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Nasprotujejo gradnji 
začasnih parkirišč

Rateče – V okoljski organiza-
ciji Alpe Adria Green, ki ima 
sedež na Jesenicah, opozar-
jajo, da v Ratečah uničujejo 
najboljša kmetijska zemljiš-
ča za gradnjo parkirnih pro-
storov. Prijavo so poslali na 
pristojne institucije, tudi v 
kabinet predsednika vlade, 

od naslovnikov pa zahteva-
jo, da takoj posredujejo. Na 
OK Planica pojasnjujejo, da 
se gradijo začasna nadome-
stna parkirišča za po trebe 
FIS svetovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju Pla-
nica 2023 in da bodo takoj 
po prireditvi vsa zemljišča 
povrnili v prvotno stanje.

Suzana P. Kovačič

Zmagovalec letošnjih predsedniških volitev bo po desetih letih nasledil 
Boruta Pahorja. Po nedeljskih volitvah verjetno še ne bo znan, saj se 
napoveduje drugi krog volitev. Jutri in v nedeljo je zapovedan volilni molk.

Kranj – Milan Brglez (pre-
dlagatelja SD in Gibanje 
Svoboda), Anže Logar (dr. 
Romana Jordan in skupina 
volivcev), Janez Cigler Kralj 
(Nova Slovenija – krščanski 
demokrati), Miha Kordiš 
(Levica), Nataša Pirc Mu-
sar (Biserka Marolt Meden 
in skupina volivcev), Vladi-
mir Prebilič (VESNA – zele-
na stranka) in Sabina Sen-
čar (Resni.ca) so kandidati 
na nedeljskih, sedmih pred-
sedniških volitvah v samos-
tojni Sloveniji. Več o njih si 
lahko preberete na notra-
njih straneh časopisa.

Sedmerica kandidatov se 
poteguje za naklonjenost 
skoraj 1,7 milijona volivcev, 
od tega jih ima dobrih 107 ti-
soč stalno bivališče v tujini. 
Prvi volivci so glasove že od-
dali na predčasnem glasova-
nju, ki je na 96 voliščih za 
predčasno glasovanje pote-
kalo od torka do včeraj. Gle-
de na udeležbo v prvih dveh 
dneh predčasnih volitev (po-
datki za včeraj bodo znani 
danes) se obeta boljša volil-
na udeležba kot na zadnjih 
volitvah leta 2017.

Nedeljske splošne volitve 
bodo potekale na 2999 re-
dnih in 88 omnia voliščih, 
v tujini pa je trideset volišč 

na diplomatsko-konzular-
nih predstavništvih v 26 
državah. Za izvedbo voli-
tev in štetje glasov bo v Slo-
veniji in tujini poskrbelo 
približno 19.100 članov vo-
lilnih odborov in njihovih 
namest nikov.

Zadnje javnomnenjske 
ankete sicer napovedujejo, 
da bomo novega predsedni-
ka tako kot že na zadnjih šti-
rih predsedniških volitvah 
od leta 2002 naprej izvolili 
šele v drugem krogu, ki bo 
potekal 13. novembra. Prvi 
delni izidi glasovanja bodo 
znani v nedeljo, predvido-
ma okrog 20. ure. Udeležba na predčasnem glasovanju (fotografija je nastala na Bledu) je bila letos boljša kot 

pred petimi leti. V prvih dveh dneh je glasovalo 2,67 odstotka volivcev. / Foto: Tina Dokl

V nedeljo volimo predsednika
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Z novo investicijo 
Elektra Gorenjska, 
vredno 7,5 milijona 
evrov, je na Trati v 
Škofji Loki zrasla 
posodobljena razdelilna 
transformatorska 
postaja, poleg nje pa 
še stavba krajevnega 
nadzorništva, ki 
skupaj s sodobnimi 
tehnološkimi rešitvami 
omogoča zanesljivo 
oskrbo z električno 
energijo na tem delu 
Gorenjske.

Zanesljiva 
oskrba z 
elektriko

GORENJSKA

Kovači se selijo  
v »pošto«
Kovačnica – podjetniški inkubator 
Kranj se je tudi uradno preselil v 
prenovljene prostore nekdanje po-
šte v mestnem središču Kranja. 
Nudil bo do sto delovnih mest.

7

ŠPORT

Priprave je dobro  
izkoristil
Naš trenutno najhitrejši alpski 
smučar, Kranjčan Miha Hrobat, je 
prejšnji mesec zadovoljen prišel s 
priprav in tekmovanj v Čilu, zdaj 
pa nestrpno čaka začetek sezone.

8

GG+

Svetovna kolesarska 
prvakinja
Škofjeločanka Jožica Anžel je na 
septembrskem svetovnem prven-
stvu v kolesarstvu za amaterje v 
Italiji potrdila naziv najboljše na 
svetu v kronometru.

11

ZANIMIVOSTI

Koncert za prezrte  
žalovalce
Slovensko društvo Hospic je ob 
dvajsetletnici območnega odbora 
Gorenjske izpeljalo dobrodelni 
gala koncert s številnimi nastopa-
jočimi.

24

Simon Šubic

Vabljeni v 
prenovljeni 
salon ETIS.

ETIS Kranj, 
Ljubljanska c. 30  
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Inovativni Izdelki

Mojstrska izdelava

Dolga življenjska doba

Testirani za 10.000 ur delovanja
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Tržič – Na nedavni novinar-
ski konferenci se je predsta-
vil kandidat za župana Obči-
ne Tržič Peter Miklič, univ. 
dipl. sociolog, po rodu Trži-
čan, poročen, oče dveh sinov, 
samostojni podjetnik, stro-
kovnjak za upravljanje s člo-
veškimi viri in organizacijo 
javne ter lokalne samoupra-
ve. Deloval je v gradbeništvu, 
državni upravi, sodeloval v 
evropskih projektih v tujini. 
Je predsednik TD Plac. Svo-
je videnje razvoja občine in 
mesta je strnil v programske 
sklope: podjetno in razvoj-
no, zdravo in aktivno, zeleno 
in prijazno, pestro in strpno 

ter sproščeno in pošteno. 
Kot ključne projekte je opre-
delil aktivno sodelovanje pri 

oživitvi območja BPT (mu-
zeji, knjižnica, trg, hostel, 
park  ...), oživitev mestnega 

jedra (festivalska in sejem-
ska dejavnost, zelena tržni-
ca, obnova stavb, stanovanj-
ski fond  ...), dokončanje 
športnega in šolskega centra 
v Križah, gradnjo prizidka 
zdravstvenega doma, pa tudi 
uveljavitev Tržiča kot traj-
nostne 'outdoor' turistično-
-športne destinacije vključ-
no z ureditvijo prometa in 
infrastrukture v glavnih do-
stopnih točkah – Lom, Po-
dljubelj, Dovžanova soteska. 
Zavzema se za participativni 
proračun, prednostno tudi za 
pregled občinskih nepremič-
nin z zavezo, da se tiste, ki so 
uporabne za stanovanja, ob-
novijo in namenijo mladim, 
družinam ali starejšim.

Kranj – »Mestna občina 
Kranj potrebuje razvoj, gle-
de na moje izkušnje, znanje, 
izobrazbo, voljo in energijo 
pa sem se pustil prepričati, 
da bom kandidiral za župa-
na. Verjamem, da sem spo-
soben zbuditi Kranj iz ra-
zvojnega spanca,« je 45-le-
tni kranjski mestni svetnik 
Igor Velov poudaril ob vlo-
žitvi kandidature za župa-
na, za katero je zbral sko-
raj petsto podpisov volivcev. 
»Zbrali smo jih le v nekaj 
dneh, kar dokazuje, da pri 
ljudeh obstaja želja po spre-
membi, po razvoju Kranja, 
ki bo najprej v korist občank 

in občanov, in da so v meni 
prepoznali dobrega kandi-
data,« je dodal. Poudaril je, 

da je med drugimi podpis 
prispeval tudi Damijan Per-
ne, kranjski župan v letih 

2006–2010, ko je bil Velov 
podžupan.

Prav omenjeno obdobje 
Velov ocenjuej kot najbolj 
plodno v novejši zgodovini 
Kranja: »Pokazali smo, da 
znamo planirati pogumno, 
celovito, razmišljati strate-
ško in na dolgi rok. Dokaza-
li smo, da se v enem manda-
tu da veliko narediti, saj smo 
od ideje do realizacije pripe-
ljali veliko projektov.« Kranj 
je po njegovih besedah v 
zadnjih dvanajstih letih pod 
vodstvom treh županov sta-
gniral tako pri umeščanju 
pravih vsebin v mestno je-
dro in na stanovanjskem po-
dročju kot tudi na športnem 
in gospodarskem področju.

Škofja Loka – »Nekateri me 
poznajo s televizijskih ekra-
nov, iz oddaje Ljubezen po 
domače. Takrat je šlo bolj 
za hec, sedaj pa sem se odlo-
čil, da nekaj ljubezni iz šova 
podarim tudi moji ljubljeni 
Loki. Imam svojo obrt, sode-
loval sem pri Pasijonu, bla-
goslovu konj na Fari, pri-
trkovanju in še kje,« je ob 
predstavitvi povedal 33-letni 
Gašper Hafner iz Papirnice, 
ki je v Škofji Loki županski 
kandidat Slovenske demo-
kratske stranke (SDS).

Ob predstavitvi progra-
ma je Gašper Hafner po-
udaril, da si želi razvoj 

podeželja v smislu pame-
tnih vasi, prav tako pa tudi 
razvoj obrti in podjetništva. 

Med njegovimi pomembni-
mi prioritetami je tudi grad-
nja novega zdravstvenega 

doma, selitev glasbene šole 
v Starološki grad, obnovitev 
Mestnega trga, oživitev pa-
sijonskega življenja, pa tudi 
vlaganje v turizem z oživi-
tvijo puštalskega kopališča 
in ureditve brežin obeh Sor. 
Prav tako želi bolje urediti 
promet ter mesto povezati z 
avtocestnim omrežjem.

Tvorno sodelovanje z 
Gašperjem Hafnerjem je 
obljubil škofjeloški posla-
nec Andrej Hoivik, na pri-
ložnostni predstavitvi pa je 
sedanji škofjeloški podžu-
pan Robert Strah povedal, 
da bo imela lista SDS na 
letošnjih lokalnih volitvah 
28 kandidatov za občinske 
svetnike.

Lista Tržič zmore več je s podporo volivcev vložila kandidaturi za župana Petra Mikliča in občinski svet.

Kandidat za kranjskega župana Igor Velov pravi, da je čas, da se Kranj prebudi iz razvojnega spanca.

To je geslo Gašperja Hafnerja, ki je kandidat Slovenske demokratske stranke za župana Občine Škofja Loka.

Suzana P. Kovačič

Simon Šubic

Vilma Stanovnik

Peter Miklič / Foto: Tina Dokl

Igorja Velova pri kandidaturi podpira tudi Lista za razvoj 
Kranja, s katero kandidira tudi za mestni svet. / Foto: Gorazd Kavčič

Andrej Hoivik, Gašper Hafner in Robert Strah želijo 
sodelovati pri razvoju Škofje Loke. / Foto: Tina Dokl
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Knjigo prejme JANEZ CVEK z Jesenic.

V Tržiču bo kandidiral Peter Miklič

Kranj zbuditi iz razvojnega spanca

Z ljubeznijo do Loke
Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Mali oglas brez ku po na za ra ču
na va mo po ce ni ku, z 20 % po pu stom za na roč ni ke. Ku pon ni 
ve lja ven za ob ja vo pod šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas
nem od del ku. Brez plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve
ljav lja ti pra vne ose be (tudi s. p.). Ogla se spre je ma mo na 
na slov Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po 
te le fo nu 04/201 42 47 ali po epošti malioglasi@gglas.si; 
za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 14. ure 
in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V ma lo oglas nem 
od del ku smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek 
in petek od 8. do 15. ure, v sre do od 8. do 16. ure.  

MALI OGLAS                       oktober 2/22
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

 prodam  kupim  oddam  najamem    

 podarim  iščem  nudim  zamenjam

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _
Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

Kranj – Včeraj se je zače-
la uradna volilna kampa-
nja pred novembrskimi lo-
kalnimi volitvami, obenem 
se je iztekel tudi rok za vlo-
žitev kandidatur za župa-
ne in občinske svete. Občin-
ske volilne komisije morajo 
zdaj preveriti njihovo zako-
nitost in izdati odločbe o po-
trditvi ali zavrnitvi, sezname 

potrjenih kandidatur in list 
kandidatov pa objaviti najka-
sneje 4. novembra.

Osme lokalne volitve v sa-
mostojni Sloveniji bodo po-
tekale 20. novembra, mo-
rebiten drugi krog župan-
skih volitev pa 4. decembra. 
Hkrati s prvim krogom lo-
kalnih volitev bodo v števil-
nih občinah potekale tudi 
volitve v svete krajevnih, va-
ških in četrtnih skupnosti.

Osme lokalne volitve v samostojni Sloveniji bodo 
potekale 20. novembra.

Začetek volilne kampanje 
za lokalne volitve

Simon Šubic

Vodice – Občina Vodice obvešča, da zaradi gradnje obvozni
ce, delne zapore ceste na priključku in nadvozu avtoceste ter 
nedelovanja semaforja v središču Vodic v zadnjih dneh prihaja 
do izrednih prometnih zastojev v času jutranje in popoldanske 
prometne konice. Voznike iz okoliških občin, ki uporabljajo av
tocestni priključek Vodice v smeri proti Ljubljani, zato prosijo, 
da do konca oktobra izbirajo alternativne poti, občani Vodic pa 
naj uporabijo avtocestni priključek Ljubljana Šmartno.

Zastoji v Vodicah v času prometne konice
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V klicnem centru Prizma 
IP v Škofji Loki smo v sode-
lovanju z Gorenjskim gla-
som opravili javnomnenj-
sko raziskavo glede bližajo-
čih se predsedniških volitev. 
Zanimalo nas je, komu bi 
Gorenjci slab teden dni pred 
volitvami namenili svoj glas.

Podatke smo zbirali od če-
trtka, 13. oktobra, do vključ-
no srede, 19. oktobra 2022. 
Za sodelovanje v raziskavi 
smo prosili polnoletne čla-
ne gospodinjstev na obmo-
čju gorenjskih občin, kjer 
ste naši bralci. Poklicali smo 
naključne telefonske šte-
vilke, objavljene v Telefon-
skem imeniku Slovenije. 
Pazili smo na delež sodelu-
jočih znotraj posamezne ob-
čine glede na število prebi-
valcev v posamezni občini 
in na enakomerno zastopa-
nost obeh spolov. Raziskava 
je bila opravljena s pomoč-
jo računalniško podprte-
ga telefonskega anketiranja 
CATI.

Poklicane smo zaprosi-
li za odgovor na vprašanje: 
»Koga bi volili za predse-
dnika države, če bi bile vo-
litve jutri?« Ker obstaja pre-
cejšnja verjetnost druge-
ga kroga, smo sodelujočim 
zastavili tudi vprašanja gle-
de drugega kroga volitev za 
vodilne tri kandidate. Za-
nimalo nas je, koga bi voli-
li, če bi se v drugem krogu 

pomerila navedena dva kan-
didata. Kandidate smo na-
vajali v različnem vrstnem 
redu.

Za pridobitev 1214 mnenj 
smo poklicali 4997 gospo-
dinjstev, oglasilo se nam je 
2583 oseb. Tistih, ki so nam 
že pri prvem vprašanju de-
jali, da se volitev ne bodo 
udeležili ali jih ne zanima-
jo, v rezultatih ne prikazuje-
mo. Po rezultatih raziskave 

se bosta v drugi krog uvrsti-
la Anže Logar in Nataša Pirc 
Musar. Sicer pa smo Gore-
njci še precej neodločeni, saj 
petina še ne ve, komu bi zau-
pala svoj glas.

V zahvalo za sodelova-
nje smo tudi tokrat vsem, ki 
še niste naročniki Gorenj-
skega glasa, ponudili tudi 
možnost prejemanja štirih 
brezplačnih izvodov. Kar 
282 se vas je odločilo za to 

možnost in danes že lahko 
prebirate prvo brezplačno 
številko. Želeli bi izkoristiti 
tudi to priložnost, da vas po-
vabimo med nove naročnike 
in ste tako deležni vseh ugo-
dnosti, ki jih imajo naši zves-
ti bralci. V zahvalo za sodelo-
vanje v raziskavi imamo za 
nove naročnike pripravljeno 
ugodno ponudbo. Če se že-
lite naročiti, nas, prosimo, 
pokličite na 04/5116 440.

Matevž Pintar

Pred nami so sedme nepo-
sredne volitve za predse-
dnika oziroma predse-

dnico republike v samostojni 
Sloveniji. Po Milanu Kučanu, 
ki je zmagal na volitvah 1992 
in 1997, Janezu Drnovšku in 
Danilu Türku, ki sta predsedo-
vala po en mandat, ter zmago-
valcu zadnjih dvoje volitev Bo-
rutu Pahorju bomo dobili pe-
tega predsednika države in s 
tem tudi vrhovnega poveljnika 
obroženih sil.

Na letošnjih volitvah volivci 
izbiramo med sedmimi kandi-
dati in kandidatkami, potem 
ko je glasbenik in humanita-
rec Gregor Bezenšek nepriča-
kovano umaknil kandidaturo, 
ki jo je s podpisi podpore 5673 
volivcev vložil kot prvi. Kot 
razlog za umik je navedel iz-
jemne pritiske, sovražna spo-
ročila in grožnje, konkretne-
je pa jih ni opisal. Za presene-
čenje je konec avgusta poskrbe-
la tudi ena glavnih favoritk vo-
litev Marta Kos, tedanja pod-
predsednica velikega zmago-
valca aprilskih državnozbor-
skih volitev Gibanja Svoboda, 
ki ga vodi aktualni predsednik 
vlade Robert Golob. Kosova je 
kot razlog za umik iz predse-
dniške tekme navedla »spre-
menjene okoliščine iz oseb-
nih razlogov«, kasneje je od-
stopila še kot podpredsednica 
stranke. Praznino je zapolnil 
evroposlanec in nekdanji pred-
sednik državnega zbora Mi-
lan Brglez, ki si je s tem poleg 
podpore njegove stranke SD 

zagotovil še podporo Gibanja 
Svoboda.

Ankete že ves čas napovedu-
jejo, da bo za izvolitev nove-
ga predsednika potreben tudi 
drugi krog volitev. Sprva so 
najboljši rezultat v prvem kro-
gu pripisovale pravnici Nataši 
Pirc Musar, ki pa je kasneje iz-
gubila nekaj začetnega zaleta 
in vlogo favorita v prvem kro-
gu prepustila poslancu in nek-
danjemu zunanjemu ministru 
Anžetu Logarju, ki sicer kandi-
dira s podpisi volivcev, podpi-
ra pa ga tudi njegova SDS. Za 
drugo vstopnico v drugi krog 
lahko po vsej verjetnosti priča-
kujemo spopad na levosredin-
skem političnem prostoru med 
Pirc Musarjevo in Brglezom, 
ki se mu je v anketah zazna-
na priljubljenost med volivci v 
zadnjem obdobju dvignila.

Med volilno kampanjo so 
kandidati med seboj več ali 
manj ravnali v rokavicah, je pa 
nanje vseeno letelo tudi nekaj 
očitkov. Logar je moral prepri-
čevati, da je res neodvisen kan-
didat, Pirc Musarjeva razlaga-
ti o svoji plači in o davčni op-
timizaciji v moževih podjetjih, 
Brglez se je otepal očitkov o pre-
računljivosti s poznim vstopom 
v predsedniško tekmo, Miho 
Kordiša so spraševali o njego-
vi njivi in socialnem podjetju, 
Sabino Senčar o domnevnem 
proticepilstvu, Janeza Ciglerja 
Kralja o njegovem nasprotova-
nju družinskemu zakoniku ... 
Vladimir Prebilič je v tem po-
gledu ostal nedotaknjen.

Kdo je pravi

Kako bomo volili na Gorenjskem

Pri dvojicah trenutno vodilnih kandidatov za 
predsednika v primeru drugega kroga rezultati 
kažejo, da bo zmaga v drugem krogu zelo tesna 
in bo odvisna od tega, kdo bo bolje prepričal 
neopredeljene volivce.
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1.
Odločitev o kandidaturi za 

predsednika republike sem 
sprejel na podlagi obstoje-
čih pristojnosti. Razmislek o 
okrepitvi teh pristojnosti je v 
rokah zakonodajne veje ob-
lasti. Če bodo sprejete nove 
pristojnosti, jih bom izvajal 
skladno z zakonom.

2.
Za odzivnejše delovanje 

politike bom formaliziral 
obliko rednega sodelovanja 
vrha slovenske politike. Na 
srečanjih s ključnimi igral-
ci slovenske politike bomo 
razpravljali o temeljnih iz-
zivih Slovenije ter skupaj 
spremljali napredek izvaja-
nja dogovorjenih ukrepov. 
Z namenom iskanja sku-
pnega jezika pri naslavlja-
nju strateških ciljev RS bom 
že v začetku mandata skli-
cal konvencijo o prihodno-
sti Slovenije, v okviru katere 
bomo v dveh letih pripravili 
strateški in akcijski načrt za 
ukrepanje.

3.
Referendum je oblika 

ljudske iniciative. Naloga 
predsednika republike je, 
da pozove k čim višji udelež-
bi na referendumu, odloči-
tev kako glasovati pa je pri-
puščena vsakemu posame-
zniku.

4. 
Nemčijo, ker gre za najpo-

membnejšega zunanjetrgo-
vinskega partnerja Sloveni-
je. S seboj bom vzel gospo-
darsko in znanstveno dele-
gacijo, pa tudi predstavnike 
mladih.

1.
V splošnem se strinjam s 

pristojnostmi predsednika 
in njegovo reprezentativno 
vlogo. Smo pa v NSi v okvi-
ru ustavnih sprememb pre-
dlagali, da bi jo okrepili tako, 
da bi predsednik v prihodnje 
lahko imenoval sodnike na-
mesto državnega zbora in 
na predlog predsednika vla-
de tudi ministre.

2.
Oglasil bi se vsakokrat, ko 

bi bile ogrožene temeljne 
vrednote naše družbe in ko 
bi lahko prispeval k razrešit-
vi zahtevnih vprašanj ali is-
kanju najmanjšega skupne-
ga imenovalca med posa-
meznimi skupinami. Pred-
sednik lahko veliko naredi 
tudi s svojim zgledom, si-
cer pa bi se takoj po izvoli-
tvi posvetil predvsem težav-
nemu obdobju, ki je pred 
nami. Sklical bi vrh politi-
ke, gospodarstva in energe-
tike, na katerem bi iskali naj-
boljše rešitve, da nikogar ne 
bo zeblo, da bo dobava ele-
ktrične energije zadostna in 
da bo gospodarstvo skozi to 
obdobje prišlo v dobri kon-
diciji, kot nam je v prejšnji 
vladi to uspelo pri prebijanju 
skozi krizo, ki jo je povzroči-
la epidemija covida-19.

3.
Glede referenduma o spre-

membah zakona o vladi me-
nim, da mora vsaka vlada 
imeti možnost, da si sama ob-
likuje delovno okolje in po-
tem odgovarja za to, ali je bila 
učinkovita ali ne. Referendu-
ma o dolgotrajni oskrbi ne 
bom podprl, saj blokira zago-
tavljanje dostojne starosti, na 
kar čakamo že več kot 20 let. 
Vlada, v kateri sem bil mini-
ster za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnos-
ti, je pripravila dober program 
za to in zagotovila sredstva, ta 
vlada pa to spet ustavlja, ker je 
zame povsem nesprejemlji-
vo. Ne bom podprl niti refe-
renduma o RTV, saj prinaša 
prikrito politizacijo, ki jo je še 
težje prepoznati in prepreči-
ti. Sicer pa sem trdno prepri-
čan, da je kriza na RTV kriza 
odnosov in nobena nova ure-
ditev ne bo prinesla rezultata, 
dokler se ti ne uredijo.

