
Za izvajalca je bilo izbra-
no domače podjetje Kovi-
nar Gradnje ST, pogodbe-

na vrednost znaša slabega 
pol milijona evrov, dela pa 
morajo biti zaključena do 
konca septembra prihod-
nje leto.

Gre za nadaljevanje preno-
ve doma, v sklopu katerega 
bodo obnovili večnamensko 

dvorano in prostore v prvem 
nadstropju, kjer so pisarne 
krajevne skupnosti in Kul-
turno-športnega društva 
Hrušica.

Tako predsednik KS 
Hrušica Janez Marinčič kot 
predsednik Kulturno-špor-
tnega društva Hrušica Matej 

Kejžar sta pozdravila zače-
tek prenove, saj se bodo s 
tem izboljšali pogoji za špor-
tno in kulturno udejstvova-
nje v kraju, sta povedala.

»Na Hrušici sta bogato 
razviti tako kulturna kot 
športna dejavnost. Prebi-
valci Hrušice potrebujejo 

ustrezne prostore za vad-
bo, kulturne dejavnosti in 
različne prireditve,« je de-
jal župan Blaž Račič, ki je v 
začetku tedna podpisal po-
godbo o začetku del z di-
rektorjem podjetja Kovi-
nar-Gradnje ST Jernejem 
Mrakom.

Po petnajstih letih se nadaljuje prenova Kulturnega doma Hrušica, uredili bodo tudi večnamensko 
dvorano z odrom.

Urška Peternel

Jesenice – V ponedeljek se 
bodo na odrskih deskah Gle-
dališča Toneta Čufarja na Je-
senicah začeli 35. Čufarje-
vi dnevi, na Gorenjskem in 
tudi širše v slovenskem me-
rilu uveljavljen festival ljubi-
teljskih gledališč. Člani or-
ganizacijskega odbora so na 
novinarski konferenci pove-
dali vse o programu in osre-
dnjem spremljajočem do-
godku, predstavitvi almana-
ha o ljubiteljski kulturi od 
Rateč do Rodin.

Manj prijavljenih 
predstav

Koronačas je v preteklih 
dveh letih pustil resne posle-
dice glede produkcije pred-
stav ljubiteljskih gledališč, 
to se je odrazilo tudi v manj-
šem številu prijavljenih 
predstav na razpis za letoš-
nje Čufarjeve dneve. To pa k 
sreči ne bo bistveno vplivalo 
na letošnji potek gledališke-
ga festivala.

Kot je poudarila selekto-
rica Ana Ruter, so predsta-
ve na enakem nivoju, pred-
vsem kvalitetne komedije, z 
neko vsebino in poanto.

V tekmovalnem delu festi-
vala od 14. do 21. novembra 
se bo zvrstilo šest predstav. 
Prvi večer se bo predstavila 

domača igralska skupina 
Gledališča Toneta Čufarja s 
komedijo avtorja Mihe Maz-
zinija Za vse sem sama.

V naslednjih dneh se bodo 
vrstile predstave ljubitelj-
skih gledališč, Teatra 77 Kul-
turnega društva Janez Jalen 
iz Notranjih Goric, Gledali-
škega združenja Koroški de-
želni teater, Gledališke sku-
pine Kulturno-umetniškega 
društva Jazbec in Partner-
ji iz Kočevja, Šentjakobske-
ga gledališča iz Ljubljane in 
Prosvetnega društva Štan-
drež iz Gorice v Italiji. Za-
ključek festivala bo v soboto, 
19. novembra, s šesto tek-
movalno predstavo in zatem 
s podelitvijo Čufarjevih pla-
ket igralskim skupinam in 
posameznikom.

Strokovna žirija bo letos 
predstave spremljala v se-
stavi: Alida Bevk, Aleš Jan in 
Iztok Valič.

Almanah o ljubiteljski 
kulturi

Letošnji glavni sprem-
ljajoči dogodek festivala bo 
predstavitev almanaha o lju-
biteljski kulturi od Rateč do 
Rodin, ki so ga pri Zvezi kul-
turnih društev Jesenice iz-
dali v sodelovanju s kultur-
nimi društvi v občinah Jese-
nice, Kranjska Gora in Ži-
rovnica.

Janko Rabič

Marjana Ahačič

Kulturni dom Hrušica / Foto: Nik Bertoncelj

Za članstvo v svetu Krajevne skupnosti Kamna Gorica ne kandidira nihče, zato so se člani sedanjega 
sveta odločili, da na nadomestnih volitvah krajanom še enkrat ponudijo svoj mandat.

V Kamni Gorici brez kandidatovJesenice bodo spet 
gledališko mesto

Hrušičani bodo dobili dvoranoSvet Vrtca Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA (m/ž) – ponovni razpis

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnje-

vati splošne in posebne z zakonom predpisane pogoje.

Kandidati morajo poleg potrdil o izpolnjevanju izobrazbenih 

in drugih pogojev priložiti k prijavi še potrdilo iz kazenske evi-

dence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva de-

janja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo sodišča, da niso v 

kazenskem postopku, in program vodenja vrtca.

Od kandidatov se pričakuje, da imajo pedagoške, vodstvene, 

organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.

Poleg dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je zaželeno, 

da kandidati priložijo kratek življenjepis z navedbo dosedanjih 

delovnih izkušenj.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Če bo 

izbran prijavljen kandidat, ki je že zaposlen v vrtcu, bo sprejet 

za opravljanje funkcije ravnatelja za mandatno dobo petih let, 

ohrani pa se že sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.

Predviden začetek dela je 1. september 2023.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, pro-

gram vodenja vrtca, izpis o nekaznovanju iz kazenske evidence 

ter kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj 

naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa 

na naslov: Svet Vrtca Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 

Jesenice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na pošti s pripo-

ročeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena v tajništvu vrtca  

do 12. ure zadnji dan roka.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem 

roku. 

Prenova doma se je 

začela že leta 2007, ko so 

v stavbi uredili prostore 

za knjižnico in vrtec. 

Zatem so dela zastala, 

domačini pa so si ves čas 

prizadevali, da bi kraj 

dobil tudi obnovljeno 

dvorano z odrom.



5Gorenjski glas
petek, 11. novembra 2022 info@g-glas.si

Mihael (Miha) Naglič, 
kulturni delavec, profe-
sor filozofije in sociologi-
je, publicist, novinar in ure-
dnik, je svoje življenjsko 
poslanstvo in poklicno pot 
namenil domačim Žirem. 
»Življenje je namenil sis-
tematičnemu delu in pre-
učevanju posameznih do-
mačih in celo svetovnih 
značilnosti v izvirno majh-
nem okolju ter s tem sple-
tel zapis narodove zgodovi-
ne  ... S svojim delovanjem 

je svoj kraj pomagal duhov-
no oživiti in poglobiti pripa-
dnost domačiji kot vredno-
to tudi pri drugih prebi-
valcih,« med drugim piše 

v utemeljitvi odlikovanja 
z medaljo za zasluge. Na 
Nagličevo pobudo je nas-
tal zbornik Žirovski obča-
snik, »iskrive in domiselne, 

pa vedno poštene in na vi-
soki strokovni ravni napi-
sane prispevke je objavljal 
tudi v Gorenjskem glasu, 
Sobotni prilogi Dela in raz-
ličnih publikacijah.« Dose-
gel je, da so objekti, na pri-
mer muzej, Žirovska prista-
va, Matevžkova hiša in ne-
kateri drugi razglašeni za 
kulturne spomenike držav-
nega pomena.

Prof. dr. Zvonka Zupanič 
Slavec je doktorirala na Me-
dicinski fakulteti v Ljublja-
ni. Je predstojnica na In-
štitutu za zgodovino medi-
cine pri Medicinski fakul-
teti (MF) Univerze v Lju-
bljani, tudi redna profeso-
rica na MF Univerze v Lju-
bljani. »Ob rednem peda-
goškem delu je raziskoval-
ka, ki v svoja dela iz zgodo-
vine medicine, medicin-
ske humanistike in kul-
turne zgodovine vnaša vi-
soko strokovnost in iskre-
no navdušenje,« med dru-
gim piše v utemeljitvi odli-
kovanja z medaljo za zaslu-
ge. Njen obsežni opus obse-
ga znanstvene in strokovne 
monografije, znanstvene 
prevode, kataloge razstav, 
samostojne razstave in do-
kumentarne oddaje. Njeno 
življenjsko delo je obsežna 
znanstvena knjižna zbirka 
v štirih delih na 2500 stra-
neh z naslovom Zgodovina 
zdravstva in medicine na 
Slovenskem. Zaradi siste-
matičnosti, privlačnih pre-
davanj, številnih dodatnih 
dejavnosti in študijskih 

ekskurzij ter uvedbe štu-
dentskih koncertov je pre-
jela priznanje Valentine 
Kobe, ki ga podeljujejo štu-
denti. Aktivno je sodelovala 
tudi pri Unescovem projek-
tu Umetnost v bolnišnici.

Državno odlikovanje red 
za zasluge so prejeli Zveza 
geografov Slovenije za raz-
iskovalno in izobraževalno 
delo ter prispevek k sloven-
ski narodni zavesti, Franc 
Testen za zasluge za prispe-
vek k ugledu slovenskega 
sodstva ter Slovenski gorniš-
ki klub Skala – zveza gorniš-
kih klubov za izjemno delo 
in prispevek k spoštovanju 
in poznavanju gora. Delova-
nje skalašev na Slovenskem 
se je začelo z ustanovitvijo 

Turistovskega kluba Ska-
la februarja 1921 v Ljublja-
ni. Čas ustanovitve Skale je 
bil poseben čas. V dveh de-
setletjih do nove vojne so 
skalaši preplezali številne 
prvenstvene smeri pri nas, 
pa tudi drugje v Alpah, izda-
jali so knjige, pisali prispev-
ke v planinske in druge re-
vije, posneli prvi celovečer-
ni film V kraljestvu Zlatoro-
ga, vzgajali mlade v alpiniz-
mu, jih učili smučanja, foto-
grafije ter odnosa do nara-
ve in domovine in tako na-
daljevati dela Kugyja, Tume 
in drugih ... »Slovensko gor-
niško izročilo in domoljub-
na zavest sta se v vrednotah 
in tradiciji Skale ohranila do 
danes.«

Prof. dr. Zvonki Zupanič Slavec se je predsednik Borut 
Pahor z medaljo za zasluge zahvalil za njeno življenjsko 
delo na področju raziskovanja zgodovine medicine in 
medicinske humanistike. / Foto: Primož Pičulin

Ljubljana – »V Planinski 
zvezi Slovenije (PZS) ter 
tudi v društvih in planin-
skih kočah smo hvaležni, da 
je država prepoznala potre-
bo po izboljšanju planinske 
infrastrukture. Ne glede na 
zahtevnost investicij v grad-
benem in finančnem smis-
lu, leto 2022 je bilo namreč 
za gradbeništvo ena najtež-
jih v zadnjem času, ter tudi 
glede administrativne izpe-
ljave je večina investicij že 
končanih in s tem so koče 
prijetnejše tako za obisko-
valce kot ne nazadnje tudi 
za osebje. Obenem se na-
dejamo še kakega podob-
nega razpisa v prihodnjem 
finančnem obdobju, saj je 
potreb po obnovah planin-
skih koč še precej,« je pove-
dal strokovni sodelavec PZS 
Dušan Prašnikar.

Na širšem Gorenjskem 
so bili do sredstev upra-
vičeni Aljažev dom v Vra-
tih, Cojzova koča na Kokr-
škem sedlu, Dom Planika 
pod Triglavom, Dom pod 
Storžičem, Kamniška koča 

na Kamniškem sedlu, Koča 
na Dobrči, Krekova koča na 
Ratitovcu, Planinska koča 
na Sv. Jakobu, Planinska 
koča na Uskovnici ter tudi 
Koča na Planini pri Jeze-
ru, za katero je Planinsko 

društvo LPP za obnovo pri-
dobilo 204 tisoč evrov nepo-
vratnih sredstev. Kot je po-
jasnil predsednik društva 
Tomaž Rusimovič, so še 
pred sezono zamenjali stav-
bno pohištvo, naredili novo 
macesnovo fasado, izolirali 
podstrešje v mansardi, za-
menjali kurilno napravo z 
energetsko učinkovitejšo, 
prenovili solarni sistem, 
vgradili prezračevalni sis-
tem, zamenjali opremo v či-
stilni napravi, vgradili pro-
tipožarne senzorje, opremo 
za varčevanje z vodo in ku-
pili stiskalnico ter prenovili 
gostinske prostore in najve-
čjo sobo v koči predelali v tri 
dvoposteljne sobe. Obnovili 
so tudi brunarico, ki jo bodo 
v času sezone tržili za spa-
nje. »Po skoraj štiridesetih 
letih bomo novo sezono za-
čeli z energetsko in vsebin-
sko prenovljeno kočo.«

Zaključuje se večina projektov v petindvajsetih planinskih kočah, ki so dobile sredstva EU iz razpisa 
gospodarskega ministrstva za njihovo energetsko in okoljsko sanacijo v višini pet milijonov evrov.

Suzana P. Kovačič

PD Dovje-Mojstrana je porušilo dotrajano depandanso 
Aljaževega doma v Vratih, na istem mestu gradijo sodoben 
objekt, prilagojen energetskim zahtevam, ki ga bodo 
namenu predali prihodnje leto. Za investicijo so pridobili 
tristo tisoč evrov sofinanciranih sredstev. / Foto: Janko Rabič

Izboljšali planinsko infrastrukturo

V imenu Slovenskega gorniškega kluba Skala – zveze gorniških klubov je red za zasluge 
prevzel predsednik kluba Anton Žunter (desno), ob njem sta Zvonka Zupanič Slavec in 
Mihael Naglič. / Foto: Primož Pičulin

Prejeli državna odlikovanja

Zaposlimo:

ZDRAVNIKE/ZDRAVNICE SPLOŠNE MEDICINE
(Allgemein Mediziner:innen)

ZDRAVNIKE/ZDRAVNICE SPECIALISTE 
INTERNE MEDICINE IN PULMOLOGIJE
(Fachärzt:innen für Lungenheilkunde & Innere Medizin)

Ste postali zdravnik/zdravnica, da bi pomagali ljudem? Ste empatični, zlahka 
komunicirate na ravni sogovornika in znate preprosto razložiti kompleksno 
vsebino? Radi delate v svojem poklicu, a si namesto neurejenega delovnega 
urnika in akutnih primerov želite umirjeno delovno vzdušje? Če želite delati v 
prijetnem in družinskem delovnem okolju, potem postanite del naše ekipe!

Vaše delovne naloge
L_  samostojna skrb za zdravljenje pacientov
L_  sodelovanje pri diagnostiki in ocenjevanje zdravstvene situacije
L_  izdelava in prilagoditev načrta terapije, rehabilitacijskega načrta 
    in zdravljenja
L_  nočno delo, delo ob koncu tedna in ob praznikih po vnaprej 
    določenem razporedu
Od vas pričakujemo:
L_  zanimanje za področje rehabilitacije in potrdilo za opravljanje 
    dela dežurnega zdravnika
L_  znanje nemščine (C1)
L_  vaše prednosti: socialne veščine, empatija, sposobnost delati v 
     timu, inovativnost, želja po vrhunski kakovosti storitev, 
     pripravljenost prevzeti vse delovne naloge 
Pričetek dela: takoj

Letna plača: za prvo delovno mesto najmanj 91.000,00 EUR bruto 
in za drugo delovno mesto najmanj 106.000,00 EUR bruto
Veselimo se vaše pisne vloge na:
Klinikum Bad Gleichenberg
Schweizereiweg 4, A-8344 Bad Gleichenberg
bewerbung@klinikum-badgleichenberg.at

Skupaj zmoremo vse.

S sočutjem v medsebojnih odnosih.
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1. stran

Miha Naglič je z Gorenjskim glasom začel sodelovati 
leta 1988, še vedno je v naši sredini in pravi, da smo 
»fajn sodelavci«. Njegov prvi prispevek za naš časopis 
je bil uvodnik o Prešernovem dnevu, s sodelovanjem 
z Gorenjskim glasom – še dobro se ga spominjamo 
tudi kot voditelja Glasovih prej – pa je posegel tudi v 
širši prostor zunaj Žirov. Zaključuje svojo novo knjigo 
Mihetov besednjak, v katerem bo veliko citatov iz 
njegovih člankov, objavljenih v Gorenjskem glasu.
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Škofja Loka – Od letošnje-
ga marca do minulega tor-
ka je bila delno ali povsem – 
odvisno od poteka del – za-
prta cesta med Groharjevim 
naseljem in Svetim Duhom. 
Na Občini Škofja Loka so na-
mreč sklenili obnoviti dotraja-
ni odsek ceste, saj se je v sklo-
pu projekta v celoti uredila lo-
kalna cesta s kolesarsko pove-
zavo v skupni dolžini 1,5 kilo-
metra. Na cesti so uredili uk-
repe za umirjanje prometa, 
na bolj izpostavljenih mestih 
so zgradili pločnike, na celot-
nem odseku ceste so uredili 
odvodnjavanje, na določenih 
mestih pa je bila postavljena 
tudi nova javna razsvetljava. 
Pri obnovi ceste so izvedli tudi 
ukrepe za zaščito dvoživk.

Sestavni del projekta je bila 
tudi izgradnja novega vodo-
vodnega omrežja v skupni 
dolžini 1.238 metrov, ki bo 
izboljšalo hidravlične raz-
mere na vodovodu. Pogod-
bena vrednost projekta zna-
ša nekaj manj kot 1,4 milijo-
na evrov, projekt pa iz Kohe-
zijskega sklada sofinanci-
ra Evropska unija. Vrednost 
namenskih nepovratnih 
sredstev znaša okoli 150 tisoč 
evrov.

»Cesta, kakršna je bila na 
tem odseku, nam ni bila v 

ponos in kar nekaj pogojev 
je bilo treba izpolniti, da smo 
jo sploh lahko začeli obnav-
ljati. Zavod za varstvo nara-
ve in ministrstvo sta na tem 
biotsko zanimivem podro-
čju glede dvoživk namreč 
postavila posebne pogoje. 

Poleg tega smo ob prenovi 
cesti nadgradili tudi vodo-
vodno omrežje, ki bo zdaj 
omogočalo večjo varnost za-
gotavljanja pitne vode za ob-
močje Svetega Duha. Izpol-
njeni pogoji in s tem tudi so-
financiranje so nam omogo-
čili, da smo k projektu lahko 
pristopili. Da pa danes lah-
ko prerežemo trak, pa so za-
služni izvajalci iz Gorenjske 
gradbene družbe in njihovi 
partnerji ter vsi, ki so se zad-
nje mesece trudili na tej tra-
si,« je ob odprtju ceste pou-
daril škofjeloški župan Tine 
Radinja.

»Res je bilo potrebnih kar 
nekaj pogovorov in uskla-
jevanj glede rekonstrukci-
je te ceste, ki je bila tudi za 
nas kar zahtevna. Težave v 
gradbeništvu so znane, saj 
si podražitve sledijo ena za 
drugo. Tako sem tudi jaz 
vesel, da smo na koncu do-
bili tako lepo cesto, na kate-
ro bomo, verjamem, vsi po-
nosni. Krajanom bi se rad 
zahvalil za potrpežljivost, 
sodelavcem pa za dobro op-
ravljeno delo,« je povedal 
direktor Gorenjske grad-
bene družbe Stanislav Re-
mic.

Direktor Stanislav Remic in župan Tine Radinja sta simbolično prerezala trak na obnovljeni 
cesti. / Foto: Vilma Stanovnik

Jesenice – Direktor Splošne 
bolnišnice Jesenice Mark 
Toplak je podal odstopno iz-
javo. Kot so povedali v bol-
nišnici, se je za to odločil iz 
osebnih razlogov. Delo bo 
opravljal, dokler ga svet za-
voda uradno ne razreši; sam 

si želi, da bi bilo to čim prej. 
Kdaj se bo sestal svet zavoda, 
včeraj še ni bilo znano, naj 
bi pa na seji imenoval vršil-
ca dolžnosti direktorja, ki bo 
bolnišnico vodil do imeno-
vanja novega direktorja. To-
plak je vodenje bolnišnice 
prevzel pred dvema letoma, 
oktobra 2020.

Urška Peternel

Sovodenj – Na odseku ceste Trebija–Sovodenj, kjer poteka 
sanacija brežin in rekonstrukcija ceste, bodo predvidoma ta 
konec tedna vzpostavili popolno zaporo zaradi polaganja fine 
asfaltne plasti, so sporočili z direkcije za infrastrukturo. Popol-
na zapora bo veljala v soboto in nedeljo, 12. in 13. novembra. 
V primeru slabega vremena bodo popolno zaporo prestavili 
na prihodnji konec tedna, 19. in 20. novembra, oziroma po 
potrebi 26. in 27. novembra. Za osebna vozila bodo obvoz ure-
dili skozi Idrijo na relaciji Sovodenj–Cerkno–Straža–Spodnja 
Idrija–Žiri–Fužine–Trebija, za tovorna vozila pa skozi Logatec 
na relaciji Sovodenj–Cerkno–Straža–Spodnja Idrija–Idrija–Go-
dovič–Hotedršica–Kalce–Logatec–Žiri–Fužine–Trebija.

Popolna zapora ceste Trebija–Sovodenj

Vilma Stanovnik

Mark Toplak je vodenje jeseniške bolnišnice prevzel oktobra 
2020. / Foto: Gorazd Kavčič

Ta teden se je zaključila gradnja ceste čez Gorajte, uredili pa so tudi vodovod ter izvedli ukrepe za 
zaščito dvoživk.

Cesta čez Gorajte je odprtaOdstopil direktor 
jeseniške bolnišnice
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Na cesti so uredili ukrepe 

za umirjanje prometa, 

na bolj izpostavljenih 

mestih so zgradili 

pločnike, na celotnem 

odseku ceste so uredili 

odvodnjavanje ...

Medvode – V Javnem zavodu 
Sotočje Medvode so se prid-
ružili akciji Božiček za en dan, 
in sicer z zbirnim mestom v 
Športni dvorani Medvode, 
kamor lahko darilo za izbra-
nega otroka ali starostnika 
dostavite od ponedeljka do 
petka od 8. do 16. ure. Akcija 
traja do 29. novembra.

Božiček za en dan

Preddvor – Danes zvečer bo grad Dvor ob 19. uri gostil literarni 
večer s Srečkom Čožem. Avtor bo predstavil že svojo deveto 
pesniško zbirko z naslovom Ko te ni. Sestavljajo jo trije deli: 
Skrivnost ljubezni, Upanje in Usoda. V njih se preliva avtorjeva 
najbolj celovita izpoved ljubezni ob slovesu ljubljene osebe. 
Srečko Čož je po duši poet, po izobrazbi ekonomist, širši jav-
nosti pa znan kot organizator številnih zanimivih dogodkov, 
med drugim tudi izbora Miss športa Slovenije.

Literarni večer s Srečkom Čožem na gradu Dvor

»'Ultra cineres hostium ira 
non superest.' Sovraštvo ne 
sega prek pepela umrlih. Ta 
izrek na Javorci je že od leta 
1916 zapisan na vojaški cer-
kvici sv. Duha. Ta nemočni, 
v 20. stoletju tolikokrat potep-
tani izrek je na Javorci zapi-
san za padle v letih 1915/17. 
Nemo odmeva čez spomin 
strašne vojne ob Soči. Kakor 
odmeva Hemingwayev izrek 
'zbogom, orožje', ki se je bil 
porodil na tem istem nesreč-
nem prostoru, a v nasprotnih, 
italijanskih okopih. Zato je 
Javorca še danes ohranjena. 
Med vojnama so jo najprej 
obnovili Italijani, spoštujoč 
svoje mrtve bivše sovražnike, 
vojake izginulega avstro-ogr-
skega imperija; /.../
/.../ V vojaški suknji je tu če-
mel tudi dunajski arhitekt, 
scenograf in slikar ter po sili 
nadporočnik Remigius Gey-
ling. V dolgih nočnih pogovo-
rih z madžarskim poročni-
kom Gezom Jablonszkym, 
polnih obupa in groze, sta se 

Doklej še 
opomin iz 
Javorce?

mlada moža odločila, da bos-
ta vojakom, katerih trupla so 
vsak dan prinašali v dolino, 
postavila spominsko cerkev in 
je ne posvetila niti materi 
božji niti srcu Jezusovemu in 
niti Bogu, ki dobro plačuje in 
húdo kaznuje, ampak duhu, 
ki jih vse tri združuje in ima 
pri tem očitno težave, zakaj v 
tej vojni ni bilo ljubezni niti 
srca niti pravičnosti. Vse to 
troje sta težko preizkušeno 
zaznavala le v sebi. /.../ 
Tako so s to cerkvico izpove-
dali svoj pacifizem Avstrijci, 
Madžari, Čehi, Srbi, Bošnja-
ki, Hrvati, Ukrajinci, Polja-
ki, Romuni, Slovaki, Sloven-
ci, Italijani ... /.../ Imena na 
fronti padlih rojakov so voja-
ki vžigali v trde hrastove ploš-
če s pomočjo razgretih ko-
vinskih modelov črk in sti-
skalnice. Tri mesece so jih 
vžigali. Marsikdo, ki je vžigal 
imena svojih mrtvih kamera-
dov na začetku, je bil na kon-
cu s svojim imenom v ploščo 
vžgan sam. /.../«
To je izvleček članka Željka 
Kozinca z naslovom Javorca, 
pretresljiv spomenik tova-
rištva pred obličjem večnosti 
iz prve svetovne vojne. Je na 
spletni strani Gore-ljudje s 
podnaslovom Večni soški od-
mev. In zakaj ta izvleček?