4.
Najprej bi obiskal Nemči-

jo, ker je naša najpomemb-
nejša gospodarska partneri-
ca in eden motorjev razvoja 
v Evropi. Skupaj s sogovor-
niki bi skušal najti odgovore, 
kako naprej v zahtevnem ob-
dobju, ki je posledica pred-
vsem vojne v Ukrajini.

1.
Strinjam se s pristoj-

nostmi predsednika repu-
blike. Kar bi bilo morda za 
razmisliti in domisliti, je 
pristojnost, da predsednik 
republike lahko da zakon v 
presojo Ustavnemu sodi-
šču, in pristojnost ustavnega 
veta. Drugače pa se mi zdijo 
pristojnosti primerne.

2.
Takrat, ko bo treba si-

tuacijo pomiriti v državi. 
Ne bom pa razdvajal ali se 
oglasil samo zato, ker bi me 
kdo pozival, da se oglasim. 
Predsednik mora vedeti, 
kdaj naj govori in kdaj je 
bolje, da je tiho. Kar se tiče 
boljšega sodelovanja v slo-
venski politiki, bom naredil 
vse predvsem v smeri večje-
ga povezovanja ljudi in po-
litike. Povezovanje pome-
ni, da se pogovarjamo o tis-
tih zadevah, kjer lahko naj-
demo strinjanje.

3.
Podprl bom vse tri zakone, 

ki jih je predlagala vlada.

4.
Hrvaško. Slovenija mora 

imeti odlične odnose s so-
sedami, zato želim tudi s 
tem dejanjem pokazati, da 
je v teh časih predvsem po-
membno, da stopimo sku-
paj, četudi se o čem (vsaj jav-
no, kot je npr. arbitraža) ne 
strinjamo.

Spoštovane bralke in 
bralci, pred vami so kratke 
predstavitve kandidatov na 
nedeljskih volitvah za pred-
sednico oziroma predse-
dnika Republike Slovenije. 
Vrstijo se po vrstnem redu, 
kot bodo njihova imena za-
pisana na glasovnicah.

Vseh sedem smo povabili, 
da odgovorijo na štiri vpraša-
nja. Nekateri so bili v odgo-
vorih krajši od razpoložljive-
ga prostora, nekateri pa tudi 
predolgi. Slednjim smo zato 
v uredništvu odgovore smi-
selno skrajšali.

Funkcija predsednika re-
publike je bila ustanovljena 
23. decembra 1991, ko je te-
danja republiška skupšči-
na sprejela Ustavo Republi-
ke Slovenije. Čeprav po usta-
vi predsednika državljani iz-
volimo na neposrednih vo-
litvah, pa je njegova funkci-
ja precej omejena, bolj kot 

ne reprezentativna. Kandi-
datki in kandidate smo zato 
najprej povprašali, kakšen 
je njihov pogled na trenutne 
pristojnosti in kje bi jih (če bi 
jih) lahko razširili.

Najbrž se bo večina stri-
njala, da je v slovenski po-
litiki prisotna velika razkla-
nost, ob tem pa so pred-
vsem na sedanjega predse-
dnika Boruta Pahorja po-
gosto leteli očitki, da je bil 
večkrat tiho, ko bi moral jav-
no spregovoriti. Zanimalo 
nas je, kako bodo kandida-
ti ravnali v teh primerih, če 
bodo izvoljeni.

Ta čas so vroča notranje-
politična tema tudi trije refe-
rendumi, ki jih je zahtevala 
opozicijska SDS in bodo po-
tekali 27. novembra. Kandi-
datki in kandidate smo zato 
vprašali o njihovem stališču 
do referendumov in tema-
tik, ki jih obravnavajo.

Predsednik republike je 
poleg predsednika vlade in 

ministra za zunanje zadeve 
tudi najpomembnejši izva-
jalec slovenske zunanje po-
litike. Za konec nas je zato 
zanimalo, katero državo bi 
po izvolitvi najprej obiskali.

Vprašanja predsedniškim 
kandidatom so torej bila:

1. Ali se strinjate s trenu
tnimi pristojnostmi predse
dnika RS? Ali bi morali ok
repiti vlogo predsednika RS 
in kako?

2. V katerih primerih bo
ste kot predsednik/ca javno 
spregovorili državljanom? 
Kaj boste storili za boljše 
sodelovanje v slovenski po
litiki?

3. Kakšno je vaše stališče 
do referendumov o spre
membah zakonov o vladi, 
dolgotrajni oskrbi in RTV 
ter do pobude o razpisu re
ferenduma o spremembah 
družinskega zakonika?

4. Katero državo boste kot 
predsednik najprej obiskali 
in zakaj?

Simon Šubic

Anže Logar kandidira s pod-
pisi volivcev, podpira pa ga 
tudi SDS, katere dolgoletni 
član je. Rodil se je 15. maja 
1976 v Ljubljani. Leta 2016 
je na fakulteti za uporabne 
družbene študije doktoriral 
iz politične sociologije. Poli-
tično pot je začel leta 2003, 
ko je v Evropskem parla-
mentu postal svetovalec v 
poslanski skupini Evropske 
ljudske stranke, ki ji pripa-
da tudi SDS. Za državnega 
poslanca je bil prvič izvoljen 
leta 2014, trenutno pa je po-
slanec tretji mandat. V prvih 
dveh vladah Janeza Janše je 
bil direktor vladnega urada 
za komuniciranje (Ukom), 
med prvim predsedovanjem 
Slovenije Svetu EU je bil ura-
dni govorec predsedstva, v 
zadnji Janševi vladi pa mini-
ster za zunanje zadeve.

Univerzitetni diplomirani 
politolog Janez Cigler Kralj je 
kandidat NSi. Rodil se je 28. 
decembra 1978, otroštvo pa 
je preživel na Ravnah na Ko-
roškem. Je podpredsednik 
NSi, v kateri je leta 2006 za 
krajši čas postal strokovni 
sodelavec poslanske skupi-
ne za odnose z javnostmi. 
Nato je delal v medijski 
mreži Infonet media in kot 
svetovalec za odnose z jav-
nostmi v Javnem skladu RS 
za razvoj kadrov in štipen-
dije. Leta 2012 se je vrnil na 
mesto strokovnega sodelav-
ca poslanske skupine NSi. 
Marca 2020 je v tretji vladi 
Janeza Janše postal minister 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, 
od aprila letos pa je državni 
poslanec in vodja poslanske 
skupine NSi.

Milan Brglez, doktor znano-
sti s področja mednarodnih 
odnosov, je skupni kandidat 
koalicijskih strank SD in Gi-
banje Svoboda. Rodil se je 1. 
septembra 1967 v Celju. Kot 
visokošolski učitelj medna-
rodnih odnosov je bil zapo-
slen na fakulteti za družbene 
vede, kjer je bil tudi docent in 
predstojnik katedre za med-
narodne odnose. V državno 
politiko je vstopil leta 2014 
kot soustanovitelj in pod-
predsednik SMC, ki je istega 
leta zmagala na volitvah. V 
času vlade Mira Cerarja je 
postal predsednik državne-
ga zbora. Za poslanca je bil 
izvoljen tudi na volitvah leta 
2018, po izključitvi iz stranke 
tega leta pa se je preselil v 
poslansko skupino SD. Na li-
sti SD je bil leta 2019 izvoljen 
v Evropski parlament.

Anže Logar Janez Cigler Kralj

Milan Brglez

Kandidate za predsednika republike smo spraševali o pristojnostih 
predsednika republike, o nagovorih državljanov, stališčih do najnovejših 
referendumov in o prvi državi obiska.

Predstavitev 
kandidatov
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1.
Predsednik ima že se

daj kar nekaj pristojnosti, 
vprašanje posameznika, ki 
oprav lja to funkcijo, pa je, v 
koliki meri jih izkorišča. Ne 
pričakujem in ne želim, da 
bi se pristojnosti spreminja
le čez noč. Gre za strateški 
premislek, a sam po sebi ni 
bistven. Bistveno je, kaj lah
ko storim danes. Predse
dnik je politična avtoriteta, 
ker je neposredno izvoljen 
in predstavlja obraz družbe. 
Pričakujem torej, da funk
cijo zasede neobremenje
na oseba, ki deluje transpa
rentno in jasno, s tem je tudi 
moralna avtoriteta. Politič
na avtoriteta je deloma ve
zana tudi na drznost pred
sednika. Zakon še dovoljuje 
nekatere akcije, ko gre lahko 
predsednik tudi čez mejo, če 
meni, da so ogroženi temelj
ni postulati demokracije in 
vladavine prava v državi.

2.
Od drugih kandidatov se 

ločim po tem, da bom spre
govoril tudi takrat, ko bi dru
gi molčali. Da bom na politič
no agendo postavljal teme, ki 
ostajajo spregledane. Ena ta
kih so gotovo podnebne spre
membe in njihove posledice, 
prehod v trajnostno družbo. 

Seveda pa se bom brezpogoj
no oglasil vsakič, ko bi prišlo 
v poseganje v človekove pra
vice, demokratičnost in dru
ge ustavno zagotovljene pra
vice – ena takih je tudi pra
vica do pitne vode. Vlogo 
predsednika vidim kot neko
ga, ki vladi nastavlja ogleda
lo, in ne kot podaljšano roko. 
Zato je pomembno, da pred
sednik ne izhaja iz strankar
skih struktur in da zmore so
delovali tudi kot povezovalni 
člen med vlado in opozicijo 
ter moderirati razpravo o te
mah, kjer je potreben čim šir
ši politični konsenz.

3.
Ti referendumi so v osno

vi nepotrebni. Institut refe
renduma je ob določenih 
temah celo zlorabljen, saj 
onemogoča, da vlada opra
vi delo, za katero je dobila ja
sen mandat ljudi. Še posebej 
pa je nedopustno predlaga
ti referendume, ki posegajo 
v pravice manjšin. Glasoval 
bom v podporo navedenim 
zakonom.

4.
Najprej bi se odpravil v Ita

lijo s posebnim poudarkom 
na prizadevanjih za polo
žaj slovenske manjšine pod 
novo italijansko vlado.

1.
Menim, da bi lahko predse

dnik države imel večje pristoj
nosti, a bi v prvi vrsti delala na 
tem, da opravičim naziv pri 
že danih pristojnostih. Ljudje 
postajajo vse bolj skeptični do 
vloge in funkcije predsedni
ka države, saj so razočarani. 
Prizadevala si bom povečati 
moč zaupane vloge. Verjetno 
veliko več kot besede, mne
nja, moralne drže pri pred
sedniški funkciji ne pozna
mo, a predsednik tudi pred
laga in komunicira direktno 
z institucijo Varuha človeko
vih pravic, Protikorupcijsko 
komisijo, Računskim sodiš
čem, Informacijskim poob
laščencem, vpliv ima na izbi
ro članov Sodnega sveta, so
deluje pri izbiri ustavnih sod
nikov in jih predlaga, ne na
zadnje pa podpiše in razgla
si zakone, ki jih sprejme Dr
žavni zbor. Lahko ga gleda
mo tudi kot nujno varovalko, 
ki brani ustavni red v Slove
niji. Predvsem ustavne pravi
ce in svoboščine vsakega po
sameznika.

2.
Oglasila se bom vsakič, ko 

bodo kršene ustavne pravice 
in svoboščine državljanov. 
Prav tako bom branik pri 
sprejetju zakonov. Vedno in 

povsod bo zame na prvem 
mestu posameznik/držav
ljan, saj sem kot predsedni
ca za to tudi izvoljena – da 
branim interese ljudstva.

3.
Načeloma sem proti, da 

se na referendumu odlo
ča o tako pomembnih te
mah in na ta način zastavlje
nih vprašanjih. Zakon o dol
gotrajni oskrbi je bil odlo
žen, kar ne pomeni, da smo 
proti zakonu. Nova vlada želi 
le prestaviti uveljavitev zako
na. Kot vsaka odgovorna vla
da želi zagotoviti sredstva, 
kadre in ostalo ter se pogo
voriti z ostalimi deležniki, ki 
niso bili vključeni v razpra
vo. Načeloma se ne strinjam 
s hipertrofijo državnega apa
rata, a če se zdi trenutni vla
di nujno, da ima več minis
trstev, jih že potrebuje. Če 
bi pri prvih dveh vprašanjih 
pritrdila sedanji vladi, ji gle
de zakona o RTV ne, ker ni 
napisan tako, da bi prinesel 
depolitizacijo RTV.

4.
Zagotovo Hrvaško, ker bi 

želela arbitražni sporazum 
prestaviti z mrtve točke na 
papirju, in Moskvo, ker bi 
skušala doseči sporazum. V 
Kijevu smo namreč že bili.

1.
Glede na neposredno iz

volitev in z njo povezano le
gitimiteto ima predsednik 
oz. predsednica države raz
meroma malo pristojnosti, 
ima pa veliko moralno moč 
in avtoriteto. Podpiram pre
dloge, da bi sodnike na pred
log Sodnega sveta imenoval 
predsednik namesto Držav
nega zbora, podobno tudi 
ustavne sodnike. Vse preveč 
so se ta imenovanja v parla
mentu do sedaj politizirala. 
Na mestu bi bilo dati predse
dniku tudi možnost zahteve 
za ustavno presojo zakonov.

2.
Ne bom gledala vladi »pod 

prste«, oglasila pa se bom 
vsakokrat, ko bo treba opo
zoriti na kršenje človeko
vih pravic, ko bom zazna
la nespoštovanje ustave, ko 
se bo zgodil zdrs v demo
kraciji in odklon od pravne 
države. Kot neodvisna kan
didatka bom to storila brez 
zadržkov, ne glede na vlado.

3.
Pri vseh prvih treh referen

dumih bom glasovala ZA. 
Zdi se mi prav, da se vlada 
organizira tako, kot meni, da 
bo najbolj učinkovita. Spre
membe Zakona o dolgotrajni 

oskrbi so nujne, saj storitve 
po prej sprejetem zakonu ni 
moč izvajati. Glede RTV pa 
menim, da je nedopustno 
zgolj gledati, kako si je desna 
politična opcija uzurpira
la RTV Slovenija. Politika je 
vedno segala po javnem za
vodu, a nikoli tako brutalno 
kot sedaj. Nov zakon bo pri
pomogel, da se takšna ravna
nja ne bodo ponovila. Glede 
razpisa referenduma o spre
membah družinskega za
konika pa je Ustavno sodiš
če odločilo, da je diskrimi
nacija istospolnih parov ne
ustavna in da morajo ti ime
ti popolnoma enake pravi
ce kot pari različnega spola, 
vključno s pravico do poro
ke in možnostjo do posvoji
tve otrok. Sprememba zako
nika to ureja. Napovedani re
ferendum je po moji presoji 
neustaven.

4.
Mednarodna dinamika je 

v tem obdobju izjemna, zato 
bi bilo preuranjeno napove
dati državo prvega obiska. 
Skoraj zagotovo pa bo to ena 
od držav severnoatlantskega 
zavezništva. Če bi se mora
la odločati danes, pa bi bila 
to brez dvoma Nemčija, ki je 
naša največja gospodarska 
in trgovinska partnerica.

1.
Predsednik ima pristojno

sti dovolj, a jih najmanj zad
nje dva mandata ne uporab
lja, saj je opazno tiho. Kan
didiram, da to spremenim 
in ponudim glas delovnim 
ljudem, ki glasu v družbi ni
majo. Predsednik se mora 
postaviti za trgovko, za hi
šnika, šoferja avtobusa, me
dicinsko sestro, za delav
ce za trakom in v pisarnah. 
Družbo pokonci držijo de
lavci, običajno podplača
ni proletarci. Vsi, ki živijo 
od svojega dela, so večina v 
družbi, a ravno njih v politi
ki nikjer ni. Njih mora pred
sednik zastopati.

2.
Ne pričakujte predsedni

ka, ki se oglaša le na In
stagramu, v političnem pro
storu pa zadržano molči. 
Kot aktivistični predsednik 
bom nagovor v DZ imel vsa
kič, ko bo to potrebno, vsa
kič, ko oblast ne bo počela 
tistega, zaradi česar obsta
ja, to je upravljanje sku
pnih zadev v korist ljudstva. 
Še zlasti pa bom branil jav
no zdravstvo, se zavzel za 
neprofitna stanovanja mla
dih, spregovoril za skrbstvo 
starejših in ukrepanje zo
per podnebni zlom.

3.
Vse tri zakone aktivno pod

piram. Družinski zakonik do
končno odpravlja diskrimina
cijo istospolnih. Zakon o RTV 
rešuje nacionalno televizijo 
pred terorizmom ene stranke 
in iz upravljanja RTV izloča 
stranke. Zakon o dolgotrajni 
oskrbi ureja dodatna sredstva 
za povišice kadra v domovih 
starejših, niža oskrbnine, z 
zamikom večine ostalih do
ločb pa brani skrbstvo starej
ših pred dodatno privatizaci
jo. Na referendumu bom gla
soval za družinski zakonik ter 
za zakone o dolgotrajni oskr
bi, o vladi in o RTV.

4.
Vojna v Ukrajini ne ko

risti nikomur, razen ZDA. 
Sankcije prizadenejo obi
čajne Ruse, Ukrajincem se 
uničuje domovina, Evropej
ci pa se sprašujemo, kako 
se greti to zimo, kako plača
ti položnice in napolniti hla
dilnike. Za rešitev konflikta 
potrebujemo resna mirovna 
pogajanja in splošen dogo
vor o novi varnostni arhitek
turi Evrope. Kolikor vem, je 
edina izjema med zahodni
mi voditelji, ki se nekaj tru
di za mir, francoski predse
dnik Macron, zato bi Franci
jo tudi najprej obiskal.

Vladimir Prebilič kandidira s 
podporo zunajparlamentar
ne stranke Vesna – zelena 
stranka. Rodil se je 21. maja 
1974. Na ljubljanski fakulteti 
za družbene vede je dokto
riral na področju obram
boslovja. Danes tam preda
va kot izredni profesor, med 
letoma 2007 in 2011 pa je 
bil tudi predstojnik katedre 
za obramboslovje. V politiki 
je bil sprva aktiven v stran
ki SD, iz katere je leta 2009 
izstopil. Naslednje leto je 
bil prvič izvoljen za župana 
Kočevja.To funkcijo trenu
tno nepoklicno opravlja že 
tretji mandat. Prebilič je bil 
med drugim tudi podpred
sednik skupine socialistov 
v kongresu Sveta Evrope in 
poročevalec Sveta Evrope 
na področju napredka de
mokracije.

Ginekologinja Sabina Sen
čar kandidira s podporo 
zunajparlamentarne stran
ke Resni.ca. Rodila se je 13. 
junija 1970 v Ljubljani, kjer 
je tudi odraščala in študira
la. Po študiju na ljubljanski 
medicinski fakulteti, kjer je 
diplomirala leta 1996, se je 
najprej zaposlila v Zdrav
stvenem domu Domžale, po 
zaključeni specializaciji iz gi
nekologije in porodništva pa 
poklicno pot nadaljevala na 
Ginekološki kliniki Ljublja
na, na kliničnem oddelku za 
porodništvo. Leta 2012 je s 
kolegico odprla zasebno gi
nekološko kliniko, v kateri 
deluje še danes. V politiki 
ni bila aktivna, v javnosti 
pa se je v preteklih letih iz
postavila zaradi kritike nači
na spopadanja z epidemijo 
covida19.

Nataša Pirc Musar se je rodi
la 9. maja 1968, otroštvo je 
preživljala v Kamniku, danes 
živi v Radomljah. Je doktori
ca pravnih znanosti; doktori
rala je leta 2015 na dunajski 
pravni fakulteti. Profesional
no pot je začela kot novinar
ka in voditeljica na Televiziji 
Slovenija, nadaljevala pa 
na POP TV. Kasneje je bila 
kratek čas vodja službe za 
korporativno komuniciranje 
v družbi Aktiva Group, julija 
2004 pa jo je državni zbor na 
predlog predsednika republi
ke Janeza Drnovška izvolil za 
pooblaščenko za dostop do 
informacij javnega značaja. 
Funkcijo je opravljala dva 
mandata, sedaj pa deluje v 
odvetniški pisarni, ki jo je 
ustanovila leta 2014. Kandi
dira kot neodvisna kandidat
ka s podpisi volivcev.

Kandidat Levice Miha Kor
diš je bil rojen 6. marca 
1989 in prihaja iz Škofje 
Loke. Po izobrazbi je diplo
mirani filozof in literarni 
komparativist. Politično je 
začel delovati že v gimnazi
ji, kot študent je sodeloval 
na nekaterih protestih, med 
drugim tudi v zasedbi trga 
pred ljubljansko borzo in za
sedbi ljubljanske filozofske 
fakultete. Je ustanovni član 
Iniciative za demokratični 
socializem. Za državnega 
poslanca je bil prvič izvoljen 
na volitvah leta 2014, na le
tošnjih parlamentarnih voli
tvah pa so mu volivci pode
lili tretji zaporedni poslanski 
mandat. V aktualnem sklicu 
parlamenta vodi odbor DZ 
za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide.

Vladimir Prebilič Sabina Senčar

Nataša Pirc MusarMiha Kordiš
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Iz okoljske organizaci-
je Alpe Adria Green (AAG) 
so sporočili, da so prejeli več 
pritožb krajanov Rateč o uni-
čevanju kmetijskih zemljišč 

na območju Rateč, zato so 
prejšnji petek opravili Eko 
patruljo AAG. »Eko patru-
lja AAG je ugotovila, da se 
na najboljših kmetijskih 

zemljiščih, kar je razvidno 
iz katastra parcel, vse k.o. 
Rateče, odstranjuje travna 
ruša.« Kot navajajo, je ena 
parcela naravna vredno-
ta (Planica – morena), osta-
le parcele pa da so navedene 
kot območja za kmetijstvo 
in predelavo hrane ter vodo-
varstvena območja. Na AAG 
so po poizvedovanju zaklju-
čili, da se bodo tam zgradi-
la parkirišča za potrebe FIS 
svetovnega prvenstva v no-
rdijskem smučanju. »Zve-
deli smo tudi, da se name-
rava tudi na področju »le-
din«, ki naj bi bilo zaščite-
no mokrišče in vodovarstve-
no območje, zgraditi še eno 
parkirišče.« Kot so pojasnili 
na AAG, je hektarski donos 
v ravnini nekajkrat večji kot 
na hribovitem terenu, zato 
se ne strinjajo, da se uničuje 
prvovrstna kmetijska zem-
ljišča zaradi športa. Prijavo 
so poslali na pristojne insti-
tucije, tudi v kabinet predse-
dnika vlade, od naslovnikov 
pa zahtevajo, da takoj posre-
dujejo in naložijo izvajalcu, 
da zemljišča povrne v prvo-
tna stanja, ter zaščitijo tudi 
ostala zemljišča okoli Rateč.

Parkirišč spomladi več 
ne bo

FIS svetovno prvenstvo 
v nordijskem smučanju, ki 
bo potekalo v Kranjski Gori 
in Planici med 20. februar-
jem in 5. marcem 2023 je 
največji športni dogodek v 
zgodovini Republike Slo-
venije, pojasnjujejo na Or-
ganizacijskem komiteju 

(OK) Planica. »OK Plani-
ca je k organizaciji pristopil 
že pred štirimi leti in v prvi 
vrsti dosegel dogovor z ob-
čino Kranjska Gora in lokal-
nimi deležniki. Ker obsto-
ječa parkirišča ne zadošča-
jo potrebam prvenstva, smo 
pristopili k urejanju začas-
nih površin na več lokacijah 
vse od Hrušice do Rateč. Z 

lastniki zemljišč smo do-
segli dogovore o uporabi 
njihovih zemljišč in pripra-
vi začasnih parkirišč. Ker bo 
dogodek organiziran traj-
nostno, smo se seveda za-
vezali, da vsa parkirišča ta-
koj po koncu zimske sezo-
ne povrnemo v prvotno sta-
nje. Gre za pristop trajnos-
ti v dolini pod Poncami, 

kjer bo dostop z vozili skraj-
no omejen na tekmovalne 
in medijske ekipe, vsi osta-
li pa se bodo od Rateč v doli-
no podali peš ali s krožnim 
prometom, ki bo deloval iz 
Kranjske Gore in bližnjih 
parkirišč,« so pojasnili na 
OK Planica.

Soglasja pridobiva 
organizator, ne občina

Kranjskogorski župan Ja-
nez Hrovat je preko social-
nih omrežij sporočil, da vsa 
dela pri gradnji začasnih na-
domestnih parkirišč izva-
ja in soglasja pridobiva OK 
Planica 2023 in ne občina 
Kranjska Gora, kot se je to 
zmotno predstavljalo na so-
cialnih omrežjih. Kot je po-
udaril, je občina zaradi veli-
kosti posega, izgleda in pos-
ledic, ki bi nastale, če se to 
ne sanira, od OK Planica in 
vseh lastnikov zahtevala, da 
se zemljišča takoj po prire-
ditvi povrnejo v prvotno sta-
nje. Kot so mu zatrdili tudi 
lastniki zemljišč, je tudi nji-
hov interes, da se v sezoni 
2023 normalno kosi in pri-
dobiva krmo za živali in od-
škodnine za 'gerke'.

Gradnja začasnih nadomestnih parkirnih prostorov v bližini krožišča v Ratečah

Ljubljana – V zadnjem letu 
(od lanskega do letošnjega 
septembra) so se cene pre-
hrambnih izdelkov zvišale 
v povprečju za 15 odstotkov, 
so izračunali na Statistič-
nem uradu RS. Olja in dru-
ge maščobe so dražji za več 
kot tretjino (34 odstotkov), 
za mleko, sir in jajca mora-
mo plačati 18 odstotkov več, 
malenkost manj so se dvig-
nile cene kruha in izdelkov 
iz žit, medtem ko meso sta-
ne 14 odstotkov več. Sledi-

jo sadje, zelenjava in sladki 
izdelki, ki so zadnje mesto 
zasedli s 7-odstotnim zviša-
njem cen.

»Ljudje, ki so revni ali na 
robu revščine, zelo čutijo 
podražitve. Za osnovne ar-
tikle, ki so jih prej dobili za 
20 evrov ob enkratnem obi-
sku trgovine, zdaj potre-
bujejo vsaj za eno tretjino 
več sredstev, kar za mnoge 

predstavlja veliko stisko, saj 
skoraj vse prihodke nameni-
jo ravno za hrano in najnuj-
nejše,« opažajo v Slovenski 
karitas, kjer so ob medna-
rodnem dnevu hrane opo-
zorili, da je dostop do hra-
ne neločljivo povezan s člo-
vekovim dostojanstvom. Iz 
prošenj za pomoč je razbra-
ti, da so v težkem položaju 
zlasti upokojenci ter druži-
ne in posamezniki z nizko 
plačo, saj »velikokrat za las 
prekoračijo cenzus ali imajo 
še druge težke okoliščine in 
niso upravičeni do dodatnih 

pomoči, ki jih nudi država«. 
Skupno število prošenj se je 
v zadnjem obdobju dvignilo 
za približno pet odstotkov.

Hrano delijo na 310 
lokacijah

Sklad za evropsko pomoč 
najbolj ogroženim zagota-
vlja pakete z osnovno hra-
no, ki jih dopolnijo s podar-
jeno in kupljeno. Kot so še 

pojasnili na Karitasu, pod-
jetja in posamezniki letno 
poklonijo približno 800 
ton hrane in 200 ton higi-
enskih potrebščin. Nakupe 
hrane omogočajo sredstva 
FIHA (Fundacije za finan-
ciranje invalidskih in huma-
nitarnih organizacij) ter do-
brodelni akciji Klic dobrote 
in Pomagajmo preživeti, po-
leg tega pa v sklopu projek-
ta Donirana hrana »ob veliki 
podpori lokalnih skupnos-
ti in ministrstva za kmetij-
stvo« v 80 trgovskih centrih 

prevzemajo hitro pokvarlji-
vo hrano iz toploteke, sad-
je, zelenjavo, kruh ter hra-
no pred iztekom roka. »Zve-
čer jo posortiramo, shrani-
mo v hladilnicah in nasled-
nji dan razdelimo ljudem 
v stiski.« Plačilo preosta-
lih najnujnejših stroškov je 
tako vsaj malo lažje, so do-
dali. Veliko skrb, še posebej 
v tem času, povzroča ogreva-
nje – kot kaže, bodo za nu-
denje pomoči pri plačilu po-
ložnic in kurjave potrebova-
li dodatna sredstva.

Slovenska karitas letno razdeli več kot 3200 ton hrane in tako pomaga lajšati stiske več kot 90.000 
osebam. Zaradi podražitev se je število še nekoliko dvignilo.

Ana Jagodic Dolžan

Hrano delijo prostovoljci Karitasa in delavci preko javnih 
del. / Foto: arhiv Karitasa

Več prošenj za pomoč

Nasprotujejo gradnji začasnih parkirišč

Iz prošenj za pomoč je razbrati, da so v težkem 
položaju zlasti upokojenci ter družine in posamezniki 
z nizko plačo, saj »velikokrat za las prekoračijo cenzus 
ali imajo še druge težke okoliščine« ...

»Ker bo dogodek 
organiziran trajnostno, 
smo se seveda zavezali, 
da vsa parkirišča takoj 
po koncu zimske sezone 
povrnemo v prvotno 
stanje. Gre za pristop 
trajnosti v dolini pod 
Poncami, kjer bo dostop z 
vozili skrajno omejen na 
tekmovalne in medijske 
ekipe, vsi drugi pa se 
bodo od Rateč v dolino 
podali peš ali s krožnim 
prometom, ki bo deloval 
iz Kranjske Gore in z 
bližnjih parkirišč.«

1. stran

Bohinjska Bistrica – Občinski svetnik Jure Sodja je tudi kan-
didat Občine Bohinj za člana državnega sveta, je odločil tam-
kajšnji občinski svet, ki je izvolil tudi dva elektorja za volitve 
predstavnikov lokalnih interesov v državnem svetu, to sta 
Martina Odar in Bojan Traven.

Bohinjski kandidat za državni svet je Jure Sodja

Žirovnica, Gorje – Žirovniškega župana Leopolda Pogačarja 
sta občinska sveta Občine Žirovnica in Občine Gorje izgla-
sovala za kandidata za člana državnega sveta. Žirovniški sve-
tniki so za svojega elektorja imenovali Sebastijana Zupana, 
gorjanski svetniki pa so na tajnem glasovanju za elektorko 
izvolili Danijelo Mandeljc.

Pogačar kandidat za člana državnega sveta

Bohinjska Bistrica – Občinski svet Bohinja je potrdil višjo vred-
nost točke občinske takse za prihodnje leto. Razlog je višji 
indeks cen življenjskih potrebščin. Vrednost točke po novem 
znaša 0,093 evra, kar pomeni, da se bo na primer taksa za 
namestitev transparenta za dva tedna s 120 zvišala na 130 
evrov, za snemalni dan s 516 na 558 in za namestitev reklamne 
obešanke za eno leto z 257 na 278 evrov.

Zvišali občinske takse

Medvode – Medvoški občinski svetniki so dali pozitivno mne-
nje h kandidaturi Marka Valenčiča za ravnatelja Osnovne šole 
Simona Jenka Smlednik. Valenčič je že dolgoletni ravnatelj 
smleške šole.

Pozitivno mnenje Marku Valenčiču

Jesenice – Na Jesenicah niso prejeli nobenega predloga za 
kandidata za državni svet. Tako so na izredni seji občinskega 
sveta izvolili zgolj pet elektorjev, ki so Marko Zupančič, Maja 
Križnar, Tomaž Tom Mencinger, Miha Rezar in Vlado Mlinarec.

Na Jesenicah brez kandidata za državni svet

Medvode – V Občini Medvode do roka niso prejeli nobenega 
pisnega predloga niti za elektorje niti za kandidata za člana 
državnega sveta. Občinski svet Občine Medvode se je tako 
le seznanil s poročilom občinske uprave v zvezi z volitvami 
v državni svet.

Brez kandidata za državni svet

KRATKE NOVICE
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S priložnostno slovesnostjo 
in ogledom novih pridobitev 
so na Elektru Gorenjska mi-
nulo sredo namenu preda-
li posodobljena objekta, ki 
Občini Škofja Loka pomaga-
ta uresničevati načrte na po-
dročju izboljševanja energet-
ske učinkovitosti in pot k bre-
zogljičnemu razvoju. »Veseli 
me, da bo s to investicijo za-
gotovljena kakovostna oskrba 
predvsem za naše gospodar-
stvo, ki je od tega tudi odvisno. 
Seveda se pridobitve veselimo 
tudi v javnih institucijah, za-
vodih in vsi mi doma,« je po-
vedal župan Tine Radinja in 
dodal, da se Škofja Loka pona-
ša tudi z dejstvom, da je bilo 
prvo javno omrežje razsvetlja-
ve prav v Škofji Loki, v nekda-
nji tovarni Šešir.

»Poslanstvo skupine Elek-
tro Gorenjska je zagotavlja-
ti trajno energijo. Mi ta po-
jem razumemo zelo široko, 
kar pomeni, da zagotavlja-
mo obnovljivo, trajno pro-
izvodnjo iz obnovljivih vi-
rov in pa učinkovito rabo 

energije. Predvsem varčeva-
nje z energijo je v današnjih 
časih še toliko pomembnej-
še. Naše poslanstvo je tudi 
trajnostno poslovanje in traj-
ni razvoj obstoja družb v sku-
pini Elektro Gorenjska. Za-
vedamo se družbene odgo-
vornosti, pa tudi trajnostne 
oskrbe, kjer je ključna za-
nesljiva in kakovostna oskr-
ba z električno energijo. Prav 
nova 110-kilovoltna razdelil-
na transformatorska posta-
ja skupaj s 110-kilovoltnim 

stikališčem je pomemben 
element v naši strategiji. Za-
gotavlja namreč osnovno na-
pajanje za Škofjo Loko z oko-
lico vse do Železnikov. Z ele-
ktriko oskrbuje približno 
9500 uporabnikov, zato gre 
za pomemben objekt,« je ob 
uradni predaji objekta name-
nu povedal predsednik upra-
ve Elektra Gorenjska Ivan 
Šmon in dodal, da je bil prej-
šnji objekt star več kot štiri-
deset let, oprema pa je bila 
na robu življenjske dobe. 

Gradnja novih pridobitev je 
trajala leto in pol, projekt pa 
je vreden 7,5 milijona evrov.

»Delujemo po treh kriteri-
jih, ki so zeleno, ambiciozno 
in konkurenčno,« je v Ško-
fji Loki poudaril minister 
za infrastrukturo Bojan Ku-
mer in čestital ekipi Elektra 
Gorenjska za hitro prenovo 
razdelilne transformatorske 
postaje. »Želim si čim več 
takšnih uspešno izvedenih 
projektov,« je tudi dodal mi-
nister Kumer.

V članku Povišali prihodke in odhodke, ki je bil objavljen v 
torek, smo navedli, da proračunski primanjkljaj Občine Gorje 
po sprejetem tretjem rebalansu proračuna za leto 2022 znaša 
dobrega 1,6 milijona evrov. Proračunski primanjkljaj pa ne 
predstavlja dolga občine, Občina Gorje je namreč iz preteklih 
let prenesla presežek sredstev v enaki višini in s tem uskladila 
prihodke in odhodke.

Pojasnilo

Novo pridobitev so si z zanimanjem ogledali tudi župan Tine Radinja, predsednik uprave 
Elektra Gorenjska Ivan Šmon in minister Bojan Kumer. / Foto: Gorazd Kavčič

Zanesljiva oskrba z elektriko

Ugasnila je tržiška smučarija. Ustavilo se je vreteno zele-
niške žičnice. Odhajajo zadnji stebri, ki so tržiško smuča-
nje leta in desetletja držali pokonci. Na tržiškem pokopali-
šču smo se te dni poslovili od Marjana Šarabona.

Z očetovim navdušenjem nad smučanjem je bil Marja-
nu beli tržiški šport skorajda položen v zibko. S tragedijo v 
snežnem plazu pod Storžičem leta 1937, ki mu je vzela oče-
ta, ga je nesreča nemara še bolj zavezala belim smučinam 
za vse življenje. Smučanju je bil predan kot nadobudni tek-
movalec v alpskih disciplinah, kasneje kot smučarski dela-
vec in funkcionar, graditelj smučarskega centra Zelenica, 
organizator smučarskih tekmovanj in, dokler je le zmogel, 
zavzet rekreativni smučar. Marjanovo življenje in delo je 
bilo trdno povezano s smučarskim športom v Tržiču. Sko-
raj ga ni področja, kjer ni bil zraven in zavzeto sodeloval.

Podedovano veselje in strast do smučanja je najprej ude-
janjal kot tekmovalec. Pripadal je tržiški generaciji smu-
čarjev, ki je predstavljala nekakšen most med prvim zlatim 
povojnim obdobjem tržiškega smučanja in nato ustvarjala 
pogoje za njegov ponoven vzpon prav v sam svetovni vrh. 
Kot smučarski delavec, zlasti kot dolgoletni predsednik SK 
Tržič, je soustvarjal pogoje za rast in razvoj ter gradil nov 
smučarski rod. Ob organizacijskem delu v domačem klu-
bu in v Smučarski zvezi Slovenije je bil tudi dejanski gra-
ditelj, kot vodja gradnje žičnic na Zelenici. Prav s smu-
čarskim centrom Zelenica so se v šestdesetih letih minule-
ga stoletja smučanju v Tržiču odprle nove razsežnosti, tako 
za vadbo mladim in že uveljavljenim smučarjem kot v se-
demdesetih letih tudi za organizacijo večjih in velikih tek-
movanj evropske ravni s kasneje najbolj zvenečimi imeni 
svetovnega smučanja.

Predanost smučarskemu športu je izkazoval s širokim 
pogledom nanj, ob športnem vidiku tudi z zgodovinsko-
-kulturnim. Ob zlatem jubileju, 75-letnici smučanja v Tr-
žiču leta 1998, je bil med pobudniki svečane obeležitve čas-
titljivega jubileja. Takrat še zadnjikrat je uspelo zbrati in 
združiti predstavnike obeh zlatih generacij tržiškega smu-
čanja, ki so sloves smučarskega Tržiča ponesli v svet. Kako 
zgodovinsko nepozabna so bila srečanja zlatih imen trži-
škega smučanja s skoraj polstoletno starostno razliko. Te-
daj je bil tudi gonilna sila izdaje monografije o tržiškem 
smučanju, ene prvih takšnih na Slovenskem. Enako zav-
zeto je kmalu za tem podpiral in pomagal pri nastajanju 
Slovenskega smučarskega muzeja v okviru Tržiškega mu-
zeja.

Do zadnjih možnosti si je vneto prizadeval za organi-
zacijsko ohranitev tržiškega smučanja. Marjanov optimi-
zem ni pojenjal, ko ni bilo videti že skoraj prav nobene re-
šitve. Zelo ga je prizadel zaton njemu tako dragega SK Tr-
žič. Kot smučarski veteran in rekreativni smučar je še ved-
no rad zahajal na zasnežene poljane obujat spomine na 
prelepe smučarske dni.

Za svoje delo na športnem, zlasti smučarskem področju 
je prejel več zaslužnih priznanj. Nemara mu je bilo med 
njimi najdražje prav domače, priznanje Športne zveze Tr-
žič za življenjsko delo v športu leta 2007.

Dokler je le mogel, je prav vsako leto ob 29. marcu odšel 
pod Storžič, pod Škarjev rob, na kraj doslej največje trage-
dije v zgodovini slovenskega smučanja, kjer je med deve-
timi umrlimi smučarji v snežnem plazu izgubil očeta. S 
prižgano svečko je vsako leto tiho opomnil in spomnil, da 
spomin na nesrečne smučarje še živi. To največ pove o Mar-
janu kot človeku.

Kot bi zarezal globoko smučino, je zapustil globoko sled 
v zgodovini tržiške smučarije …

Janez Kavar

Marjan 
Šarabon 
(1931–2022)

In memoriamKovači se selijo v »pošto«
Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj se je tudi uradno preselil v prenovljene prostore nekdanje pošte 
v mestnem središču Kranja. Nudil bo do sto delovnih mest.

Kranj – V nekdanji stav-
bi Pošte Slovenije v starem 
mestnem jedru Kranja so 
v torek uradno odprli nove 
prostore Kovačnice – podje-
tniškega inkubatorja Kranj, 
ki tako zapušča dosedanje 
prostore nekdanje trgovske 
šole, v kateri namerava Me-
stna občina Kranj (MOK) 
urediti osem dodatnih pro-
storov za Osnovno šolo Ja-
koba Aljaža.

Začetki Kovačnice sega-
jo v leto 2015, ko je MOK v 
sodelovanju z Regionalno 
razvojno agencijo Gorenj-
ske – BSC Kranj v nekdanji 
trgovski šoli na 70 kvadra-
tnih metrih odprla cowor-
king oz. sodelavni center za 
mlade podjetnike. Kasne-
je preimenovan v podjetni-
ški inkubator se je na prvot-
ni lokaciji sčasoma razširil 
na približno 500 kvadratnih 
metrov prostora, vendar so 
tudi ti prostori postali pre-
tesni. Nov dom so s pomoč-
jo MOK našli v nekdanji po-
štni stavbi v središču Kranja, 
kjer imajo na voljo 1700 kva-
dratnih metrov površine.

»Začelo se je leta 2019, ko 
nas je tedanji direktor Pošte 
Slovenije obvestil, da poslo-
valnica v starem mestnem 

jedru ni donosna in da jo 
bodo zaprli. Uprli smo se, 
iskali pomoč pri vladi, se po-
govarjali z vodstvom pošte, 
a ni nam uspelo. Pravijo, da 
je vsaka stvar za nekaj dob-
ra, in tudi ta se je izkazala za 
takšno. Izborili smo si ugo-
dno ceno in šli pogumno v 
nakup teh prostorov. Pre-
jeli smo veliko opozoril, da 
bomo imeli samo stroške. A 
v tem primeru ne gre za upo-
rabo podjetniške miselnosti 
po ustvarjanju profita, saj je 
naloga občine, da naredi ne-
kaj dobrega za ljudi, da jim 
omogoči dobre pogoje za 
delo, službe, stanovanja ...« 

je razložil kranjski župan 
Matjaž Rakovec.

Investicija v nove prosto-
re Kovačnice je vredna oko-
li 3,2 milijona evrov, od tega 
je MOK zagotovila dober mi-
lijon evrov, ostali del pa Re-
publika Slovenija in Evrop-
ska unija iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj. »Ko-
vačnica je še eden od uspe-
šnih projektov MOK, ki je 
sofinanciran z evropskimi 
sredstvi. Z njim MOK doka-
zuje zavezo, da zagotavlja-
nje ustrezne infrastrukture 
krepi podjetništvo in ustvar-
jalno skupnost v regiji, pa 
tudi željo po trajnostni rabi 

okolja,« je dejal Marko Kop-
rivc, državni sekretar vladne 
službe za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko.

Rok Šimenc, direktor BSC 
Kranj, je poudaril, da je Ko-
vačnica eden najbolj uspe-
šnih projektov, pred njo pa 
je še bolj svetla prihodnost. 
»To nam zagotavlja sedem-
članska ekipa, ki bo upravlja-
la Kovačnico, pa tudi doseda-
nji rezultati, med katerimi je 
56 kovačev, 68 ponijev (ude-
ležencev programa za spod-
bujanje podjetništva PONI, 
op. p.), 51 zagonskih podje-
tij, 434 dogodkov, 7533 ude-
ležencev, 3026 svetovanj.«

Simon Šubic

Nova, prostornejša Kovačnica v starem mestnem jedru Kranja bo nudila do sto delovnih 
mest za mlade podjetnike. / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran

Vilma Stanovnik
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Naš trenutno najhitrejši alpski smučar, Kranjčan Miha Hrobat, je prejšnji mesec zadovoljen prišel 
s priprav in tekmovanj v Čilu, zdaj pa že nestrpno čaka novo sezono, ki naj bi se za tekmovalce v hitrih 
disciplinah začela naslednji konec tedna v Zermattu.

Kranj – Čeprav si je poleti z 
družino privoščil nekaj dni 
oddiha na morju, je 27-le-
tni Miha Hrobat večino časa 
preživel na treningih. Letos 
so bili ti spet malce posebni, 
saj so jih velik del opravili na 
snegu v Čilu.

Čeprav se zima še ni začela, 
so za vami naporni meseci. 
Kako ste jih preživeli?

Treninge kondicije sem 
začel že na začetku maja. Z 
Žanom Kranjcem sva sku-
paj delala z Mitjem Brači-
čem. To je trajalo do kon-
ca julija, takrat pa smo šli v 
Saas-Fee na prvi krajši tre-
ning. Tam smo preizkuša-
li opremo, saj si nismo že-
leli, da bi imeli na treningu 
v Čilu s tem kakšne težave. 
Konec avgusta smo se nato 
po treh letih znova odpravi-
li v Čile, kamor dve leti nis-
mo mogli zaradi koronavi-
rusa, eno leto pa zaradi sla-
bih snežnih razmer.

Je trening v Čilu za vas zelo 
pomemben?

Vsi smo komaj čakali, da 
gremo spet v Čile, saj je za 
nas, ki treniramo hitre di-
scipline, v Evropi poleti res 
zelo težko najti primeren 
prostor za treninge. Seve-
da smo sprva začeli trenin-
ge veleslaloma, ki je zelo 
pomemben za trening teh-
nike, nato pa smo se iz El 
Colorada preselili v La Par-
vo, kjer smo nadaljevali s 

treningi superveleslaloma 
in smuka.

Ali je bilo letos snega zados-
ti?

Pogoji so bili res dobri. 
Ko smo prišli, je bilo zadosti 
snega, ki je padel malo prej. 
Ta je hitro postal trd, tako da 
smo kmalu imeli pogoje, ki 
so bili podobni kot na tek-
mah svetovnega pokala. To 
pomeni, da je bilo na pro-
gi tudi ledeno in je treslo. 
Tako smo naredili to in še 
več, kot smo pričakovali od 
treningov.

Imeli ste tudi nekaj tekem, 
saj so bile v Čilu tudi druge 
reprezentance. Vaši rezul-
tati so bili odlični, saj ste na 
eni tekmi zmagali, na drugi 
pa ste bili tretji. Kaj vam to 
pomeni?

Tekem smo se udeležili 
predvsem zato, da bi malce 
začutili tekmovalni duh in 
da ne bi zgolj ponavljali tre-
ninga za treningom. Seveda 
si na tekmi malce bolj živčen 
in tudi zato so takšne preiz-
kušnje dobre. Lahko rečem, 
da mi je šel smuk zelo dob-
ro, pri superveleslalomu pa 
sem se še malce lovil.

Kljub vsemu sta vam dobra 
rezultata dala dodatnega po-
guma?