Po sv. maši za 3200 pobitih 
ljudi, sedaj izkopanih okostij 
iz Macesnove gorice smo 
jamo tudi obiskali. Na križu 
pred jamo je napis Ultra cine-
res hostium ira non superest. 
Doma sem na spletu našel le 
še eno mesto s tem napisom: 
na cerkvi na Javorci in v ome-
njenem članku slovenski pre-
vod: Sovraštvo ne sega prek 
pepela umrlih.
A v Sloveniji s »premetava-
njem kosti«, ki čakajo na 
dostojni pokop, sovraštvo sega 
preko pepela, ga pohranja in 
dviguje, da prekrije Zločin in 
nanj pozabimo.
Avtor članka že leta tudi 
2006 zapiše »V verjetno neu-
činkovit opomin.« Doklej?

Franc Pintar, Bled

PREJELI SMO

Kranj – Pošta Slovenije bo 
danes izdala nove praznične 
znamke, od tega dve z bo-
žičnima in dve z novoletni-
ma motivoma. Nadaljuje se 
tudi serija znamk Slovenske 
znanstvenice, Kmečke hiše 
na Slovenskem in Slovenski 
letalski pionirji. Nova serija 
priložnostnih poštnih znamk 
pa bo posvečena slovenskim 
pregovorom in rekom.

Nove poštne znamke
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Pošta Slovenije tudi ob koncu le-

tošnjega leta pričakuje porast koli-

čine paketov in pisemskih pošiljk. 

Sezonske in tematske razprodaje v 

zadnjih treh mesecih leta poskrbijo 

za porast spletnega nakupovanja. Z 

več kot 1.100 prevzemnimi mesti in 

sedmimi različnimi načini dostave 

Pošta Slovenije pripravljena priča-

kuje najbolj nakupovalne mesece 

leta

Tudi letos bodo v najbolj nakupo

valnem delu leta paketi dostavljeni 

zanesljivo in hitro. Pošta Slovenije je 

v letošnjem letu skoraj 99 odstotkov 

paketnih pošiljk manjših dimenzij v 

notranjem prometu prenesla v enem 

delovnem dnevu. Raziskava med pre

jemniki paketov tudi letos potrjuje 

visoko raven zadovoljstva med upo

rabniki. Več kot 97 % uporabnikov* 

je dostavo paketnih pošiljk Pošte 

Slovenije v letošnjem letu ocenilo z 

odlično. Prejemniki kot glavne pred

nosti paketne dostave Pošte Slovenije 

izpostavljajo prijaznost zaposlenih, 

hitro dostavo, SMS-obveščanje in 

enostavnost prevzema.

Več kot 1.100 prevzemnih 
mest in sedem načinov 
dostave

Uporabniki paketnih storitev lahko 

pri tem uporabijo storitev prejema in  

dostave pošiljk na 479 poštah, 24   

PS Paketomatih v 15 večjih sloven

skih mestih, več kot 400 paketnikih,  

ki so nameščeni ob poštnih poslovalni

cah (že več kot 200 paketnikov pa je na 

voljo na dodatnih lokacijah po drža

vi), 210 bencinskih 

servisih Petrol in 46 

bencinskih servisih 

Mol ter na avtomati

ziranih enotah za od

dajo in sprejem poši

ljk PS 24/7 v Ljubljani 

in Kopru. 

Stranke lahko upo

rabijo tudi storitev 

Moja dostava – moja izbira, ki omo

goča, da dostavo, naslov in način 

dostave spremenijo tudi takrat, ko je 

paket že na poti k njim, na voljo pa 

jim je tudi spletna aplikacija PS Pošlji 

paket, s pomočjo katere lahko pošilj

ko za pošiljanje pripravijo doma ter jo 

nato oddajo v prenos najbližji poštni 

poslovalnici ali v PS Paketomat. 

Uporabnikom je na voljo tudi storitev 

Hitre pošte, ki omogoča prenos poši

ljk po Sloveniji v istem dnevu. Na ob

močju mesta Ljubljana pa kar v eni uri 

po naročilu.

Ob dostavi za plačilo  
paketa izberite varno in 
priročno plačilo s kartico

Čeprav narašča število spletnih kup

cev, ki izdelek plačajo že ob naku

pu oziroma potrditvi košarice pri 

spletnem prodajalcu, še vedno ve-

liko Slovencev izdelke, kupljene v 

splet ni trgovini, plača po povzet-

ju. Teh je po zadnjih 

raziskavah kar okoli 

40 odstotkov. Po

šta Slovenije je letos tako dodatno 

opremila pismonoše, ki dostavljajo 

pakete, in poštne poslovalnice (razen 

pogodbenih pošt) z več kot 1.600 

POS-terminali za plačilo po pov-

zetju. Spletnim kupcem tako odslej 

ni več treba skrbeti za dvig gotovine 

pred prejemom paketa. Pakete z od

kupnino lahko kar pred svojimi vrati 

hitro in varno plačajo s karticami Visa 

ali drugimi plačilnimi karticami. S kar

tico Visa z odloženim plačilom Nove 

KBM in storitvijo Varnostni SMS lahko 

večje nakupe razdelijo tudi na do 

12 obrokov in jih odplačujejo posto

poma, v svojem ritmu.

Enostavno vračanje  
paketov

Žal se včasih pri spletnih nakupih zgo

di, da izdelek ni takšen, kot smo priča

kovali. Pošta Slovenije vam omogoča, 

da takšne izdelke enostavno vrnete 

pošiljatelju. 

Na paket enostavno nalepite izpol

njeno paketno spremnico za vračilo, 

ki ste jo prejeli od spletnega trgovca, 

ali jo izpolnite na spletu (natisnete in 

nalepite na paket) ali na bencinskem 

servisu. Za hitrejšo oddajo paketa 

izpolnite tudi potrdilo o oddaji po-

šiljke, če ga ni predložil že spletni 

trgovec sam, in ga priložite ob vrači

lu. Paket lahko vrnete na katerikoli 

izmed 487 pošt in na več kot 210 

bencinskih servisih Petrola po vsej 

Sloveniji.

Pošta Slovenije vseskozi nadgrajuje in 

prilagaja storitve potrebam uporab

nikov. Kupljena oblačila lahko kupci 

od poletja naprej pomerijo tudi v po-

štnih garderobnih kabinah. V tem 

pogledu je kupcem na voljo tudi eno

stavna vrnitev blaga – Easy return so

lution. Kupec lahko že v poštni poslo

valnici opravi vse potrebno za vrnitev 

blaga, če mu izdelek ne ustreza. 

*Raziskava v obdobju april–oktober 2022 

www.posta.si 

POŠTA SLOVENIJE

Zanesljiva izbira pri dostavi pošiljk

Kako ob spletnem nakupu zagotoviti  
varen in hitrejši način dostave?

 Pri spletnem nakupu je ključno, da trgovcu zaupate svojo mobilno  

številko, da vas bo Pošta Slovenije lahko obvestila o dostavi in  

prevzemu pošiljke. 

 Spletne nakupe plačajte po predračunu ali s plačilnimi karticami. 

 Ob zaključku spletnega naročila pri nastavitvah dostave izberete  

vam najljubši način prevzema: PS Paketomat, paketnik Direct4me,  

dogovorjeno mesto (terasa/balkon, garaža, lopa, pred vhodom …), 

bencinski servis (BS Petrol ali BS MOL Slovenija), drug naslov – kateri 

koli naslov v RS, pošto ali izbran datum (na voljo trije različni datumi).

 Če vas v času dostave ne bo na naslovu, izkoristite prednosti storitve 

Moja dostava – moja izbira in spremenite izbrano lokacijo prevzema.

 Sledite svoji pošiljki na vsakem koraku preko Sledenje pošiljk na 

www.posta.si.

Več informacij na www.posta.si/enostavna-dostava!
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Po poteh rapalske meje
Na Soriški planini opažajo vse več pohodnikov, ki se odpravijo po poteh nekdanje rapalske meje, mimo 
vojaških kasarn, opazovalnic, utrdb … Poti imajo več novih pridobitev.

Soriška planina – V občini 
Železniki imajo že več let 
komisijo za delo na področju 
Rupnikove linije in rapalske 
meje. Potem ko je komisija 
leta 2019 pri davškem mo-
stu uredila spominski park 
s protitankovskimi ovirami 
Rupnikove linije, se je lani in 
letos posvetila urejanju poti 
po nekdanji rapalski meji po 
vrhovih Soriške planine, in 
sicer skupaj s Turističnim 
društvom Sorica in Turistič-
nim centrom Soriška plani-
na, ki ju vodi Polona Golija, 
ter Zgodovinskim društvom 
rapalska meja iz Podbrda. 
Ob poteh so tudi ostanki ita-
lijanskega sistema obramb-
nih utrdb – Alpskega zidu. 
Kot je pojasnila Golijeva, si-
cer tudi članica omenjene 
komisije, ki jo vodi Gregor 
Habjan, direktor Javnega za-
voda Ratitovec, so se ukvarja-
li z ureditvijo poti po rapalski 
meji in notranjo ureditvijo 

opazovalnice Lajnar. »Ure-
dili smo mulatjero z Lajnarja 
proti Koru, pri Koru se je na 
mestu nekdanje zgornje po-
staje tovorne žičnice postavi-
la replika vozička in zgornje 
postaje. Znotraj opazovalni-
ce Lajnar smo elektrificirali 
hodnike in dvorane, v njej si 

lahko obiskovalci zdaj ogle-
dajo tudi repliko vojaškega 
mitraljeza in nekaj dodatnih 
originalnih artefaktov, sicer 
pa je opazovalnica zaprta z 
železnimi vrati in priprav-
ljena na nadgradnjo v mu-
zej. Na štirih točkah so tudi 
postavljene informativne 

table,« je o pridobitvah pove-
dala Polona Golija.

Kot pravi, so za obiskoval-
ce, ki jih je vsako leto več, še 
posebej zanimivi ohranje-
ni objekti na Lajnarju (vo-
jašnica in opazovalnica) pa 
tudi utrdba in tovorna žični-
ca na Koru ter opazovalnica 

Možic. Dodala je, da si želijo, 
da bi sčasoma uredili še mu-
zejske vsebine znotraj objek-
tov in ter ponudili tudi audio 
in vizualne vsebine. »Želimo 
si tudi, da bi preprečili propa-
danje objektov in da bi širša 
javnost prepoznala tudi zgo-
dovinski in kulturni pomen 
ohranjanja objektov Alpske-
ga zidu,« je poudarila.

Komisija za delo na podro-
čju Rupnikove linije in rapal-
ske meje bo po napovedih 
Gregorja Habjana v prihod-
nje poskrbela za vzdrževa-
nje predmetov in prostorov 

iz omenjenih projektov, ki 
so jih izvedli v štirih letih de-
lovanja. »Dogovorili smo se, 
da bomo v prihodnje naredi-
li tudi kakšen korak naprej 
na območju Rupnikove linije 
pod Ratitovcem, da bi pospra-
vili in uredili kakšen bunker 
ter ga tematsko opremili. Po-
membno je tudi povezovanje 
s sosednjimi občinami in še 
dlje prek meja, v sodelovanju 
v dodatnih projektih bomo 
skušati pridobiti dodatna 
sredstva, ki nam bodo omo-
gočila razvoj tega področja,« 
je poudaril Habjan.

Ana Šubic

Replika žičnice, ki so jo italijanski vojaki uporabljali za prevoz tovora na Kor. / Foto: Gregor Habjan

V vojašnici na vrhu Lajnarja / Foto: Miha Markelj
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Nekdanji reprezentant v biatlonu Lenart Oblak iz Podobena v Poljanski dolini je po končani karieri 
postal trener, med športi pa se je navdušil zlasti nad padalstvom. Letos je postal prvak na tekmovanju 
X-Slovenia, pred kratkim pa je bil izbran tudi za preizkušnjo X-Alps.

Podobeno – Lenart Oblak je 
sebe in navijače pred leti raz-
veseljeval z uspehi v biatlo-
nu, saj je med letoma 2012 
in 2018 tekmoval na največ-
jih biatlonskih tekmovanjih, 
od svetovnega pokala, sve-
tovnih prvenstev do olimpij-
skih iger.

»Biatlonsko kariero sem 
zaključil po olimpijskih 
igrah leta 2018, že dolgo 
časa pa sem imel strastno 
željo po letenju. Seveda ob 
vrhunskem športu za to ni-
koli ni bilo dovolj časa, pri 25 
letih pa sem se odločil, da se 
preizkusim tudi kot padalec. 
Tako sem opravil šolo lete-
nja. Ena večjih je Niceclouds 
iz Železnikov. Moja inštruk-
torja sta bila Gašper Prevc in 
Aleš Žumer. Pri učenju sem 
napredoval, vendar sem še 
vedno združeval oba športa. 
Ko sem sklenil, da tekmova-
nje v biatlonu zaključim, še 
nisem vedel, kako naprej, 
čutil pa sem, da v življenju 
lahko naredim korak naprej 
in za to mi ni niti malo žal,« 
pravi 31-letni Lenart Oblak, 
ki je najprej postal pomoč-
nik trenerja v naši moški A 
biatlonski ekipi, nato je bil 
pomočnik v ženski A ekipi, 
sedaj pa je glavni trener v 
mladinski ekipi. »Še vedno 
je moja primarna služba bia-
tlon, letim pa tudi s tandemi. 
Vedno je bilo moje življenje 
povezano s športom, vedno 
sem bil aktiven, rad sem ho-
dil, tekel ... In tako je tekmo-
vanje v hoji in teku ter padal-
stvu, kot je bil letos X-Slove-
nija, idealno,« pravi Lenart 
Oblak, ki zaključuje tudi štu-
dij na Fakulteti za šport.

Prva ekstremna 
preizkušnja

Tekmovanje X-Slovenija 
je ekstremna preizkušnja, 
ki je bila letos prvič organi-
zirana po vzoru tekmovanja 
X-Alps, gre pa za kombina-
cijo hoje ali teka in letenja z 

jadralnimi padali od štartne 
do ciljne točke.

»Tudi ko imaš vse potreb-
ne licence, je pogoj za dob-
rega pilota, da imaš veliko 
izkušenj, da veliko letiš. Se-
daj letim šest let in letos sem 
se prvič prijavil za tekmova-
nje X-Alps. Nanj se prijavi-
jo tekmovalci z vseh koncev 

sveta, na koncu pa komisi-
ja tekmovanja izbere tride-
set kandidatov. Tekmovanje 
bo junija drugo leto, začelo 
se bo v Salzburgu, za načrt 
poti oziroma točke na poti pa 
bomo izvedeli marca. Je pa 
to tekmovanje, ki je običajno 
dolgo od 1200 do 1300 kilo-
metrov čez cele Alpe. Potek 

tekmovanja je precej odvi-
sen od vremena oziroma ve-
tra in tudi to vpliva, ali boš po 
poti hodil ali letel,« pravi Le-
nart Oblak, ki se je že začel 
pripravljati na to ekstremno 
tekmovanje.

»Gre res za veliko tekmo-
vanje in o njem razmišljam 
vsak dan. Potrebnega je pre-
cej načrtovanja, tudi prido-
bivanja sponzorjev in uskla-
jevanja s službo. Seveda je 
treba imeti dosti volje in mo-
tivacije, k sreči pa s tem ni-
koli nisem imel težav,« še 
pravi Lenart Oblak in doda-
ja, da bo njegov glavni cilj na 
prvi tekmi X-Alps, da pride 
na cilj. »Na zadnjem tekmo-
vanju je v cilj prišlo le šest 
udeležencev od tridesetih. 
Moj cilj je poleg tega, da vi-
dim cilj, tudi to, da pridem 
domov živ in zdrav. Zagoto-
vo pa nisem človek, ki bi ho-
dil na tekme zgolj zato, da bi 
sodeloval,« še dodaja Lenart 
Oblak.

Vilma Stanovnik

Nekdanji biatlonec uživa v zraku. / Foto: osebni arhiv

Kranj, Domžale – Konec tedna bodo nogometaši v Prvi ligi 
Telemach odigrali tekme 17. kroga. Ekipa Domžal bo jutri ob 
17.30 na domačem igrišču ob Kamniški Bistrici gostila Olim-
pijo. Prav tako jutri bodo nogometaši Kalcerja Radomlje go-
stovali pri Bravu. Tekme bodo konec tedna odigrali tudi v 2. 
SNL. Jutri bodo nogometaši Rolteka Dob gostovali pri Fužinar 
Vzajemcih, ekipa kranjskega Triglava pa bo v nedeljo ob 13.30 
gostila nogometaše ekipe Vitanest Bilje. V 3. SNL – zahod 
so na sporedu tekme 14. kroga. V soboto in nedeljo jih bodo 
začeli ob 13.30, Gorenjci v ligi pa imajo v soboto tekme: Brda – 
Tinex Šenčur, Sava Kranj – Šobec Lesce, Visoko – Izola, Eksist 
Žiri – Dren Vrhnika, v nedeljo pa: Škofja Loka – TKK Tolmin. 
Nogometaši ekip Preddvor in Bled-Bohinj Hirter bodo jutri 
odigrali zaostalo tekmo 10. kroga v gorenjski nogometni ligi. 
Tekmo na igrišču Za žago v Preddvoru bodo začeli ob 14. uri.

Nogometaši Triglava pred domačimi navijači

Kranj – Med tednom so va-
terpolisti odigrali četrtfinal-
ni tekmi pokala Slovenije. V 
prvi četrtfinalni tekmi so va-
terpolisti Ljubljane Slovana 
pod balonom bazena Kode-
ljevo s 34 : 3 premagali celj-
ski Posejdon.

Vaterpolisti AVK Triglav 
so v sredo gostili Branik Ma-
ribor in slavili z rezultatom 
24 : 11. »Predvsem v obram-
bi se nismo držali dogovo-
rov in smo prejeli nekaj ne-
potrebnih golov. Vseeno pa 
zmagi ne gledamo v zobe, z 
mislimi pa smo že pri dan-
ski ekipi, s katero se bomo 
udarili v petek,« je po tekmi 
povedal pomočnik trenerja 
Jaka Mikoletič.

Triglavovi vaterpolisti se 
bodo v polfinalu pomeri-
li s koprskim Grafistom, v 
drugi polfinalni tekmi pa 
se bosta pomerila Ljubljana 
Slovan in Calcit Water Polo. 
Prva tekma med Kranjčani 
in Koprčani bo na sporedu 
16. novembra v Kranju, po-
vratna pa 3. decembra v Ko-
pru, medtem ko bodo Lju-
bljančani Kamničane gostili 

18. novembra, v Kranju pa 
bosta ekipi igrali 7. decem-
bra. Finale bo na sporedu 17. 
decembra.

Še prej, od danes do nede-
lje, pa bo v Kranju potekal 
turnir prvega kroga novou-
stanovljenega pokala Chal-
lenger. Vaterpolisti Triglava 
bodo gostili KVIK Kastrup iz 

Danske, Apollon Smyrnis iz 
Grčije in Ludwigsburg 08 iz 
Nemčije.

Prva tekma je na spore-
du danes ob 18.30, ko bosta 
igrala Apollon in Ludwigs-
burg 08, Triglav pa se bo ob 
20.15 pomeril z ekipo KVIK 
Kastrupa. Jutri ob 18.30 je na 
sporedu srečanje Apollona 
in KVIK Kastrupa, Triglav 
pa se bo ob 20.15 pomeril z 
Ludwigsburgom 08. V ne-
deljo bosta ob 10. uri v vodo 
skočili ekipi KVIK Kastru-
pa in Ludwigsburga 08, ob 
11.45 pa se bo začela še zad-
nja tekma med Triglavom in 
Apollonom.Favorita za nap-
redovanje v naslednji krog 
sta Ludwigsburg 08 in Apol-
lon Smyrnis, ki sta v prvem 
krogu pokala LEN v svojih 
skupinah osvojila peto mes-
to.

Vaterpolisti kranjskega Triglava so se v sredo 
uvrstili v polfinale pokalnega tekmovanja, še večji 
izziv pa jih čaka ta konec tedna, saj gostijo turnir 
evropskega pokala Challenger.

Pred vaterpolisti 
Triglava nov izziv

Vilma Stanovnik

Vaterpolisti Triglava so v sredo zanesljivo ugnali 
Mariborčane. / Foto: Gorazd Kavčič

Planica – Jutri, v soboto, popoldan bo v snežnem tunelu Nor-
dijskega centra Planica na sporedu prvo slovensko dvoransko 
tekmovanje za deskarje in smučarje prostega sloga. Premierno 
slovensko izvedbo dvoranske tekme – deskarji in smučarji se 
bodo merili na drsnem objektu – pripravljata deskarski klub 
EŠK Mungo iz Škofje Loke ter smučarski klub 1080 Freeski 
Ski Club iz Ljubljane. Deskarji in smučarji bodo tekmovali v 
treh kategorijah, in sicer v mladinski, v kateri se bodo pomerili 
dekleta in fantje med 15. in 18. letom, v članski, v kateri bodo 
tekmovali ženske in moški nad 18 let, ter v absolutni. Med glav-
ne favorite za zmago sodita Gorenjca Nejc Ferjan v kategoriji 
deskarjev ter Maj Štirn v kategoriji smučarjev. V planiškem 
snežnem tunelu pa bo pestro tudi dopoldan. Mlajši od 15 let 
se bodo namreč za točke državnega pokalnega tekmovanja po-
merili v dvoranski različici deskarskega in smučarskega krosa.

Deskarji in smučarji jutri v Planici

Puško je zamenjal za padalo

AVSTRIJSKA KOROŠKA

Hotel St. Oswald****

9546 Bad Kleinkirchheim
Schartenweg 5 & 12
www.hotel-st-oswald.at

Pridružite se timu hotela St. Oswald****. Zaposlimo:
. NATAKARJA m/ž
     (Chef de rang / Kellner/-in) 

. BARMANA m/ž
     (Barkeeper/-in) 
. SLAŠČIČARJA m/ž
     (Patissier/Patissière)

Potrebno je osnovno znanje nemščine. Plača po kolektivni pogodbi, 
v primeru ustrezne kvalifikacije tudi več. Prosimo, javite se nam na:
T:  0043 4240 5910
E:  anna.scheriau@hotel-st-oswald.at 
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Lenart Oblak bo prvič nastopil na tekmovanju X-Alps. 
/ Foto: Veronika Štampfl
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Kranj – Javna agencija Re-
publike Slovenije za javno-
pravne evidence in stori-
tve (Ajpes) je znova objavi-
la podatke o najhitreje rasto-

čih podjetjih za zadnje pet-
letno obdobje, pri katerih v 
primerjavi s preteklimi stati-
stikami prihaja do odstopanj 
zaradi uskladitve izločitve-
nega kriterija čistih prihod-
kov od prodaje in izločitve-
nega kriterija dodane vred-
nosti na zaposlenega z le-
tno rastjo ter dodatnim kri-
terijem izločitve tistih podje-
tij, ki imajo negativen (pod-
jetnikov) kapital.

V analizo je bilo vključe-
nih 119.632 gospodarskih 
družb in samostojnih pod-
jetnikov, kriterije za hitro 
rastoče podjetje pa jih je v 
obdobju od 2017 do 2021 iz-
polnjevalo 4.145, kar pred-
stavlja 3,5 odstotka vseh 
podjetij, ki pa so zaposlovala 
12,9 odstotka vseh delavcev 
v državi in dosegla 21,8 mi-
lijarde evrov čistih prihod-
kov od prodaje. Kot še kažejo 

podatki Ajpesa, se je tokrat 
na lestvico prvič uvrstilo 775 
podjetij, 40 pa se jih na se-
znam najuspešnejših uvr-
šča že od leta 2011 naprej.