Seveda. In zato tudi komaj 
čakam, da se začnejo tekme. 
Lahko rečem, da sem bolj-
ši, kot sem bil prejšnja leta. 
Malenkostne spremembe 
na opremi so mi prinesle še 

dodatno hitrost na lažjih de-
lih proge, kjer nisem bil tako 
dober kot na težjih.

Navadno so se za vas tekme 
začele konec novembra čez 
lužo, sedaj se vam obeta prva 
tekma že naslednji konec te-
dna. Je to dobro?

Lahko rečem, da so občut-
ki malce mešani, saj smo res 
vajeni, da se tekme začnejo 
konec novembra. Start se-
zone je predviden na ledeni-
ku Zermatt, nato pa naj bi se 
spustili na italijansko stran 
v Cervinio. Trenutno še ni 
zanesljivo, da tekma sploh 
bo, saj imajo organizatorji 

kar nekaj težav s snegom v 
spodnjem delu. Sicer gremo 
proti Ameriki 9. novembra, 
ko gremo najprej na trening 
v Copper Mountain, nato pa 
se bomo preselili v Kanado v 
Lake Louise na prvo tekmo.

S kakšno sezono bi bili letos 
zadovoljni?

Moj cilj je, da se tako v 
smuku kot supervelesla-
lomu uvrstim v finale, kar 
pomeni med 25 najboljših 
na svetu. Prav tako si želim 
biti čim boljši na februar-
skem svetovnem prvenstvu 
in tam pokazati dve najbolj-
ši vožnji.

Miha Hrobat je dobro izkoristil priprave v Čilu. / Foto: osebni arhiv

Na prvo tekmo štirje naši smučarji

Kranj – Jutri se bo v Söldnu 
začela 57. sezona svetovne-
ga pokala v alpskem smuča-
nju. Za prve točke v sezoni se 
bodo smučarke in smučarji 
tradicionalno merili v vele-
slalomu.

Na jutrišnji tekmi bosta 
od naših smučark nastopili 
le Ana Bucik in Neja Dvor-
nik, čeprav so sprva načr-
tovali nastop petih tekmo-
valk. Med njimi naj bi bila 
tudi v minuli sezoni najbolj-
ša slovenska veleslalomist-
ka Meta Hrovat. Kranjsko-
gorska smučarka pa ima bo-
lečine v kolenu, ki so posle-
dica vnetja, zato predvideva-
jo, da se bo na sneg vrnila v 
enem mesecu.

V nedeljo prvi nastop v se-
zoni čaka še moške. Med fa-
voriti je tudi Žan Kranjec iz 
Bukovice pri Vodicah, ki bo 

nastopil med najboljšo sed-
merico veleslalomistov sve-
ta. »Dobro si želim dirkati 
na vsaki tekmi svetovnega 

pokala in tudi na svetovnem 
prvenstvu, kar pomeni celo 
sezono. Vem, kaj mi je v pre-
teklosti prinašalo dober re-
zultat. Moram pokazati naj-
boljše smučanje in potem 
bom zadovoljen,« je pred 
odhodom povedal Žan Kra-
njec. Poleg njega bo od na-
ših v nedeljo na startu tudi 
Štefan Hadalin.

Še preden so se odpravi-
li na prvo tekmo, je v imenu 
generalnega sponzorja dob-
ro sezono smučarjem zaže-
lel predstavnik uprave za-
varovalnice Generali Mitja 
Feri, ki je podelil tudi nag-
radi za najbolj levjesrčne-
ga smučarja in smučarko za 
preteklo sezono. Zaslužila 
sta si ju Tina Robnik in Žan 
Kranjec.

Slovenski smučarski reprezentanci poškodbe v pripravljalnem obdobju niso prizanašale, zato so se na 
prvo tekmo v Avstrijo odpravili le Ana Bucik, Neja Dvornik, Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

Vilma Stanovnik

Kranj – Tekme 14. kroga v 
Prvi ligi Telemach so na spo-
redu konec tedna in v pone-
deljek. Nogometaši Dom-
žal jutri gostujejo pri Mari-
boru, tekma pa se bo začela 
20.15. Zadnja tekma kroga je 
na sporedu v ponedeljek ob 
17.30 v Domžalah, kjer bodo 
nogometaši Kalcerja Ra-
domlje gostili Koper.

Tekme 13. kroga bodo od-
igrali nogometaši v 2. SNL. 
Jutri bo Roltek Dob gostoval 
v Grosupljem, v nedeljo pa 
bodo nogometaši Triglava 
na domačem igrišču ob 15. 
uri gostili nogometaše mo-
štva Beltinci Klima Tratnjek.

Tri tekme 8. kroga bodo 
odigrale tudi nogometašice 
v prvi slovenski ženski ligi, 
saj je tekma ŽNK Radomlje 
Medex – ŽNK Ptuj presta-
vljena na sredo, 2. novem-
bra. V nedeljo bodo tako tek-
mo odigrale nogometašice 
ŽNK Cerklje, ki bodo gosto-
vale pri Krimu.

Konec tedna bodo nogo-
metaši v 3. SNL – zahod odi-
grali tekme 11. kroga. V sredo 

so nogometaši Save Kranj 
in Slovana Ljubljana odigra-
li zaostalo tekmo 9. kroga, ki 
se je končala z rezultatom 1 
: 1. Jutri in v nedeljo se bodo 
tekme začel ob 15. uri, pome-
rili pa se bodo: Izola – Šobec 
Lesce, Sava Kranj – Adria, 
Visoko – Svoboda Ljubljana, 
Eksist Žiri – TKK Tolmin (so-
bota) in Škofja Loka – Slovan 
Ljubljana (nedelja).

Tekme 9. kroga bodo jut-
ri odigrali nogometaši v go-
renjski ligi. Vse se bodo za-
čele ob 15. uri, srečali pa se 
bodo: Tržič 2012 – SIJ Acro-
ni Jesenice, Bitnje – Polet, 
Niko Železniki – Preddvor, 
Bled-Bohinj Hirter – Bri-
tof, Velesovo Cerklje – Nak-
lo in Kranjska Gora – Kon-
dor Godešič.

Na nogometnem igri-
šču Športnega parka Pod-
mežakla na Jesenicah sta v 
sredo tekmo 2. kroga Poka-
la Pivovarna Union odigra-
la SIJ Acroni Jesenice in Ti-
nex Šenčur. Boljši so bili no-
gometaši Tinexa, ki so po ka-
zenskih strelih zmagali s 3 : 
5, tekma pa se je v rednem 
delu končala z 1 : 1.

V Domžalah tekma 
v ponedeljek
Jože Marinček

Žabnica – Minuli konec tedna je potekal Rally Soča Valley, 
ki je prvič štel za točke državnega prvenstva. Na njem je po 
pričakovanjih slavil Idrijčan Rok Turk (Hyundai i20 rally2) s 
sovoznico Blanko Kacin ter tako dirko pred koncem sezone 
dokončno potrdil naslov prvaka. Turk je na koncu zmagal z 
minuto in 25 sekundami naskoka pred Markom Grossijem 
(Hyundai i20 R5) s sovoznico Taro Berlot. Tretji je bil Boštjan 
Logar iz Žabnice (Škoda Fabia R5) s sovoznikom Damijanom 
Andrejko. »Za letos je verjetno to vse, sem pa optimističen, 
da se naslednjo sezono vidimo večkrat,« je povedal izkušeni 
Logar, ki je letos dirkal le še na reliju v Železnikih. Sicer pa 
se bo sezona relijev za državno prvenstvo končala sredi no-
vembra v Idriji.

Turk zmagovalec, Logar tretji

Kranj – Od tega tedna naprej so v prodaji tudi dnevne vsto-
pnice za BMW IBU svetovni pokal v biatlonu 2023 na Pokljuki. 
Kot je znano, se bo karavana najboljših biatloncev na Rudnem 
polju zbrala takoj po novem letu. Prvi konec tedna, med 5. in 
8. januarjem, sta najprej na sporedu ženska in moška sprinta 
ter zasledovanji, zadnji dan, v nedeljo, pa mešani štafetni 
preizkušnji.

Prodaja dnevnih vstopnic za Pokljuko

Dve zmagi rokometašev

Škofja Loka – Naša moška 
rokometna reprezentan-
ca je kvalifikacije za evrop-
sko prvenstvo leta 2024 za-
čela z dvema zmagama. Po 
četrtkovem slavju nad Bo-
sno in Hercegovino v Mari-
boru z 28 : 20 je nato v nede-
ljo zvečer v Prištini prema-
gala Kosovo z 29 : 24. Varo-
vanci selektorja Uroša Zor-
mana, med katerimi so bili 
na spisku tudi Škofjeločani 
Jure Dolenec, Matej Gaber, 
Darko Cingesar in Aleks 
Kavčič, so tako za začetek v 

celoti izpolnili svojo nalo-
go in se približali zaključne-
mu turnirju stare celine, ki 
bo med 10. in 28. januarjem 
2024 v Berlinu, Hambur-
gu, Münchnu, Düsseldorfu, 
Kölnu in Mannheimu.

Slovenija se bo v nadalje-
vanju kvalifikacij v prvi po-
lovici marca prihodnje leto 
dvakrat pomerila s Črno 
goro, konec aprila pa še z Bo-
sno in Hercegovino v gosteh 
in Kosovom na domačem 
igrišču. Pred tem jo čaka še 
nastop na januarskem sve-
tovnem prvenstvu na Polj-
skem in Švedskem.

Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Mitja Feri je nagrado za najbolj levjesrčnega smučarja 
minule sezone izročil Žanu Kranjcu. / Foto: Gorazd Kavčič

Priprave je dobro izkoristil
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Ljubljana – Kot pravijo v 
združenju in zvezi, so ime-
li kreditojemalci kreditov 
v švicarskih frankih doslej 
»srečo«, da je bila referenč-
na obrestna mera negativ-
na in zato rast tečaja fran-
ka ni v polni meri negativ-
no učinkovala na obveznosti 
do bank. To pa se sedaj spre-
minja. Samo v prvih devetih 
mesecih od sprejetja zakona 
do danes so se obroki pove-
čali za dodatnih od 10 do 12 
odstotkov. S spremembo re-
ferenčne obrestne mere pa 
bodo kreditojemalci preje-
li nove izračune, kjer bodo 
obroki višji za od 29 do 45 
odstotkov (odvisno od roč-
nosti kredita), opozarjajo v 
Združenju Frank in doda-
jajo, da bo napovedani dvig 
referenčne mere na raven 
ob najetju kredita povzročil 
dvig obroka za kar 72 odstot-
kov, učinek rasti tečaja fran-
ka pa bo v celoti deloval v ško-
do kreditojemalcem in hkra-
ti povečal dohodke bank, ki 
niso izpostavljene tečajne-
mu tveganju.

»Tega kreditojemalci ne 
bodo zmogli. Do sedaj so 
rast obrokov najbolj obču-
tili kreditojemalci s krediti 
krajše ročnosti, trenutni ra-
zvoj dogodkov pa bo povzro-
čil največje povišanje obro-
kov pri kreditih z najdaljšo 

ročnostjo,« še sporočajo iz 
Združenja Frank in opozar-
jajo, da je rast tečaja tako ve-
lika, da je pri večni kreditov 
z ročnostjo trideset let da-
nes glavnica višja, kot je bil 
znesek, ki ga je kreditojema-
lec prejel od banke ob najet-
ju kredita.

Kreditojemalci in banke 
še čakajo na odločitev Ustav-
nega sodišča v zvezi s preso-
jo ustavnosti zakona o ome-
jitvi in porazdelitvi valutne-
ga tveganja med kreditoda-
jalci in kreditojemalci po-
sojil v švicarskih frankih, ki 
so jo spomladi vložile ban-
ke. Menijo namreč, da za-
kon, ki predvideva vključitev 

valutne kapice, ki se akti-
vira, ko znesek preostanka 
posojila zaradi spremem-
be menjalnega tečaja za več 
kot deset odstotkov odstopa 
od zneska preostalega poso-
jila, izračunanega po teča-
ju na dan črpanja, ni v skla-
du z ustavo in zakonodajo 
in retroaktivno posega v za-
konito vzpostavljena pravna 
razmerja. Na drugi strani so 
z zakonom bistveno bolj za-
dovoljni v Združenju Frank, 
kjer so si za sprejetje takšne 
rešitve prizadevali dalj časa.

Kot so ta teden opozorili v 
Združenju Frank in Zvezi po-
trošnikov, pa zaradi krepitve 
franka in višjih referenčnih 

obrestnih mer obstaja boja-
zen, da bo odločitev Ustav-
nega sodišča za marsikatere-
ga kreditojemalca prišla pre-
pozno, zato pozivajo, da so-
dišče odloči čim prej.

Sodišče Evropske unije je 
sicer prejšnji četrtek s sod-
bo odgovorilo na predhodno 
vprašanje Višjega sodišča 
v Mariboru, v kateri je pre-
sodilo, da določila evropske 
direktive niso v nasprotju s 
slovensko zakonodajo gle-
de poštenosti potrošniških 
pogodb. V Združenju Frank 
pravijo, da sodba prepozna-
va kršitev prava EU v sodbah 
vrhovnega sodišča in neka-
terih višjih sodišč, ki so so-
dila v korist bank z obrazlo-
žitvijo, da tožniki niso doka-
zali slabe vere banke.

Na drugi strani v Združe-
nju bank Slovenije pravijo, 
da sodba za slovensko so-
dno prakso ne prinaša bi-
stvenih novosti, hkrati pa 
poudarjajo, da lahko drža-
ve članice potrošnikom za-
gotovijo višjo raven varstva, 
kot je predvidena z direkti-
vo 93/13, kar pa mora pre-
veriti nacionalno sodišče ob 
upoštevanju tudi nacional-
ne sodne prakse na tem po-
dročju. Kot so še dodali, je le 
nacionalno sodišče pristoj-
no za ugotavljanje in pre-
sojo dejstev v postopku ter 
tudi za razlago in uporabo 
nacionalne zakonodaje.

Aleš Senožetnik

Krepitev franka in dvig referenčne obrestne mere bi lahko 
povzročila dvig obroka kredita za 72 odstotkov, opozarjajo v 
Združenju Frank. / Foto: Tina Dokl

Mengeš – Časnik Finan-
ce je pred dnevi petič po-
delil naslov tovarna leta, ki 

je namenjen slovenskim 
podjetjem, ki so najuspe-
šneje uvedla koncept in-
dustrije 4.0, izstopajo po 
tehnološkem napredku 

proizvodnje, skrbi za za-
poslene, trajnostnem razvo-
ju in rasti poslovanja.

V tokratnem izboru je ko-
misijo prepričala Lekova 

enota Biološke učinkovine 
Mengeš, v finalu pa sta bili 
sicer še podjetji Impol Final 
in TEM Čatež.

Gre za ključni Novartisov 
obrat za klinično proizvo-
dnjo bioloških učinkovin, 
kar pomeni, da gre velika ve-
čina bioloških zdravil Novar-
tisa v določenih fazah razvo-
ja skozi proizvodni obrat v 
Mengšu. V njem zaposleni 
proizvajajo učinkovino eri-
tropoetin za bolnike z odpo-
vedjo ledvic in onkološke bol-
nike, učinkovino za podobno 
biološko zdravilo, ki je že dlje 
časa na voljo onkološkim bol-
nikom, in druge inovativne 
ter podobne biološke učin-
kovine za klinično uporabo v 
fazah testiranj zdravil.

V mengeški enoti imajo 
sicer precej ambiciozne na-
črte. Kot je na podelitvi po-
vedala direktorica Bioloških 
učinkovin Polonca Kuhar, 
nameravajo v letih 2023 in 
2024 zmogljivosti enega od 
obratov povečati za štirikrat, 
zato prihodnje leto načrtuje-
jo sto novih zaposlitev. Tre-
nutno je po besedah Kuhar-
jeve v enoti zaposlenih že 
več kot tristo ljudi.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Pred dnevi je pod 
naslovom Industrija je žen-
skega spola potekala četrta 
konferenca Industrija pri-
hodnosti, na kateri so sode-
lujoči poudarili, da je treba 
odpraviti stereotipe in pove-
čati sodelovanje na vseh rav-
neh, tudi med spoloma. Svo-
je poglede o zeleni, pamet-
ni in ustvarjalni prihodno-
sti sta delili tudi predstav-
nici dveh gorenjskih pod-
jetij, Dora Domajnko, nek-
danja inženirka leta iz ko-
mendske RLS Merilna teh-
nika, in Urška Kajtner iz 
šenčurskega Loftware Nice-
Label. Skupaj z drugimi so-
govornicami sta se strinjali, 
da so mešani timi učinkovi-
tejši in kreativnejši. O »ste-
klenem nevidnem stropu 
za ženske« je Urška Kajtner 
dejala, da obstajajo določeni 
dejavniki, ki ženskam ote-
žujejo napredovanje in po-
seganje po višjih delovnih 
mestih, kar je tudi posledica 

ustroja družbe, začenši z 
vzgojo in izobraževanjem. 
Dora Domajnko je dejala, da 
se je nad priučenimi stereo-
tipi treba zamisliti in si želi 
časov, ko bodo kompeten-
ce na prvem mestu, raznoli-
kost pa bo kot samoumevna 
prišla zraven.

V svojem pozdravnem go-
voru na dogodku, ki so ga or-
ganizirali na ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo v sodelovanju z Go-
spodarsko zbornico Slove-
nije, Javno agencijo SPIRIT 
Slovenija ter Uradom za in-
telektualno lastnino, je k 
večji enakosti med spoloma 
v Sloveniji pozval tudi mi-
nister za gospodarstvo Ma-
tjaž Han. V Sloveniji je pov-
prečna mesečna bruto plača 
ženske namreč še vedno 4,2 
odstotka nižja od plače nje-
nega moškega kolega, med 
vsemi delovno aktivnimi v 
zasebnem sektorju je zgolj 
38 odstotkov žensk, v indu-
striji je z 32 odstotki ta delež 
še nižji.

Industrija je ženskega spola

Vse več potrošnikov išče 
izdelke boljše kakovosti, s 
katerimi bi zaščitili sebe in 
naravo, pri tem pa se vse-
skozi soočajo z izzivom, 
kako zanesljive so informa-
cije na izdelkih. Kot ugota-
vljajo v Zvezi potrošnikov 
Slovenije, je tako imeno-
vanega zelenega zavajanja 
vse več. Na izdelkih in stori-
tvah je več kot 450 različnih 
okoljskih oznak, med kate-
rimi za številnimi ne stoji 
preverjen in neodvisen pro-
tokol. Po raziskavi Evrop-
ske komisije in nacional-
nih organov za varstvo po-
trošnikov je kar 42 odstot-
kov zelenih trditev na sple-
tu pretiranih, napačnih ali 
zavajajočih.

Evropska komisija je v pri-
zadevanju za ureditev ze-
lenih trditev že leta 1992 
predstavila okoljsko marjeti-
co oziroma znak EU za oko-
lje, ki je danes ena od red-
kih zaupanja vrednih okolj-
skih oznak. Okoljska mar-
jetica namreč potrošnikom 
zagotavlja, da izdelki traja-
jo dlje, so bolj preprosti za 

popravilo, vsebujejo manj 
škodljivih sestavin in ima-
jo manjši ogljični odtis. V 
Evropi je tako označenih 
skoraj 90 tisoč neživilskih 
izdelkov, med njimi je več 
kot 35 tisoč izdelkov za do-
mače mojstre (največ barv 
in premazov) in približno 
20 tisoč izdelkov papirne ga-
lanterije. Pomemben delež 
imajo obloge, čistila ter obla-
čila in tekstil, okoljsko mar-
jetico pa lahko nosijo tudi tu-
ristične nastanitve.

V Sloveniji, kjer ima okolj-
sko marjetico 125 izdelkov in 
storitev, je za znak zadolže-
no ministrstvo za okolje in 
prostor oziroma njegova 
agencija za okolje. Merila 
za pridobitev znaka vsesko-
zi dopolnjujejo in po potre-
bi tudi zaostrujejo, pri tem 
sodelujejo tudi potrošniške 
organizacije. Na seznam iz-
delkov, ki so lahko označe-
ni z okoljsko marjetico, do-
dajajo vedno nove. Kot je 
dejal Boštjan Okorn iz Zve-
ze potrošnikov Slovenije, je 
od lani marjetica lahko tudi 
na ličilih, kremah, sredstvih 
za zaščito pred soncem in 
brivskih penah.

Na izdelkih veliko 
zavajajočih zelenih trditev
Cveto Zaplotnik

Ljubljana – Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno ose-
bo so lani znašali 2.658 evrov, kar je za 7,9 odstotka več kot 
leto prej, je včeraj objavil Statistični urad. Najvišji so bili v 
dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3.965 
evrov), najnižji pa v gostinstvu (1.716 evrov). V evropski sede-
mindvajseterici so bili najvišji na Danskem.

Stroški dela višji za skoraj osem odstotkov

DOBRO JE VEDETI

Kreditojemalci posojil v švicarskih frankih imajo zaradi rasti obrestnih mer in tečaja švicarskega franka 
vse več težav pri odplačevanju kreditov. V Združenju Frank in Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo 
pred naraščajočo dolžniško in socialno stisko.

Kreditojemalci v stiski

V petem izboru Tovarna leta je komisijo prepričala Lekova enota Biološke 
učinkovine Mengeš. Smele načrte imajo tudi v prihodnjih letih.

Naj tovarna je v Mengšu

Tovarna leta je postala Lekova enota bioloških učinkovin v Mengšu. / Foto: Aleš Beno

Aleš Senožetnik
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Hrušica, Šentjakob v Rožu – 
Mednarodno vajo Karavan-
ke vsaka štiri leta izmenično 
pripravita upravljavca pre-
dora – avstrijski Asfinag in 
slovenski Dars. Letos je bil 
na vrsti Asfinag, ki je v sce-
nariju predvidel hujšo pro-
metno nesrečo s požarom. 
»Vajo pripravimo z name-
nom, da preverimo odziv-
ni čas intervencijskih služb 
in komunikacijske poti med 
nadzornima centroma Asfi-
naga in Darsa ter komunika-
cijo med udeleženimi inter-
vencijskimi enotami. Hkrati 
preverimo tudi učinkovitost 
delovanja prezračevalnega 
in drugih varnostnih siste-
mov,« je pojasnil regionalni 
vodja in uradnik za varnost 
predora pri Asfinagu Tho-
mas Nessel.

Vaja, v kateri je sodelova-
lo približno 250 posamezni-
kov, se je začela z alarmom, 
ki ga je ob 20.57 sprožil eden 
od petih poškodovanih. Av-
strijski nadzorni center v Ce-
lovcu, ki je bil tokrat v vodil-
ni vlogi, je vpoklical vse inter-
vencijske službe, gasilce, re-
ševalce in policiste obeh stra-
ni. Ti so se odpravili na reše-
valno akcijo v predor Kara-
vanke, kjer se je dva kilome-
tra od severnega portala iz av-
strijske smeri proti Sloveni-
ji zgodila prometna nesre-
ča. Trčila so tri osebna vozi-
la, eno je obrnilo na bok, dru-
go je pristalo na strehi, pod 
njima pa sta bila ukleščena 
voznik in sopotnik. Eno vozi-
lo je zagorelo, iz njega se je 
močno kadilo. Na obeh stra-
neh enocevnega dvosmerne-
ga predora je prišlo do zasto-
jev, kar je oteževalo pot inter-
vencijskim vozilom.