V prejšnjem petletnem 
obdobju (2016–2020) je 

bilo najhitreje rastočih pod-
jetij denimo 6.930, kar je 
tudi največ, odkar na Ajpesu 
beležijo to statistiko.

Število hitro rastočih pod-
jetij je največje v osrednjes-
lovenski statistični regiji, 
kjer jih je 1.567 oz. 37,8 od-
stotka, sledijo podravska (14 
odstotkov), savinjska (11,2 
odstotka) in gorenjska (8,5 
odstotka). Glede na število 
vseh delujočih podjetij pa je 

največ hitro rastočih v koro-
ški regiji (4,2) in jugovzho-
dni Sloveniji (3,9). Gorenj-
ska se s 3,1-odstotnim dele-
žem hitro rastočih podjetij 
uvršča le pred obalno-kra-
ško in zasavsko regijo in za-
ostaja za slovenskim povpre-
čjem, ki znaša 3,5 odstotka.

V analizo je bilo na Gorenj-
skem vključenih 11.173 go-
spodarskih subjektov, med 
njimi pa je bilo 351 takšnih, 

ki so izpolnjevali pogoje za 
hitro rastoče podjetje. Za-
poslujejo 10,4 odstotka oz. 
5.206 delavcev in so dosegli 
1,4 milijarde evrov čistih pri-
hodkov od prodaje. Polovica 
vseh prihaja iz predelovalne 

dejavnosti (29 odstotkov) in 
dejavnosti trgovine, vzdrže-
vanja in popravil motornih 
vozil (21).

Med 351 podjetji na Go-
renjskem jih je skoraj tre-
tjina oziroma sto v kranjski 
občini, sledi pa Škofja Loka, 
kjer jih ima sedež 54 oziro-
ma 15,4 odstotka. Če primer-
jamo podatke o številu hit-
ro rastočih podjetij z vsemi 
podjetji, ki delujejo v posa-
mezni občini, pa je delež na 
Gorenjskem najvišji v obči-
ni Šenčur, kjer se jih 5,5 od-
stotka uvršča med hitro ras-
toča podjetja.

Če pogledamo tudi podat-
ke za občine iz širšega obmo-
čja Gorenjske, ki sicer stati-
stično spadajo v osrednjeslo-
vensko regijo, se med njimi 
najbolje uvršča občina Ko-
menda, kjer delež hitro rasto-
čih podjetij znaša sedem od-
stotkov. Najnižje so najmanj-
še občine, kjer je tudi gospo-
darskih subjektov manj. Na 
Jezerskem tako nimajo no-
benega hitro rastočega pod-
jetja, v Gorjah pa eno.

Aleš Senožetnik

Hitro rastoča podjetja na Gorenjskem zaposlujejo več kot deset odstotkov delovne sile. 
Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Novembra se 
je dosedanjemu direktorju 
LTH Castings Andreju Me-
gušarju pri vodenju prid-
ružil še Igor Grilc, ki je bil 
imenovan za sodirektorja 
LTH Castings. »Igor Grilc 
bo zadolžen predvsem za 

področje operativne proi-
zvodnje, Andrej Megušar 
pa bo vodil področja razvoja 
skupine, sodelovanja s kup-
ci in skupnih služb,« so spo-
ročili iz škofjeloškega pod-
jetja, kjer se v prihodnje na-
dejajo povečanega obsega 
in razvoja poslovanja, zara-
di česar so se tudi odločili 

okrepiti vodstvo. Grilc je v 
družbi zaposlen 22 let. Delo-
val je na področju tehnologi-
je in orodjarstva, zadnja leta 
v funkciji direktorja orodjar-
ne na Trati, ki je središče ra-
zvoja skupine. Po pričakova-
njih bo poslovanje skupine v 
prihodnjem letu prvič prese-
glo štiristo milijonov evrov.

Aleš Senožetnik

V uredništvo smo preje-
li vprašanja našega bralca, 
kaj naj naredi s poškodova-
nimi evrskimi bankovci, kje 
jih lahko zamenja in koliko 
ga stane zamenjava.

V Združenju bank Slo-
venije pojasnjujejo, da je 
poškodovane evrske ban-
kovce možno zamenjati, 
ko so izpolnjeni pogoji, ki 
jih določa sklep o zamenja-
vi poškodovanih euroban-
kovcev. Po tem sklepu je po-
goj, da prosilec za zamenja-
vo predloži več kot polovi-
co poškodovanega bankov-
ca; v primeru, ko predloži le 
polovico bankovca ali manj, 
pa mora dokazati, da je bil 
manjkajoči del uničen. Če 
predloži bankovec, ki je po-
packan s črnilom, umazan, 
kontaminiran ali impregni-
ran, mora predložiti pisno 
pojasnilo o vrsti madeža, 
umazanije ali impregnacije.

Za zamenjavo poškodo-
vanih evrskih bankovcev je 

pristojna Banka Slovenije, ki 
prosilcu poškodovane ban-
kovce zamenja z bankovci 
v enaki vrednosti ali knjiži 
vrednost bankovca v dobro 
njegovega bančnega računa. 
Prosilec mora poškodovane 
bankovce skupaj s podpisa-
no vlogo predložiti v zape-
čateni ovojnici Banki Slove-
nije, v vlogi pa mora naves-
ti količino in vrednost ban-
kovcev, pisno pojasniti, kako 
je prišlo do poškodbe oziro-
ma kje so manjkajoči deli, 
ter predložiti druga doka-
zila. Poškodovane bankov-
ce lahko prinese tudi oseb-
no na blagajno Banke Slove-
nije; če predloži več kot po-
lovico bankovca in so hkrati 
izpolnjeni še nekateri drugi 
pogoji, vloga in pisna obra-
zložitev nista potrebni.

Banka Slovenije zaraču-
nava nadomestilo za zame-
njavo poškodovanih evrskih 
bankovcev le v primeru, ko so 
jih poškodovale protiropne 
naprave, a še to le za zame-
njavo sto in več bankovcev.

Kaj narediti s poškodovanimi 
evrskimi bankovci
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

V gorenjski statistični regiji je bilo v zadnjem petletnem obdobju 351 hitro 
rastočih podjetij oziroma 8,5 odstotka vseh na ravni države. V tem pogledu 
najbolj izstopata občini Komenda in Šenčur.

Kje rastejo najhitreje

Poleg Megušarja še Grilc

ELEKTRIČNA SAMOKOLNICA  
KOT ZAKLJUČNA NALOGA 
Pozdravljen, Anžej. Pro
sim, da se na kratko pred
staviš. Kaj te je navdušilo, 
da si se odločil za Srednjo 
tehniško šolo Šolskega 
cen tra Kranj?
Pozdravljeni, sem Anžej Ul
čar in prihajam iz Radovljice. 
Za to šolo sem se odločil, ker 
me zanima tehnologija in 
sem si želel usvojiti dodatna 
znanja s tega področja. Iz
med ponujenih smeri sem 
izbral program tehnik me
hatronike. Zanj sem se od
ločil predvsem zato, ker me 
zanimajo CNCstroji. 

Na kakšen način pa si iz
bral temo za svojo zaključ
no nalogo?
Za zaključno nalogo sem iz
delal električno samokolnico. 

Pri izbiri teme je pomembno 
to, da je končni izdelek tudi 
dejansko uporaben, ne pa 
nekaj, kar bi po končani ma
turi vrgel v smeti.

Bi nam lahko na kratko 
pojasnil, kako je potekalo 
tvoje delo?
Najprej je bilo potrebno 
dobro načrtovanje. Vse se
stavne dele sem najprej na
risal v programu SolidWorks, 
zato je delo potekalo brez 
večjih težav. Ogrodje samo
kolnice je sestavljeno iz šti
rih delov, ki so skupaj zavar
jeni ter pobarvani. Sledil je 
nakup motorja, krmilnika in 
stikal. Nakup sem opravil kar 
v spletni trgovini. Vse ele
mente je bilo potem treba 
povezati v delujočo celoto.

Kako pa samokolnica se
daj deluje?
Samokolnico poganja brez
krtačni enosmerni motor z 
močjo enega kilovata. Nato 
motor skozi reduktor, ki ima 
razmerje 1 : 30, poganja eno 
od dveh koles. S pomočjo 
reduktorja se najvišja hitrost 
zniža na 6 km/h, navor pa 
poviša na kar 170 Nm.

Kakšne so tvoje ugotovit
ve po opravljenem delu?
S končnim izdelkom sem 
zelo zadovoljen, saj sem iz
polnil vse cilje, ki sem si jih 
postavil na začetku.

Kje se vidiš čez pet ali de
set let? Kaj boš po maturi? 
Študij, služba?
Upam, da bom dokončal 
študij strojništva ter da bom 
našel dobro službo v bli
žnjem podjetju.

Anžej, najlepša hvala za 
pogovor. Želimo ti veliko 
uspeha na nadaljnji poti.

Maja Arh,  
razredničarka
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Med 351 podjetji na Gorenjskem jih je skoraj tretjina 

oziroma sto v kranjski občini, sledi pa Škofja Loka, 

kjer jih ima sedež 54 oziroma 15,4 odstotka.

Kamnik – Podjetniški klub 
Kamnik, Zadruga KIKštarter 
in Občina Kamnik prihodnji 
teden v četrtek in petek v 
športni dvorani v Kamniku 
organizirajo karierni sejem, 
na katerem želijo mladim 
predstaviti možnosti zapo-
slitve in kariernega razvoja v 
podjetjih, ki svojo dejavnost 
opravljajo v okolici. Poleg 
mladih so vabljeni tudi iskalci 
zaposlitve, osebe, ki razmiš-
ljajo o spremembi karierne 
poti, in starši učencev in di-
jakov, ki se šele odločajo za 
poklicno pot. Na sejmu pri-
čakujejo med 1500 in 2000 
udeležencev.

Karierni sejem na 
Kamniškem

Ljubljana – Javna agencija 
SPIRIT Slovenija je v prvem 
tednu zbiranja vlog za do-
delitev nepovratnih sredstev 
za strošek nakupa električne 
energije in zemeljskega plina 
prejela 162 vlog v skupni vi-
šini 6,4 milijona evrov zapro-
šene pomoči. Do torka pa je 
bilo v postopku priprave in 
oddaje še 1440 vlog. Na mini-
strstvu za gospodarstvo opo-
zarjajo, da se rok za oddajo 
sicer izteče v torek ob 12. uri, 
ko se bo aplikacija zaprla in 
oddajanje ne bo več možno.

Na voljo še nekaj dni
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Zakal – Na območju Zakala 
v kamniški občini je v torek 
prišlo do požara, v katerem 
je umrla ena oseba. Pristoj
ne službe so bile o požaru v 
brunarici s čebelnjakom ob
veščene ob 10.47. Požar so 
pogasili gasilci prostovolj
nih gasilskih društev (PGD) 
Kamnik, Kamniška Bistri
ca in Šmarca. Kot so v po
ročilu navedli kamniški ga
silci, so skupaj s člani PGD 
Kamniška Bistrica zavarova
li kraj dogodka in pričeli ga
siti in preiskovati brunari
co, naknadno pa so bili akti
virani še člani PGD Šmarca. 
»Ko je bil požar že skoraj po
polnoma pogašen, je bilo v 
notranjosti objekta najdeno 
človeško truplo. Na kraju je 
bila tudi dežurna enota Nuj
ne medicinske pomoči Ka
mnik, ki je potrdila smrt,« 
so zapisali. Gašenje in sa
nacijo so do zaključka poli
cijske preiskave prekinili in 
nato nadaljevali aktivnosti 

ter objekt pregledali s termo
vizijsko kamero.

Po dozdajšnjih ugotovi
tvah požar ni bil posledica ka
znivega dejanja, prav tako na 
osebi ni bilo odkritih znakov 
nasilja, so v sredo sporočili 

s Policijske uprave Ljublja
na. »Vzrok požara trenutno 
še ni znan, je pa bilo ugotov
ljeno, da je do izbruha poža
ra prišlo v za bivanje prire
jenem delu objekta. Zbira
nje informacij, potrjevanje 

identitete osebe in ugotav
ljanje posameznih okoli
ščin še potekajo, o ugotov
ljenih dejstvih pa bo obveš
čeno pristojno državno to
žilstvo,« so še dodali na ljub
ljanski policijski upravi.

Kamniški gasilci so na truplo v čebelnjaku naleteli, potem ko so pogasili požar. Slika je 
simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V Kranju nadaljujejo 
nameščanje cevnih trezor
jev na javne stavbe. V njih 
bodo shranjeni univerzalni 
ključi za odklepanje stavb, 
ki jih bodo uporabili gasilci 
v primeru intervencije, ko v 
stavbah ne bo nikogar. Pro
jekt v sodelovanju z Gasil
sko reševalno službo Kranj 
vodi Mestna občina Kranj 
(MOK), ki bo za namestitev 
cevnih trezorjev na šestdeset 
objektov v njeni lasti name
nila 26 tisoč evrov (z DDV).

Kranjski župan Matjaž Ra
kovec je ob tej priložnosti po
vedal, da so se projekta loti
li na pobudo kranjskih gasil
cev. »Gre za cevni trezor, v ka
terega lastnik objekta shrani 
ključ. Dostop do trezorja ima
jo le gasilci, saj obstaja samo 
en ključ, ki ga hranijo gasilci. 
Trenutno smo namestili pet 
takih ključev, kar nam je že 
prišlo prav pri lanskoletnem 
požaru na Osnovni šoli Fran
ceta Prešerna,« je poudaril.

Z vgradnjo cevnih trezor
jev morebitno intervencijo 

gasilci izvedejo hitreje, bolj 
učinkovito in z manj škode, 
je poudaril direktor Gasil
sko reševalne službe Tomaž 
Vilfan. Gasilci namreč ne iz
gubljajo časa z izvedbo do
datnih tehničnih ukrepov za 
odpiranje vrat v sili. »Razvoj 
požara je najbolj kritičen v 
prvih minutah, in če pride
mo hitro do žarišča požara, 
potrebujemo malo vode, da 
ga ustavimo. V desetih mi
nutah pa se lahko že polno 
razvije. Ob tej priložnosti 

bi apeliral na lastnike oziro
ma upravnike večstanovanj
skih zgradb, da bi namešča
nje cevnih trezorjev razširi
li. Bili bi v pomoč, ko je treba 
reševati iz dvigal ali v prime
ru požara, kot smo ga imeli 
leta 2018 na objektu na Trgu 
Prešernovih brigad, ko smo 
morali vlomiti v 24 stano
vanj,« je dejal.

Med stavbami v občinski 
lasti so predvsem šole, vrtci 
in javni zavodi, prvi cevni tre
zor v nadaljevanju projekta 

pa so namestili na Osnovni 
šoli Janeza Puharja Kranj – 
Center. »Varnost je v šoli po
leg znanja po pomenu zelo 
visoko in smo zelo veseli, 
da smo del tega projekta, če 
pride do kakršenkoli težave 
v času, ko šola ne deluje, da 
ni nepotrebne škode. Upam, 
da bomo s tem pripomogli k 
še večji varnosti objekta in 
učencev,« je dejal ravnatelj 
šole Klemen Markelj.

Na območju MOK je po 
Vilfanovih besedah doslej 
že nameščenih petnajst cev
nih trezorjev, od tega pet na 
javnih objektih: na centralni 
stavbi OŠ Franceta Prešerna 
in njeni podružnici na Kok
rici, na stavbi Krajevne skup
nosti Kokrica, na medgene
racijskem centru in na vrt
cu Biba. V nadaljevanju jih 
bodo med drugim namesti
li še na druge osnovne šole 
in vrtce, glasbeno šolo, Ljud
sko univerzo, Prešernovo 
gledališče, Grad Khislstein, 
Športno dvorano Planina, 
olimpijski bazen, Prešerno
vo hišo, Kovačnico, mestno 
knjižnico ...

Namestitev cevnega trezorja za hrambo ključa stavbe gasilcem prihrani čas za izvedbo intervencije v 
primeru požara. V Kranju jih bodo namestili na šestdeset občinskih objektov.

Simon Šubic

Kranjska Gora – Kranjsko
gorski policisti bodo sku
paj s Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem prome
tu Občine Kranjska Gora v 
ponedeljek ponovno izved
li preventivno akcijo Čis
ta stekla in dober profil, za 
večjo varnost pozimi. Izvaja
li bodo preventivne preglede 
vozil na pripravljenost pred 
zimo, ki je zakonsko dolo
čena med 15. novembrom 
in 15. marcem. Vsak ude
leženec bo dobil praktičen 

pripomoček (strgalo za ste
kla ali parkirno uro).

Preventivna akcija bo po
tekala med 9. in 17. uro. Od 
9. ure do 10.15 bo poteka
la na parkirnem prostoru 
pri smučišču v Mojstrani, 
med 10.30 in 11.45 ob gasil
nem domu v Gozdu  Mar
tuljku, med 12.45 in 14. uro 
na bencinskem servisu Pe
trol v Podkorenu, med 14.15 
in 15.30 pri bencinskem ser
visu Petrol v Ratečah, med 
15.45 in 17. uro pa pri bencin
skem servisu Petrol v Kranj
ski Gori.

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloški po-
licisti so v sredo obravnavali 
voznika, ki je vozil osebni 
avtomobil brez veljavnega 
vozniškega dovoljenja in pod 
vplivom alkohola (0,83 mg/l). 
Vozilo so mu zato zasegli.

Kranj – Gorenjski policisti so ta teden skupaj s Specializirano 
enoto policije za nadzor prometa, prometnim inšpektora-
tom, finančno upravo in usposobljenimi delavci za tehtanje 
vozil znova poostreno nadzirali tovorni promet in avtobuse. 
Ugotovili so več kršitev prometnih pravil. Med izstopajočimi 
prekrški so bili nepravilno naložen in pritrjen tovor, prekorači-
tev hitrosti in neuporaba varnostnega pasu. Enega voznika so 
po opravljenem hitrem testu izločili iz prometa zaradi suma 
vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Odredili so mu stro-
kovni pregled.

Kamnik – Včeraj okoli 2. ure zjutraj je nastal požar na parki-
rišču na Ljubljanski cesti v Kamniku. V celoti so zgorela tri 
osebna vozila in kombinirano vozilo. Požar so pogasili kam-
niški prostovoljni gasilci. Policisti so kasneje opravili ogled 
kraja za ugotovitev vzroka za nastanek požara, ki je povzročil 
za več deset tisoč evrov materialne škode.

Vozil pijan in brez 
veljavnega dovoljenja

Znova nadzirali tovornjake in avtobuse

V Kamniku ponoči zgorela štiri vozila

Kamnik – V sredo popoldan 
so policiste obvestili o drzni 
tatvini na območju Kamni
ka. Okoli 14. ure je 31letni 
osumljenec v gostinskem lo
kalu izkoristil odsotnost na
takarice in iz blagajne odtu
jil gotovino, nato pa s kraja 
odšel. Natakarica je šele te
daj opazila dejanje, dohitela 

osumljenega in zahtevala 
vrnitev denarja. Osumlje
ni ji je gotovino nato izročil 
in s kraja zbežal. Na podlagi 
podanega opisa so policisti 
osumljenca kmalu izsledili 
in mu odvzeli prostost za čas 
preiskave. Zoper njega bodo 
na okrožno državno tožil
stvo podali kazensko ovadbo 
zaradi suma storitve kazni
vega dejanja velike tatvine.

Simon Šubic

Aleš Senožetnik

Univerzalni ključ za odpiranje cevnih trezorjev imajo le 
gasilci. / Foto: Simon Šubic

V torkovem požaru v Zakalu v občini Kamnik je pogorel čebelnjak, pri čemer je umrla ena oseba. Vzrok 
požara še ni znan, pravijo na Policijski upravi Ljubljana.

V zgorelem čebelnjaku našli 
človeško truplo

Preventivna akcija 
v Kranjski Gori

Tat natakarici vrnil denar

V Kranju nameščajo cevne trezorje

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

Žirovnica – V torek popoldan je v južnem pobočju Stola pla-
ninka pri sestopu zašla s poti. Poiskali so jo radovljiški gorski 
reševalci in jo varno pospremili v dolino.

Zašla pri sestopu s Stola

Mengeš, Domžale – V Mengšu in Domžalah so v sredo vlomili 
v vrtni lopi. V Mengšu so neznani storilci ukradli kolesi znamk 
KTM in Cube, lastniku pa povzročili za okoli tisoč evrov škode. 
Tudi v Domžalah so tatovi odtujili kolesi, in sicer znamk Kross 
in Colnago. Škoda znaša okoli 5300 evrov.

Iz lop ukradli kolesa
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Na Kranjskem sta v 19. 
stoletju delovala dva po-
membna moža z imenom 
in priimkom Matevž Ravni-
kar. Skupno jima je bilo tudi 
to, da sta bila duhovnika in 
povezana s Francetom Pre-
šernom. Mlajši, rojen pod 
Krvavcem 31. avgusta 1802, 
je bil z njim v tretjem razre-
du ljubljanske normalke, o 
dobrem znanstvu, celo pri-
jateljstvu s pesnikom, pa go-
vorijo tudi viri iz kasnejšega 
obdobja, ko je Ravnikar op-
ravljal duhovniško službo.

Poklicno pot je začel v Že-
leznikih, nadaljeval na Brez-
nici, v Stari Loki, Trnju pri 
Šenpetru na Krasu, na Gori 
pri Sodražici, v Semiču, na 
Selih pri Kamniku, kjer je 
služboval dobrih trinajst let 
in tako spisal najdaljše pog-
lavje, nazadnje pa je bil dob-
rih devet let župnik v Pre-
dosljah. Zbrani na slovesno-
sti ob visoki obletnici Požen-
čanovega rojstva so ob tem 

še izvedeli, da je prvo samos-
tojno službo nastopil ravno 
v času, ko je po vsej Gorenj-
ski razsajala najhujša epide-
mija kolere, in da je, kot po-
roča farna kronika župnije 
Predoslje, izpolnil staro že-
ljo faranov po večjih zvono-
vih: stari veliki zvon je po-
rabil za srednjega, organizi-
ral nabavo novega ter stara 
mala dva dal preliti v enega 
manjšega. Tako so za soraz-
merno majhne stroške priš-
li do solidnih zvonov ... a jih 
je vzela prva svetovna vojna. 
Nekdanja šola, ki jo je dal se-
zidati z veliko podporo ob-
činskega predstojnika baro-
na Antona Zoisa, še vedno 
stoji – z novo stavbo na mes-
tu stare mežnarije je Ravni-
kar zagotovil dovolj prostora 
za učenje branja in pisanja, 
ki se je v tistem času izvaja-
lo večinoma v župniščih, v 
tako imenovanih nedeljskih 
šolah. In še eno zaslugo pou-
darja omenjena kronika: se-
stavil je farni direktorij, kar 
pomeni, da je iz starih listin 

v eno knjigo pregledno pre-
pisal vsa opravila, pravice in 
dolžnosti farne duhovščine 
in tako močno olajšal delo 
svojim naslednikom.

Umrl je 14. februarja 
1864. »Hvaležni farani so 
mu na zunanji strani prezbi-
terija cerkve sv. Siksta vzida-
li spominsko ploščo, ki je 
bila pred leti obnovljena,« je 
bilo slišati ob odkritju spo-
minske plošče v Poženiku, 
na Hvačarjevi domačiji.

Že pod prvo javno objavlje-
no delo se je podpisal Požen-
čan in tako je po besedah Da-
niele Močnik ostalo do kon-
ca. »S psevdonimom najbrž 
ni želel skriti svoje identite-
te, ampak ga je v svoji skro-
mnosti uporabljal brez ime-
na in priimka, da ga ne bi za-
menjevali s takrat že dobro 
poznanim in uveljavljenim 
soimenjakom. Skromnost 
je bila najbrž tudi vzrok, da 
se ni dal naslikati, tako da-
nes njegove podobe žal ne 
poznamo.«

Pred pozabo je rešil 
številne pesmi in 
pravljice

Ravnikar je na vsej svo-
ji poklicni poti zbiral ljud-
sko poezijo in prozo. Bil je 
prvi, poudarja Močnikova, 
ki je zapisoval ljudske pra-
vljice, pripovedke in ugan-
ke, v njegovi zapuščini pa so 
med drugim še stari sloven-
ski pregovori, sestavki, ki jih 
je pisal v svoji vzgojni narav-
nanosti, daljše razprave, ki 
so nastale pod vplivom ro-
mantičnega domoljubja, in 
poleg ljudskih tudi izvirne 
pesmi, v katerih je prav tako 

izražal zlasti ljubezen do do-
mače zemlje.