Gneča predstavlja oviro
Na kraj nesreče so po dob-

rih desetih minutah priš-
li poklicni gasilci Gasil-
sko reševalne službe Jese-
nice, ki so tudi strokovno 

usposobljeni za gašenje v 
predorih. Aktivirana so bila 
še nekatera prostovoljna ga-
silska društva Gasilske zve-
ze Jesenice. Z druge stra-
ni so sodelovali avstrijski 
prostovoljni gasilci iz Roža. 
»Prva informacija, ki smo jo 
prejeli, je bila ta, da je pre-
dor zadimljen. Na kraju nes-
reče smo naleteli na tri ude-
ležena vozila, eno je zagore-
lo, zato smo takoj pristopili 
h gašenju. Zaradi dobrega 
prezračevanja so se razmere 
z dimom kmalu umirile in 
omogočile nadaljnje reševa-
nje. Z avstrijsko stranjo smo 
se dogovorili glede reševanja 
ponesrečenih oseb, mi smo 
prevzeli vozilo s tremi po-
nesrečenci, Avstrijci pa avto 
z dvema ponesrečencema,« 
je povedal namestnik vodje 
izmene GARS Jesenice Bo-
jan Dabižljević in dodal: »Iz-
kazalo se je, da gneča pred-
stavlja veliko oviro. Ustavili 
smo se dobrih petdeset me-
trov od samega kraja nes-
reče, od koder smo morali 
vso tehnično opremo ročno 
prenesti. Voznike zato pro-
simo, da v tovrstnih prime-
rih naredijo intervencijsko 
pot in se umaknejo skrajno 
na svojo desno stran vozne-
ga pasu. Pozorni naj bodo še 

na to, da ne zaparkirajo hi-
drantih omaric, ki so name-
ščene v predoru.«

Karavanke varen predor
Po besedah Draga Do-

lenca, uradnika za varnost 
v predoru pri Darsu, je pre-
dor Karavanke varen. »Tako 
zaradi samih varnostnih sis-
temov kot tudi zaradi učin-

kovitega ukrepanja reševal-
nih služb, kar smo prikazali 
in dokazali tudi na tokratni 
vaji. Obstoječi ventilacijski 
sistem je bil leta 2015 nad-
grajen in v tem trenutku do-
sega zahtevane standarde, 
še več, približno dvajset od-
stotkov zmogljivejši je, kot 
zahtevajo avstrijske smer-
nice. Druga cev obenem pri-
naša tudi ureditev, kjer bos-
ta obstoječa in nova cev med 
seboj povezani s posebnimi 
prečnimi prehodi, ki bodo 
oddaljeni 250 metrov. Do 
ureditve prečnikov sta bila 
edina izhoda iz predora za-
četna portala, kar je bila sla-
ba stran Karavank,« je po-
vedal Dolenc. »Naš cilj je, 
da v primerih nesreče ude-
leženci čim hitreje pridejo 
iz predora, obenem pa tudi, 
da zaščitimo sam predor in 
drugo infrastrukturo.«

Kot je še dodal, je pri dvodr-
žavnem predoru ključno 
mednarodno sodelovanje. 
»V takih primerih državna 
meja ne igra vloge, saj mo-
rajo tako slovenske kot av-
strijske intervencijske služ-
be čim prej priti na kraj nes-
reče. Prve lahko odstopajo le 
usposobljene gasilske enote, 
da pogasijo požar in omogo-

čijo nadaljnje reševanje. Je-
seniški poklicni gasilci potre-
bujejo nekje deset minut, da 
pridejo do predora, avstrijski 
iz Roža pa le kakšno minuto 
več,« je dodal.

V predoru Karavanke se 
zlasti v času poletnih poči-
tnic, ko je promet povečan, 
zgodi nekaj lažjih dogod-
kov, kot so okvare vozil in 
trki med vozili. »Tak dogo-
dek, kot smo mu bili priča na 
vaji, pa je zaradi vseh omeji-
tev, ki veljajo v predoru, tako 
cestnine kot mejne točke in 
omejitev hitrosti, manj ver-
jeten,« je še pojasnil Dolenc.

Vajo so ocenjevali sloven-
ski in avstrijski ocenjevalci, 
ki so bili po besedah Mate-
ja Kodriča, slovenskega oce-
njevalca iz Uprave RS za 
zaščito in reševanje, pozor-
ni zlasti na usklajenost reše-
valnih ekip.

V predoru Karavanke se je zgodila huda prometna nesreča s tremi udeleženimi vozili in 
petimi poškodovanimi osebami, a na srečo le za vajo. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Slovenski policisti so 
prejšnji teden v okviru akci-
je za večjo varnost voznikov 
tovornih vozil in avtobusov, 
ki je potekala po vsej državi, 
ugotovili kar 918 njihovih kr-
šitev cestnoprometnih pred-
pisov. V sedmih dneh so si-
cer ustavili in kontrolirali 
7699 voznikov, od tega 652 
voznikov avtobusov in 7047 
voznikov tovornih vozil.

Na avtocestah in hitrih ce-
stah ter avtobusnih postaja-
liščih so kontrolirali 652 vo-
znikov avtobusov, od tega 
349 tujih, pri tem pa ugoto-
vili 61 kršitev, ki so bile naj-
pogosteje povezane z neu-
porabo varnostnega pasu.

Od več kot sedem tisoč 
kontroliranih voznikov to-
vornih vozil je bilo 4795 

tujih. Pri voznikih tovornih 
vozil so ugotovili 857 kršitev, 
največkrat zaradi neupora-
be varnostnega pasu, preko-
račitve hitrosti ter zaradi ne-
ustreznosti dokumentov vo-
zila in voznika.

Med poostrenimi nadzo-
ri so preverjali tudi more-
bitno preobremenjenost to-
vornih vozil. Pri tem so na-
leteli tudi na vozilo z močno 
prekoračeno največjo dovo-
ljeno maso, saj je ta ob teh-
tanju znašala kar 5200 ki-
logramov namesto dovolje-
nih 3500 kilogramov. Voz-
niku so policisti izrekli glo-
bo 1000 evrov in vozilo iz-
ključili iz prometa.

Izvedena akcija je bila 
tudi evropsko usklajena, saj 
je potekala pod okriljem Ro-
adpola, evropske mreže pro-
metnih policij.

Simon Šubic

Železniki – Pri urejanju stru-
ge reke Sore v Železnikih so 
našli neeksplodirano mino-
metno mino iz druge sve-
tovne vojne. Pirotehniki so 
jo odstranili na varno mesto 
in jo uničili.

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so ta teden na podlagi klica 
strojevodje vlaka, ki je vozil na relaciji Ljubljana–Jesenice, izda-
li globo vozniku kombija, ki se ni ustavil pred nezavarovanim 
prehodom čez železniško progo, ko se je približeval vlak. Stro-
jevodja je zato moral uporabiti zavoro v sili. Za tovrstno kršitev 
je predpisana globa v znesku 500 evrov in pet kazenskih točk.

Bohinjska Bistrica – Na območju Uskovnice se je smrtno po-
nesrečil 59-letni planinec. Kot so sporočili s policije, se je že v 
soboto zjutraj odpravil v planine na območje Uskovnice in se 
do ponedeljka ni vrnil domov. Stekla je iskalna akcija, v kateri 
so planinca našli mrtvega v strmi grapi. S težko dostopnega 
terena so ga z vrvno tehniko dvignili bohinjski gorski reševalci. 
Policisti so ob ogledu kraja nesreče ugotovili, da je planinec 
po vsej verjetnosti zdrsnil s poti po pobočju in padel v strmo 
grapo. Bil je sam. Tujo krivdo so izključili.

V strugi Sore našli 
neeksplodirano mino

Ni ustavil pred vlakom

Padel v strmo grapo

Maša Likosar

Kontrolirali so skoraj 7700 voznikov tovornjakov in 
avtobusov. / Foto: Gorazd Kavčič/arhiv GG

Huda prometna nesreča s tremi udeleženimi osebnimi vozili, eno je zajel požar, pri tem je bilo pet 
oseb poškodovanih. Na obeh straneh predora je prišlo do daljših zastojev. To je predvideval scenarij 
mednarodne vaje, ki je potekala v predoru Karavanke in zaradi katere je bil predor v noči na sredo do 
polnoči zaprt.

Prometna nesreča v predoruUgotovili več kot 
devetsto kršitev

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce
Vaja se je začela z alarmom, ki ga je ob 20.57 sprožil eden 
od petih poškodovanih. / Foto: Gorazd Kavčič

Sodelovale so intervencijske enote avstrijske in slovenske 
strani. / Foto: Gorazd Kavčič

Znani so rezultati poostrenega nadzora voznikov 
avtobusov in tovornjakov, ki je usklajeno potekal 
po vsej Evropi.
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Jožefa Anžel, kot je ura-
dno ime Jožici, se je s špor-
tom spoznala že v mlados-
ti. »Tek je bil moje veselje, 
odkar pomnim. Že v osnov-
ni šoli sem nastopala na 
krosih, nato pa sem tri leta 
atletiko trenirala pri Trigla-
vu v Kranju. Tudi kasne-
je sem rada tekla, vendar 
zgolj za svoje veselje,« pra-
vi Jožica, ki si je nato z mo-
žem Janijem ustvarila dru-
žino. »Imam dve hčerki in 
dva vnuka. Starejši vnuk je 
star že 23 let, mlajša vnuki-
nja pa deset. Ko sta bili hčer-
ki majhni, smo veliko igrali 
tenis, pozimi pa smo večino-
ma smučali, saj sta obe tre-
nirali smučanje. Z Janijem 
sva sodelovala in pomagala v 
klubu. Ko sta po osnovni šoli 
obe prenehali trenirati, mi je 

Jani za rojstni dan nekoč ku-
pil Rogovo kolo in tako se je 
začelo moje navdušenje nad 
kolesarstvom,« se spominja 
Jožica, ki se je začela družiti 
tudi z loškimi kolesarji, ki so 
odhajali na rekreativne tek-
me, največ v Avstrijo.

»Ko sem šla na prve tek-
me, smo imele ženske še 
moška kolesarska oblači-
la, saj ženskih enostavno ni 
bilo moč dobiti. Spomnim 
se, da sem se zelo bala vo-
žnje v skupinah, na Mara-
ton Franja sploh nisem upa-
la. Kasneje sem se privadila, 
tudi pri nas je bilo vedno več 
tekmovanj. Navdušena pa 
sem postala tudi nad triatlo-
ni. Tako sem opravila kar de-
set Triatlonov jeklenih v Bo-
hinju,« pravi Jožica, ki se je 
začela s kolesom voziti tudi v 
službo v Ljubljano. »Najprej 
sem delala na Celovški cesti, 

kjer sem bila tajnica redakci-
je, nato sem bila zaposlena 
pri sindikatih. Začela sem 
tudi kaditi, nakar sem ugoto-
vila, da tako ne bo šlo. Skle-
nila sem, da se bom v službo 
vozila s kolesom. Tako sem 
več kot dvajset let od zgo-
dnje spomladi do pozne je-
seni v službo odhajala s ko-
lesom. Vsako leto sem nare-
dila med šest in sedem tisoč 
kilometrov samo z vožnjo v 
službo in nazaj. Še sedaj, če 
je treba v Ljubljano, grem po 
navadi kar s kolesom,« pravi 
Jožica, ki je pri 67 letih upo-
kojenka že osem let. Zelo ak-
tivna je v kolesarki sekciji pri 
Društvu upokojencev Škofja 
Loka, kjer je tudi vodja sekci-
je. »Pred nekaj leti smo se za-
čeli družiti v kolesarski sek-
ciji. Tina Ušeničnik, ki je 
takrat že nastopala na med-
narodnih tekmovanjih, pa je 
zanje navdušila tudi mene. 
Tako sem šla na svoje prvo 
svetovno prvenstvo, ki je bilo 
leta 2019 v Poznanju na Polj-
skem. Seveda se je bilo treba 
prej kvalificirati na eni od te-
kem  UCI (Mednarodna ko-
lesarska zveza), ki potekajo 
po celem svetu. Ena od njih 
je zadnja leta tudi Maraton 
Franja. Na svojem prvem 
svetovnem prvenstvu sem 
vozila v skupini in padla ter 
si zlomila roko,« pravi Joži-
ca, ki veselja do tekem vsee-
no ni izgubila. Leta 2020 je 
prvenstvo, ki bi moralo biti 
v Kanadi, zaradi koronavi-
rusa odpadlo, lani pa je šla 
v Sarajevo. Tam je zmagala 
v kronometru, tretje mesto 
pa je osvojila v cestni vožnji. 
»Enak rezultat mi je uspel 

letos, ko je bilo prvenstvo v 
Trentu v Italiji. Moram pa 
reči, da je bilo letos več kon-
kurence, skupaj okoli dva ti-
soč tekmovalk in tekmoval-
cev. Sama nastopam v kate-
goriji od 65 do 69 let,« pra-
vi Jožica, ki je tudi članica 

Športnega društva Bam.bi. 
»Treninge imamo enkrat te-
densko, včasih tudi večkrat. 
Všeč mi je, ker je tam starej-
ša skupina, ki je na primer v 
Koloki ni. Prav tako se vozi-
va skupaj z Janijem. V paru 
je veliko lažje, sama kar ne-
kako ne upam na cesto. Prej 
sva veliko kolesarili skupaj s 
Tino Ušeničnik, sedaj pa ona 

ne tekmuje več. Je pa bila z 
menoj na svetovnem pr-
venstvu, kjer mi je pomaga-
la in navijala, saj ima iz svo-
jih sedmih nastopov kar ne-
kaj izkušenj,« pravi Jožica, 
ki tekmuje tudi v pokalu Slo-
venije in je državna prvaki-

nja v cestni vožnji v kategori-
ji D nad šestdeset let. Za vse 
uspehe so jo minulo soboto 
s posebnim priznanjem nag-
radili tudi v Kolesarski zvezi 
Slovenije. »Dokler bodo tek-
me svetovnega prvenstva po 
Evropi in bom zdrava, se jih 
bom udeleževala. Seveda bi 
bil strošek udeležbe na pr-
venstvih kar velik, vendar 

imava avtodom in z Janijem 
potujeva z njim. Tako bo av-
gusta prihodnje leto prven-
stvo v Glasgowu, kot svetov-
na prvakinja pa sem se že 
kvalificirala,« še pravi Jožica, 
ki se trenutno pripravlja tudi 
na nedeljski Ljubljanski ma-
raton. Do sedaj je bila prav na 
vseh. »Najprej sem začela s 
krajšo razdaljo, nadaljevala z 
21 kilometri, štirikrat pa sem 
pretekla tudi 42-kilometrsko 
razdaljo. Letos sem se odloči-
la za 21 kilometrov,« še doda-
ja Jožica Anžel, ki je – kljub 
športu – tudi »prava« babi-
ca: »Hčerki sta odrasli, vnu-
ka hitro rasteta. Letos je šla 
vnukinja z nama tudi na Dir-
ko po Franciji, kjer smo kole-
sarili in hkrati navijali. Seve-
da rada tudi pletem. Treba se 
je le organizirati in za vse je 
dosti časa.«

Vilma Stanovnik

Jožica Anžel med zmagovalno vožnjo na svetovnem prvenstvu / Foto: osebni arhiv

Škofjeločanka Jožica Anžel je na septembrskem svetovnem prvenstvu v kolesarstvu za amaterje v Italiji potrdila naziv najboljše na svetu v kronometru, 
ki ga je prvič osvojila lani v Sarajevu, prav tako pa je drugič zapored osvojila tretje mesto v cestni vožnji.

Kultura
Dva zbora, komorni orkester, 
solistki in polna dvorana za 
vzneseno vzdušje Stran 14

Zanimivosti
Bogata življenjska pot 
vsestranskega Milana Krišlja z 
Visokega pri Šenčurju Stran 15

Zanimivosti
Z dna Blejskega jezera so 
dvignili 1200 let star čoln deblak 
iz časa Slovanov. Stran 16

Svetovna kolesarska prvakinja

Navdušena kolesarka se te dni pripravlja tudi na 
nastop na nedeljskem Ljubljanskem maratonu, 
saj doslej ni izpustila še nobenega.

Zadovoljna svetovna prvakinja Jožica Anžel z zasluženo 
zlato medaljo / Foto: osebni arhiv
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Konec novembra trije 
referendumi

Državni poslanci so v to-
rek soglasno odločili, da 
bodo referendumi o spre-
membah zakonov o vla-
di, o dolgotrajni oskrbi in 
o Radioteleviziji Slovenija, 
ki jih je zahtevala SDS, po-
tekali na isti dan – 27. no-
vembra. Ob tem je držav-
ni zbor zavrnil dopolnila 
SDS, s katerimi so predla-
gali, da bi vse tri referen-
dume izvedli 4. decembra, 
sočasno z drugim krogom 
lokalnih volitev, kar so ute-
meljevali z racionalnostjo 
in ekonomičnostjo. Držav-
ni sekretar na ministrstvu 
za javno upravo Jure Trbič 
pa je pojasnil, da občinske 
volilne komisije, ki izvaja-
jo lokalne volitve, niso ena-
ke okrajnim volilnim komi-
sijam, ki izvajajo referen-
dume, in da gre torej za po-
polnoma druge organe. V 
praksi bi tako morali ime-
ti ponekod na istem volišču 
dve volilni komisiji. Poleg 
tega volišča niso povsod na 
istih lokacijah, tako bi neka-
teri volivci morali glas za lo-
kalne volitve in glas za refe-
rendum oddati na dveh raz-
ličnih lokacijah, kar bi po 
mnenju koalicije povzro-
čilo zmedo. Za poslance 
SDS so argumenti, da ljud-
je ne morejo odločati o treh 

referendumih in voliti žu-
panov, podcenjujoči do lju-
di. V koaliciji so opozorili 
še, da se lokalne volitve iz-
vajajo na stroške lokalnih 
skupnosti, referendume pa 
financira država. Tako bi 
bila izvedba referenduma 
z namenom zmanjševanja 
stroškov možna le skupaj z 
drugim krogom predsedni-
ških volitev, kar pa ni mož-
no zaradi prepozne vložitve 
podpisov.

Ločen zdravstveni steber 
v plačnem sistemu

V sredo nam je grozila 
zdravniška stavka, dočakali 
pa smo podpis sporazuma o 
začasni prekinitvi stavkov-
nih aktivnosti, ki sta ga pod-
pisala namestnik vodje po-
gajalske skupine Sindika-
ta zdravnikov in zobozdrav-
nikov Slovenije Fides Gre-
gor Zemljič in minister za 
zdravje Danijel Bešič Lo-
redan v imenu vlade. Vla-
da se je v sporazumu med 
drugim zavezala, da bo do 1. 
aprila 2023 oblikovala ločen 
plačni zdravstveni steber v 
okviru plačnega sistema 
javnega sektorja in ga do 30. 
junija prihodnje leto vloži-
la v zakonodajni postopek. 
Sindikat pa se je zavezal, da 
do poteka teh rokov v zvezi s 
tem vprašanjem ne bo spro-
žil stavkovnih aktivnosti. 
Zemljič je dejal, da je pod-
pis sporazuma prvi korak k 
celoviti rešitvi težav javnega 

zdravstvenega sistema, na 
katere opozarjajo že več kot 
deset let, minister Bešič Lo-
redan pa je sporazum ozna-
čil za zgodovinski. Glavna 
zahteva Fidesa je sicer bila 
izstop zdravnikov iz eno-
tnega plačnega sistema jav-
nega sektorja, a po besedah 
Zemljiča v sindikatu razu-
mejo argumente vlade, da 
je omenjeni sistem eden od 
temeljnih sistemov drža-
votvornosti. »V tej fazi smo 
se morali strinjati, da izstop 
v pravem pomenu ni možen 
niti teoretično,« je dejal. Mi-
nister se je zdravnikom in 
zobozdravnikom zahvalil 
za konstruktivna pogajanja 
in razumevanje trenutne si-
tuacije ter dejal, da bodo na 
ministrstvu pripravili sis-
temsko zakonodajo, kate-
re del bo tudi sprememba 
plačnega sistema. Do skle-
njenega sporazuma so si-
cer kritični Mladi zdravni-
ki Slovenije, ker niso dobi-
li nič, razen obljub.

O plačah tudi s sodniki
Vladni pogajalci so se v 

torek sestali tudi s pred-
stavniki sodstva in držav-
nega tožilstva na temo od-
prave plačnih nesoraz-
merij. Na sestanku je vla-
dna stran, ki jo vodi pravo-
sodna ministrica Domini-
ka Švarc Pipan, predstavi-
la časovnico, po kateri bi 
do 30. junija 2023 pripra-
vili ukrepe za ureditev vseh 

funkcionarskih plač. Kot je 
dejala predsednica Sloven-
skega sodniškega društva 
Vesna Bergant Rakočević, 
je takšna časovnica zanje 
sprejemljiva, zato so zmer-
ni optimisti, vladna stran 
tokrat misli resno z vladavi-
no prava in odpravo plačnih 
nesorazmerij.

Družinski zakonik potrjen 
še drugič

Kot smo že poročali, je po 
spremembah družinske-
ga zakonika zakonska zve-
za opredeljena kot skup-
nost dveh oseb in ne več 
kot skupnost moža in žene, 
istospolnim partnerjem pa 
je omogočena posvojitev ot-
roka. V koaliciji so ob vno-
vični potrditvi družinske-
ga zakonika poudarjali, da 
so s spremembami uresni-
čili odločbo ustavnega so-
dišča, da je bila zakonska 
ureditev, ki določa, da lah-
ko zakonsko zvezo sklene-
ta le dve osebi različnega 
spola, v neskladju z ustav-
no prepovedjo diskrimina-
cije. Ustavno sodišče je od-
ločilo tudi, da se do odpra-
ve ugotovljene protiustav-
nosti šteje, da je zakonska 
zveza življenjska skupnost 
dveh oseb. Koalicija Za ot-
roke! je sicer prejšnji teden 
v državni zbor vložila pobu-
do za razpis zakonodajne-
ga referenduma o sprejetih 
spremembah družinskega 
zakonika.

Simon Šubic

Namesto zdravniške 
stavke podpis sporazuma

Trije referendumi, ki jih je zahtevala SDS, bodo potekali 
istočasno, in sicer 27. novembra, je odločil državni zbor.  
/ Foto: Arhiv GG

V sredo ni bilo napovedane zdravniške stavke, saj je 
zdravniški sindikat Fides z vlado podpisal sporazum o 
začasni prekinitvi stavke. / Foto: Gorazd Kavčič

Državni zbor je po odložilnem vetu državnega sveta še drugič 
potrdil spremembe družinskega zakonika. / Foto: Gorazd Kavčič

med sosedi

Jože Košnjek V nedeljo, 23. oktobra, bo 
Slovensko kulturno središče 
Planika v Ukvah (Ugovizza) 
praznovalo 25 let nepreki-
njenega delovanja pri ohra-
njanju slovenske kulture in 
jezika, ki sta v Kanalski doli-
ni ogrožena. Pouk v sloven-
skem jeziku še ni zakonsko 
urejen, zato ga je treba nego-
vati na druge načine.

Nedeljsko praznovanje 
Planike se bo začelo ob pol 
enajstih z mašo v cerkvi v 
Ukvah. Med mašo bodo 
blagoslovili obnovljen križ. 
Praznovanje se bo nato pre-
selilo v večnamensko dvo-
rano v poslopju nekdanje 
mlekarne, kjer bo opoldne 
odprtje razstave o Ukov-
ški planini. O njej bo go-
vorila dr. Špela Ledinek 
Lozej. Sledil bo kulturni 
program, nato pa bo zbra-
ne nagovorila predsednica 

Slovenskega kulturnega 
središča Planika dr. Nata-
ša Gliha Komac. Sledilo bo 
predvajanje dokumentar-
nega filma o oblačilih v Ka-
nalski dolini in podelitev 
zahval in priznanj.

Slovenci čestitali 
predsedniku

Organizacije Slovencev na 
Koroškem so čestitale pred-
sedniku Republike Avstri-
je Alexandru Van der Bel-
lenu za ponovno izvolitev 
na to funkcijo. Stari in tudi 
novi predsednik Republike 
Avstrije bo v zgodovini Slo-
vencev na Koroškem zapi-
san kot človek, ki se jim je 
sredi Celovca, na slovesno-
sti ob 100. obletnici koro-
škega plebiscita, opravičil za 
krivice in zamude, ki so jim 
bile storjene v tem obdobju. 
Predsednik Van der Bellen 

se je tako pridružil bivšemu 
krškemu oziroma celovške-
mu škofu dr. Aloisu Schwar-
zu in deželnemu glavarju dr. 
Petru Kaiserju, ki sta prav 
tako storila tako pogumno 
dejanje.

Loški tamburaši 
praznujejo

V torek, 25. oktobra, bo 
Tamburaški ansambel iz 
Loč (Latschach) ob Baškem 
jezeru praznoval 45-letni-
co neprekinjenega delova-
nja. Vsa leta ga vodi Erika 
Wrolich, ki se je v Loče pri-
možila iz Podna pri Slove-
njem Plajberku. Slovesna 
prireditev se bo začela ob 
19.30 v kulturnem domu v 
Ločah. Zgodovina loškega 
tamburaštva je še starejša. 
Prva skupina je delovala že 
med letoma 1924 in 1927 
in nato še leta 1937, vendar 

so ji nacisti prepovedali de-
lovanje. Danes so tambura-
ši iz Loč ena od najbolj po-
znanih glasbenih skupin 

na Južnem Koroškem, ki 
je nastopala tudi v drugih 
državah, med njimi tudi v 
Sloveniji.

Slovenci v zamejstvu (873)

Predsednik Republike Avstrije Alexander Van der Bellen 
med lanskim obiskom Einspielerjevega centra v Svečah, 
kjer se je pogovarjal tudi z domačini / Foto: Jože Košnjek

Planika, slovensko srce doline
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Mahsa Amini

Smrt tega dekleta je bila 
povod za izbruh množičnih 
demonstracij žensk in de
klet po vsem Iranu. Glob
lji vzrok teh protestov pa je 
že dolgo potlačeno nezado
voljstvo »drugega« spola. 
Tisto, za kar gre v tem doga
janju, nam razloži iranska 
predavateljica Azadeh Ak
bari. V čem se ti protesti, ki 
trajajo že cel mesec, razliku
jejo od prejšnjih, manj in
tenzivnih? »Drugačni so že 
zato, ker niso nujno pove
zani z gospodarskimi teža
vami v državi. V zadnjih le
tih je bilo več nemirov, in si
cer zaradi stopnje inflacije, 
povečevanja revščine in po
dobno. Zadnji čisto politič
ni protesti so bili leta 2009 
po spornih predsedniških 
volitvah. A vsi protesti hit
ro postanejo politični, saj je 
vse politično in povezano s 
tem, kako se upravlja z dr
žavo. Tokratni proteati so 
drugačni, ker gre za pravice 
žensk in njihov nadzor nad 
oblačenjem oziroma obve
zno naglavno ruto. Če po
gledate 43 let Islamske re
publike, vidite, da so telesa 
žensk in ženska vprašanja v 
samem srcu njene ideologi
je. V skladu z zelo določeni
mi spolnimi vlogami obsta
ja slika idealne musliman
ske ženske, ki jo širijo. To je 

mati, posvečena svojim ot
rokom. Islamska republika 
si močno prizadeva za po
večevanje prebivalstva in v 
zadnjem letu so ženskam 
odvzemali pravice tudi na 
področju reproduktivnega 
zdravja in omejili dostop do 
kontracepcijskih sredstev. 
Telesa žensk so neprestano 
pod nadzorom zaradi ideo
logije Islamske republike. 
Položaj žensk, telesa žensk, 
so zanjo ključna. Zdaj 
ženske naslavljajo to ključ
no načelo Islamske repu
blike in v tem smislu je tre
nutno dogajanje revolucio
narno. V zadnjih 43 letih so 
bile ženske ena od družbe
nih skupin, ki so bile stalno 
zatirane. Vsak njihov pro
test, vsako njihovo gibanje 
so nasilno zatrli, ne samo 
zaradi ideologije Islamske 
republike, ampak tudi za
radi patriarhalne, tradicio
nalne narave iranske druž
be. Smrt Mahse Amini je 
zelo podobna temu, kar se 
je zgodilo v Tuniziji, ko je 
konec leta 2010 umrl ulični 
prodajalec, kar je sprožilo 
arabsko pomlad. Podobna 
je tudi umoru Georgea Floy
da v ZDA, ki je sprožil niz 
protestov tam. Obstaja torej 
popolnoma zatirana skupi
na ljudi in en sam dogodek 
sproži množične proteste, 
saj ljudje preprosto rečejo 
'dovolj je'. In mislim, da je 
zdaj tak trenutek za iranske 
ženske. Nadziranje ženskih 

teles se ne more nadaljeva
ti. In ne gre zgolj za naglav
no ruto, ampak za vse os
tale oblike zatiranja žensk. 
Ženske ne morejo posta
ti sodnice ali predsednice, 
ko se poročijo, izgubijo vse 
pravice, ne morejo iti v služ
bo ali zapustiti države brez 
dovoljenja moža. Gre za ne
prestan nadzor v javnih pro
storih in protesti zdaj spo
ročajo, da se to ne more več 
nadaljevati.«

Kaj pa iranski moški
Kako pa se v tej »revolu

ciji«, ki jo na ulicah upri
zarjajo Iranke, držijo njiho
vi moški? Azadeh Akbari: 
»Tudi v tem smislu so pro
testi posebni. Veliko moš
kih je prisotnih in to je ču
dovito. Tudi moški naspro
tujejo takšnemu odnosu 
države in družbe do žensk. 
Zavedajo se, da ni spreje
mljivo, da so morale ženske 
to prenašati 43 let, oni pa so 
glede tega molčali. Na druž
benih omrežjih vidite, kako 
se številni moški krivijo, 
ker so bili toliko časa tiho 
in niso podpirali žensk oko
li sebe. Moški so tudi s po
močjo družbenih omrežij 
dojeli, kako zatiranje žensk 
deluje in koliko so ženske 
v teh letih trpele brez pod
pore moških sorodnikov 
in prijateljev. Številnim 
moškim je postalo jasno, 
da pri feminizmu in žen
skem gibanju ne gre zgolj 

za položaj žensk, ampak 
tudi za osvoboditev moških 
od zatiralskega, patriarhal
nega razumevanja položa
ja moškega v družbi, tega, 
kakšen naj bo moški. S po
dobo moškega kot avtoritar
ca na čelu družine so neza
dovoljni tudi številni moš
ki, ki pravijo, da ne razume
jo tako svojega odnosa s se
stro, materjo, ženo, dekle
tom. Zdaj se dogaja ena ču
dovita stvar.« (Vir: intervju 
Borisa Vaseva z Azadeh Ak
bari, MMC RTV SLO)

Posilstva v Ukrajini
Tu lahko izpostavimo tudi 

vojno nasilje nad Ukrajinka
mi. Nanj opozarja Pramila 
Patten, predstavnica Zdru
ženih narodov za spolno na
silje. »Ko ženske več dni za
držujejo in posiljujejo, ko 
začnejo posiljevati majhne 
dečke in moške, ko vidite 
vrsto pohabljanj spolovil, ko 
slišite pričevanja žensk o ru
skih vojakih, opremljenih z 
viagro, gre očitno za vojaško 
strategijo. In ko žrtve poro
čajo o tem, kaj je bilo reče
no med posilstvi, je to očitno 
namerna taktika za razčlove
čenje žrtev. /…/ Med aktiv
nim konfliktom je zelo tež
ko pridobiti zanesljive stati
stične podatke in številke ni
koli ne bodo odražale realno
sti, saj je spolno nasilje tihi 
zločin, o katerem se v veliki 
meri premalo poroča.« (Vir: 
MMC RTV SLO)

Miha Naglič

V senci vojne v Ukrajini poteka v Iranu prava ženska revolucija. Sprožila jo je nasilna smrt 22-letne 
Mahse Amini, ki je 16. septembra umrla po tem, ko jo je pridržala t. i. moralna policija. Češ da ni 
pravilno nosila naglavne rute ...

Mahsa Amini, 22-letna Kurdinja iz Irana, je morala umreti 
po tem, ko jo je pridržala in maltretirala t. i. moralna 
policija. / Foto: Wikipedija

Protesti proti obveznemu nošenju hidžaba in nasilju nad 
ženskami potekajo po vsem Iranu. Na sliki študentje 
tehnološke univerze Amir Kabir v Teheranu. / Vir: Wikipedija

Ta dekleta iz DR Kongo so bile žrtve vojnega nasilja, z njimi 
se pogovarja psihoterapevtka. Posiljevanje žensk je že 
dolgo stalnica v različnih vojnah. / Foto: Wikipedija 

Nove knjige (655)

Pesmi Rodoljuba Ledinskega
»Srce me boli, ko se spo

minjam tega izredno obdar
jenega, učenega in brihtne
ga moža, kaj je nemila mu 
usoda storila iz njega, osobi
to, ko so ga jeli preganjati od 
nemila do nedraga. Koliko 
je meni znano, bil je pokoj
ni v duhovnem pastirstvu 
jako natančen in deloven 
prva leta. V spovednici bolj 
na ostro stran: izvrsten go
vornik na leci, zlasti v suka
nju besed, ker mu je vsaka 
prišla prav. Ne samo skladal, 
je pesmi tudi popeval kaj rad 
in dobro. /…/ Kar je pa rajn
ki prebral in znal, temu se je 
kar čuditi. Bogoslovske vede 
'eo ipso /…/ jezikov preobi
lo; slovenska narečja pač vsa; 
govoril i popeval v sloven
ščini, hrovaščini, češčini, 
poljščini; italijanski znal je 

govoriti popolno, francosko 
bilo mu domač jezik. V nara
voznanstvu, osobito v geog
nosiji in v geologiji izveden, 
sploh ni bilo skoro stroke, o 
kateri bi ne bil znal – ne le 
površno, marveč dokaj te
meljito govoriti – tudi še v 
poslednjih letih. V družbi je 
bil vesel, šaljiv, tudi zbadljiv, 
če je bilo treba. Govoril je z 
gladko besedo kot 'dohtar', a 
tudi take pravil, da smo sko
raj kar popokali od smeha. 
Kjer je bil on, ondi ni bilo tre
ba veliko govoriti. V poznej
ših letih je bil pač bolj tih, a 
kadar je spregovoril, jedrna
to je bilo. Samo doma ni mo
gel bivati, niti gledati ne nov
cev v žepu ne vinca v kupici. 
Ljudstvo ga je rado imelo in 
posebno rado poslušalo nje
gove izvirne in zanimive go
vore na leci.« (str. 22)

Tako se je tega posebnega, 
a po krivem pozabljenega 
moža spominjal njegov pri
jatelj, njegovo pripoved pa 
je leta 1879 zapisal in objavil 
Josip Marn. Pesnik se je ro
dil leta 1816 v vasi Ledine, na 
pol poti iz Žirov v Idrijo. Nje
gova mama Ana je bila Až
betova iz Dolenčic, iz hiše, v 
kateri se je rodil tudi sloviti 
slikar Anton Ažbe. Mama je 
znala na pamet veliko ljud
skih pesmi, sin jih je pozne
je zapisal, pesniti pa je začel 
tudi sam. Bil je duhovnik, a 
v tem poklicu ni imel sreče, 
predstojniki so ga kar nap
rej premeščali iz ene fare v 

drugo, do smrti je ostal ka
plan. Nekoliko tudi po svo
ji krivdi, ker se je v poznej
ših letih vdal pijači. Njego
vi sovaščani so ob stoletni
ci njegovega rojstva skleni
li, da zberejo vse njegove pe
smi in jih izdajo v knjigi. To 
nalogo sta opravili urednici 
Marija Stanonik in Marija 
Velikonja in poskrbeli, da je 
knjiga na primerni strokov
ni višini. Založil jo je Dami
jan Bogataj iz Idrije. Njego
vi Ledinci pa so knjigo, ki jo 
vsem priporočamo, najprej 
predstavili v domači vasi, po
tem pa še v Idriji in Žireh, 
bila so res lepa srečanja …

Anton Žakelj – Rodoljub Ledinski, Pesmi, uredili 
Marija Stanonik in Marija Velikonja, Založba Bogataj, 
Idrija, 2022, 304 strani

Miha Naglič

Nadzor nad ženskimi telesi
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Morda je bilo nekaj v zra-
ku tudi tistega septembra 
pred dvajsetimi leti, ko je 
profesorica matematike na 
kranjski gimnaziji Barbara 
Kušar, takrat tudi sama pev-
ka v APZ France Prešeren, 
prevzela skupino deklet, di-
jakinj prvih letnikov, želj-
nih zborovskega petja, in 
ustanovila Dekliško vokalno 
skupino Gimnazije Kranj. V 
siceršnjem zboru je bilo tak-
rat že tako ali tako veliko več 
deklet kot fantov in jih prof. 
glasbe Vida Kopač vanj ni 
mogla sprejeti.

Da so takratna razmišlja-
nja in dejanja, ko je šlo za novi 
dekliški sestav, bila na pra-
vem mestu, se je pokazalo v 
vseh prihodnjih letih. V vseh 
teh letih je skupina, ki je kma-
lu prerasla v Dekliški pevski 
zbor Gimnazije Kranj s šte-
vilnimi nastopi, nagradami 
in priznanji doma in na tu-
jem, plemenitila zborovsko 
zgodovino. In kar je najpo-
membnejše: v dvajsetih letih 
se je v njem zvrstilo več kot 

dvesto dekliških glasov. Več 
– mnoga izmed deklet, ki so 
v gimnazijskih letih prepeva-
la v tem zboru, so svoje pev-
sko ljubiteljstvo nadaljevala 
v odraslih zborih, pri čemer 
je prav posebna zgodba eden 
najuspešnejših slovenskih 
ženskih pevskih zborov Car-
men manet, ki ga po večini 
sestavljajo prav nekdanje gi-
mnazijke. Zapisano in z vaše 

strani pravkar prebrano smo 
v ponedeljek spoznavali tudi 
na slavnostnem koncertu ob 
20-letnici Dekliškega pevske-
ga zbora v polni veliki dvora-
ni Slovenske filharmonije, že 
v soboto pa tudi v cerkvi sv. 
Martina v Stražišču.

Poleg aktualnega Dekliške-
ga pevskega zbora, sestavlje-
nega iz sedanjih gimnazijk, 
se je na koncertu predstavil 

tudi Projektni dekliški zbor, 
v katerem so se posebej za to 
priložnost zbrale nekdanje 
pevke vseh generacij. Sle-
dnji je pod vodstvom aktu-
alnega dirigenta Dekliškega 
zbora Erika Šmida, ki je su-
vereno in z izjemnim občut-
kom usmerjal celotno gla-
sovno podobo večera, pos-
krbel že za prvi del koncerta, 
znamenito delo Stabat mater 

italijanskega baročnega skla-
datelja Giovannija Battiste 
Pergolesija. Pri izvedbi so so-
delovali tudi Komorni baroč-
ni orkester in solistki Marta 
Močnik Pirc (sopran) in Urša 
Hribar (alt), obe nekdanji gi-
mnazijki. Drugi del večera je 
odprla aktualna zasedba de-
kliškega zbora z ljudsko ko-
lednico Bog daj dobro večer, 
poslušali pa smo še sklad-
be Dežniki – poezijo Nika 
Grafenauerja, ki jo je uglasbi-
la Tadeja Vulc, Schumanno-
vo romantično skladbo Povo-
dni mož (Der Wasserman) 
in slovensko ljudsko Sliša-
la sem ptičko pet, prav tako v 
priredbi Tadeje Vulc. V neka-
terih skladbah jih je na klavir-
ju spremljal še en nekdanji 
gimnazijec – Gašper Jereb.

V nadaljevanju so name-
nili priznanja vsem doseda-
njim dirigentom dekliškega 
zbora – Acu Biščeviću, Pri-
možu Kerštanju, Marjeti 
Oblak in Eriku Šmidu – ter 
seveda Barbari Kušar, vidno 
ganjeni ustanoviteljici zbo-
ra, ki predstavlja tudi njego-
vo srce in dušo.

Sledil je še tretji del kon-
certa s projektnim zborom, 
ki je zapel Pavčkovo Nekaj je 
v zraku v uglasbitvi Lojzeta 
Lebiča, sledile pa so še neka-
tere znane pesmi za ženske 
zbore iz različnih slogovnih 
obdobij: Maria Wiegenlied 
Maxa Regerja, Nigra sum 
Pabla Casalsa, O salutaris 
hostia Ē riksa Ešenvaldsa in 
priredba španske ljudske El 
Vito.

Združena zbora, po robu 
celotne dvorane se je razpo-
redilo kar 73 pevk, sta nas 
navdušila z danes še kako 
aktualno skladbo Colours 
of Peace (Barve miru), ki jo 
je Astrid Vang Pedersen na-
pisala ob praznovanju 70. 
obletnice konca druge sve-
tovne vojne, in slovensko 
ljudsko Nocoj je pa res ena 
lepa noč, ki jo je za zbor pri-
redila sestra Diana Novak, 
prav tako nekdanja gim-
nazijka, ki je zboru napisa-
la že veliko lepih aranžma-
jev. Bila je ena lepa noč in 
prepričani smo, da jih bo z 
Dekliškim pevskim zborom 
Gimnazije Kranj še mnogo.

Igor Kavčič

Ustanoviteljica Dekliškega zbora Barbara Kušar in aktualni dirigent Erik Šmid / Foto: Tina Dokl

Nekaj je v zraku je nekoč v pesem zapisal Tone Pavček in nekaj je bilo v zraku tudi v ponedeljek na slavnostnem koncertu ob dvajsetletnici Dekliškega 
pevskega zbora Gimnazije Kranj v veliki dvorani Slovenske filharmonije. Dva zbora, komorni orkester, solistki in polna dvorana za vzneseno vzdušje.

S postavitvijo Likovne po-
dobe Kranja v Gorenjskem 
muzeju zaokrožajo cikel 
manjših razstav v okviru se-
rije Podobe nekdanjega Kra-
nja. Tokratna razstava prika-
zuje, da je bilo mesto v raz-
ličnih obdobjih zanimivo za 
upodabljanje tako za slikarje 
kot fotografe.

Že umetnostni zgodo-
vinar dr. Cene Avguštin 
(1923–2010) je v knjigi Kranj 
– Naselbinski razvoj od praz-
godovine do 20. stoletja 
(1999) zapisal, da je grad-
nja meščanskih hiš, cerkva, 

mestnega obzidja in kapu-
cinskega samostana uvrsti-
la Kranj med kompozicijsko 
najbolj pretehtane mestne 
organizme v evropskem 
prostoru. Osnove današnje 
podobe starega mestnega 
jedra Kranja, ki je bilo leta 
1983 razglašeno za kulturni 
spomenik, velja iskati že v 
srednjem veku in renesansi 
– Glavni trg ima skoraj pra-
vilno pravokotno obliko, do 
njega pa vodijo dve vpadnici 
in dve vzporedni ulici.

Ni naključje, da je podo-
bo mesta v bakrorezu že leta 
1649 v Topografiji avstrij-
skih provinc objavil eden vo-
dilnih založnikov, topogra-
fov in bakrorezcev svoje-
ga časa Matthäus Merian 
(1593–1650) iz Frankfur-
ta ob Majni. Ta velja tudi za 
najstarejšo znano upodobi-
tev Kranja. Le tri mesta iz 
Slovenije so objavljena v tej 
topografiji.

Prvo znano slikarsko upo-
dobitev Kranja iz 19. stole-
tja gre pripisati kranjske-
mu rojaku, živinozdrav-
niku, profesorju veteri-
ne in direktorju dunajske 

živinozdravniške šole An-
tonu Hayneju (1786–1853). 
Hayne je bil domnevno bra-
tranec nemškega poznoro-
mantičnega pesnika Heinri-
cha Heineja.

»Prva fotografija Kranja je 
bila posneta leta 1860 ozi-
roma celo nekoliko prej. Za 
njenega avtorja velja kranj-
ski rojak, prvi slovenski foto-
graf in fotografski izumitelj 
Janez Puhar (1814–1864),« 
še pove ddr. Damir Globoč-
nik, ki je pred leti fotografijo 
našel v Nadškofijskem arhi-
vu v Ljubljani, in nadaljuje: 
»Fotografija je bila vstavlje-
na v sredino naslovne strani 
usnjenega ovoja voščilnice 
župljanov župnije Kranj no-
voimenovanemu ljubljan-
skemu škofu dr. Jerneju 
Vidmarju (1802–1883).«

Avtor razstave ob vsa-
ki grafiki, sliki in fotografi-
ji poda nekaj zanimivih po-
datkov o avtorju, nastan-
ku upodobitve in motivu na 
njej. Tako je ena izmed po-
sebnosti zagotovo panoram-
ska fotografija Kranja iz leta 
1868. Posnel jo je Kranjčan 
Kristijan Pajer (1839–1895), 

ki velja za enega prvih popot-
nih fotografov. Fotografijo 
je sestavil iz štirih plošč, po-
snel pa jo je z vznožja Gaštej-
skega klanca leto ali dve, pre-
den je Kranj dobil železnico.

Mini razstava upodobitev 
Kranja se zaključuje z in-
terpretativnimi pogledi na 
mesto sodobnih umetni-
kov 20. stoletja. Globočnik 

posebej poudarja akvarel 
Ljuba Ravnikarja z moti-
vom dvorišča Layerjeve hiše 
in dela kranjskih fotografov, 
med njimi Janeza Marenči-
ča z njegovo znano fotogra-
fijo promenade med Prešer-
novim gledališčem in župno 
cerkvijo, predstavljen je Ro-
ženvenski klanec Marjana 
Kukca v zimskem času …

Kranj je edino mesto v 
državi, iz katerega se vidi ve-
čina slovenskih dvatisočakov, 
hkrati pa je tudi sama vedu-
ta mesta na skali nekaj poseb-
nega in je izbrani motiv mar-
sikaterega tujega popotnika. 
Seveda mesto lahko beleži-
mo tako, kakršno je zdaj, pog-
led v preteklost pa nam ponu-
ja razstava v Mestni hiši.

Igor Kavčič

V Mestni hiši je na ogled peta razstava Gorenjskega muzeja iz cikla Podobe nekdanjega Kranja. Tokrat so v središču pozornosti likovne upodobitve Kranja, 
njihov zgodovinski pregled pa je pripravil ddr. Damir Globočnik.

Kranj v likovnih upodobitvah

Dvajset dekliških zborovskih let

Kranjski fotograf 
Kristijan Pajer je 
panoramsko fotografijo 
Kranja posnel leta 
1868 z Gaštejskega 
klanca. Panorama je 
bila sestavljena iz štirih 
fotografij, za katere je 
bilo treba odšteti šest 
goldinarjev.

Avtor razstave ddr. Damir Globočnik je prvemu občinstvu z veseljem pojasnjeval izbrane 
upodobitve Kranja, ki so na ogled na razstavi. / Foto: Igor Kavčič
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Nov pogled na obdobje, za 
katero se je v preteklosti za-
koreninilo prepričanje, da je 
bolj kot ne naporno, sta odsti-
rali dr. Andreja Poljanec, psi-
hologinja, zakonska in dru-
žinska terapevtka, ter psi-
hoterapevtka Polona Greif, 
obe z ljubljanske podružnice 
Univerze Sigmunda Freuda. 
Kot je poudarila Poljančeva, 
danes vemo več kot v prete-
klosti – pomembna so spoz-
nanja razvojnih psihologov, 
odgovore za lažje razume-
vanje mladostnikov pa daje 
tudi nevroznanost.