Za pesništvo ga je »najbrž 
navdušil« profesor sloven-
ščine na liceju in v semeni-
šču Franc Serafin Metelko, 
ki je na mladega bogoslovca 
prenesel tudi uporabo svoje 

pisave (metelčice), izvemo v 
Poženčanovem berilu.

Obsežen Ravnikarjev 
opus je večinoma ostal v 
rokopisu. Ljudske pesmi 
so postale pomemben del 
zbirk, ki so jih uredili Stanko 
Vraz, Emil Korytko in Karel 
Štrekelj, Daniela Močnik pa 
je v letu 2005, Unescovem 

mednarodnem letu nema-
terialne kulturne dediščine, 
naredila izbor pesmi in pra-
vljic za omenjeno berilo, z 
namenom, da bi mlademu 
cerkljanskemu rodu pribli-
žalo in ozavestilo domačo 
dediščino.

»Matevž Ravnikar Po-
ženčan ne sodi med vrhove 
slovenske književnosti. Ni 
dosegel zvezd, saj po njih 
sploh ni segal. Vse življe-
nje je v svoji skromnosti os-
tajal v senci drugih, ki jih je 
razvrščal više od sebe. Vse-
eno se je s svojo pridnostjo 
uvrstil med tiste kulturne 

delavce druge četrtine 19. 
stoletja, ki zaslužijo, da spo-
min nanje ne opeša. Še da-
nes nam je lahko zgled nje-
govo pomirljivo, a odločno 
domoljubje,« je prepričana 
Močnikova. »Mnoge njego-
ve misli so danes še poseb-
no aktualne. Na primer tale: 
»Rodoljubje v tem obstoji: 
da čislamo svoj materinski 
jezik, da se tudi učeno po 
domače pomenimo, da vse 
učenosti in umetnosti slo-
venskemu duhu primerja-
mo.« Da ni le to romantič-
na zanesenost?« je sklenila 
razmišljanje.

Poženčanovo berilo, ki 
vključuje tudi eno od Rav-
nikarjevih poučnih zgodb, 
je izšlo za kulturni praznik 
2006, ob letošnji obletni-
ci pa sta Občina Cerklje in 
Celjska Mohorjeva družba 
poskrbeli za ponatis.

Ana Jagodic Dolžan

V bogatem kulturnem programu je sodelovala tudi Folklora Cerklje s Cerkljanskimi gavnarji. 
/ Foto: Ana Jagodic Dolžan

Minuli mesec je bila na hiši, v kateri se je pred 220 leti rodil Matevž Ravnikar Poženčan, duhovnik, pesnik in zbiralec ljudskega izročila, odkrita spominska 
plošča. Domačini in drugi cerkljanski rojaki so ob tem osvetlili pot, ki jo je prehodil, in obsežno zapuščino.

Kultura
Razstava del simpozija 
umetniške keramike V-oglje v 
Blagnetovi hiši Stran 14

Zanimivosti
Katka Žbogar, antropologinja, 
vzgojiteljica in waldorfska 
vzgojiteljica Stran 15

Obletnice
Letos mineva sto let, odkar so v 
Lescah začeli izdelovati verige. 
Stran 16

Bil je zvest svojim koreninam

»Vse življenje je v svoji skromnosti ostajal v senci 
drugih, ki jih je razvrščal više od sebe. Vseeno se je 
s svojo pridnostjo uvrstil med tiste kulturne delavce 
druge četrtine 19. stoletja, ki zaslužijo, da spomin 
nanje ne opeša.«

Pobudnica postavitve spominske plošče Daniela Močnik  
/ Foto: Ana Jagodic Dolžan
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Nasprotujejo združitvi 
muzejev

V NSi so se ta teden odzva-
li na odločitev ministrstva za 
kulturo o združitvi Muzeja 
slovenske osamosvojitve in 
Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije v nov javni zavod. 
Napovedali so, da bodo vlo-
žili interpelacijo zoper mini-
strico za kulturo Asto Vreč-
ko, če bo odločitev obveljala. 
»Slovenska osamosvojitev 
ni bila projekt ene politične 
stranke ali peščice posame-
znikov, ampak dosežek eno-
tnosti slovenskega naroda in 
plebiscitarne volje vseh Slo-
venk in Slovencev, da želi-
mo živeti v samostojni Slo-
veniji,« je dejal poslanec 
NSi Janez Žakelj. »Odločno 
nasprotujem temu, da bi se 
ta zadeva videla ali predsta-
vljala kot ideološki projekt. 
Ker če je to ideološki projekt, 
je plebiscit ideološki projekt, 
je vsa osamosvojitev ideolo-
ški projekt,« pa je dejal Loj-
ze Peterle, predsednik prve 
slovenske vlade in predse-
dnik Združenja za vredno-
te slovenske osamosvojitve, 
kjer tudi nasprotujejo zdru-
žitvi muzejev, prav tako pa v 
SDS. Ministrica Asta Vreč-
ko pa je dejala, da je stroka 
na njeni strani. »Predstavi-
li bomo svoje argumente in 
prepričana sem, da bodo vse 
politične stranke podprle 

namero,« je povedala. O tej 
temi je v ponedeljek na zah-
tevo SDS razpravljal tudi od-
bor državnega zbora za kul-
turo. Direktor muzeja novej-
še zgodovine Jože Dežman 
pa je v pismu predsedniku 
vlade Robertu Golobu zapi-
sal, da gre »za nadaljevanje 
spominske in kulturne voj-
ne, v kateri titofilni, filoko-
munistični tabor zagovar-
ja tezo, da je osamosvojitev 
Slovenije enostaven prehod 
iz propadlega režima v no-
vega, nasproti temu pa stoji 
trditev, da je Republika Slo-
venija temeljito različna od 
Socialistične republike Slo-
venije«. Ob tem je vprašal, 
kdaj bodo javno predstavlje-
ne strokovne analize za uki-
nitev dveh muzejev in usta-
novitev tretjega.

Končno izplačila tudi 
študentom in dijakom

Država je naposled začela 
izplačevati covidne dodatke 
za dijake in študente prosto-
voljce, ki so med epidemijo 
covida-19 delali v javnih za-
vodih, je ta teden sporočil 
državni sekretar na obramb-
nem ministrstvu Rudi Med-
ved. Do zamika je prišlo, ker 
so si v zavodih zakon tolma-
čili po svoje, je dejal. Predse-
dnica Študentske organiza-
cije Slovenije (ŠOS) Marike 
Grubar je tako razložila, da 
se je zaradi tega vsaj dva ti-
soč upravičencev obrnilo na-
nje, zato so se junija obrnili 

na ministrstvo za obrambo, 
kjer so začeli urejati proble-
matiko. Že prej so se s temi 
podatki obrnili na odločeval-
ce v prejšnji vladi, vendar so 
naleteli na tolmačenje zako-
na, da študenti in dijaki do 
tega dodatka večinoma niso 
upravičeni, je dodala. Pred-
sednik Dijaške organizacije 
Slovenije Simon Trussevich 
je povedal, da so od držav-
nega sekretarja prejeli jasno 
obljubo, da bodo denar pre-
jeli vsi upravičenci. Ob tem 
ga skrbi, da do izplačil ni pri-
hajalo, ker si v nekaterih bol-
nišnicah in socialnovarstve-
nih zavodih direktorji zakon 
tolmačijo po svoje.

Razrešili vodstvo celjske 
bolnišnice

Spremenjeni svet zavo-
da celjske bolnišnice je v 
ponedeljek zaradi zame-
njave identitete dveh bolni-
kov razrešil direktorja bol-
nišnice Aleksandra Svetel-
ška in strokovnega direktor-
ja Franca Vindišarja. Oba sta 
sicer že septembra ponudila 
odstopa, vendar ju svet zavo-
da v tedanji sestavi ni izgla-
soval. Do zamenjave iden-
titete je sicer prišlo, ko so 
bolnika v celjsko bolnišni-
co septembra z istim reše-
valnim vozilom pripeljali 
iz Trubarjevega doma upo-
kojencev Loka pri Zidanem 
Mostu. V času zdravljenja je 
eden od bolnikov umrl, za-
radi zamenjave identitete 

pa so bili o smrti obvešče-
ni svojci napačnega bolni-
ka. Izredni strokovni nadzor 
v bolnišnici je pokazal, da je 
do zamenjave bolnikov priš-
lo v triažnem prostoru ur-
gentnega centra celjske bol-
nišnice ob predaji bolnikov 
med reševalcema ZD Sevni-
ca v triažo.

Napadalca na Grimsa 
še iščejo

Ljubljanski policisti prei-
skujejo nedavna fizična na-
pada na direktorico Inšti-
tuta 8. marec Niko Kovač 
in na poslanca SDS Bran-
ka Grimsa v Ljubljani. Oba 
sta bila lažje poškodovana. V 
sredo so policisti sporočili, da 
jim je napadalca Nike Kovač 
že uspelo identificirati s po-
močjo fotografije osumljene 
osebe, ki je bila objavljena 
v medijih. V primeru napa-
da na poslanca Grimsa poli-
cisti napadalca še niso iden-
tificirali, jim je pa uspelo za-
varovati materialne dokaze, 
s katerimi se ugotavlja pri-
sotnost bioloških sledi. Fo-
renzična preiskava v zvezi s 
tem še poteka. Tudi v prime-
ru napada na Grimsa je bila 
v medijih objavljena fotogra-
fija osumljene osebe, vendar 
policisti še niso prejeli nobe-
ne informacije, ki bi pripo-
mogla k ugotovitvi identite-
te, je v izjavi za javnost razlo-
žil pomočnik načelnice Poli-
cijske postaje Ljubljana Cen-
ter Irfan Beganović.

Simon Šubic

V NSi žugajo ministrici 
za kulturo z interpelacijo

Poslanec NSi Janez Žakelj je napovedal interpelacijo 
kulturne ministrice Aste Vrečko, če pride do združitve 
Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije v nov javni zavod. / Foto: Gorazd Kavčič

Država je naposled začela izplačevati covidne dodatke 
za dijake in študente prostovoljce, ki so med epidemijo 
covida-19 delali v javnih zavodih, je sporočil državni sekretar 
na obrambnem ministrstvu Rudi Medved. / Foto: Tina Dokl

Osumljenca napada na poslanca SDS Branka Grimsa pred 
državnim zborom v Ljubljani policisti še vedno iščejo.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

med sosedi

Jože Košnjek Minister za Slovence v za-
mejstvu in po svetu Matej 
Arčon in državna sekretar-
ka v Uradu za Slovence v za-
mejstvu in po svetu Vesna 
Humar sta v torek obiska-
la Celovec. Na Generalnem 
konzulatu Republike Slove-
nije, kjer ju je sprejel gene-
ralni konzul dr. Anton No-
vak, sta se minister in držav-
na sekretarka s sodelavci po-
govarjala s predstavniki slo-
venskih organizacij in zdru-
ženj na Koroškem, nato pa 
sta obiskala Radio Agora in 
Mohorjevo družbo ter njeno 
Slomškovo hišo.

Minister Matej Arčon je 
po obisku povedal, da tako 
Urad nadaljuje prakso stal-
nih srečevanj in izmenjave 
mnenj s predstavniki Slo-
vencev v sosednjih drža-
vah. S torkovimi pogovo-
ri v Celovcu je zadovoljen. 

Osrednja tema je bila refor-
ma dvojezične predšolske 
vzgoje na Koroškem. Urad 
bo skupaj s slovenskimi or-
ganizacijami pripravil svoj 
pogled na to za obstoj in ra-
zvoj slovenske manjšine 

ključno vprašanje in ga pos-
lal odločujočim dejavnikom 
na Koroškem. Sledili naj bi 
pogovori z vrhom deželne 
vlade in šolskimi oblastmi 
v deželi. Na srečanju z no-
vinarji je minister Arčon 

povedal, da po vzoru zamej-
skih kmetijskih združenj 
načrtujejo podobno združe-
nje tudi za gospodarsko po-
dročje, saj se slovensko go-
voreči prostor ne konča z dr-
žavnimi mejami. Tudi sode-
lovanju krovnih političnih 
in zastopniških organizacij 
v sosednjih državah – Av-
strija, Italija, Hrvaška in Ma-
džarska – želi Urad nameni-
ti večjo pozornost.

Nagrajena Kropiunik 
in Winkler

Še dva dogodka zaznamu-
jeta dogajanje med Sloven-
ci na Koroškem. V torek sta 
Slovenska prosvetna zveza 
in Zveza slovenskih organi-
zacij v Zahomcu/Achomi-
tzu v Ziljski dolini podelili 
pedagogu, športniku in tre-
nerju, umetniku in sploh za-
vednemu Slovencu Robertu 
Kropiuniku Rizzijevo nagra-
do, imenovano po velikem 
literatu in zagovorniku slo-
venščine v habsburških de-
želah. Nagrajenec je še ved-
no vitalen in športno deja-
ven, čeprav je že v 80. letu 
življenja.

Narodni svet koroških Slo-
vencev in Krščanska kultur-
na zveza pa bosta v torek, 
15. novembra, ob pol osmih 
zvečer v Mohorjevi hiši v Ce-
lovcu podelila tradicionalno 
Einspielerjevo nagrado. Pre-
jel jo bo avstrijski pisatelj in 
zagovornik enakopravnosti 
slovenščine Josef Winkler, 
ki je bil lani tudi nagrajenec 
naše Vilenice.

Slovenci v zamejstvu (876)

Višji sekretar na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Rudi Merljak, državna 
sekretarka Vesna Humar, minister Matej Arčon in generalni konzul Republike Slovenije 
v Celovcu dr. Anton Novak (od leve) med torkovim pogovorom v Celovcu z zastopniki 
slovenskih organizacij / Foto: Jože Košnjek

Minister pri koroških Slovencih
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Vojna proti domišljiji

Pred kratkim smo tudi v 
slovenskem prevodu (op-
ravil ga je Samo Kuščer, iz-
dala založba UMco) dobili 
knjigo Pričetek vsega: Nova 
zgodovina človeštva (The 
Dawn of Everything: A New 
History of Humanity). Av-
torja knjige sta arheolog 
David Wengrow in antropo-
log David Graeber. Slednji 
je kmalu po izidu izvirnika 
umrl, tu pa preberimo ne-
kaj odlomkov iz pogovora s 
prvim. Najprej odgovor na 
vprašanje, ali imamo ljud-
je preveč ali premalo do-
mišljije. »Thomas Hobbes 
in Jean-Jacques Rousse-
au sta sicer verjetno ime-
la bujno domišljijo. Čas, v 
katerem sta bila, je bil tudi 
zelo progresiven. Ter raz-
burljiv. Čas v 17. in 18. sto-
letju, to so bili revolucionar-
ni časi, ki so prisilili ljudi, 
da so na novo premislili vse. 
Dve ali tri stoletja pozneje 
pa je res nekoliko čudno, da 
se še vedno obsesivno vra-
čamo k tem besedilom, ki 
so bila napisana že davno 
tega. Govoril sem s sinom 
in se spraševal, zakaj nam 
platforme, kot je Netflix, še 
vedno vrtijo filme in obnav-
ljajo franšize, ki so nasta-
le, ko sem jaz bil otrok v se-
demdesetih. Zakaj imamo 

še vedno Star wars? Zakaj 
si ne izmislijo kaj novega? 
Vse skupaj je videti kot ne-
kakšna revščina sveže do-
mišljije ... In seveda Tolki-
en, zakaj se vračamo k nje-
mu, veste, kdaj je on pisal? 
Več generacij tega. Ampak 
tukaj smo zdaj z novo seri-
jo Rings of power, ki nače-
loma sploh ne sledi zgod-
bi! Ampak dejstvo je, da ga 
znova obujamo. Eno fran-
šizo molzemo neprestano. 
Zakaj ni novega Tolkiena? 
In na drug način, zakaj ni-
mamo novega Hobbesa ali 
Rousseauja, ki bi si zamisli-
la stvari v sedanjosti. To je 
nekaj, kar je trdil moj so-
avtor v knjigi David Grae-
ber, da poteka vojna proti 
človeški domišljiji, ki pa je 
alarmantno uspešna.«

Pomeni svobode

Naslednje vprašanje: Za-
kaj ima beseda svoboda to-
liko različnih pomenov? 
»Zelo zanimivo vprašanje. 
Nedavno sem debatiral z 
nizozemskim filozofom, ki 
je napisal knjigo o svobodi, 
prerekala sva se o tem, da je 
koncept svobode unikaten 
za Evropo. Da je inovacija 
Zahoda, ki jo lahko sprem-
ljamo vse do Rimljanov in 
Grkov, tako da je po večini 
mediteranski in severnoe-
vropski koncept. To je ide-
ja, s katero se ne strinjam. 
In s tem se ne strinjava niti 

v knjigi. V bistvu je to, kar 
praviva, da če vzamemo 
svobodo ne kot abstraktno 
vrednoto, na način kot govo-
rimo o svobodi govora, člo-
veški svobodi, ampak v po-
gojih konkretnega človeko-
vega obnašanja. Oblike svo-
bode so bile raziskane in po-
nazorjene v človeški družbi 
na različne načine zelo da-
leč v preteklosti, kot jim lah-
ko sledimo. In sklicujemo 
se na zelo konkretne načine 
vedenja. Svoboda, da nekdo 
odide in se preseli od neke 
družine, nekega okolja, svo-
boda neuboganja arbitrar-
nih povelj in najosnovnej-
ša svoboda od vseh, svobo-
da na novo si izmisliti in na 
novo izumiti načine družb, 
v katerih bi si družba žele-
la živeti. Vidimo veliko pri-
merov, da se to resnično do-
gaja. Če gremo daleč nazaj, 
več tisoč let, v različne dele 
sveta. In tako se nam danes 
zastavljajo nova vprašanja. 
Zdi se, da smo zdaj v zelo 
neobičajnem obdobju, ko 
je to zelo težko storiti. Zdi 
se, da si je ljudem zelo tež-
ko zamisliti, da bi se zno-
va igrali z 'glino človeške 
družbe' na način, kot je na-
čeloma zelo tipično za našo 
vrsto. Ne samo, da spreme-
nimo malo tukaj, malo tam, 
ali spremenimo davčne re-
žime, ampak da se resno 
vprašamo, ali nam je sploh 
všeč družbena ureditev, kot 

jo imamo danes, je to res 
prava pot, kamor gremo na 
tem planetu? In kako bi lah-
ko prišli do resnične radi-
kalne spremembe? Tudi 
tako, da bi samo to znali po-
vedati. Nekaj ljudi to zna. 
Četudi tvegajo, da bi jih dru-
gi označili za nore. Takšno 
izmišljanje na novo in pre-
mišljanje sta zelo osovraže-
na. In to je bilo tudi močno 
zasidrano v načine, kako se 
ljudje izobražujejo. Kar že-
liva prikazati v knjigi, je to, 
da je to zgodovinsko gleda-
no zelo neobičajno. Če smo 
kaj izgubili od tistih praz-
godovinskih dni, to ni ena-
kost, ker ne verjameva, da 
so ljudje kadar koli živeli v 
popolnih družbah enakosti, 
ampak mogoče smo zača-
sno izgubili nekaj te svobo-
de, da bi se na novo izumili. 
Ampak seveda, to je provo-
kacija. Sama ne verjameva, 
da smo jo res izgubili, am-
pak si samo ves čas ponav-
ljamo, da smo jo izgubili.« 
(Vir: intervju Gašperja An-
drineka z Davidom Wen-
growom, MMC RTV SLO)

Svoboda izmišljanja

Poudarek gornjega razmi-
šljanja je torej v svobodi, da 
si na novo izmislimo in izu-
mimo načine, v katerih bi si 
naša družba želela živeti. Še 
prej pa se je treba vprašati, v 
čigavem interesu je, da tega 
ne storimo.

Miha Naglič

Kako se dogaja človeška zgodovina? To je staro vprašanje in stara sta tudi glavna odgovora. 
Po prvem je zgodovina nenehni napredek, ki temelji na uvajanju novega. Po drugem gre za 
»večno vračanje istega« …

Antropolog David Graeber (na levi, 1961–2020) in Brian 
Kelly na protestnem zborovanju v podporo imigrantom, 
v New Yorku, 1. maja 2007 / Foto: Wikipedija

Angleški pisatelj John R. R. Tolkien. Njegova trilogija 
Gospodar prstanov, napisana pred 70 leti, nas še vedno 
navdihuje, nove pa ne zmoremo. / Foto: Wikipedija

V 18. stoletju so se najbolj domiselni posamezniki zbirali 
v salonih (ta je eden od pariških) in diskutirali. Danes to 
počnemo le še na družbenih omrežjih. / Foto: Wikipedija

Nove knjige (658)

Največji hiti XXI. stoletja
Predstavljajte si, da ste v tu-

jem mestu, da je noč in da se 
vam v kaki zakotni ulici prib-
ližuje večja skupina moških 
– mar se ne bi počutili bolj 
varni, če bi vedeli, da ti moš-
ki prihajajo od maše? S tem 
vprašanjem je malo pred 11. 
septembrom 2001 razvpite-
ga Christopherja Hitchensa, 
tedaj še ameriškega levičar-
ja britanskega rodu, na neki 
okrogli mizi o veri, religiji in 
Bogu izzval še bolj razvpiti 
Dennis Prager, ameriški ra-
dijski konservativec. Okej, 
pa poglejmo. Hitchens je 
najprej pomislil, kako var-
nega bi se počutil v Belfastu, 
kjer se že leta koljejo kato-
ličani in protestanti. Bi se 
v Belfastu počutil bolj var-
nega, če bi vedel, da skupi-
na moških, ki se mu ponoči 

približuje, prihaja od maše? 
Ne. Kaj pa v Mumbaju, eks 
Bombaju, kjer se že leta žre-
jo hindujci in muslimani? Bi 
se ponoči v kaki zakotni uli-
ci počutil bolj varnega, če bi 
vedel, da skupina moških, 
ki se mu približuje, prihaja 
od molitve? Ne. Kaj pa v Bej-
rutu, kjer se že leta pobija-
jo kristjani in muslimani, v 
Colombu, kjer se že leta po-
bijajo budisti in hindujci, ali 
v Bagdadu, kjer se že leta po-
bijajo suniti in šiiti? Bi se po-
noči počutil bolj varnega, če 
bi vedel, da moški prihaja-
jo ravno od molitve? Ne, ne 
in ne. Ko so nekaj dni kas-
neje, 11. septembra, džiha-
disti ugrabili potniška leta-
la in z njimi razstrelili Sve-
tovni trgovinski center, se 
je izkazalo, da so prišli rav-
no od maše. Malo je verje-
tno, da bi se počutil varnega 

v Teheranu, če bi vedel, da 
se mu približuje skupina 
moških, ki ravno prihaja od 
maše – v Iranu je na glavo 
Salmana Rushdieja, avtorja 
'bogokletnega' romana Sa-
tanski verzi, še vedno razpi-
sana nagrada, tistemu, ki ga 
bo likvidiral, pa je še vedno 
obljubljena tudi brezplač-
na vozovnica v raj. To, da 

so Vatikan, canterburyjski 
nadškof, newyorški nad-
škof in glavni izraelski rabin 
leta 1989 do ajatole Home-
inija, ki je izrekel fatwo, po-
kazali preveč razumevanja, 
je za Pragerjevo vprašanje 
le še slabše. Z eno besedo, 
Christopher Hitchens v svo-
ji kontroverzni knjigi Bog 

ni velik (2007) najde kopi-
co mest, v katerih se ne bi 
počutil varnega, če bi vedel, 
da večja skupina moških, 
ki se mu ponoči približuje 
v kaki zakotni ulici, prihaja 
od maše.« (str. 15–16)

Gornji odlomek je iz prve-
ga od esejev v tej knjigi. Na-
pisan je v avtorjevem značil-
nem, berljivem in kontro-

verznem slogu. Pri čemer 
naj se beseda kontroverzen 
razume kot kompliment. 
Marcel Štefančič jr. živi na 
Cankarjevem klancu na 
Vrhniki, o Cankarju je tudi 
pisal. Cankarjevo Zbrano 
delo obsega trideset knjig, 
naš publicist pa jih ima že 
sto. Poklon.