»Mladostniki veliko razu-
mejo, veliko in natančno ču-
tijo in doživljajo, znajo izra-
ziti nestrinjanje, rešiti mar-
sikateri problem, se postavi-
ti zase …, zato odraslim po-
gosto vzbudijo občutek, da 
so zrelejši, kot v resnici so.« 
Vtis, da zmorejo več, se po-
raja tudi zato, ker so že veli-
ki in imajo morda že spre-
menjen glas, razvoj možga-
nov pa ima drugačen tempo, 

je opozorila predavateljica. Po 
besedah Poljančeve se prav v 
mladostniškem obdobju do-
gajajo pomembne spremem-
be v dozorevanju. »Sposob-
nosti pomiritve in razume-
vanja sebe, sposobnost, da iz-
luščiš, kaj je bolj pomembno 
od drugega, na primer še niso 
zrele. Konkretno to pomeni, 
da mladostniki presodijo ozi-
roma se jim zdi, da imajo čas 
za vrstnike, učenje pa odlaga-
jo in posledično dobijo slabe 
ocene. Starši po drugi strani 
mislijo, da bi morali biti že od-
govorni in samostojni pri pre-
soji, ampak tega ne zmorejo. 
Druženje z vrstniki jim og-
romno pomeni, ponudi jim 
občutek zadovoljstva, zato jih 
k njim vleče samodejno, k na-
logam pa pogosto ne.«

Ni nenavadno, če 
potrebuje pomoč 

Dobrodošlo je, da starši po-
magajo pri načrtovanju uče-
nja in svetujejo, kako se ga lo-
titi, glede na to, da je doživlja-
nje časa pri mladostnikih (še) 
drugačno in da se strah pred 

obveznostmi pojavi šele tik 
pred zdajci ali ko je že prepoz-
no – takrat je tako velik, da oh-
romi razmišljanje, je opozo-
rila Greifova. »Namesto pri-
ganjanja, kaj vse naj naredijo 
sami, in pridiganja v primeru, 
da ni šlo vse kot po maslu, je 
veliko večja naložba, da starši 
aktivno pomagajo pri razvija-
nju samostojnosti,« pravi dr. 
Andreja Poljanec.

V pogovoru z udeleženci 
družinskega dneva je med 
drugim poudarila tudi po-
men pohvale in posluša-

nja. Zanimanje, ki ga poka-
žemo s preprostimi vpraša-
nji, omogoča lažje razume-
vanje mladostnikov, razvija 
občutek zaupanja in poveza-
nosti. Ob tem, da se mlado-
stnik počuti sprejet in ljub-
ljen, je namreč pomembno, 
da v starših prepoznava sa-
mozavedanje in željo po ra-
zvoju. »Bolj kot to, kakšen si, 

šteje ter vliva upanje vtis, da 
se ob njem razvijaš.«

Odnosi so humus za 
razvoj posameznika

Posameznik se lahko kva-
litetno razvija, če so odnosi 
sproščeni, zdravi, varni. Za-
tekanje h kaznovanju ima na-
sprotni učinek, saj krni zau-
panje, ki je temelj dobrih od-
nosov. Tudi pošiljanje mla-
dostnika v sobo, »ko staršem 
zraste čez glavo«, po besedah 
Poljančeve ne deluje kvalite-
tno. »V tistem trenutku sicer 

morda izpade v redu, dolgo-
ročno pa nima kvalitetnega 
učinka niti na razvoj mlado-
stnikovih možganov in nje-
gove osebnosti niti na razvoj 
starševstva in družine.« Kot 
je pojasnila, s tem prezremo 
drugačen način razmišljanja 
in občutljivost, ki sta značil-
na za mladostnike in ključna 
za zdrav razvoj.

Ana Jagodic Dolžan

Dr. Andreja Poljanec, vodja oddelka za psihologijo na 
Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana  
/ Foto: osebni arhiv

Letošnji družinski dan v organizaciji Družinskega in mladinskega centra Cerklje je osvetlil izzive in potenciale, ki jih prinaša mladostništvo.

Po uspešnem zagovoru 
diplomske naloge na Oddel-
ku za geografijo in zgodovi-
no ljubljanske Filozofske fa-
kultete je Milan Krišelj pri-
dobil dva naziva – profesor 
geografije in zgodovine ter 
diplomirani geograf turi-
stične usmeritve. V skladu z 
dvojnim nazivom je poteka-
la tudi njegova kasnejša po-
klicna pot. Med drugim je bil 
profesor na poklicni šoli v 
Kranju, zadnjih dvanajst let 
službovanja pa je soobliko-
val študijske vsebine na Višji 
strokovni šoli za turizem in 
gostinstvo na Bledu, kjer je 
oral ledino na področju turi-
stične geografije in kulturne 
dediščine. Bil je vodja razvo-
ja kmečkega turizma v obči-
ni Škofja Loka, kjer je svoje 
praktične izkušnje s terena 
nadgradil z magistrsko nalo-
go in s tem dobil akademski 
naziv magister geografije. 
Svoje znanje je prizadevno 
posredoval tudi v okviru or-
ganov Turistične zveze Slo-
venije, kjer je bil več manda-
tov predsednik Komisije za 
razvoj turizma na podeželju.

Milan Krišelj je znan tudi 
kot vsestranski kulturni de-
lavec, saj vse od študentskih 
let skrbi za lepoto govorjene 
besede. Bil je radijski napo-
vedovalec na Radiu Sloveni-
ja, dvajset let tehnični ure-
dnik zvočnega časopisa Ob-
zorje za slepe, na magneto-
fonske trakove pa je posnel 
več kot sto knjig za fonote-
ko slepih in slabovidnih Slo-
venije. Deloval je kot predse-
dnik KUD Valentin Kokalj 
Visoko, v nekdanji kranjski 
občini pa je bil en mandat 
tudi predsednik Kulturne 
skupnosti Kranj. Še vedno 
je aktiven pevec baritonist 
v Mešanem pevskem zboru 
Petra Liparja v Društvu upo-
kojencev Kranj.

V Hotemažah že vrsto let 
skrbi za več kot dvesto let 
staro domačijo pri Šuštar-
ju, kjer ima shranjeno zbir-
ko starih predmetov za peko 
kruha. Gre za rojstno hišo 
njegovega očeta Mihaela, 
ki jo je kasneje prevzel Mi-
lanov stric in krstni boter 
Francelj, po njegovi smrti 
pa teta Barbara. »Domačija 
je leta 1984 prešla v oskrbo 
moji družini in od tedaj sem 

vsak dan tu,« je dejal. V spo-
dnjem delu hiše so ohrani-
li prvotno podobo, zgornji 
del so popolnoma obnovili 
za potrebe turizma. »V teh 
prostorih so trenutno nasta-
njeni ukrajinski begunci, ki 
so kmalu po ruski okupaciji 
prišli v naše kraje,« je dejal.

Posebnost hiše je stara 
kmečka peč, v kateri je Krišelj 
spekel že več sto hlebcev kru-
ha. »Peka v stari kmečki peči 
kruhu da tisto nekaj več, če-
sar v običajni peči ni moč do-
seči,« je dejal Milan Krišelj, ki 
do kruha goji poseben odnos. 
»Rojen sem med drugo sve-
tovno vojno, ko hrane ni bilo 
v izobilju. Na srečo nikoli nis-
mo bili lačni, a smo z vsakim 
kosom kruha skrbno ravna-
li.« Tedaj so kruh pretežno 
pekli doma, in ko je Milanova 
mati pripravljala kruh, so ot-
roci težko čakali, da bo pečen. 
»Da smo lažje dočakali, nam 
je že prej na žerjavici spekla 
t. i. posmodivke ali posmo-
dulje, ki so bile nebeško oku-
sne. Te so še vedno specialite-
ta naše domačije, ki jo damo 
v pokušino vsem, ki nas obiš-
čejo,« je pojasnil, ob tem pa 
dodal, da peka v krušni peči 

zahteva posebno izurjenost 
in leta izkušenj. »Kljub temu 
da sem večstokrat pekel kruh, 
še vedno za nobeno nasle-
dnjo peko ne morem zagoto-
vo reči, da bo uspela.«

Poleg hiše stoji skedenj, 
kjer so uredili prostor, na-
menjen različnim dogod-
kom. Tu so organizirali več 
literarnih večerov, kjer so 
gostili tudi najimenitnejša 

imena slovenske literature, 
od Milana Jesiha in France-
ta Pibernika do Cirila Zlob-
ca. Večere je vsebinsko prip-
ravljala Danijela Bakovnik 
z Visokega. V svojih doma-
čih krajih je Krišelj kulturno 
dediščino povezal tudi z na-
ravnimi vrednotami, ki jih 
predstavlja reka Kokra. Ob 
njej so uredili učno pot in 
na njegovo pobudo postavili 

informacijske table ter geo-
loško piramido, ki prikazu-
je geološko pestrost prodni-
kov in druge naravne vredno-
te reke. »Vesel sem, da moje 
ideje uresničuje tudi sin Pri-
mož, ki ima ekološko kmeti-
jo nedaleč stran od Šuštarje-
ve domačije,« je ob tem še do-
dal Krišelj, ki je za svoje dol-
goletno in vsestransko delo 
prejel več nagrad.

Maša Likosar

Bogato življenjsko pot vsestranskega Milana Krišlja z Visokega v občini Šenčur, ki je 9. septembra dopolnil osemdeset let, je zaznamovala tesna vpetost v 
turizem, izobraževanje ter ohranjanje kulturne dediščine in naravnih vrednot. Vse to ohranja tudi na svoji več kot dvesto let stari domačiji v Hotemažah, kjer 
v stari kmečki peči redno peče kruh.

Do kruha goji poseben odnos

Z mladostnikom je lahko lepo

Za lažje razumevanje mladostnika je dobro vedeti,  
kaj že zmore in česa ne.

Milan Krišelj na domačiji pri Šuštarju v Hotemažah / Foto: Maša Likosar
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Deblak so že lani za kraj
ši čas dvignili iz jezera, ko 
so ga arheologi dokumenti
rali, odvzeli vzorce in opra
vili analize, ki so pokazale, 
da je prvotno okoli pet me
trov dolg čoln izdelan iz ene
ga kosa macesna, kar je si
cer redkost, saj lahko med 
blizu tri tisoč odkritimi deb
laki v Evropi primerke iz ma
cesna preštejemo na prste 
ene roke. Drevo, izbrano 
za izdelavo tega deblaka, je 
bilo posekano v zadnji četr
tini 8. stoletja ali prvi polo
vici 9. stoletja. »To pomeni, 
da je čoln iz časa zgodnje
slovanske naselitve na Bledu 
in dobro dopolnjuje zgod
bo, ki jo poznamo o začet
kih slovanske uporabe Blej
skega otoka,« je pojasnil An
drej Gaspari z oddelka za ar
heologijo Filozofske fakulte
te Univerze v Ljubljani.

Njihovo dognanje je kas
neje potrdil naknadno odkrit 
čoln deblak ob obali otoka, 
ki je še kakšno desetletje 

starejši od dvignjenega čol
na, izdelan pa je iz lipovega 
lesa. Na globini 17 metrov 
ga je prekritega s sedimenti 
odkril arheolog Rok Humer
ca. Odvzeli so mu vzorce in 
čaka na nadaljnje raziskave. 
»Najdbi obeh čolnov kaže
ta na to, da se je v tistim ob
dobju na otoku že nekaj do
gajalo. Začetki pokopavanja 
na tem mestu so sicer neko
liko mlajši, zato lahko skle
pamo, da je bil otok že pred
krščansko kultno mesto, ni 
pa izključena niti možnost 
kakšne naselbine. Deblaka 
pa sta zagotovo prvi dokaz 
o plovbi Slovanov po Blej
skem jezeru,« je še poudaril.

Ozadje potopitve obeh 
deblakov za zdaj še ni raz
jasnjeno. Sprva so najdišč
ne okoliščine in oddaljenost 
od obale nakazovale mož
nost, da gre za simbolni po
kop plovila ob koncu njego
ve rabe. Po drugi, verjetnej
ši razlagi pa sta bila debla
ka, kot je pojasnil Gaspari, 
prvotno shranjena v plitvini 
tik ob obali in sta bila zaradi 

neznanega razloga zapuš
čena, nato pa sta sčasoma 
zdrsela po strmem pobočju.

Da je deblak iz Blejskega 
jezera prvo zanesljivo dati
rano zgodnjesrednjeveško 
plovilo te vrste iz slovenske
ga prostora, je prepričana 
tudi arheologinja iz kranjske 
enote ZVKDS Judita Lux. Ob 
tem meni, da deblak predsta
vlja dobro priložnost za Bled, 
kjer bi lahko uredili arheo
loško razstavišče, ki bi bilo 
posvečeno Slovanom, deb
lak pa bi lahko povezali tudi 
s pesnitvijo Franceta Prešer
na Krst pri Savici. Na Zavo
du za varstvo kulturne dediš
čine Slovenije še pričakujejo, 
da bodo nadaljnje raziskave 
dale tudi odgovor o pomenu 
in kontekstu raztresenih člo
veških kosti, ki so bile doku
mentirane po jezerskem dnu 
v neposredni okolici deblaka, 
ter osvetlile njihovo morebi
tno povezavo s plovilom.

Potapljači so deblak dvig
nili s pomočjo balonov, nato 
pa je bil odpeljan v Restavra
torski center ZVKDS, kjer 

bodo opravili konservator
ski poseg. Po besedah Kat
je Kavkler iz centra se bodo 
najprej lotili površinskega 
čiščenja, sledilo bo globin
sko čiščenje. Ključna faza 
bo utrjevanje z melaminsko 
smolo, zadnja pa počasno 

sušenje. Po dobrih dveh le
tih se bo tako deblak kot kon
serviran razstavni eksponat 
lahko vrnil na Bled.

Dvig in odvoz debla
ka v konservacijo v prosto
re Restavratorskega centra 
ZVKDS sta plod večletnega 

odličnega sodelovanja več 
institucij: Društva za pod
vodne dejavnosti Bled, Od
delka za arheologijo Filozof
ske fakultete Univerze v Lju
bljani, Zavoda za podvodno 
arheologijo in Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine.

Maša Likosar

Čoln, ki je ležal na vznožju strme brežine okoli 15 metrov od severnega jezerskega obrežja, 
dokazuje plovbo Slovanov na Blejskem jezeru. / Foto: Tina Dokl

V petek so z dna Blejskega jezera dvignili 1200 let star čoln deblak, ki so ga leta 2015 na enajstih metrih globine in približno petnajst metrov od severne 
obale jezera odkrili potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled in o tem obvestili arheologe. Ob prazgodovinskih in antičnih najdbah z otoka je deblak 
trenutno najstarejši neposredni dokaz za plovbo na Blejskem jezeru, ki omogoča sklepanja o rabi jezerskih virov in obiskih otoka v obdobju prve faze 
slovanske naselitve Blejskega kota.

V knjigi Čokolada je štiri
deset receptov za čokoladne 
slaščice iz vseh vrst čokola
de in za vse okuse ter veščine 
– od otročje lahkih sladkos
ti do mojstrovin, ki so izziv 
za domače slaščičarske moj
stre. »Čokolada: to je res ne
kaj noro dobrega!« pravi av
tor Gorazd Potočnik, ki smo 
ga lahko v preteklosti spoz
nali tudi na televiziji. Imel je 
nekaj svojih oddaj. Z druži
no živi v Dragočajni in pred 
kratkim je svojo prvo knji
go prvič predstavil v doma
či, medvoški občini.

Pri založbi Dober tek je 
izšla leta 2020. »Nanjo sem 
zelo ponosen. To je knjiga, 
ki jo vzameš v roke in recep
ti delujejo. V njej so vse za
konitosti čokolade. Dotak
nil sem se različnih vidikov. 
Knjiga zaradi covida19 si
cer ni požela tistega prave
ga uspeha, saj nisem mogel 
imeti večjih predstavitev. 
Še vedno je zelo aktualna, 
sveža. Ni modni hit, je več
na,« je povedal nekaj besed 

o knjigi. Pojasnil je, zakaj se 
je posvetil prav slaščicam in 
predvsem čokoladi. »Kot ku
har sem delal v kar nekaj re
stavracijah v Sloveniji in me 
je jezilo, ker je bila ponud
ba sladic tako suhoparna. 

Sadna kupa, panakota, sku
tina strjenka, zavitek, pala
činke in to je bilo to. Zelo 
sem si želel spoznati svet sla
dic. Je zelo zanimiv in širok. 
Zelo hitro sem se spoznal s 
čokolado. Zasvojila me je, 

ker je delo z njo skrivnostno. 
Vedno znova me presene
ti in navduši. Ima svoje pa
rametre, zakonitosti, ki jih 
moraš upoštevati. Do nje 
čutim strast in spoštovanje. 
Njeno odkrivanje se nikoli 

ne konča. Zanimiva je, zah
tevna in posebna, ena izmed 
težjih sestavin v kulinariki. 
Ima milijon različic in po
nuja neskončno možnos
ti. Raziskoval sem jo in ne
kako mi je uspelo.« Potočni
kovo glavno vodilo je, da si 
pri ustvarjanju sladic svobo
den v mislih, besedah in de
janjih. »Le tako bodo sladice 
zrcalo tvojih misli in te misli 
se bodo skozi roke projek
tirale na desertni krožnik. 
Kajti osrečiti nekoga s sladi
co je nekaj najlepšega, kar se 
ti lahko zgodi. Zato osreču
jem in poučujem tudi druge, 
da osrečijo svoje goste z zad
njo jedjo na meniju: naj bo ta 
najboljša!« dodaja.

Z leti je postal pravi sla
ščičarski mojster. Učiti se 
je začel v tujini. »S slašči
čarstvom sem se začel pro
fesionalno ukvarjati leta 
2001, ko na našem trgu še 
ni bilo nobene posebne sla
ščičarske ponudbe. V prvi 
'sladki' službi sem se imel 
možnost učiti od najboljših 
mentorjev in s tem sem ši
ril svoje znanje na področju 

slaščičarstva, pekarstva, iz
delave sladoleda, torej vse
ga tega, česar kot kuhar v 
profesionalnih kuhinjah po 
Sloveniji nisem imel mož
nost ne videti, kje šele se na
učiti. Svoje znanje sem po
tem skozi izdelke v slašči
čarni Rustika, kjer sem de
lal, prinesel v Slovenijo. Na
redili smo pravi preboj v po
nudbi izdelkov iz kakovo
stne čokolade. Orali smo le
dino. Svet smo prinesli v slo
vensko slaščičarno. Ljudje 
so mi zaupali. Svoje znanje 
sem predal v okrog osemde
set slaščičarn v Sloveniji – 
ne samo slaščičarjem, tudi 
kuharjem, pripravljal sem 
dogodke s priznanimi moj
stri. Danes se aktivno ukvar
jam s svetovanjem o izde
lovanju slaščic in slaščičar
stvom. Zadnja leta sem tudi 
pedagog na Biotehničnem 
centru v Ljubljani. Ostajam 
pa tudi samostojen in samo
svoj slaščičarski šef. V Dra
gočajni imam podjetje Slad
kozvočje,« strne svojo pot. 
V tem poslu je tudi njegova 
žena.

Maja Bertoncelj

Gorazd Potočnik, priljubljen vrhunski slaščičarski mojster, s svojo prvo knjigo Čokolada, v 
kateri na 208 straneh predstavlja odlične čokoladne recepte / Foto: Maja Bertoncelj

Gorazd Potočnik se s slaščičarstvom profesionalno ukvarja od leta 2001. Njegova strast je čokolada in tak naslov nosi tudi njegova knjiga. V njej so 
predstavljene čokoladne mojstrovine in nasveti, kako jih poustvariti doma.

Že od nekdaj je čokoholik

Deblak dokazuje plovbo Slovanov
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Za boljšo prihodnost otrok
Za boljšo prihodnost ot-

rok je naslov posveta, ki je 
v začetku oktobra, ob Ted-
nu otroka, potekal v držav-
nem zboru. Ta ga je organi-
ziral na pobudo predsedni-
ce državnega zbora mag. Ur-
ške Klakočar Zupančič. So-
delovali so predstavniki 28 
nevladnih organizacij, ki se 
ukvarjajo z otroki s poseb-
nimi potrebami in otroki, ki 
živijo v revščini in nasilju, 
najvišji predstavniki držav-
nih organov, ki so zadolženi 
(tudi) za to področje, poslan-
ci in drugi. Predstavljene so 
bile številne dragocene izku-
šnje iz prakse in srečevanje z 
različnimi situacijami.

Za otroke moramo graditi 
boljši svet

Uvodno besedo je imela 
predsednica državnega zbo-
ra mag. Urška Klakočar Zu-
pančič, ki je med drugim po-
vedala: »Naši otroci si želijo 
živeti v svetu, v katerem ima-
jo vsi otroci enake možnosti 
za razvoj svojih potencialov. 
Želijo si živeti v svetu, kjer 
je zdravje otrok in mladih 

pomembno vodilo vseh ljudi 
in kjer življenja ne zaznamu-
jejo revščina, nasilje in dis-
kriminacija. Želijo si živeti 
v svetu, v katerem bi odrasli 
prešli od besed k dejanjem 
ter jim ne le prisluhnili, tem-
več jih tudi upoštevali. Otro-
ke moramo postaviti v sre-
dišče naših sprememb. Ker 
moramo razmišljati o pri-
hodnosti, saj so otroci naša 
prihodnost. In zanje mora-
mo graditi boljši svet. Svet, 
ki bo bolj prijazen in pravi-
čen in ki bo bolj razumeva-
joč in vključujoč. Boljšo pri-
hodnost zanje pa lahko dose-
žemo le z vključujočim kre-
iranjem in povezovanjem 
tako državnih organov, civil-
ne družbe, strokovne javno-
sti in drugih deležnikov. Ob 
začetku mandata kot predse-
dnica državnega zbora sem 
se zavezala, da bo ena od 
mojih prioritet tudi izbolj-
šanje položaja najranljivej-
ših skupin, še zlasti otrok. 
Tudi zato sem se v preteklih 
nekaj mesecih v državnem 
zboru srečala s kar nekaj 
nevladnimi organizacijami, 

ki se ukvarjajo z otroki s po-
sebnimi potrebami in otro-
ki, ki živijo v revščini in na-
silju. Iz pogovorov je bilo za-
znati, da bi bilo na posame-
znih področjih nujno treba 
popraviti nekatere pomanj-
kljivosti predpisov oziroma 
tudi slediti novim okolišči-
nam. Na drugih področjih 
bi bilo morda treba dodat-
no usposobiti odločevalce, 
na tretjih pa zagotoviti doda-
tna sredstva ali pomoč otro-
kom s posebnimi potrebami 
in njihovim družinam. Ne-
kaj izmed navedenega bi ter-
jalo več vloženega napora in 
časa, nekatere težave in izzi-
vi pa bi se najverjetneje lah-
ko rešili v kratkem času.«

Pomembna pomoč 
staršem

Zbrane je nagovoril tudi 
predsednik vlade dr. Ro-
bert Golob. Osredotočil se je 
predvsem na otroke s poseb-
nimi potrebami, kot je po-
jasnil, ker ima z njimi več 
izkušenj. Je namreč oče ot-
roka s posebnimi potreba-
mi. »Otroci s posebnimi 

potrebami si kot vsi drugi 
želijo predvsem dveh stva-
ri. Želijo si delujočo družino 
oziroma starše, ki bodo zna-
li svoja pričakovanja uskla-
diti z zmožnostmi svojih ot-
rok in ki jim bo družba stala 
ob strani. In tako kot vsi dru-
gi otroci si želijo predvsem 
druženja z vrstniki, ki bodo 
razumeli, da so pričakovanja 
teh otrok nekoliko drugač-
na. Mi kot država, kot druž-

ba lahko pomagamo na dva 
načina. Prvi je, da pomaga-
mo staršem. Brez delujočih 
staršev bodo ti otroci tako ali 
drugače prikrajšani. Sistem, 
ki ga imamo danes v državi, 
ni usmerjen v to, ker nekate-
ri podsistemi delujejo odlič-
no, drugi malo manj. Zato ni 
potrebnega dosti denarja, je 
pa potrebnega dosti razume-
vanja. Vsakemu staršu, ki 
ima otroka s posebnimi po-
trebami, je treba omogočiti, 

da lahko izvaja svoje življe-
nje, in mu pri tem pomaga-
ti. S tem bomo naredili naj-
več. Otroci s posebnimi po-
trebami so sicer res majhni 
ljudje, ampak imajo poseb-
ne pravice, predvsem pa 
posebna pričakovanja. Ko 
bomo to ponotranjili vsi, ko 
se bo začel tudi naš pogled 
nanje spreminjati, takrat bo 
celotna družba boljša. Otrok 
s posebnimi potrebami lah-

ko pride v katerokoli druži-
no in tega se je treba zaveda-
ti. Ti otroci so otroci celotne 
družbe in jo skupaj s starši 
bogatijo,« je poudaril pred-
sednik vlade.