Marcel Štefančič jr., Največji hiti XXI. stoletja, UMco, 

Ljubljana, 2022, 1070 strani

Miha Naglič

Nam manjka domišljije?
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Potem ko so konec okto-
bra v Šenčurju odprli pre-
novljeno Blagnetovo hišo, 
je ta v tem tednu že dobila 
prve vsebine. V osrednjem 
prostoru bo do konca me-
seca na ogled razstava del, 
ki so nastala na 17. Medna-
rodnem simpoziju umetni-
ške keramike V-oglje. Da so 
še kako ponosni na prenov-
ljeno hišo, je ob odprtju raz-
stav povedal šenčurski žu-
pan Ciril Kozjek in dodal, da 
pa vsak še tako lep objekt za 
to, da bi zaživel, potrebuje 
tudi dušo. To mu daje kera-
mika, ustvarjena na simpo-
ziju V-oglje.

Srce in duša simpozija 
sta že 17. leto Barba Štem-
bergar Zupan in Niko Zu-
pan. »Simpozij je edinstven 
dogodek, ki je občino Šen-
čur vpisal v svetovni kultur-
ni zemljevid in omogočil, da 
ima eno redkih zbirk sodob-
ne keramike v Evropi, ki je 
edinstvena v tem, da so vsa 
dela nastala tako rekoč pred 
našimi očmi,« je v uvodnem 

nagovoru dejala Barba 
Štembergar Zupan, v kata-
log k razstavi pa zapisala: 
»Ko pregledujem pretekla 
leta Mednarodnega simpo-
zija umetniške keramike 
V-oglje, opažam, da smo ve-
liko dosegli in se ogromno 
naučili, predstavili res veliko 

zelo dobrih, vrhunskih kera-
mikov in dali možnost šte-
vilnim mladim avtorjem, da 
ustvarjajo in se učijo med 
izjemnimi uveljavljenimi 
umetniki. In z organizacijo 
naslednjega simpozija V-og-
lje bomo postali polnoletni. 
Vsako leto se trudimo izvesti 

simpozij v prijetnem vzduš-
ju. Mislim, da nam je tudi le-
tos to zelo uspelo.«

Lahko bi rekli, da se to vidi 
tudi v delih, ki tokrat pre-
mierno plemenitijo pritlič-
ni prostor Blagnetove hiše, 
tokrat spremenjen v raz-
stavišče. Na ogled so zelo 

raznolika dela 16 umetni-
kov, udeležencev letošnje-
ga simpozija, med njimi so 
Eugenia Loginova in Anatoli 
Borodkin iz Latvije, Cunyet 
Er in Cigdem Onder Er iz 
Turčije ter domačina Niko 
Zupan in Barba Štembergar 
Zupan, ter seveda dela leto-
šnjih gostov simpozija, to so 
Miljanka Simšič, Anja Kra-
njc, Ana Urbiha, Neža Ur-
biha, Andreja Srna, Nina 
Mrđenović, Jošt Bukovec, 
Nikolaj Mašukov, Tristan 
Ažman in Ivan Skubin. Po-
dobe mojstric in mojstrov 
keramike je na fotografije 
zabeležila fotografinja Nina 
Žnideršič, ki jo je predstavil 
njen profesor Arne Hodalič.

Oceno del je letos napisa-
la Cigdem Onder ER, mag. 
keramičnih tehnologij, ki 
končuje doktorski študij iz 
umetnostne zgodovine, si-
cer pa je profesorica kera-
mičnih tehnologij na uni-
verzi  Anadolu v mestu Eski-
sehir v Turčiji, na odprtju 
razstave pa jo je predstavi-
la Barba Štembergar Zupan.

Na razstavi smo tako priča 

različnim umetniškim poe-
tikam, ki segajo od uporab-
ne keramike do abstraktnih 
kompozicij, od poslikanih 
posod do figuralnih del.

Še dve stalni razstavi

V gornjih prostorih hiše 
sta na ogled še dve stalni 
razstavi. Bogata Mednaro-
dna zbirka umetniške kera-
mike, ki nastaja že 17 let, je 
bila v Blagnetovo hišo pre-
seljena iz sosednjega Muze-
ja občine Šenčur. Edinstve-
na zbirka je vsako leto obse-
žnejša, saj udeleženci sim-
pozija med drugim eno od 
ustvarjenih del odstopijo 
tudi v zbirko.

V vrhnjem nadstropju pa 
je svoj prostor našla še zbir-
ka punčk Dragice Markun, 
ki je nastanek in koncept 
zbirke predstavila tudi na 
tokratnem večeru. Odprtje 
razstave, ki je bila že po tra-
diciji deležna velikega obi-
ska, je vodila Slavica Bučan, 
v kulturnem programu pa 
se je predstavila sopranist-
ka Gaja Sorč. Razstava bo na 
ogled do 28. novembra.

Igor Kavčič

Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan bosta Mednarodni simpozij umetniške keramike 
V-oglje prihodnje leto pripeljala do polnoletnosti. / Foto: Igor Kavčič

V Blagnetovi hiši v Šenčurju je na ogled razstava del, ustvarjenih na sedemnajstem Mednarodnem simpoziju umetniške keramike V-oglje. V prvem in 
drugem nadstropju hiše sta svoje mesto dobili tudi stalna zbirka umetniške keramike in zbirka punčk iz Hiše čez cesto.

Dolgoletno sodelovanje 
Gorenjskega muzeja z Nu-
mizmatičnim društvom 
Slovenije je tokrat obrodi-
lo novo razstavo v Galeri-
ji Prešernove hiše, katere 
osrednji predmet je njegovo 
veličanstvo evro. Na ogled 
so bankovci, predvsem pa 
kovanci v mnogoterih izved-
bah in podobah, nominalno 
vredni toliko, kot nam spo-
roča številka na njih; oziro-
ma mnogo več, zagotovo pa 
toliko, kot so zbiralci zanje 
pripravljeni dati.

Če so evrski bankovci poe-
noteni za vse države članice 
monetarne unije in za nacio-
nalne motive na njih ni pros-
tora, pa imajo evrski obtočni 
kovanci tako imenovano na-
cionalno stran, na kateri dr-
žave upodabljajo svoje mo-
tive. Kar nekaj jih boste lah-
ko spoznali tudi na tokratni 
razstavi.

Dve obletnici evra

Čeprav se kdaj zdi, da 
je evro že od nekdaj v Slo-
veniji gotovinsko plačilno 

sredstvo, je takratne slo-
venske tolarje zamenjal 
šele pred 15 leti, leta 2007. 
»Evrska gotovina je bila z 
novim letom 2002 dana v 
obtok v 12 državah članicah 
Evropske unije, natanko pet 
let kasneje pa smo evre do-
bili tudi Slovenci. Po 16 le-
tih in 14 dneh skupnega ob-
toka je torej izpodrinil teda-
nji slovenski tolar,« v uvo-
du k razstavi pove dolgoletni 
predsednik Numizmatič-
nega društva Slovenije Ur-
ban Mate in v nadaljevanju 
predstavi koncept tokratne 
razstave: »Najprej je pred-
stavljena zgodovina evra, ki 
je bil sprva le knjižni denar, 
šele pred dvajsetimi leti pa je 
dobil tudi obliko gotovine.«

V naslednji vitrini sledi 
predstavitev kovancev raz-
ličnih držav, ki uporablja-
jo evro. Trenutno jih je v 
Evropski monetarni uniji 
19. »V naših žepih poleg slo-
venskih najpogosteje najde-
mo nemške, italijanske, av-
strijske kovance. Na predsta-
vljenem plakatu si vsak lah-
ko poišče svoj evro. Izbor je 
raznolik, saj so pri kovancih 

države z uveljavljanjem 
lastnih simbolov na neki na-
čin suverene,« dodaja sogo-
vornik.

Sledi prikaz nekaterih pri-
ložnostnih kovancev. To so 
spominski kovanci za dva 
evra, ki jih tudi najdemo v 
obtoku, seznanjajo pa nas 
z zgodovino, kulturo in po-
membnimi dogodki posa-
meznih držav. Tu so še zbi-
rateljski kovanci, nominira-
ni za tri, trideset in sto evrov, 
ki pa veljajo samo v Sloveni-
ji in jih običajno ni v obtoku, 
saj so vredni več.

Redki kovanci so vredni 
več

V eni od vitrin se vrne-
mo tudi v leto 2007 in pre-
hod od tolarjev k evrom, ko 
smo za lažjo pretvorbo v ta 
namen uporabljali poseb-
ne kalkulatorje. Na razstavi 
so na ogled še nekatere po-
sebne serije, ki se razlikuje-
jo od običajnih podob evra 
in so tudi iz druge kovine. 
»Med najvrednejšimi prilo-
žnostnimi dvoevrskimi ko-
vanci je zagotovo tisti s po-
dobo monaške Grace Kelly, 

za katerega je treba odšteti 
več tisoč evrov, čeprav je bil 
izdan v okrog 20.000 izvo-
dih,« pove Mate. Na tej raz-
stavi ga sicer ni, zagotovo pa 
se v Sloveniji kakšen najde.

Predstavljeni so še ban-
kovci, na katerih so, kot 
rečeno, skupni evropski 
simboli. Zanimivi so tisti 

bankovci iz prve serije, ki 
so jih financirale posame-
zne države. Slovenski ban-
kovci za 5, 20 in 50 evrov 
imajo zato oznako H in so 
izjemno redki. Med leto-
ma 2013 in 2019 se je uve-
ljavila nova serija bankov-
cev z nekoliko spremenje-
no podobo, ki je tudi bolje 

zaščitena. »Ti bankovci se 
zbirajo glede na to, kateri 
guverner evropske banke 
je podpisan na njih,« doda-
ja zbiralec Janez Andrejc iz 
Kranja in nam s tem potrju-
je, da ni vsak evro zgolj evro, 
ampak je še nekaj več. To je 
moč spoznati tudi na razsta-
vi vse do konca novembra.

Igor Kavčič

Razstavo Numizmatičnega društva Slovenije sta postavila njen predsednik Urban Mate in 
Kranjčan Janez Andrejc. / Foto: Igor Kavčič

V Galeriji Prešernove hiše je na ogled razstava Numizmatičnega društva Slovenije, ki je posvečena dvema jubilejema, dvajseti obletnici uvedbe evra kot 
gotovine in petnajsti obletnici uvedbe evra v Sloveniji. Kot plačilno sredstvo ga uporablja več kot 330 milijonov ljudi.

Evro ni samo denar

Umetniška keramika za premiero
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Obiskala sem jo v njenem 
novem domu, v Breznici 
pod Lubnikom, v hiši, ki jo 
prenavlja, in za katero se na-
deja, da bo postala stičišče 
rokodelstva, domačnosti in 
gostoljubja.

Katka je bitje, divje bitje. 
Včasih za takega človeka re-
čemo: nekaj ima, neopislji-
vega, ne znaš povedati, kaj, 
ampak veš, da ima. Tudi nje-
na 11-letna hči Tonja, rusko 
ime sta ji starša Katka in Ma-
tija nadela po prednikih iz 
prostranih ruskih dežel, pra-
vi, da je njena mami poseb-
na. Res je, da se redkokdo v 
zgodnjih srednjih letih od-
loči za prenovo stare, skoraj-
da propadajoče, hiše. Pa ven-
dar – Katkin moto je, da kdor 
premika, premakne.

In premaknila je …

»Meni se je zdelo čisto 
noro, da v Škofji Loki – mes-
tu cehov in rokodelstva – ni-
mamo rokodelskega centra. 
Takrat je bila stvar jasna: tre-
ba ga je narediti, okoliščine 
so se tako poklopile, da smo 
se srečali pravi ljudje in so se 

stvari postavile na svoje mes-
to. Rokodelski center DUO 
je bil ustanovljen pred dob-
rimi desetimi leti, z ljudmi, 
ki so sledili srcu, ne svoje-
mu poklicu. Tam so se zbra-
li bivši učitelji, inženirji in še 
marsikdo ... Ustvarjalnost in 
domišljija sta ključni točki, 
ki sta nam takrat dali pogum 

za neznano, brez preračun-
ljivosti.« Rokodelski center 
DUO v Škofji Loki ob obi-
sku še vedno vzbuja domač-
nost in simpatijo.

Digitalna zasvojenost

V Centru za trajnostni ra-
zvoj podeželja Kranj Katka s 
sodelavci vodi projekt Rane 
ekrana in pripravlja kuri-
kul za Preventivni in detoks 
center preko ESRR sredstev, 
LAS Gorenjska košarica. 
Partnerja sta tudi Občina Tr-
žič in Marioana.

V Sloveniji centra za 
zdravljenje digitalne zasvo-
jenosti in odvisnosti še ni-
mamo, je pa jasno, da sveto-
valnice niso dovolj. »S kuri-
kulom za zdravljenje digital-
ne zasvojenosti so prvi v Slo-
veniji, ki pripravljajo projekt 
'ready to go'. Gre za urgen-
tno potrebo, saj danes lah-
ko govorimo o tisočih zavo-
ženih življenjih mladih, na 
kar že leta opozarja terapevt 
Miha Kramli,« mi pove so-
govornica. Digitalna zasvo-
jenost je, meni, primerljiva 
s heroinsko zasvojenostjo, 
sistemskih rešitev razen sve-
tovalnic, ki uspešno delajo 

(LOGOUT; SAFE.SI), pa za 
zdaj na širši slovenski ravni 
še nimamo.

S skupnimi močmi in ci-
lji, kot poudarja Katka Žbo-
gar, želijo in delujejo v sme-
ri tistega, kar je dobro za 
človeka in skupnost. »Ver-
jamemo v življenjske vešči-
ne odraščanja, ki temeljijo 

na rokodelstvu, samooskr-
bi in kmečkih opravilih, 
preživetja v naravi, tradici-
ji, igrah in sodelovanju, če-
belarstvu, umetnosti in kul-
turi,« pove. Zato so v mese-
cu oktobru v vseh občinah 
Gorenjske izvedli Program 
ŽIVO – življenjske veščine 
odraščanja, po vrtcih, Mla-
dinskih centrih, na dogod-
kih ...

»Kar je dobro za vse nas, 
so prostorsko, časovno in 
jasno oblikovana družin-
ska pravila, ki jih moramo 
začeti upoštevati, npr. da 

v spalnico ne nosimo tele-
fona, da imamo v predsobi 
neko košaro, kamor po do-
ločeni uri odložimo telefon, 
da po sedmi uri zvečer nis-
mo več dosegljivi ...« razmi-
šlja Katka Žbogar. Njihov 
cilj, cilj Zavoda Kres, cen-
tra CTRP in delovne sku-
pine stroke je, da pridejo v 
šole za starše, da pripravi-
jo predavanja o pretečih ne-
varnostih digitalnih tehno-
logij. »Statistike kažejo, da 
se šestdeset odstotkov ko-
munikacije med najstniki 
zgodi na družbenih omrež-
jih. Povprečen najstnik le-
tno preživi 3200 ur na sple-
tu, odrasli pa 2100 ur v služ-
bi ob 8-urnem delovniku.«

V prihodnosti po-
leg priprave kurikula za 
zdravljenje digitalne zasvo-
jenosti in odvisnosti iščejo 
lokacijo za preventivni in de-
toks center, pripravljajo izo-
braževanja za starše po celi 
regiji, sodelujejo z različni-
mi sektorji, da na ravni šol 
za starše, vrtcev, na roditelj-
skih sestankih govorijo o ak-
tualni problematiki, ki je že 
zdavnaj presegla njihov do-
met.

Hiša

Katka Žbogar je že od nek-
daj sanjala o stari kmečki 
hiši, ki bi ji vdahnila življe-
nje in s tem ohranila arhitek-
turo kraja. Sanje so se ji zdaj 
uresničile. »Verjamem, da 
hiša živi v toku letnih časov 

in opravil, ki so jih včasih 
ljudje živeli; skladno s tem 
imamo tudi rokodelske de-
lavnice in kmečka opravila,« 
z navdušenostjo pove Katka 
in nadaljuje: »Oktobra se lič-
ka in lušči fižol, novembra in 
decembra bomo pletli, kvač-
kali, polstili, volna je v teh 
mesecih material za ustvar-
janje, nato januarja študira-
mo knjige in pripravljamo 
semena za setev.« Pravi, da 
tu ni nobene znanosti: gre 
za kombinacijo ročnih del in 
spoznavanja znanj z zemljo 
in semeni. »Zgolj prepros-
to življenje. Da nadgradimo 
že tisočkrat preverjena zna-
nja, verjamem, da tudi traj-
nostna, za prihodnost.

Če vemo, kam gremo in 
kaj si želimo, se nam stvari 
zgodijo ob pravem času. In 
takrat jih je treba speljati in 
jim zaupati, slediti viziji, sa-
njam, ne glede na to, da oko-
lica misli drugače,« z nav-
dihujočo energijo razmišlja 
Katka.

Obnovljena hiša bo 
stičišče

Ideja za nakup hiše pod 
Lubnikom je prišla pred še-
stimi leti. »Ko sem videla, da 
to hišo prodajajo, sem okle-
vala, pa mi je oče rekel: kdaj, 
če ne zdaj ... in odločila sem 
se za nakup.« Slab mesec 
Katka živi tu in pravi, da je 
skupno igrišče njene druži-
ne ta hiša. »Tu znamo sku-
paj delati in ustvarjati.«

V času obnove so tu že 
imeli delavnice za Šent, priš-
li so osnovnošolci, prireja-
li so delavnice za otroke, iz 
Varne hiše so prišle ... »Ve-
činoma gre za prostovoljno 
delo, zato smo veseli vseh 
donacij, da pokrijemo stro-
ške materialov, da bo lahko 
prišlo čim več takšnih dru-
ženj željnih ljudi,« si želi so-
govornica.

Najbolj pomembno je, da 
na osnovi tradicije in kore-
nin preteklosti iščemo poti 
za veščine odraščanja, zato 
se trudi povezovati svoja 
znanja, povezana z etnolo-
gijo. »Sem pa zagovornica 
'dolgčasa in domišljije', da 
imajo otroci samo nekate-
re materiale; otrokom mora 
biti kdaj dolgčas, ni treba, da 
jih ves čas animiramo in za-
bavamo, morajo si sami naj-
ti okupacijo, ki jih zanimi-
ra.«

Od svetlobe poletja do te-
min zimske noči, od pomla-
dnega žuborenja ptičjih 
melodij do jesenske žetve, 
od praznovanja martino-
vega do mrakobnih mrzlih 
dni, svetlih in temačnih 
sanj, tak je cikel življenja. 
Pri Katki Žbogar, Tonji in 
Čiji, kjer je na enega od 
prvih dni pravega novem-
bra dišalo po jabolčnem za-
vitku in se je čutila domač-
nost, boste, če se oglasi-
te pri njih, doživeli mnogo 
dušo božajočih ostalin sta-
rih časov.

Klara Mrak

Tonja, Katka in Čija / Foto: Tina Dokl

Cikel pa se menja vsakih pet do sedem let, razmišlja Katka Žbogar. »Vse se zgodi ob pravem času – to je največja čarovnija, ki jo imamo na voljo vsi.« Katka 
je diplomirana antropologinja, vzgojiteljica in waldorfska vzgojiteljica. »Osem let sem delala v jaslih in tam sem se naučila največ o življenju.«

Vse v življenju je cikel

Tonja in Katka ustvarjata. / Foto: Tina Dokl

»Meja do digitalne zasvojenosti je tanka, podobno 

tanka kot pri trdih drogah. Drža staršev pri tem mora 

biti enako odločna kot takrat, ko otrok steče na cesto 

ali vtakne vilice v vtičnico.«
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»Proizvodnja, stavba am-
bulante – tudi doktor Zu-
panc je tukaj, sestanek dela-
vskega sveta, štafeta mlados-
ti ...« je stare fotografije, pro-
jicirane na platno v Baročni 
dvorani Radovljiške grašči-
ne, suvereno komentirala 
pestra, raznolika in živah-
na skupina večinoma upo-
kojencev, ki so se prejšnji te-
den udeležili muzejskegega 
srečanja, posvečenega stoti 
obletnici ustanovitve podje-
tja Veriga. Mestni muzej Ra-
dovljica je obsežno fototeko 
v dar prejel pred dvajsetimi 
leti, v jubilejnem letu pa so 
se, v spomin na nekoč mo-
gočno tovarno in življenje v 
njej, lotili natančnega ure-
janja in popisovanja njene 
vsebine. Nekdanji zaposle-
ni, verigarji, kot si rečejo, so 
bili muzealcem pri tem v ve-
liko pomoč.

Za mnoge prva in edina 
služba

Podjetje, ki je še sredi de-
vetdesetih let, ko je šlo po 
vrsti danes težko razumlji-
vih odločitev v stečaj, zapo-
slovalo okoli 1.400 delavcev, 
je bilo večino prejšnjega sto-
letja eden najpomembnejših 
stebrov življenja v Lescah.

»Vzporedno s cesto proti 
Radovljici je Dahau, naselje 
pritličnih vrstnih hiš za de-
lavce Verige, ki naj bi se ne-
koč, v boljših časih, podrle – 
pa se še niso. Območju čez 
progo ob cesti za Bled smo 
rekli 'un konc', ob progi pa 
'za štreko'. Levo od ceste pa 
je bil vhod v Verigo; tu je sta-
la Zavrtanikova tovarna čo-
kolade, levo od nje pa nase-
lje, ki ga je zgradila Veriga 
in je po blokih dobilo ime 
Moskva. Še naprej so zgra-
dili samski dom za delavce 

Verige iz drugih krajev,« se 
spominja eden od verigarjev.

»Ker je moj oče delal v že-
lezarni, mi spomin seže v 
Verigo šele v čas ob začet-
ku šestdesetih let, na odpr-
tje obrata težkih verig, s ka-
terim sem se kasneje kar 
podrobno srečal. Leta 1961 
sem dobil štipendijo za šola-
nje na srednji tehniški šoli, 
leto za tem sem opravljal 
prvo prakso v orodjarni. V 
tem času je Veriga izdajala 
svoje glasilo – v velikosti for-
mata A4, na ciklostilnih stra-
neh v ovitku s trdimi platni-
cami. In ker je prav v juliju 
tistega leta Veriga praznova-
la 40 let, sem na vse platni-
ce s šablonami pisal: 40 let,« 
še dodaja.

Prvi in zadnji delovni dan

»Moj prvi delovni dan je 
bil 5. avgusta 1965, v pro-
jektivi. Po vojaščini sem na-
daljeval delo v konstrukci-
ji orodja, sredi sedemdese-
tih let sem postal planer za 
orodje in konec tega dese-
tletja pristal v tozdu (tedanji 
'temeljni organizaciji zdru-
ženega dela', danes oddelek 
ali obrat) sidrne verige kot 
pomočnik vodje. Na koncu 
osemdesetih let so se toz-
di ukinili in sem postal na-
zaj obratovodja, in ko se je 
upokojil obratovodja kovač-
nice, sem dobil še kovačni-
co zraven. Tik pred stečajem 
pa sem postal vodja plana in 
25. februarja 1998 je bil moj 
zadnji delovni dan v Verigi 
– in obenem zadnji delov-
ni dan Verige. Ta dan je šla 
v stečaj. Bilo je na svečnico, 
se spomnim, z ženo sva šla 
popoldan na prireditev, po-
kop pusta v centru. Spom-
nim se, da sem srečal sode-
lavca in rekel: 'Vidiš, danes 
smo pa pokopali oba, pusta 
in Verigo ...'« se je glasila še 

ena pripoved dolgoletnega 
zaposlenega v Verigi.

Tako lepo smo se imeli ...

»Delala sem v razvoju, v 
projektivi; 1969. leta sem 
po strojni tehniški šoli kot 
19-letna začela in prišla, 
med same fante. Tako lepo 
smo se imeli, da se ne da po-
vedati. Zakaj sem tukaj? Ker 
sem upala, da bo na kakšni 
fotografiji tudi slika tiste ve-
like peči kovačnici. Še zme-
raj dela, štiri ali pet metrov 
je dolga, dva metra visoka in 
tri široka. Še zdaj grem do-
stikrat peš skozi Verigo, in 
če so vrata odprta, še vedno 
vidim peč. Jaz sem narisala 
kovinski del in obzidavo za-
njo, drugo sta načrtovala ele-
ktričar in hidravličar,« je po-
vedala gospa Silva, dvakrat 
športnica leta v Verigi.

Kruh za večino leških 
družin

»Leta 1964 sem se poroči-
la v družino Prešeren, v kate-
ri so bili vsi zaposleni v Veri-
gi, od stare mame naprej, ki 

je leta 1921 celo pomagala pri 
gradnji tovarne. Bila je po-
močnica pri zidarju, z Justi-
novo Micko sta bili prvi dve 
ženski, ki sta fizično delali v 
tistem času. V družini Preše-
ren so bili štirje fantje, v Veri-
gi sta delali tudi tašča in nje-
na sestra. Sedem ljudi iz dru-
žine je delalo v Verigi od leta 
1921 do moje zaposlitve v na-
bavi in odpovedi leta 1996, 
ko je šlo podjetje v stečaj. 
Takrat je bila Veriga v Lescah 
edini vir dohodka vse druži-
ne, kar jih poznam. Vsi so 
delali tam, ne le kot zaposle-
ni, tudi na počitniški praksi, 
kot študentje in štipendisti ... 
Ko smo vzgajali otroke, smo 
jim, kadar niso bili pridni, 
dostikrat rekli: 'Boš šel pa v 
Verigo na rampo pometat!' 
Malo so se že bali, ampak ve-
čina je tako ali tako v osmem 
razredu osnovne ali prvem 
letniku srednje šole že prišla 
na počitniško delo ...« je po-
vedala gospa Ana, ponosna, 
da je Veriga svojim zaposle-
nim zagotavljala ne le preži-
vetje, ampak tudi počitnice 

(mnogi so hodili v Crikveni-
co), izobraževanja, ekskurzi-
je, napredovanja in tudi sta-
novanja.

Umazane roke in pipe, ki 
so izginile

»Nič ne poveste, kako 
smo bili delavci umazani, 
kako smo si težko umivali 
roke ...« pa je spomnila dru-
ga od udeleženk srečanja, 
pa ji je predhodnica odgovo-
rila, da se spomni tudi, ko so 
v verigarni na novo opremi-
li kopalnice, a so že po dese-
tih dneh iz njih odnesli vse 
pipe in jih je bilo treba naba-
viti na novo. Spet drugi, gos-
pod, ki se je v Verigi zaposlil 
aprila leta 1955, se je spom-
nil, da so ga postavili za vod-
jo enega od obratov z name-
nom, da naredi red na enem 
od oddelkov, kjer so ga radi 
pili in alkohol nosili tudi po 
drugih obratih.

»In sem jih res dal v red, 
točno eno leto sem bil tam 
in moram reči, da se na dela-
vskem svetu o šoferjih nismo 
nikoli več pogovarjali, oni pa 
so denar, ki so ga nabrali, spo-
mladi porabili za organizaci-
jo piknika. Potem sem šel na-
zaj v vijakarno kot pomočnik 
obratovodje inženirja Sveti-
ne s Koritnega. Ko je odšel, 
sem postal obratovodja, po-
tem tozdovodja, tri leta in de-
vet mesecev sem bil predse-
dnik sindikalnega sveta, dve 
leti vodja programa za vija-
ke, dokler me ni po infarktu 
1. maja 1991 17. maja dr. Zu-
panc dal v 'penzijo'.«

Od vijakov in žebljev do 
poljedelskega orodja in 
verig

»Tovarno za izdelavo žeb-
ljev, vijakov in verig je leta 
1920 v Lescah začel gra-
diti Kropar Ivan Magušar. 

Zaradi finančnih težav se je 
kmalu povezal še z drugimi 
delničarji. Leta 1922 so zače-
li proizvodnjo verig, pozne-
je tudi poljedelskega orodja. 
Tovarna je obratovala tudi 
med drugo svetovno, čeprav 
je bila med partizansko ak-
cijo leta 1944 deloma poru-
šena. Po koncu vojne je bila 
zaplenjena, tovarna in proi-
zvodnja pa sta bili obnovlje-
ni. V njej so izdelovali različ-
ne vijake, dele za traktorsko 
vleko, odkovke in opremo za 
pomorstvo,« pojasnjuje Ka-
tja Kreutz Praprotnik, ku-
stosinja Mestnega muze-
ja Radovljica. »V šestdese-
tih letih so začeli proizvo-
dnjo težkih sidrnih verig in 
rudarskih transporterjev. 
Leta 1976 so uvedli proizvo-
dni program TIO – pnev-
matika, hidravlika, oprema 
in naprave. Sledila je kri-
za v železarstvu, vlaganje v 
posodabljanje strojne opre-
me je bilo ustavljeno in to-
varna ni bila več konkurenč-
na. Po osamosvojitvi Slove-
nije se je podjetje preobliko-
valo v družbo z omejeno od-
govornostjo v lasti poslovne-
ga sistema Slovenskih žele-
zarn. Leta 1998 je bil razgla-
šen stečaj podjetja, Veriga se 
je lastniško preoblikovala in 

preimenovala v Veriga K. F., 
d. o. o. Danes podjetje kon-
kurira največjim proizvajal-
cem snežnih verig, gozdar-
skih verig za traktorje in de-
lovnih strojev za vleko lesa, 
zaščitnih verig za delovne 
stroje, gosenic za gozdarske 
stroje in pohodnih derez za 
čevlje.«

Bogata industrijska 
dediščina v monografiji

Letos, ob obletnici Veri-
ge in tudi tovarne Gorenj-
ka, prav tako pred stotimi 
leti ustanovljene v Lescah, 
v Muzejih radovljiške obči-
ne še posebno intenzivno 
raziskujejo industrijsko de-
diščino v občini Radovljica. 
Rezultate svojih raziskovanj 
bodo predstavili decembra, 
ko bo izšla monografija o in-
dustriji v občini Radovljica.

Marjana Ahačič

»Kadar otroci niso bili 

pridni, smo dostikrat 

rekli: 'Boš šel pa v Verigo 

na rampo pometat!' Malo 

so se že bali, ampak 

večina je tako ali tako v 

osmem razredu osnovne 

ali prvem letniku 

srednje šole že prišla na 

počitniško delo ...«

Verigarji na srečanju v Mestnem muzeju / Foto: Marjana Ahačič

Letos mineva sto let, odkar so v Lescah začeli izdelovati verige. V podjetju z enostavnim imenom Veriga so po drugi svetovni vojni izdelovati tudi različne 
vijake, dele za traktorsko vleko, odkovke in opremo za pomorstvo. V šestdesetih letih so začeli še proizvodnjo težkih sidrnih verig in rudarskih transporterjev. 
Še tik preden se je sredi devetdesetih Veriga Lesce znašla v stečaju, je bilo v podjetju zaposlenih 1400 delavcev.

Spomin na Verigo je še zmeraj živ

Veriga Lesce, kakršno smo poznali večino prejšnjega stoletja / Foto: Arhiv Mro
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Jaz, midva in mi
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Mavrični bojevniki (3)
Dejan Sotirov na podro-

čju ADHD deluje že vrsto 
let. Razglašen je bil za naj 
prostovoljca leta 2021. Kot 
poudarja, je pomembno, 
da pri otroku z diagnozo 
ADHD obravnavo začnemo 
čim prej.

»Študije dokazujejo, da 
je zaradi specifike razvo-
ja otrokovih možganov po-
membno, da obravnavo zač-
nemo do desetega leta sta-
rosti. Kasneje je z vsakim le-
tom težje, v puberteti še to-
liko bolj, v odrasli dobi pa 
šele, ko popolnoma izgo-
rimo, ugotovimo, da ima-
mo v resnici ADHD,« pra-
vi. Zavzema se za vzpostavi-
tev ekipe strokovnjakov s ši-
rokim znanjem. »Spremlja-
ti je treba otroka, družino 
in šolsko okolje. Dejansko 
gre za spremembo v mož-
ganih, kako se bo odražala, 
pa je odvisno tudi od okolja, 
v katerem otrok živi. Osebe 
z ADHD potrebujejo umir-
jene starše, jasne meje, zu-
nanjo pomoč. Ko nekdo zna 
ujeti našo energijo, jo usta-
viti, pravilno kanalizirati in 

usmeriti, potem smo zelo 
uspešni. Če pa je vzgoja 'od-
prta', pogosto pride do ko-
morbidnih motenj, ki so ek-
stremno prisotne – in to je 
strašljivo. V tem primeru je 
napoved jasna. Več kot po-
lovica možnosti je, da bo ot-
rok v adolescenci trpel za 
anksioznostjo. Zakaj? Tak-
rat začuti nemoč obvladova-
nja, hkrati pa se zelo zave-
da svojih kvalitet, ki jih ne 
izkorišča. Lahko se hvali in 
velik odstotek oseb z ADHD 
spremlja ego, ki se ga hkra-
ti zelo čustveno zaveda. Po 
domače povedano to pome-
ni, da je oseba čez dan pe-
telin, zvečer pa doma pod 
odejo joče. V ozadju so sti-
ske. Že od samega začetka 
je potrebna obravnava dru-
žine kot celote, vključiti je 
treba šolo, pomembne so 
aktivnosti skupine za star-
še. Starši se pogosto bojijo 
družbene stigme. Ni čarob-
ne kapljice, življenje je tis-
ta kapljica. Starši in učite-
lji morajo biti pravilno vo-
deni. Ne gre samo za razu-
mevanje ADHD, gre tudi za 

toleranco, ki mora biti ne-
koliko višja, tem otrokom je 
treba dati več prostora, več 
časa ...« pravi Sotirov.

Pomen prehrane

Velika težava je impulziv-
nost. »Oseba reagira hitro, 
ne da bi preverila, premis-
lila. In potem sebe čuti kot 
slabega, je razočarana, ker 
nima kontrole nad sabo, 
nad svojim vedenjem. Svet 
zaznavamo, kot bi ga vodila 
čustva, ne možgani. Nima-
mo zavore. Misli so ves čas 
tudi drugje, smo ves čas v 
prestrašenem stanju. Naša 
čustva deluje z desetkratni-
kom. Kortizol in adrenalin 
sta visoka,« je še povedal 
Sotirov. Velik pomen daje 
tudi prehrani. »Zdravila in 
vedenjska terapija so se iz-
kazali za najučinkovitejši 
način za zmanjšanje simp-
tomov ADHD, vendar lah-
ko pomagajo tudi pravilna 
in dobro uravnotežena pre-
hrana. Povečajte vnos belja-
kovin, omejite vnos hrane, 
bogate s kemikalijami, izo-
gibajte se hrani 'sprožilcev' 

in pazite na sladkor. Najbo-
lje je, da sladkor povsem iz-
ločite. Ljudje, ki uživajo ve-
liko sladkarij, imajo lahko 
znižano raven nekaterih bi-
stvenih hranilnih snovi, ki 
pomagajo pri osredotoče-
nosti in koncentraciji. Za 
spodbujanje delovanja mo-
žganov svetujemo prehran-
ska dopolnila, pri čemer 
se prej vedno posvetujte z 
zdravnikom,« pojasnjuje 
in dodaja tudi velik pomen 
ritma spanja. »K ADHD je 
treba pristopiti celostno,« 
poudari.

Za konec omeni še dolgo-
ročni cilj Zavoda Mavrični 

bojevniki, ki je vzpostavi-
ti povezavo s trgom dela. 
»Osebe z ADHD so za ne-
katere poklice resnično ro-
jene. Vsekakor je ADHD 
zanimivo področje, o kate-
rem bomo še veliko slišali 
in govorili.« In še zanimi-
vost, tudi značilna za ose-
be z ADHD: Sotirov je bil 
med najinim dobro uro dol-
gim pogovorom ves čas v gi-
banju. »Če bi meril korake, 
sem zagotovo naredil tri ki-
lometre. Če se usedem, tež-
ko kaj povem. In moje misli 
so bile ves čas pri različnih 
stvareh.«

(Konec)

Maja Bertoncelj

Vrt brez plevela

Rada vrtnarim, nikakor 
pa ne morem sprejeti pripo-
ročil, da je redno pletje vrta 
ljudem psihična sprostitev. 
Jaz v tem ne uživam. Sreča-
la sem znanca, ki mi pripo-
veduje, da vrtnari brez pleve-
la. Kar zastrigla sem z uše-
si, kako je to sploh mogoče, 
saj je vendar plevel povsod. 
Najprej mi razlaga, kako je 
prišel do te informacije, šel 
je na tečaj, uredil grede in 
sedaj poskuša tudi sam vr-
tnariti brez plevela. Razloži 
prvo filozofijo, kako z vsako-
letnim obračanjem zemlje 
(z lopatenjem) prinesemo 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Med »mavričnimi bojevniki« prevladujejo fantje. Diagnoza  
ADHD je v njihovi domeni. Kljub temu pa v zadnjem času 
opažajo tudi vse več deklic, ki imajo diagnosticirano motnjo 
pozornosti in hiperaktivnost. / Foto: Zavod Mavrični bojevniki

plevel pravzaprav vedno 
znova na površje. Ko nosi-
mo na kompost plevel in se 
ta razgradi v kompost, ki ga 
vrnemo na vrt, s tem prine-
semo nova semena plevela 
nazaj v vrt. Kako bi torej člo-
vek presekal to verigo pleve-
la, ki ga mečemo v kompo-
stnik, v katerem nastane 
gnojilo, v katerem je pravza-
prav »semenska banka« ple-
vela? Prvi korak je kompos-
tiranje listja. Kompostirati 
je treba samo listje (vendar 
ne orehovo, ta vsebuje tanin, 
pod orehom pa nič ne raste 
in tudi listje se ne razgra-
di). Včasih smo listje vozili v 
gozd, sedaj vse odpadlo listje 
preprosto poberemo s kosil-
nico. Kosilnica listje zmelje 
in ga »zbere« v svoji košari. 
Pripravili smo ločen kom-
postnik samo za komposti-
ranje drevesnega listja. Pot-
resem ga s preparatom za hi-

trejše kompostiranje. Zna-
nec dodaja tudi substrat, ki 
ostane od gojenja šampinjo-
nov. Tega še nisem preizku-
sila. Kje naj bi človek dobil 
zadosti listja? Ljudje se raz-
lično znajdejo. Eden je prosil 
vrtnarja v parku, drug živi v 
bližini gozda. Listje bo hitre-
je razpadlo, če ga zmeljemo/

zdrobimo, ni pa nujno, da bo 
kompost nastal že v prvem 
letu. Stare vrtne grede vsee-
no oplevemo in nanje nalo-
žimo nov kompost iz listja. 
Ta je zelo mehak in rastli-
ne preprosto plitvo zasaja-
mo v ta novi kompost. Upo-
rabimo zastirko (mrva, sla-
ma, miskantus, žaganovi-
na), ki preprečuje izhlapeva-
nje in rast plevela. Tako do-
bimo mehko zemljo, ki jo 
je enostavno obdelovati. Ko 
mi znanec vse to pripovedu-
je, ga poslušam z odprtimi 
usti. Vsemu prikimavam in 
se hkrati smejem sama sebi 
in svojemu vrtu. Moja zem-
lja je trda, zbita, veliko je ple-
vela, s katerim se mučim in 
ga pulim ven. Mečem ga na 
kompost, ta kompost pa na-
zaj v vrt. Še nekaj mi predla-
ga. Poskusi postopoma, eno 
ali dve gredici, pa boš videla, 
kako se bo obneslo. Torej se-
daj zbiramo listje v enem od 
kompostnikov. Gledam, kje 
v gozdu bo najlažje pristopiti 
do bukovega listja, ki bo naj-
hitreje razpadlo, kakšne vre-
če si bom omislila, da se ne 
bodo takoj strgale, in kako 
mi bo eden od fantov poma-
gal s kosilnico drobiti listje, 
da bo hitreje preperelo. Vrt 
brez plevela, to je kakor da 
bi imela hišo brez prahu in 
umazanije. Kaj bi človek na-
redil, da bi to uspelo. Gotovo 
ni čarobne formule, zagoto-
vo bom pa poskusila.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Učenje
Janez Logar

Kot povsod in vse se je tudi 
učenje močno spremenilo. 
Včasih so se ljudje izšolali 
za en poklic in ga opravljali 
vso delovno dobo. Danes so 
mnogi prisiljeni zamenjati 
poklic, za to pridobiti novo 
znanje in s tem na neki na-
čin na novo zaživeti. Vedno 
več pa je ljudi, ki se zavestno 
odločimo zamenjati pok-
lic. Spet potrebujemo novo 
znanje, veliko učenja, štu-
dija in veliko novih praktič-
nih veščin. V obeh primerih 
je nujno vložiti čas v študij. 
Prvi pravijo, da to morajo na-
rediti zaradi preživetja, dru-
gi pravimo, da izpolnjujemo 
svoje življenjsko poslanstvo. 
V tem primeru je učenje 
užitek, saj spoznavamo 

področje, ki ga imamo radi, 
celo več – izpolnjujemo svo-
jo življenjsko nalogo.

Učenje je kompleksen, ce-
losten proces od podatkov 
preko informacij do znanja. 
Celosten ne v smislu koli-
čine podatkov in informa-
cij, ki jih imamo danes na 
razpolago. Podatkov ima-
mo na razpolago ogromno 
in le manjši del jih predela-
mo v informacijo, še manj-
ši del v naše znanje. Celotno 
znanje se dokončno uresni-
či šele z integracijo novosti 
v že obstoječe znanje v člo-
veku. Običajno menimo, da 
znanje pridobivamo le na 
intelektualnem nivoju – k 
temu nas usmerja tudi ce-
lotna družba, vključno s šol-
skim sistemom. Dejansko 
pa pride do prave integraci-
je novega znanja v obstoječe 
znanje na intelektualnem, 
čustvenem, telesnem in du-
hovnem področju. Šele rav-
notežje vseh štirih nivojev 
omogoča celosten pristop 
do ponotranjenega novega 
znanja v človeku. Ključno je, 
da si človek uredi življenjsko 
držo, ki ga notranje spodbu-
ja k stalnemu učenju. Kajti le 
celostno in integrirano zna-
nje nam bo omogočalo spo-
znavanje življenjskih zako-
nitosti in pomikanje od sla-
bega k dobremu, od dobre-
ga k boljšemu, od nesrečne-
ga k manj nesrečnemu živ-
ljenju, od manj srečnega k 

bolj srečnemu vsakdanjiku.
Moramo pa biti odprti 

za novo znanje. Smešni so 
ljudje, ki so prepričani, da 
zelo veliko, ali celo dovolj ve-
liko, vedo. Več ko vemo, bolj 
smo ponižni in prepros-
ti, ker tako zelo veliko še ne 
vemo. Ni pa smiselno le ko-
pičiti novih in novih podat-
kov. Nujno je, da si dopus-
timo domišljijo in da si do-
volimo počitek, kajti le tako 
se bo novo znanje združilo s 

starim. Le čas potrebujemo 
za to. Počitek, dolgočasenje, 
nič delati, počasi kolesariti, 
pohajkovati po planinah, le-
žati v džakuziju … je pogos-
to zelo produktivno, saj tak-
rat dobivamo nove ideje.

Učenje nečesa novega 
je še posebej pomembno 
v tretjem življenjskem ob-
dobju. Pravimo, da tako os-
tajamo v mentalni kondici-
ji. Družba nam ponuja ve-
liko možnosti za učenje. 
Vprašanje je le, ali vidimo 
dobrobit v vseživljenjskem 
učenju. Zagotovo je uče-
nje precej bolj koristno kot 
posedanje pred ekrani. Do-
datno veselje je še deljenje 
novo pridobljenega znanja 
s prijatelji in znanci. Pred-
vsem poslušanje drugega, 
kaj se je novega naučil.

Učenje rahlja in 

spominja možgane.

Vrt brez plevela, kaj bi 

človek naredil, da bi mu 

uspelo?
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Cekini v Vrtačah, 2. del 

Ko so Toneta z vozom in 
konji peljali k pogrebu, so se 
pogrebci ustavili pri Toneto-
vem križu in malo pomolili 
za njegovo dušo.

Po Tonetovi smrti je v Vrta-
čah gospodaril nekdanji hla-
pec Matevž. Poljanci so na 
god svete Ane vedno romali v 
Tunjice. Pot jih je vodila rav-
no skozi Vrtače. Ob križu so 
se vedno ustavljali in gledali 
vrh križa, kdaj se bo pozlatil, 
pa nikoli niso doživeli, da bi 
se napisano uresničilo.

Od Tonetove smrti je mi-
nilo že deset let ali pa še več, 

ko je v bližini križa pasel kra-
ve mlad, bister pastir, ki je 
služil novemu gospodarju. 
Prebral je napis in si ogle-
doval trpečega na križu. Ne-
nadoma se mu utrne misel, 
da je bogati kmet morda za-
kopal svoj denar tam, do ko-
der seže senca križa, ob za-
pisanem dnevu in uri. Ker je 
bilo ravno proti koncu julija, 
tega mesta ne bi mogel kaj 
dosti zgrešiti. S svojo pastir-
sko palico je začel brskati po 
zemlji in kmalu ugotovil, da 
je v zemlji nekaj trdega. Po-
noči je z orodjem izkopal lo-
nec z goldinarji in ga skril v 
seno v svislih. Zavedal se je, 

da je nenadoma postal bo-
gat. O tem ni nikomur črh-
nil niti besedice. Nekaj te-
dnov je čuval svojo skriv-
nost, nato pa je nekega veče-
ra gospodarju dal odpoved.

V culo je skril zlatnike in 
srebrnike, lonec je razbil, 
črepinje pa vrgel v grmovje. 
Odšel je proti Karavankam, 
v kraje, kjer je bil doma. Čez 
nekaj časa je v sosednji vasi 
kupil zapuščeno kmetijo, se 
oženil in s svojo družino dol-
go živel. Svojim otrokom je 
šele na smrtni postelji, malo 
pred tem, ko se mu je življe-
nje izteklo, povedal zgodbo 
svojega življenja.

 Ivan Nograšek

Priimek Klinar ima še raz-
ličico Kliner. Isti priimek so 
namreč zapisovali različno. 
O njegovem nastanku obsta-
jajo tri teorije. Klinar je izpe-
ljava iz besede klin. Jeziko-
slovec Janez Keber pravi, da 
je Klin včasih bilo tudi oseb-
no ime, vzdevek ali izumr-
li priimek. Na Štajerskem 
je osebno ime Klin obstaja-
lo še po prvi svetovni vojni.

Priimek Klinar je zemlje-
pisni priimek. Nastal je zara-
di kraja, iz katerega je prišel 
Klinar. Jezikoslovec dr. Mar-
ko Snoj v svojem odličnem 
Etimološkem slovarju slo-
venskih zemljepisnih imen 
(Založba ZRC SAZU 2009) 
pravi, da klin nastopa v mno-
gih zemljepisnih imenih. 
Prvotni pomen besede je tri-
kotna parcela v obliki klina. 

Lahko pa je to tudi manjši 
greben, ki se od hrbta spušča 
v nižino. Posestnik trikotne 
parcele ali kmetije pod gor-
skim klinom je lahko dobil 
vzdevek ali priimek Klinar, 
pojasnjuje dr. Snoj.

Sam izvor besede je in-
doevropski, razlaga Snoj: 
njegov koren kelh pome-
ni tolči, lomiti, klati, kovati. 

Prvotni pomen je, da gre za 
»sredstvo, s katerim se kaj 
razkolje«. Besedo klin s po-
dobnim ali enakim pome-
nom najdemo tudi v drugih 
slovanskih jezikih.

Soroden priimek je prii-
mek Klinec. V Goriških br-
dih je njegovo glavno in naj-
večje gnezdo priimka Klinec. 
Zapisovali so ga tudi Klinc, 

Klinic in Klinac. Zgodovinar 
Peter Stres pravi, da je bese-
da klin lahko tudi krčenina, 
izkrčen travnik v gozdu ali 
bregu v obliki klina. V Bene-
ški Sloveniji imamo zaselka 
Klinac in Klinški Malin v Idr-
ski dolini (Valle dello Iudrio) 
tik ob današnji meji s Sloveni-
jo. Božo Zuanella pravi, da je 
tudi v Nadiški dolini v Beneči-
ji več ledinskih imen zemljišč 
v obliki klina, ki jih domači-
ni imenujejo V Klinu ali Klin.

Janez Keber omenja, da lo-
ški urbar leta 1501 omenja Ju-
rija Klinarja z Okroglega (Iuri 
Klynner). Zanimive omem-
be so naštete tudi v Histo-
rični topografiji Kranjske do 
leta 1500, ki so jo pripravi-
li na ZRC SAZU. Klinja vas 
pri Kočevju je prvič omenje-
na leta 1494 (Klingendorf) in 
1574 (Klindorf). Kmetijo Kli-
nar v Zgornji Besnici pa naj-
demo omenjeno še prej: 1421 
(ain huben gelegen am Klyn), 
1456 (in der Vessnicz am Clin 
in ze Vessenicz an der Klin).

Klinar je tudi hišno ime. V 
bogati zbirki Slovenska hi-
šna imena, ki obsega popis 
več kot štiristo naselij, prete-
žno gorenjskih, in ki se kon-
ča z izdajo knjižice za vsako 
vas in postavitvijo lične table 
s hišnim imenom v narečni 
obliki. Nomen vulgaris pri 
Klinarju so doslej popisali v 
naslednjih krajih: Podbrez-
je, Podhom, Poljšica pri Gor-
jah, Koroška Bela, Zgornja 
Besnica, Kropa in Slovenski 
Javornik. Vsa ta hišna imena 
so vpisana tudi v Register ne-
snovne kulturne dediščine.

V Sloveniji je ljudi s pri-
imkom Klinar 538, največ 
na ožjem Gorenjskem (258). 
Število rahlo pada, leta 1971 

je bilo Klinarjev 559. Med 
gorenjskimi priimki je med 
stotimi najpogostejšimi. 
Natančnega podatka nima-
mo, ker Statistični urad Re-
publike Slovenije za Go-
renjsko šteje samo gorenj-
sko statistično regijo, med-
tem ko so južni in vzhodni 
deli Gorenjske del tako ime-
novane Osrednjeslovenske 
statistične regije. Mimogre-
de, geografsko spadajo pod 
Gorenjsko tudi Šentvid nad 
Ljubljano, Črnuče, Litija in 
velik del Zasavja. Na svetu je 
Klinarjev okoli 750. V ZDA 
jih je 83, v Avstriji 50, Nem-
čiji 25, Peruju 12, na Hrva-
škem 10. Očitno imajo vsi 
Klinarji slovensko poreklo.

Klinar, priimek izpod klina, 1. del

Vpis smrti šestletnega Lovrenca, sina Mihaela Klinarja, 
v mrliški knjigi Župnije Jesenice leta 1672. Knjigo hrani 
Nadškofijski arhiv Ljubljana (M 1672–1741, zv. 1, str. 1).

Razmeroma čitljiv in lep vpis krsta Janeza Klinarja (Joannes 
Clinar), ki se je zgodil na Jesenicah 6. avgusta leta 1700. 
Andrej Klinar in Neža sta imela zelo ugledno družbo. Boter 
je bil Lovrenc Klinar, verjetno bližnji sorodnik, botrica pa 
je bila plemkinja: domina Marghareta de Reia. Knjiga je v 
Nadškofijskem arhivu Ljubljana (K 1700–1745 Jesenice, zv. 
3, str. 3).

Vaš razgled

Dodobra smo zakorakali v jesen in večina ptic selivk je že odletela v tople kraje. Drobni 
vrabci pa ne. Vse leto ostajajo pri nas. Pozimi kljubujejo mrazu, v teh dneh pa lovijo 
tople sončne žarke in potrpežljivo, včasih celo predrzno čakajo na drobtinice, ki jih gostje 
puščajo za seboj na redko zasedenih mizah gostinskih teras. M. A. / Foto: Gorazd Kavčič

Cvetenje povezujemo s pomladjo, s prebujajočo se naravo, a tudi v teh dneh ni neobičajno. 
Nežni vijoličasti cvetovi navadne ciklame so lahko še ves november in celo kasneje del 
pisane jesenske odeje na gozdnih tleh. Zgodi pa se, da jih zaradi prevladujoče barve (in 
količine) listja prezremo … A. J. D. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Tunjiške zgodbe (13)

Petelinja pravda
Še v času bivše Jugoslavi-

je sta se dva tunjiška grun-
tarja prepirala, kje naj bi toč-
no potekala meja med njuni-
ma parcelama. Prvi je trdil, da 
desno od debelega hrasta in da 
je ta hrast njegov. Drugi pa, da 
mu je že pokojni stari oče go-
voril, da je meja na drugi stra-
ni hrasta. Prepir je prerastel 
v pravi spor med družinama. 
Pa se je eden izmed njiju od-
ločil in na semanji dan, ko je 
bil ravno v Kamniku, stopil 
na sodišče in hotel tožiti sose-
da, češ da si lasti njegovo zem-
ljo. »Da,« pravi sodnik, »prav, 
kar najemite advokata, da vas 
bo zastopal, in skupaj vloži-
ta tožbo.« Tožnik gre samo 
preko ulice, kjer je imel svoj 
urad najbolj znani kamniški 

advokat. Najame advokata, ki 
mu ob plačilu nekaj na račun 
obljubi, da bo zadevo uredil, 
seveda v njegovo korist. Ve-
sel, da bo končno prišla pra-
vica na dan, se naš rojak poda 
v bližnjo gostilno pri Kendetu 
in se kar malo zapije.

Pa je naključje hotelo, da 
je prav enako mislil drugi so-
sed, le advokat mu je rekel, da 
ga ne more zastopati, ker ima 
že itak preveč dela. Napisal pa 
mu je priporočilno pismo za 
svojega prijatelja, prav tako 
uglednega pravnika v Domža-
lah, ki ga bo zagotovo zastopal, 
jasno v pošteni pravdi v njego-
vo korist. Priporočilo je vtaknil 
v kuverto, jo zalepil, nanjo pa 
napisal ime in naslov odvetni-
ka v Domžalah. Tudi ta prav-
dar je bil prepričan, da je naj-
manj pol tožbe že dobljene, 

zato mora ta uspeh malo za-
liti v že znani gostilni v bliži-
ni. V gostilni sta kot skrega-
na sedela vsak v svojem kotu 
gostilne. Pa se je čas vlekel in 
oba sta bila že krepko v roži-
cah. Pa se je ta drugi spom-
nil, da bi le pogledal v pismo, 
kaj mu je advokat napisal kot 
priporočilo. Odprl je kuverto 
in prebral: »Spoštovani kole-
ga! K meni sta prišla dva srbo-
rita petelina, enega oskubi ti, 
drugega bom pa jaz. Lep poz-
drav!« Pa še podpis Kamniča-
na je bil spodaj.

Od razočaranja je drugi to-
žnik priporočilo takoj strgal. 
Prisedel je k sosednji mizi, 
kjer je njegov sosed že kar 
malo čudno gledal. Naročil 
ga je še en liter za oba skupaj. 
Pozno zvečer sta menda obje-
ta prepevala skozi kurjo doli-
no proti domu. Mejo sta men-
da sama rešila, pa še zastonj je 
bilo. Ko se je za primer izve-
delo, je kar dobro vplivalo na 
pravdarje v vasi.

Ivan Nograšek

Tunjiške zgodbe (14)

Gorenjski priimki
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Po manjšem finančnem šoku si boste kmalu opomogli, še 
vedno pa so pred vami pričakovanja drugih in vaše neizpol-
njene obljube. Čeprav vam nihče ne bo ničesar očital, se 
boste počutili obremenjeni s pričakovanji drugih.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Družite se po dolgem in počez, saj so vam zvezde naklonje-
ne in planeti vabijo k srečnim partnerskim razmerjem. Če 
niso v igri partnerski odnosi, pa so dobri obeti za odlične 
prijateljske naveze, ki jim lahko zaupate marsikaj in si olaj-
šate življenje.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Planeti vam bodo ponudili luč na koncu tunela. Ponujajo 
vam rešitev za situacijo v partnerskem odnosu, ki ste jo že 
predolgo puščali viseti v zraku in ste se bali pristopiti k nje-
nemu reševanju. Nekdo vam bo stal ob strani, zato se po-
gumno postavite zase.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Občutek, da vam zaradi vseh opravkov, ki so pred vami, 
teče voda v grlo, je izključno vaš »pridelek«. Organiziranje 
zadev vam tokrat ni šlo najbolje od rok, zato stvari najprej 
spravite v pravi vrstni red, potem pa se jih boste lotili brez 
večjega stresa.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Imeli boste občutek, da vas obliva strastna in kreativna ener-
gija. Vezani se boste trudili, da bi na domačem ognjišču raz-
pihali ogenj strasti, samski pa boste imeli na področju par-
tnerjev veliko sreče. Poslovno je pred vami večji projekt.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Nekdo, čigar priznanja in potrditev si želite in si za to tudi 
prizadevate, se bo izrazil izjemno pozitivno o vas. Za to de-
janje bodite predvsem hvaležni in to naj vam da tudi nove 
energije za doseganje ciljev, ki ste si jih zastavili.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Okoli vas pluje oblak sreče, ki vam bo naklonil dobre novi-
ce na delovnem mestu. Ljudje okoli vas bodo opazili vaša 
prizadevanja in vas primerno nagradili. Nagradite se vendar 
malo, saj ste si zaslužili. Konec tedna bo zanimivo.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Počutili se boste zelo romantično in po glavi vam bodo ho-
dile same zabave. Držite besedo, čeprav dano samo sebi! 
Niso vsi za vse in vi imate več kot dovolj razočaranj, ker ste 
zaupali napačnim ljudem. Postavite se na prvo mesto.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Zaznavali boste usklajenost življenja v vsem okoli sebe. 
Preplavila vas bo hvaležnost za vse, kar vam je na voljo in 
kar ste dosegli. Bodite pozorni na okolico in stvari, ki vam 
jih pripoveduje intuicija. Karizmatični boste kot že dolgo ne.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Uživali boste v družbi ljudi, kjer ste lahko popolnoma spro-
ščeni in lahko odprete svojo dušo in izpoveste svoje misli 
in stališča. Pozorni bodite na skrite občudovalce, a zavedaj-
te se, da tudi neopazni tekmeci ne bodo daleč. Govorice o 
vas so mogoče.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Za prijatelje si je treba čas vzet' … In vi si ga vsekakor bos-
te. Ukvarjali se boste s težavami prijatelja ali celo več njih, a 
to vam ne bo odveč, saj boste hkrati uživali v njihovi družbi 
in se sprostili kot že dolgo ne. Vse ima vedno svoj namen.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Zadeve se vam bodo razjasnile med meditacijo ali pa med 
kakšno drugo sprostitveno tehniko. Odvisno. Upoštevajte 
svojo intuicijo in poskusite si zapomniti svoje sanje, ki vam 
bodo podale marsikateri odgovor na trenutne zagate.

HOROSKOP

TANJA

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

A

9 5 2
7 2 6

6 3 1
2 5

9 1 8 6
8 9

5 2 8
4 7 3

4 1 7

TEŽJI  
SUDOKU

917562483
358914726
642873591
134726859
795148362
286395174
561237948
473689215
829451637

A

1 3 8 4
6 5 9 2

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

6 8 5 7
5 2 1 9

8 7 2 3
4 9 5 1

LAŽJI  
SUDOKU 

REŠITEV

137265894
865149327
942378615
258617943
793452168
614983572
376521489
581794236
429836751

TA JE DOBRA

Rešitev:

Rešitev:

Zdravilo za vse bolezni
Na dolenjskem podeželju zdravnik pojasnjuje pacientu: 
»Tole zdravilo je za vaše težave z nespečnostjo, tole je 
odlično za živce, tole vam bo pomagalo pri depresiji …«
Pacient: »Najlepša hvala gospod zdravnik. Ampak ali 
imate mogoče še kakšno drugo zdravilo poleg cvička?«

Krava
Marjan rešuje križanko in vpraša Jožeta: »Povej mi žival 
s petimi črkami, ki se začne in konča na R.«
»Krava,« kot iz topa odgovori Jože.
»Kako krava? To ni mogoče!«
»Preprosto. Krava se začne z rogovjem in konča z repom.«

Zlata ribica
Blondinka ujame zlato ribico in ta ji reče: »Če me izpustiš 
nazaj v vodo, ti izpolnim tri želje!«
»Katere pa?« vpraša blondinka.

Delovna doba
Prijatelja se pogovarjata: »Koliko časa pa že delaš v tem 
podjetju?«
»Odkar sem dobil opomin disciplinske komisije. Prej sem 
bil bolj 'na izi'.«

Kaj je zloraba
»Polde, si ti kdaj slišal za zlorabo alkohola?«
»Seveda. To je, ko nekateri s 'šnopsom' čistijo rane, bri-
šejo prah, pomivajo okna, celo mažejo rame in kolena!«

Samostojno življenje
»Mami, oči, odločil sem se, da bom živel sam!«
»Odlično, sinko! Saj si res že dovolj star, da se osamosvojiš.«
»Se strinjam. Kovčke imata pred vrati.«
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Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): 

18,1−16,2 (NEVC). Emisije CO
2
: 0 g/km. Emisije CO

2
 med vožnjo 

in skupne emisije CO
2
 so odvisne od vira električne energije. 

Volkswagen zato priporoča uporabo ekološko pridobljene 

elektrike. Ogljikov dioksid (CO
2
) je najpomembnejši toplogredni 

plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 

zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 

kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 

povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM
10

 

in PM
2.5

 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

www.volkswagen.si/id5

Popolnoma električni

Na poti do brezemisijske mobilnosti za vse.

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v  

kupon iz križanke) pošljite do srede, 23. novembra 2022, na Gorenjski glas, 

Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjs-

kega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 269 
www.avtohisavrtac.si

1. nagrada: 

vikend paket VW ID.5

2. nagrada: 

enodnevna uporaba 

VW ID.5

3. nagrada: poklanja 

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

PRIREDITVE

Loške hiše – kje se skriva zaklad?

Škofja Loka – Linija spominkov Loške hiše je nastala kot rezul-
tat sodelovanja trgovine Rozamunda in Turističnega društva 
Škofja Loka, pri izvedbi pa sta sodelovala tudi oblikovalka 
Mateja Štruc in pisatelj Jasmin B. Frelih. V soboto, 12. no-
vembra, se boste lahko podali na krajši sprehod po mestu, 
na katerem bo zbrane po točkah v mestu vodila ustvarjalna 
ekipa, posebno doživetje pa bo ustvaril Jasmin B. Frelih, ki 
bo točke povezoval z branjem svoje avtorske zgodbe. Zbirno 
mesto bo ob 11. uri pred trgovino Rozamunda, Mestni trg 5.

Ribja narava v Blejskem jezeru

Bled – Partnerji projekta Ribja narava Gorenjske vabijo na 
izobraževalno-promocijsko delavnico na temo ribje narave 
(Blejsko jezero), ribogojstva in sonaravnega gospodarjenja z 
ribjimi vodami. Delavnica bo v torek, 15. novembra, od 9.30 v 
ribogojnici Ribiške družine Bled. Več informacij o dogodku in 
obvezna prijava za brezplačno udeležbo: 040 303 752, info@
ctrp-kranj.si in FB-strani CTRP Kranj.

Ribja narava v Tržiški Bistrici

Jelendol – Partnerji projekta Ribja narava Gorenjske vabijo na 
izobraževalno-promocijsko delavnico na temo ribje narave 
(Tržiška Bistrica), ribogojstva in sonaravnega gospodarjenja z 
ribjimi vodami. Delavnica bo v torek, 15. novembra, od 12. ure 
v ribogojnici Meglič v Jelendolu. Več informacij o dogodku in 
obvezna prijava za brezplačno udeležbo: 040 303 752, info@
ctrp-kranj.si in FB-strani CTRP Kranj.

Zaključni dogodek Ribje narave Gorenjske

Žeje pri Naklem – Partnerji projekta Ribja narava Gorenjske 
vabijo na zaključni predstavitveni dogodek projekta. Ta bo v 
četrtek, 17. novembra, od 16. ure na širšem območju ribnikov 
Žeje. Na dogodku bodo na terenu ali s pomočjo prezentacij 
predstavljeni rezultati projekta, predvsem nove pridobitve gle-
de opreme in ureditve na ribnikih Žej in Trbojskega jezera. Za 
Bohinj bo predstavljen nov naravoslovni film Skrivno življenje 
rib. Prav tako bodo predstavljeni novi izobraževalni programi 
in turistični paketi s poudarkom na ribjih vodnih vsebinah. 
Zanimivo bo predvsem za razvojne institucije in občine, tu-
ristične organizacije in ponudnike, občine, ribiške družine ... 
Vsi udeleženci pa bodo lahko tudi pokusili ribje dobrote iz 
ribogojnice Cvenkel iz Mošenj. Več informacij o dogodku in 
obvezna prijava za brezplačno udeležbo: 040 303 752, info@
ctrp-kranj.si in FB-strani CTRP Kranj.

IZLETI

Martinova pot čez Konjiško goro

Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 19. 
novembra, pohodniški izlet po Martinovi poti čez Konjiško 
goro: Slovenske Konjice–Konjiški grad–Žička kartuzija–Špi-
talič–Grušce–Vodule–Sv. Uršula–Dramlje. Skupne zmerne 
hoje bo od štiri do pet ur. Informacije daje in prijave zbira do 
četrtka, 17. novembra, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Na ogled jaslic v Furlanijo - Julijsko krajino

Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj vabi svoje člane 
v nedeljo, 4. decembra, na ogled jaslic v Furlanijo - Julijsko 
krajino. V dopoldanskih urah boste obiskali staro mestno je-
dro Palmanove, v popoldanskih urah pa pot nadaljevali do 
letoviškega kraja Lignano Sabbiadoro, kjer že več kot deset 
let v začetku adventa zgradijo jaslice iz mivke. Nato se boste 

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali oseb no na 

Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  

Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Rezultati – žrebanje 9. 11. 2022

2, 3, 6, 18, 21, 25, 36 in 39

Loto PLUS: 4, 5, 12, 28, 31, 35, 38 in 39

Lotko: 2 6 1 4 4 5

Sklad 13. 11. 2022 za Sedmico: 510.000 EUR

Sklad 13. 11. 2022 za PLUS: 1.480.000 EUR

Sklad 13. 11. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 12. 11.

15.00, 19.15 ČRNI PANTER: WAKANDA 
ZA VEDNO
17.45, 20.30 ČRNI PANTER: WAKANDA ZA 
VEDNO, 3D
15.30, 17.30, 19.30, 21.30 PR’ HOSTAR 
2 ‰ 
20.00 ZAPUŠČINA
18.00 HUDIČEV PLEN
14.45, 17.00 VESELA POŠASTNA DRUŽI-
NA 2, sinhro.
21.00 ČRNI ADAM
18.15 POT V RAJ

16.00 KUNG FU TAČKE, sinhro.
15.45 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 11. 11.

20.00 GORSKA MRZLICA

Sobota, 12. 11.

18.00 VESELA POŠASTNA DRUŽINA 2, sinhro.
20.00 PR’ HOSTAR 2 ‰ 

Nedelja, 13. 11.

19.00 DOBA ARMAGEDONA

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

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 11. novembra

19.30 Dario Fo: VSE ZASTONJ! VSE ZASTONJ (v dvorani PGK)

Sobota, 12. novembra

10.00 Tadej Pišek: EVOLUCIJA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Ponedeljek, 14. novembra

19.30 35. Čufarjevi dnevi – Miha Mazzini: ZA VSE SEM SAMA

 

                        PETKOVA PRIREDITEV 
                              Izvajata: Jadranka Završnik, Urška Košir       

                        DEKLICA S SVETILKO 
                                 Petek, 11. november 2022, ob 17.30  

                                 OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                   
                               

                        SOBOTNA MATINEJA 
                              Izvaja: Kulturni zavod Godot   

                        EVOLUCIJA                
                                 Sobota, 12. november 2022, ob 10.00 

          www.pgk.si                              Prešernovo gledališče Kranj 
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ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630

TRST:   29. 11., STRUNJAN: 25.–30. 11., BANJA VRUĆICA 

S TERAPIJAMI: 18.–25. 11., 21.–28. 11., 9.–16. 12.,  VESELI 

DECEMBER: KOPER: 17. 12., ČAZMA Z ZAGREBOM: 3. 12., 

BOŽIČNI RADENCI: 26.–29. 12. www.rozmanbus.si

odpeljali do Gradeža, kjer si boste ogledovali številne jaslice, 
in se nato v zgodnjih večernih odpravili proti domu. Prijave 
sprejemajo v pisarni društva v torek in četrtek od 15. do 17. 
ure ali na telefon 051 645 781. Prostih je samo še dvajset mest.

Šenturška gora–Prgozdni–Ambrož

Kranj – Društvo upokojencev Kranj obvešča, da bodo planin-
sko-pohodniški izlet Šenturška gora–Prgozdni–Ambrož, ki 
je odpadel zaradi vremenskih razmer, ponovili v četrtek, 24. 
novembra. Odhod z osebnimi avtomobili bo ob 8. uri izpred 
Globusa, vstopni postaji bosta tudi Lon in Boltez. Prijave z 
vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 21. no-
vembra.

OBVESTILA

Orientalski plesi

Naklo – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v pone-
deljek, 14. novembra, od 18.45 do 19.45 potekala skupinska 
vadba orientalskih plesov, ki so odlična vrsta rekreacije za 
deklice in ženske vseh starosti. Na delavnici boste spoznali 
osnove gibe ter jih povezali v zanimive kombinacije.

Vadba za zdravo hrbtenico

Šenčur – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v to-
rek, 15. novembra, od 8.30 do 10. ure v Osnovni šoli Šenčur 
(stranski vhod) potekala vadba za zdravo hrbtenico, ki jo bo 
vodila Ula Hribar Babinski.

Izdelovanje krpank

Šenčur – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v torek, 
15. novembra, od 17. do 19. ure šiviljska delavnica: Izdelava 
krpank – patchwork. Izdelovali boste preproste krpanke v raz-
ličnih tehnikah in najpogostejših vzorcih. Iz že uporabljenega 
blaga ali ostankov blaga boste ustvarili unikatne izdelke za 
dom ali kot darilo za najdražje prijatelje.

Izdelava novoletnih čestitk

Kranj – Članice Sekcije za ročna dela Društva upokojencev 
Kranj vabijo na delavnico Izdelava novoletnih čestitk, ki bo 
v torek, 15. novembra, z začetkom ob 15. uri. Delavnica bo v 
sobi Sekcije za ročna dela na Tomšičevi 4 (v pritličju). S seboj 
prinesite svoj material.

PREDAVANJA

Dvig odpornosti v jesensko-zimskem času in 
prehrana

Begunje – Društvo upokojencev Begunje vabi na predavanje 
medicinske sestre Dvig odpornosti v jesensko-zimskem času 
in prehrana. Predavanje se bo v sredo, 16. novembra, ob 9. uri 
začelo v prostorih društva. Po predavanju bo sledila meritev 
tlaka, sladkorja in holesterola v krvi.

Spoznavanje notranjega čustvenega sveta

Preddvor – Na Gradu Dvor se bo v sredo, 16. novembra, ob 
19. uri začelo predavanje, razmišljanje in pogovor s psiho-
terapevtko Katjo Lesar z naslovom Spoznavanje notranjega 
čustvenega sveta. Vstopnine ne bo.

RAZSTAVE

Nekoč in danes

Radovljica – Fotografsko društvo Radovljica vabi v galerijo 
Pasaža v Radovljiški graščini, kjer do konca meseca razsta-
vlja član društva, fotografski mojster Jasim Suljanović. Avtor 
predstavlja fotografije, ki jih je posnel na Škofjeloškem pasi-
jonu, fotografije starega mestnega jedra Tržiča in njegovih 
prebivalcev po končani drugi svetovni vojni ter fotografije 
sodobne ženske.

Škofja Loka – Kaki ali zlato 
jabolko, kot ga tudi imenuje-
mo, izvira iz gora centralne 
Kitajske, kjer ga gojijo že ne-
kaj tisočletij. Zunaj Azije se 
je začel razširjati predvsem v 
19. stoletju, v zadnjem dese-
tletju pa je postal priljubljen 
tudi med prebivalci Evrope, 
saj mu ustreza mediteran-
sko podnebje, zato ga v Slo-
veniji gojijo predvsem v Is-
tri, na Vipavskem in v Gori-
ških brdih. Da pa je s segre-
vanjem ozračja vedno bolj 
priljubljen tudi na Gorenj-
skem, je te dni opaziti tudi 
na našem koncu.

»Kaki sem posadil pred 
devetimi leti. Sprva ni rodil, 
zadnjih nekaj let pa je, ven-
dar toliko plodov ni imel ni-
koli prej. Samo na enem 
drevesu jih je zagotovo pet-
deset kilogramov,« je pove-
dal Škofjeločan Jože Bernik, 
ki ima sadovnjak v Veštru, 
kljub častitljivim 93 letom 
pa še vedno uživa tako na 
vrtu kot v sadovnjaku. »Le-
tošnje poletje je bilo res to-
plo in zato je tudi kaki dob-
ro rodil. Sedaj ga bomo ob-
rali, plodove pa bomo pojed-
li domači, še več pa jih bomo 
zagotovo podarili prijate-
ljem in znancem,« je še do-
dal Jože Bernik.

Rekordna letina kakija
Vilma Stanovnik

Jože Bernik ob kakiju na vrtu v Veštru / Foto: Vilma Stanovnik
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STAREJŠI šivalni stroj, tel.: 031/567-
129 22002842

OGREVANJE,  
HLAJENJE

PRODAM

RABLJENO kombinirano peč CK KTK 
34 z bojlerjem, gorilec CTC, in kov. 
cisterno, 2.000-litrsko, tel.: 040/522-
329 22002792

GLASBILA
KUPIM

KLAVIRSKO  harmoniko, tel.: 
070/423-493 22002823

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

2 para tekaških smuči, stare 60 let, 
tel.: 041/586-355 22002813

KOLO Jeep limited, gorsko, treking, 
26 col, aluminijast okvir, 26 col, cena 
155 EUR, tel.: 070/701-962  
 22002835

HOBI
KUPIM

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

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

VEČ vrst avtosedežev za otroke, poce-
ni, tel.: 031/583-269  
 22002800

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

ELEKTRIČNI invalidski voziček, tel.: 
040/951-707 22002778

HLAČNE plenice tip ID Slip in Tena, 
velikost M, več paketov, originalno za-
prtih, tel.: 051/301-674 22002790

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

NOVO, manjšo pasjo hišico, ugodno, 
tel.: 031/850-536 22002828

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 22002769

HLADILNI agregat Eurocool SD-25, 
bazen za mleko 300 litrov in 200 litrov, 
nakladalko 25 m3, tel.: 041/481-588  
 22002826

PRIKOLICO za prevoz okroglih bal 
15 km, hidravlično nakladanje, tel.: 
041/807-416 22002844

TRAVNIŠKO brano na kroge in trosilec 
hlevskega gnoja, tel.: 041/364-504  
 22002838

KUPIM

SNEŽNE verige za traktor dim. zadaj 
28 col, širina 16,9, spredaj 24 col, širi-
na 11,2, za Zetor 6245, tel.: 041/874-
181 22002820

TRAKTOR, mulčar in traktorsko frezo, 
tel.: 031/443-957 22002780

TRAKTOR in vrtavkasto brano, tel.: 
068/150-640 22002787

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči jedilni krompir: sora, de-
sire, belarosa in slavnik, tel.: 041/971-
508 22002783

GOZDNI in cvetlični med, tel.: 
040/419-366 22002819

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

NEŠKROPLJENA jabolka, cena 1,20 
EUR/kg, Gorje, tel.: 040/529-521 
 22002796

NEPREMIČNINE
STANOVANJA

KUPIM

DVOSOBNO stanovanje na Gorenj-
skem, v bloku ali večstanovanjski stav-
bi, lastništvo in vpis v ZK urejena, tel.: 
031/751-051 22002784

POSESTI

PRODAM

TRAVNIK v vasi Luže, 4.000 m2, tel.: 
040/244-011 22002761

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI

PRODAM

OHRANJEN Suzuki SX4 1.6 TD, 4 WD, 
letnik 2017, 99.500 km, 1. lastnik, po-
trjena serv. knjiga, tel.: 041/816-528  
 22002771

DRUGA VOZILA

PRODAM

POČITNIŠKO prikolico Adria, letnik 
1996, reg. do 2024, za 5 oseb, z 
baldahinom, cena 3.900 EUR, tel.: 
031/374-706 
 22002793

AVTODELI IN OPREMA

PRODAM

ZA osebni avto prodam strešni prtlja-
žnik za 3 kolesa, cena 50 EUR, tel.: 
030/793-934 22002805

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

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

TOPLOTNE ČRPALKE

 

DOBAVA TAKOJ

IZE d.o.o 
Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ

041 669 742

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

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

Čokolada je kraljica 

sladic, okusna 

in neizogibna 

poslastica, ki jo 

obožujejo tako 

stari kot mladi.  V 

knjigi boste našli 

recepte za kremna 

peciva, biskvitna 

peciva, peciva 

brez peke, peciva 

iz krhkega testa, 

torte in ostale 

sladice, v katerih 

seveda kraljuje 

čokolada.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  

se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani

EUR

Vas zanima, kako 

se vnuki učijo 

pomembnih 

vrednot in 

življenjskih 

modrosti, ki jim 

pomagajo, da v 

času odraščanja 

bolje razumejo 

sebe in druge?

Vzemite v 

roke Kuhinjske 

prismodarije, v 

njej boste našli 

namige, ki jih je 

vredno posnemati 

ter tudi kuharske 

recepte!
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  

se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

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

EUR

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

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

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

KUPIM

JEKLENA platišča 6,5J, 16-43, na 4 
vijake, tel.: 040/378-176 22002809

TEHNIKA
IŠČEM

GRAMOFON, tel.: 04/25-21-167  
 22002817

STROJI IN ORODJA
DVIŽNO košaro prodam ali oddam, 
tel.: 041/516-692 22002814

PRODAM

MANJŠO motorko in vidia kline za cir-
kular, tel.: 041/364-504 22002833

PARKOVNI traktor Siga SC 84, tel.: 
041/648-187 22002797

ZA simbolično ceno prodam zalogov-
nik za petele in veliko kotno brusilko 
Iskra, tel.: 041/564-366 22002791

KURIVO
PRODAM

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

BUKOVA, hrastova in jesenova drva v 
okolici Kranja, tel.: 041/971-508 
 22002782

SUHA bukova razžagana drva, Gorje, 
tel.: 031/561-707 22002804

SUHA drva – hrast, kostanj, jesen – in 
suhe deske debeline 5 cm – smreka, 
bor, tel.: 041/481-588 22002827

SUHA jesenova drva, cena 70 EUR/
m3, možen prevoz, okolica Kranja, tel.: 
041/855-359 22002829

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

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin, centralno in krušno peč, tel.: 
041/986-986 22002822

TRSKE, vreča 5–6 kg, cena 3 EUR, 
tel.: 030/747-132 22002818

V Poljanski dolini prodam 10 m3 suhih, 
cepljenih, mešanih drv, cena 65 EUR/
m3, tel.: 04/51-91-868, 031/201-
467 22002794

STANOVANJSKA 
 
OPREMA

POHIŠTVO

PRODAM

4 kuhinjske stole, tel.: 031/567-129  
 22002841

GOSPODINJSKI  
APARATI

PRODAM

MALO rabljen starejši šivalni stroj Ba-
gat S. Slavica 555, tel.: 04/51-92-
170, 064/174-067 22002799

MALO rabljen steklokeramični šte-
dilnik s pečico, cena 250 EUR, tel.: 
031/652-310 22002840

                        + poštnina

14
EUR

V knjigi vam razkrivamo 

koristne nasvete in 

postopke za domačo 

pripravo mlečnih 

izdelkov. Od najbolj 

preprostih, kot so 

kislo mleko, jogurt, 

kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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

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

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

dobrodelni koncert  
za družine v stiski

dvorana Golovec v Celju 
sreda, 23. 11. 2022  
ob 20.00
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www.karitas.si

Skupaj delajmo  
za dobro

prenos RTV Slovenija in
 Radio Ognjišče
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ZAHVALA

V 94. letu nas je zapustil oče, dedek, pradedek, tast in stric 

Ivan Jelenc
iz Virmaš pri Škofji Loki

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali 
ob strani. Hvala vam za topel stisk dlani in izrečeno sožalje, za 
darovano cvetje, sveče ter mašne darove.
Posebna zahvala dr. Petri Mesec Rodi in njenim sodelavcem za 
zdravstveno oskrbo in strokovno pomoč ter Lovski družini Selca 
za brezhibno organizacijo in izvedbo lovskega pogreba. Hvala g. 
župniku Franciju Aliču za lepo opravljen pogrebni obred in sveto 
mašo, Škofjeloškemu lovskemu pevskemu zboru za sočutno od
pete pesmi ob njegovem slovesu ter rogistom LD Selca. Zahvala 
tudi podjetju Akris za organizacijo in podporo.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njego
vi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi 
Škofja Loka, november 2022

Tvoje srce je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustil dragi ata 

Pavel Piškur
s Partizanske ceste v Škofji Loki

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Zahvaljujeva se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za iz
rečena ustna in pisna sožalja, podarjene sveče in namenski dar.
Hvala vsem, ki ste ga spremljali v času njegove bolezni in ga bo
ste ohranili v lepem spominu.

Hčerki Mateja in Meri 

ZAHVALA

V 92. letu se je poslovil naš dragi mož, oče, ata, tast in stric 

Anton Medvešek
iz Hrastja

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem 
spominu.

Vsi njegovi
Hrastje, 3. novembra 2022

ZAHVALA

V 65. letu starosti nas je nepričakovano zapustil 

Filip Knaflič
z Bleda

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahva
ljujemo se osebju Centra starejših v Horjulu za dolgoletno nego 
in oskrbo, podjetju Pogrebne storitve Novak za dostojno opravlje
no zadnje slovo, g. župniku Janezu Ferkolju za lepo opravljen 
obred ter pevskemu zboru Oktet LIP Bled za vse zapete pesmi.

Žalujoči: bratje Franci z družino, Marjan in Stanislav ter ostali 
sorodniki
Bled, 9. novembra 2022

V naših srcih si zapustil 
svetlobo svoje dobrote.

ZAHVALA

V 93. letu nas je zapustila naša draga sestra in teta 

Frančiška Vončina
iz Hraš pri Preddvoru

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,  
darovali sveče, cvetje in nam izrekli sožalje. Hvala tudi duhovni
ku, pogrebni službi in nosačem.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spo
minu.

Vsi njeni
November 2022

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

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

                        + poštnina

2240Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm

EUR

OSMRTNICA

V 79. letu starosti nas je zapustila naša draga žena,  
mama in babica  

Janka Pipp
rojena Kmetič

Žara drage pokojnice bo v petek, 11. novembra 2022, od 11. ure 
dalje v mrliški vežici na mestnem pokopališču v Škofji Loki. 

Pogreb bo ob 14. uri v družinskem krogu.  

Žalujoči: mož Andrej in otroci Blaž, Jure ter Jerneja z družinami

OREHE, neoluščene, sušene na zra-
ku, tanka lušina, omejena količina, tel.: 
031/236-847 22002802

VZREJNE ŽIVALI

PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele barve, pred ne-
snostjo in kg bele piščance. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 22002719

PRODAM ali menjam plemenskega zaj-
ca nemški lisec, star 5 mesecev, tel.: 
030/793-934 22002806

14 dni staro teličko simentalko, tel.: 
040/529-834 22002832

3 teličke – teličko ČB/LIM, teličko RJ/
ČB, teličko ČB, starost 10 dni, Bohinj, 
tel.: 041/557-575 22002777

3 bikce, težke od 160 do 190 kg, 
simentalci, pašni, eko vzreja, tel.: 
041/943-866 22002808

3 tedne staro teličko belgijsko plavo, 
tel.: 041/386-837 22002834

3 mesece starega bikca in ovco z mla-
dičem ter 13 m hrastovih plohov, tel.: 
030/368-447 22002839

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/643-949 22002789

BIKCA križanca, starega 14 dni, tel.: 
041/665-296 22002821

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
težkega 150 kg, tel.: 051/391-828  
 22002830

HIMALAJSKEGA kozla, star je 1 leto, 
tel.: 04/59-58-391, 040/516-980  
 22002781

KOKOŠI, rdeče grahaste, plave, je-
rebičaste, zelenojajčne, golovratke in 
štajerske. Pripeljemo v večje kraje na 
Gorenjskem.  Kmetija Šraj, Uroš Šraj, 
Čadramska vas 19, Poljčane, tel.: 
031/751-675 22002763

KRAVE simentalke, breje, tel.: 
031/316-609 22002779

KRAVO LS/CK, staro 5 let, s 5-me-
sečnim bikcem, 200 kg, pašna, cena 
1.450 EUR, Bohinj, tel.: 041/536-
878 22002812

KUNCA lisca, star 7 mesecev, za ple-
me, lep, v Križah, tel.: 051/819-044  
 22002810

KUNCE za pleme, tel.: 040/672-702  
 22002795

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

OVCE JS pasme, z mladiči ali brez, 
tel.: 041/548-038 22002815

PRAŠIČE, težke od 120 do 170 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola, in izločene svinje, težke do 300 
kg, možna dostava, tel.: 041/455-
732 22002776

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev, 
tel.: 031/432-299 22002788

TELICO ČB v 9. mesecu brejosti, tel.: 
031/487-080 22002836

TELIČKA limuzin, starega 2 meseca, 
tel.: 041/544-164 22002816

VEČ bikcev LS/RH, starih 10 dni, tel.: 
041/239-468 22002831

ZAJCE, tel.: 031/828-594 22002807

ZAJCE liščke za zakol ali nadaljnjo 
rejo, tel.: 04/25-21-062, 040/674-
688 22002837

KUPIM

BIKA, starega 20–24 mesecev, tel.: 
041/728-092 22002803

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081 
 22002718

OSTALO

PRODAM

HLEVSKO ograjo, krmilno mizo za 
40 živali, lahko tudi po delih, tel.: 
031/343-177 22002843

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

ULEŽAN hlevski gnoj, tel.: 041/901-
888 22002786

ZAPOSLITVE (m/ž)

IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč na domu, či-
ščenje, nega, lahko pomoč v kuhinji, 
Kranj z okolico, tel.: 040/215-044 
 22002801

IŠČEM DELO – z živo glasbo vam pri-
znani duo naredi vzdušje na vašem pra-
znovanju, tel.: 031/325-654 22002811

STORITVE

NUDIM

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

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 22002721

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

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 22002171

ZASEBNI STIKI

IŠČEM

PODJETNIK, 49 let, iz bližine Medvod, 
športni tip, eleganten, nekadilec, z ide-
jo za kavo v dvoje, čaka klic privlačne 
gospe ... lepi trenutki  in razvajanje za-
gotovljeno, tel.: 031/207-203  
 22002824

RAZNO

PRODAM

BON za varno vožnjo na Vranskem, 
vrednost 190 EUR, prodam za 100 
EUR, in gozdarske zaščitne hlače, tel.: 
040/239-365 22002798

SADIKE evodije (čebelje drevo) in ele-
ktromotor 4,7 kw, 1.420 o/min., tel.: 
031/279-942 22002825

SENO – refuza 1.500 kg in zimske 
gume Kleber  HP2 205/65 R15, za 
Berlinga, tel.: 041/694-938 
 22002764

www.gorenjskiglas.si



24 Gorenjski glas

petek, 11. novembra 2022
info@g-glas.si

Letos je Kulturno društvo (KD) Josipine Turnograjske že enajstič razpisalo natečaj za najboljše 
ljubezensko pismo in prvič še natečaj za najboljšo ljubezensko pesem. Odziv po osnovnih in srednjih 
šolah je bil velik, med najboljšimi tremi v posameznih kategorijah Gorenjcev ni, so pa med deseterico.

Preddvor – Razglasitev naj-
boljših natečaja za ljubezen-
sko pismo in pesem v Slo-
veniji za leto 2022 je konec 
tedna gostil Kulturni dom 
Preddvor. Natečaj je bil raz-
pisan med 10. avgustom in 
14. oktobrom 2022, zasno-
van pa v dveh delih, in sicer 
za osnovnošolce in srednje-
šolce. »Pesmi smo letos raz-
pisali prvič, ker je bila to že-
lja mladih. Odziv na razpis 
je bil izjemen,« je pojasni-
la dddr. Mira Delavec Tou-
hami, predsednica KD Josi-
pine Turnograjske, ki je na-
tečaj izpeljalo in organizira-
lo v sodelovanju z Občino 
Preddvor in Zavodom za tu-
rizem Preddvor.

Skupno je na natečaj pris-
pelo 437 izdelkov, smo izve-
deli na prireditvi. Od tega je 
bilo 138 pisem (101 osnovno-
šolsko in 37 srednješolskih) 
in 299 pesmi (252 osnov-
nošolskih in 47 srednješol-
skih). Občinstvu je Delavec 
Touhamijeva zaupala tudi, 
da so v vsem času, kar te-
čaj organizirajo, prejeli 1957 

pisem in prav vsa so shranje-
na v arhivu društva za pri-
hodnje rodove.

Članice strokovne komi-
sije – poleg trikratne dok-
torice in profesorice slo-

venščine in zgodovine Mire 
Delavec Touhami še Sabi-
na Burkeljca, profesorica 
slovenščine, bibliotekarka 
ter tudi ocenjevalka pri zla-
ti hruški, in Neža Cerinšek, 
študentka zadnjega letni-
ka slovenistike na ljubljan-
ski Filozofski fakulteti, tok-
rat pa tudi v vlogi sovodite-
ljice – niso imele lahkega 
dela. Na natečaj je namreč 
prispelo veliko zelo dobrih 
pisem in pesmi. Za temo 
pisem so letos izbrali mla-
de, ker je evropsko leto mla-
dih – tako so mladi pravza-
prav pisali mladim, svojim 
vrstnikom; pri pesmi pa je 
bila tema ljubezen.

Izjemen odziv
»Na natečaj so prispela 

pisma iz vse Slovenije, le-
tos pa smo prejeli tudi pis-
ma slovenskih izseljenskih 
učencev iz Nemčije. Od slo-
venskih regij sta po zastopa-
nosti najbolj izstopali Šta-
jerska in Dolenjska.« Gore-
njcev sicer med najboljšimi 
tremi ni v nobeni kategori-
ji, jih pa kar nekaj zasledi-
mo med deseterico. Med ve-
čino deklet je blestelo tudi 
nekaj fantov, med osnov-
nošolskimi pesmimi je šlo 
prav prvo mesto v fantovske 
roke. Razglasitve se je udele-
žila kar večina povabljenih. 
Prebrali so del pesmi ali pis-
ma – če so želeli, Cerinško-
va pa je udeležencem zasta-
vila še kakšno vprašanje. V 
polni preddvorski dvorani 
smo slišali tudi utemeljitve 
strokovne komisije za tiste 
ustvarjalce, ki so posegli po 
prvih treh mestih. Slednji so 
prejeli tudi unikatne, prav 
posebej za natečaj izdelane 
steklene plakete ter knjižne 
nagrade, posebna priznanja 
pa tudi vsi udeleženci do de-
setega mesta in po pošti tudi 

vsi, ki so se odločili za sode-
lovanje na natečaju.

Namen natečaja je spod-
bujanje mladih, da svoje li-
terarne umetnine predstavi-
jo javnosti, ter dodatna mo-
tivacija pri njihovi ustvarjal-
nosti. Poleg tega z natečajem 
obujajo spomin na prvo slo-
vensko pesnico, pisateljico, 
skladateljico in pravljičarko 
Josipino Urbančič Turno-
grajsko, ki je bila s svojimi 
ljubezenskimi pismi in do-
pisovanjem navdih za nate-
čaj. Prihodnje leto bo minilo 
že 190 let od njenega rojstva. 
Društvo bo sicer rojstni dan 
Josipine Urbančič Turnog-
rajske prihodnje leto zazna-
movalo z več dogodki, sveča-
no odprtje njene prenovlje-
ne sobe pa bo 7. januarja ob 
17. uri. Delavec Touhamije-
va je še povedala, da pri tem 
sodelujeta tudi Zavod za tu-
rizem Preddvor in Dom sta-
rejših občanov Preddvor, v 
nadaljevanju pa bodo sobo 
vsebinsko še nadgradili, in 
sicer tako, da bo povezana 
z Matijo Valjavcem, saj sta 
bila s Turnograjsko rojaka 
in sodobnika.

Alenka Brun

Odziv na natečaja je bil v slovenskih osnovnih in srednjih šolah precejšen, Preddvor pa je gostil najboljše deseterice štirih 
kategorij: dve za pesmi in dve za pisma. / Foto: Alenka Brun

Radovljica – S ponedeljkom se v Radovljici zaključuje letošnja 
sezona izposoje koles Gorenjska.Bike. V mreži, ki deluje že 
tretje leto, je na petih postajah vključenih skupaj 32 koles, od 
tega 20 električnih. V prvem letu je bilo zabeleženih 408 izpo-
soj, lani 550, letos pa že 814. V vseh letih prevladuje izposoja 
električnih koles, ki si jih uporabniki izposodijo v kar okoli 
90 odstotkih, so pojasnili na radovljiški občinski upravi. V 
začetku je bilo v gorenjsko mrežo za izposojo koles vključenih 
pet občin, od letošnjega poletja jih je že osem:: Kranj, Naklo, 
Radovljica, Tržič, Jesenice, Škofja Loka, Cerklje in Bled.

Vsako leto si izposodijo več koles

Kranj – Okrog večine gorenj-
skih hiš raste vinska trta. Og-
romno jo je sorte izabela in 
tudi ljubiteljskim gorenj-
skim pridelovalcem grozdja 
je ta letos dobro obrodila. 
Naša regija sicer ni ravno 
znana po vinogradništvu, 
ima pa enega od najbolj pri-
ljubljenih martinovanj. To 
je Vinska pot v Kranju, ki bo 
letos potekala 18., 19., 25. in 
26. novembra.

Martinovo po kmetijskem 
koledarju zaznamuje konec 
dela na polju, po časovnem 
koledarju pa naravni začetek 
zimskega časa.

Kot ugotavlja statistič-
ni urad, je lani na približ-
no 15.000 hektarjih vino-
gradov raslo skoraj 59 mili-
jonov trsov, prevladovale pa 
so ravno bele sorte grozdja, 
ki jih je bilo dobri dve tretji-
ni. Skupni pridelek je bil lani 
za petino manjši od predho-
dne letine, ki je veljala za 
dobro. Letošnji pričakovani 
povprečni pridelek grozdja 
naj bi bil nekaj slabši od lan-
skega.

Statistični urad je ob mar-
tinovem zbral tudi nekaj 

podatkov o uživanju žlahtne 
kapljice v naši državi: pov-
prečni prebivalec Slovenije 
je lani porabil 35 litrov vina, 
od tega 66 odstotkov belega. 
V trgovini smo za nakup li-
tra namiznega vina odšteli 
povprečno 1,87 evra, za na-
kup litra kakovostnega vina 
pa 4,59 evra. V gostinskem 

lokalu je bilo za liter kako-
vostnega vina treba odšteti 
16,07 evra.

Kako pa je v Sloveniji z 
Martinami oziroma Mar-
tini? V Sloveniji je trenu-
tno 8610 moških z imenom 
Martin in 7312 žensk z ime-
nom Martina. Današnji dan 
je posebej vesel za 5672 Slo-
vencev, ki danes praznuje-
jo rojstni dan, med temi pa 
je 178 Martinov in 176 Mar-
tin. Morda pa sta ravno v tre-
nutku, ko tole prebirate, na 
svet prijokala nova Martina 
in Martin.

Danes praznujemo 
martinovo
Klara Mrak

Medvode – V Medvodah bo jutri, 12. novembra, dogodek Sku-
paj pomagajmo Brini do cilja. Brina Slivniker iz Vaš je deklica, 
ki se je rodila s cerebralno paralizo. Za terapije, ki ji prinašajo 
napredek in korake na poti v čim večjo samostojnost, družina 
potrebuje veliko sredstev. Med 8. in 13. uro boste Brino lahko 
spoznali in ji z donacijami pomagali na Tržnici Medvode. V 
programu bo sodeloval noj Nande s kmetije Cetin, okrepčali 
se boste lahko z vročo ali hladno limonado. Ob 17. uri pa bo 
v Kulturnem domu Medvode otroška predstava gledališča 
Fru-Fru Vidkova srajčica.

Pomagajmo Brini do cilja

Škofja Loka – Jutri, v soboto, Razvojna agencija Sora, partner 
projekta CCI4Tourism, Rozamunda in Turistično društvo Ško-
fja Loka pripravljajo prav poseben sprehod po mestu, imeno-
van Loške hiše – kje se skriva zaklad? Linija spominkov Loške 
hiše je nastala kot rezultat sodelovanja trgovine Rozamunda 
in Turističnega društva Škofja Loka, pri izvedbi pa sta aktivno 
sodelovala tudi oblikovalka Mateja Štruc in pisatelj Jasmin B. 
Frelih. Po točkah v mestu bo vodila ustvarjalna ekipa, prav 
posebno doživetje pa bo ustvaril Jasmin B. Frelih, ki bo točke 
povezoval z branjem svoje avtorske zgodbe. Zbirno mesto 
je pred trgovino Rozamunda na Mestnem trgu 5, sprehod 
pa se bo začel ob 11. uri. Na dogodek so vabljeni domačinke 
in domačini, stari in mladi ter obiskovalci od blizu in daleč.

Sprehod po mestu

Ljubezenska pisma in pesmi

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes in jutri bo delno jasno s precej koprenaste oblačnosti. 
Zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megla. 
V nedeljo bo sprva delno jasno, čez dan se bo pooblačilo in 
proti večeru spet zjasnilo. Ni izključena kakšna dežna kaplja.

Skupno je na natečaj 

prispelo 437 izdelkov, od 

tega je bilo 138 pisem in 

299 pesmi.

Gorenjska sicer ni 

izvorna regija žlahtne 

kapljice, pa vendar tudi 

Gorenjci radi proslavimo 

Martinov god.