Prenos posveta je bil pred-
vajan na Televiziji Sloveni-
ja, na njeni spletni strani je 
v treh delih dostopen posne-
tek, vsekakor vreden ogleda. 
Nekatere dragocene izku-
šnje iz prakse bomo predsta-
vili tudi v Gorenjskem glasu.

Maja Bertoncelj

Javorov vrh

Zelo rada grem v hribe 
sama. Če poznam pot in je 
to sredogorje, grem, sicer se 
držim pravila, nikoli v hri-
be sam. Najlažje in najhitre-
je do višjih in visokih hribov 
pristopim s Preddvora ali 
preko doline Kokre. Vedno 
si rečem, ne bom se dlje časa 
vozila, kot bom potem hodi-
la, in še nekaj, dolga vožnja 
domov po opravljeni planin-
ski turi mi prav nič ne diši. 
Človek je utrujen, vožnja pa 
terja spočitega in zbranega 
človeka. Tako grem proti Po-
toški gori in opazujem po-
sledice požara. Ponekod so 
posekali celoten breg, drug-
je so delno ožgane bukve še 
pustili. Nekaj zelenja po tleh 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

že brsti. Nekateri vikendi so 
zgoreli, drugi so ostali celi, 
ponekod že gradijo nove, 
drugje so sanirali pogorišče. 
Tako pristopam proti vrhu 
Potoške gore in vidim goz-
darje, ki nekaj nabirajo. Ra-
dovedno jih opazujem, po-
tem se jim za kratek čas prid-
ružim in razložijo mi svojo 
nalogo. Požar je uničil pre-
cejšen del gozda. Sedaj na-
birajo žir, ki ga bodo dali v 
proces semenitve. V dreve-
snici v Avstriji bodo vzgo-
jili sadike, s katerimi bodo 
pogozdili pogorelo pobo-
čje. Malo pomagam nabira-
ti ta drobna semena. Pravijo 
mi, naj jih poskusim. Imajo 
okus po lešnikih in so odli-
čen vir beljakovin. Vzgoji-
li bodo drevesca s podob-
nim genetskim zapisom, 
da bodo s čim bolj avtohto-
no drevesno vrsto pogozdi-
li uničeno pobočje. Tako so 

določili v sanacijskem na-
črtu in gozdarji pridno op-
ravljajo svoje delo. Nadalju-
jem pot proti vrhu Potoške 
gore. Na vrhu te gore ni ka-
kšnega posebnega razgleda, 
občuduješ pa prekrasne sta-
re bukve (Fagus sylvatica). 

Sedaj se že barvajo v rjave 
odtenke, ki prevladujejo nad 
zelenimi in rumenimi. Ho-
diš med travo in listjem in 
pogleduješ proti Storžiču. 
Pot nadaljujem proti Javoro-
vem vrhu. Zanimivo ime, saj 
ne na vrhu niti ob poti ni no-
benih javorovih dreves. Bolj 
kot greš proti vrhu, bolj se 
v soncu zlatijo macesni, ki 
prevzemajo prostor buko-
vim drevesom. Javorov vrh je 
visok 1434 metrov. Razgled s 
tega hriba nam seže do Ko-
šute v Karavankah, hribov v 
Kokri, lepo se vidita Zaplata 
in Srednji vrh, med golimi 
vejami dreves v ozadju pa se 
mogočno dvigujejo Kočna, 
Grintavec, Kalški greben in 
Krvavec. Pot nadaljujem po 
grebenu proti Hudičevemu 
borštu. Razgledi na najviš-
je vršace so tako zelo lepi, 
da sem kar vriskala. Ko ho-
diš po robu, prav občutiš in 
vidiš razliko tople, bolj po-
ložne prisojne strani in hla-
dne, bolj strme osojne stra-
ni. Po vrhu grebena drevesa 
kažejo pot. Njihove koreni-
ne se kot med, ki teče v debe-
lih in počasnih progah, drži-
jo zemlje. Tako drevo klju-
buje vetru in snegu, ki tukaj 
uspeva že na svoji zgornji 
meji. Proti zavetišču v Hu-
dičevem borštu je le še slabo 
uro hoda in od tam sem ses-
topila v Mače. Pot mi je bila 
tako zelo všeč, da sva jo v ne-
deljo z Janezom ponovila.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Samoopazovanje, II.
Janez Logar

V zadnjih treh člankih 
smo zapisali: Prvi korak za 
lastno spremembo je zave-
danje. Drugič – sami lah-
ko odločamo, koliko časa se 
bomo obremenjevali s težki-
mi čutenji. Tretjič – redno 
samoopazovanje nam bo 
pomagalo na poti spremem-
be. Govorili smo o ozavešča-
nju neprijetnih in prijetnih 
čustev, ki so postala avtoma-
tizirana.

Ozavestimo tudi nova ob-
čutja v dnevu. Za spremem-
bo so nujne nove misli in 
nova občutja, čustva. S sa-
moopazovanjem ob koncu 
dneva bomo ugotovili, od 
katerih čustev smo odvisni. 
Čustva so kemična reakci-
ja v možganih, zato od njih 
lahko postanemo odvisni 

enako kot od drog. In nato 
vedno znova (nezavedno) 
iščemo situacije in osebe, 
ob katerih bi lahko doživeli 
ta čustva, čeprav so po nava-
di neprijetna, in zadovoljili 
svojo odvisnost.

Samoopazovanje je smi-
selno izvajati z razdalje, kot 
bi se opazovali od zunaj – 
tako lahko pogledamo na si-
tuacije brez ponovnega do-
življanja. Spoznati mora-
mo, da smo sami odgovor-
ni za svoja čustvena stanja. 
Šele ko sprejmemo to od-
govornost, je možna spre-
memba. Kaj to pomeni? Da 
ne moremo ves čas krivi-
ti drugih, da so nas razjezi-
li/osramotili. Če se te odgo-
vornosti ne zavemo, ostane-
mo žrtve in v tem celo delno 
tudi uživamo (na račun smi-
ljenja samemu sebi dobimo 
nekaj pozornosti drugih). 
Pogosto žena reče možu, da 
nekaj ni dobro naredil. On je 
užaljen, jezen in se zapre v 
svojo luknjo, gre v bar in kri-
vi ženo za svojo užaljenost. 
V resnici pa je pogosto pri-
zadet, ker se počuti poniža-
nega, nesposobnega (saj ve-
likokrat tudi kdaj naredi, kot 
mu reče, le ona tega ne more 
videti). Žena pa se jezi zara-
di nestorjenih stvari doma, v 
resnici pa se jezi, ker se po-
čuti neslišano in neuslišano.

Ozavestimo tudi, za kaj 
vse v dnevu smo lahko hva-
ležni. Naj bodo to tako večje 

stvari kot tudi najmanjše 
malenkosti (zanimiv pogo-
vor, smeh, večja samoza-
vest, občutek miru, da se je 
vse dobro izšlo, lep pogled z 
okna, opažen napredek pri 
sebi ...). Več pozornosti kot 
namenjamo nečemu, več 
tega dobimo in opazimo. 
Gotovo se vam je zgodilo, 
da ko ste dobili nov avto, ste 

ta avto kar naenkrat videli 
povsod na cesti. Ker ste mu 
dali pozornost in ker so se 
v vaših možganih ustvari-
le mrežne povezave, ki lah-
ko zdaj to zaznajo in spre-
jemajo. Enako je s čustvi, 
npr. s hvaležnostjo. Situaci-
ja ali oseba bo lahko objek-
tivno popolnoma enaka, le 
vi se boste drugače počutili. 
To bo nova izkušnja, katere 
končni produkt so novi ob-
čutki in novi jaz. 

Samoopazovanje je spret-
nost, ki se je da naučiti in iz-
boljšati. Nihče drug se je ne 
more naučiti namesto vas. 
Za začetek jo delamo ob ve-
čerih, nato pa se začnemo 
svojih reakcij in čutenj za-
vedati tudi čez dan. Tako 
zmanjšujemo avtomatizem. 
Od samozavedanja in samo-
opazovanja boste imeli naj-
več koristi vi.

Čemur namenjamo 
več pozornosti, tega več 
opazimo in dobimo.

V soncu se zlatijo 
macesni, ki prevzemajo 
prostor bukovim 
drevesom.

»Otrok s posebnimi potrebami lahko pride v 
katerokoli družino in tega se je treba zavedati. Ti otroci 
so otroci celotne družbe in jo skupaj s starši bogatijo.«
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Razgledi

   petek, 21. oktobra 2022

Furman Janče
Že kar dolgo je od tega, 

ko se je to zgodilo. To tam 
bolj na koncu naše vasi. To-
liko je krajev na tem svetu in 
vse povezujejo ceste, te pa so 
lahko široke, ozke, ovinkaste 
ali ravne. Pravijo, da širša je 
cesta skozi kraj in višji je tu-
ren pri cerkvi, imenitnejši je 
kraj. Več ko se oglaša zvonov 
in nižje ko ti pojo, bogatej-
ša je vas.

Kje so že časi, ko so po va-
ških poteh konji vlekli težke 
vozove. Z železom okovana 
kolesa so trla nasuti gramoz, 
da se je iskrilo in kadilo pod 
kolesi. Poleti so bili vozovi 
do vrha naloženi s suhim se-
nom in povezani z žrdjo. Po-
zimi so težke vozove zame-
njale sani, furmani pa so na 
komate obesili zvonce, da so 
konji ponosno hrzali in dvi-
gali glave, ko so sani sko-
raj neslišno tekle po snegu. 
V mrazu se je vozilo iz goz-
dov vejevje in les za kurja-
vo. Nekateri večji kmetje so 
imeli par konj in težke dvoj-
ne sani, smeke so jim rekli 
v Tunjicah. Nanje se je dalo 
dosti več naložiti, saj se je 
prvi konec dalo obračati ka-
kor pri vozu.

Furmani so bili prav po-
sebni ljudje, namazani z 
vsemi žavbami. Nosili so vi-
soke škornje, klobuke s širo-
kimi krajci, zamazane hla-
če, in bolj so smrdeli po ko-
njih, bolj so bili sami sebi 
všeč. Kdor jih na cesti ni 
prav ogovoril, je znal tudi 
katero z bičem dobiti. Tak je 
bil tudi furman Janče. Malo 

je šepal, ker ga je nekdaj pri 
furi v gmajni nekaj stisni-
lo. Bič ali gajžlo je vedno no-
sil s seboj, tudi takrat, ko je 
šel brez konj po opravkih. 
Posebno obvezno je to bilo 
pri pogostih obiskih gostil-
ne. Malo si je s tem poma-
gal pri hoji, najbolj pa zato, 
da se je vedelo, kdo je. Neko 
zimo je od božiča pa do treh 
kraljev nasulo snega, krep-
ko čez kolena. Vse poti so 
bile zametene, ko so ljudje 
za silo prebili poti, so bile vi-
deti kot ozke steze. Sneg je 
pomrznil, in ko je dan začel 
rasti, so furmani zapregli, da 
še po trdem spravijo les do-
mov. Tudi Janče je okoma-
tal svoja konja, pripel klince 
na trikel, zavihtel cepin na 
ramo in odšepal za konji. Iz-
vleči je moral nekaj dolgega 
lesa za grušt. Namenil se je, 
da do doma privleče smre-
ke kar z vejami vred. Konjev 
ni bilo treba posebej držati 
na vajetih, ker so ga uboga-
li tudi na njegov močan glas. 
Mraz je tisti dan neusmilje-
no rezal. Na koncu vasi je 
pot ostro zavila v levo okoli 
majhne stare bajte, v kateri 
sta živeli dve priletni ženski. 
Proti Jančetovi gmajni je 
gaz vodila prav tu in nato še 
mimo majhne lesene hiške, 

kamor sta sestri hodili na 
tako in drugačno potrebo. 
Kar lično je bila narejena ta 
»štrbunk« hišica. Na vratih 
pa je bila izrezana linica v ob-
liki srčka. Ker sta bili Liza in 
Polona sila radovedni, sta to 
hišico uporabljali za prislu-
škovanje ljudem, ki so hodi-
li tam mimo. Tudi tisti dan, 
ko je Janče vlačil smreke, sta 
se smukali noter in ven. Ča-
kaj, šment babji, si je mislil 
Janče. Pa je zavpil nad ko-
nji »hot«, pa sta konja zavi-
la tesno proti »sekretu«. Jan-
če je hotel le malo počohati 
po plankah, pa je vrag imel 
mlade. Veje so se tako nero-
dno zataknile, da je stavbico 
z Lizo vred vzelo s seboj. Vsa 
zadeva se je kar nekaj časa 
peljala po snegu. Janče je 
vpil nad konji, toda konja sta 
vlekla kar proti domu. Nes-
rečna radovednica je skoraj 
gola obsedela v snegu, krili-
la je z rokami in klicala bož-
jo pomoč. Jančetu pa je rek-
la le: »Ti, hudič, ti.« Popol-
dne je Janče še vlačil smre-
ke, pobral je planke in vrata 
s srčkom naslonil na bajto. 
Sam pri sebi pa se je spraše-
val, ali bi nemara pri spovedi 
le moral povedati, kaj je do-
poldne videl, ko je Liza vsta-
jala iz snega.

Čeprav bi kdo pomislil, da 
jih je toliko, da so zato usta-
novili svoj klub, Rotary, pa to 
ne bo držalo. Rotary namreč 
ni ime, ki je nastalo iz besede 
rovt, ampak iz angleške be-
sede, nastale iz latinskega iz-
virnika rota v pomenu kolo.

Rotar ni samo priimek, 
ampak tudi precej pogos-
to gorenjsko hišno ime: 
pri Rotarju. Najdemo ga v 

naslednjih mestih in vaseh: 
Podljubelj, Brezje, Jama, 
Spodnja Lipnica, Gorjuše, 
Voklo, Radovljica, Vodice in 
Tržič.

Med znanimi Rotarji 
naj omenimo Braca Rotar-
ja, profesorja na Univerzi 
v Ljubljani, sociologa, pre-
vajalca in esejista, ki zad-
nja leta živi v Franciji. Ro-
dil se je v Sarajevu (1942), 
kjer je bil njegov oče zastop-
nik tržiškega Peka. Njegovo 

pravo ime je Drago, Braco 
pa je vzdevek, ki ga je pri-
nesel iz Bosne. Pomeni bra-
tec.

Mediji poznajo Tomaža 
Rotarja (1972), zobozdrav-
nika v Radovljici, ki je zaslo-
vel kot alpinist. Letošnji ab-
rahamovec je osvojil vse tri 
najvišje vrhove planeta.

Še bolj znan Rotar pa je 
Peter Rotar (1950–2019), ki 
je bil obsojen za atentat na 
politika Ivana Kramberger-
ja leta 1992, ko se je priprav-
ljal na parlamentarne voli-
tve. Zaradi potencialne ne-
varnosti, ki bi ogrozila levo 
večino v državnem zboru, in 
zelo nejasnih dokazov veliko 

ljudi meni, da Rotar v resni-
ci ni bil morilec. Ustrelil naj 
bi ga z lovsko puško z velike 
razdalje, pri tem pa je imel 
v krvi visokih 2,5 promila al-
kohola. Na mizici, ob kate-
ri je streljal, pa so našli tul-
ce nabojev iz vojaške puške. 
Rotar je v zaporu presedel 
devet let.

Rotar, prišlek iz Rovt, 2. del

Jera (Gertrudis) Rotar, hči Mihaela Rutarja (Michaelis Routar), je bila krščena v Radovljici daljnega leta 1683. Knjigo hrani 
Nadškofijski arhiv Ljubljana (K Radovljica 1680–1689, zv. 2, str. 29)

Nemški Rut v zapisu izpred dveh stoletij v franciscejskem katastru

Vaš razgled

Ste ob fotografiji morda pomislili, da smo po vzoru jezera Loch Ness na Škotskem, v 
katerega globinah – in seveda v ljudski domišljiji – se skriva mitološka pošast z imenom 
Nessie, tudi na Bledu dobili njeno sestro Bledico? Pozorni bralke in bralci današnjega 
Gorenjskega glasa boste na 16. strani izvedeli, kaj so fantje tako zavzeto vlekli iz jezera.  
I. K. / Foto: Tina Dokl

Gobe so letos rasle dobesedno kot gobe po dežju, bilo jih je toliko, da so morali gobarji 
paziti, kam stopijo, da ne bi katerega od sadov narave poteptali. A ne le v številu, letos so 
gobe rekorde podirale tudi v teži. Jurčku na fotografiji je tehtnica pokazala 2117 gramov, 
med jutranjim tekom na Sveti Mohor pa je razveselil nekdanjo atletinjo Marcelo Umnik. 
Čaka ga usoda gobove juhe ali pa morda omake z jurčki. M. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Gorenjski priimki

Tunjiške zgodbe (11)

 Ivan Nograšek
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Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK, 21. OKTOBRA 2022

Oven (21. 3.–21. 4.)
Treba bo postaviti meje, čez katere ne boste dovolili niti naj
bližjim. Sicer bodo skušnjave velike, toda imejte v mislih, 
da če sedaj popustite, boste kasneje potrebovali ogromno 
energije, da se postavite zase in za svoje stališče.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Začutili boste sunek energije, ki bi vas lahko daleč ponesel. 
Izkoristite ga, da dosežete stvari, ki ste jih odlagali vse dolgo 
vroče poletje. Tudi na romantičnem področju se vam bodo 
dogajale lepe stvari, potrudite se, da čim dlje.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Dvojčkom se lahko zgodi, da boste imeli na poslovnem po
dročju neverjetno srečo. Vse, v kar ste vlagali toliko truda, se 
lahko uresniči, vi pa boste imeli več časa, da se posvetite tis
temu, kar vas veseli in vas energijsko napolni.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Ne boste grabili samo listja, tudi vaši odnosi bodo prišli na 
vrsto. Začeli boste premišljevati, kako in kaj z ljudmi, ki vas 
obdajajo; komu še lahko zaupate oziroma komu si upate 
povedati svoje skrivnosti. Presenečeni boste.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Počistiti bo treba odnose in se odločiti, kaj spada v zgodovi
no oziroma kaj ste v življenju uporabili, sedaj pa vam ne ko
risti več. Seveda je bilo lepo in se boste težko ločili, toda če 
ne naredite prostora za nove stvari – novih stvari ni.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Ker je jesen že tukaj in zima bo tudi kar naenkrat, ste že za
čeli razmišljati o zdravju. Ste naredili dovolj? Kateri so ukre
pi, ki se jih boste lotili, da vam bo zdravje služilo? Glede de
narja se ne obremenjujte, padel vam bo k nogam.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Čebelic sicer zunaj ni več videti, ampak vi jih boste dobro 
nadomestili. Letali boste od ene lepe stvari do druge, od 
enega projekta do drugega, ne da bi vedeli, česa naj se lo
tite. Mogoče bo bolje, če sedete v miren kotiček in najprej 
premislite.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Če imate nezaceljene rane ali vas tarejo zamolčane stvari, 
potem vam bodo planeti pomagali, da boste zadeve izdavili. 
Raje se pripravite vnaprej, da ne boste tega storili kot »pujs 
v koruzi«, kajti sožitje bo treba vzdrževati.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Čas je, da se postavite zase. Če je za to treba »zagrme
ti«, potem ste upravičeni tudi do tega. Ker ste bili del za
nimivih spremembe v zadnjem času, razmislite, ali vam 
ustrezajo. Skratka: prišel je čas, da sebe postavite na prvo 
mesto.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Na delovnem mestu se boste znašli med dvema ognjema. 
Ker ni vaša navada, da igrate vlogo pepčka, dobro razmisli
te, kako in kaj, da se ne boste nikomur zamerili, saj bo tre
ba sodelovati tudi v prihodnje. Pri sebi razčistite in spreme
nite nekaj navad.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Razmislite, kje ste in kje želite biti. Če sta poti preveč raz
lični, je čas za akcijo in spremembe. Ugotovili ste, da ste v 
zelo pomembnem obdobju svojega življenja in da se mora
te posvetiti predvsem sebi, da lahko postavite nove temelje.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Zavrtite globus in se ga dotaknite s prstom. Kjer se prst do
takne globusa – to je vaš naslednji cilj. No, mogoče ni pot
rebe po tako drastičnem ukrepu, vsekakor pa razmislite, kje 
si v danem trenutku želite biti. Ko to ugotovite, vzemite pot 
pod noge.

HOROSKOP
TANJA

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

Rešitev:

Rešitev:

Na urgenci
Mož se vrne z lova domov. Žena ga takoj radovedno vpraša:
»Si kaj ustrelil?«
»Sem!«
»Super. Si odložil v kuhinji?«
»Ne, na urgenci.«

Tašča
»Zakaj si tako žalosten? Kaj se je zgodilo?« vpraša Lojze 
prijatelja Jureta.
»Oh, moja tašča je umrla!«
»Moje iskreno sožalje,« reče Lojze.
»Hvala. Veš, župnikov govor na pogrebu me je tako pre
tresel. Rekel je, da bomo v nebesih spet skupaj.«

Popravek
Učiteljica je vprašala Janezka: »Koliko je dva in dva?«
Janezek: »Štiri!«
Učiteljica: »Janezek, sedi. Pet!«
Janezek: »Aja! Ja, saj je res pet!«

Luči v tunelu
Policaj zaustavi blondinko in ji reče: »Gospa, v tunelu 
niste prižgali luči.«
Blondinka: »Kako naj pa jaz vem, kje se v tunelu prižgejo 
luči?«

Pleško
Plešec se je ogledoval v zrcalu in si ves zadovoljen govoril: 
»A ni to lepo? Šestdeset let sem star, pa nimam niti enega 
sivega lasu!«

Gostilna
»Natakar, zakaj moj zrezek držite z rokami?«
»A bi radi, da mi še tretjič pade na tla?«
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Emisije CO2: 168−122 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,4−4,7 l/100 km. 
Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0367−0,0205 g/km. Število delcev: 
0,00075−0,00001 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. *Nekatera 
prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Markanten športni videz, drznejši dizajn in osupljiva notranjost 
še bolj poudarijo samozavestni značaj novega T-Roca. Za to 
poskrbijo tudi napredni asistenčni sistemi, kot je Travel Assist*, 
ter matrični LED-žarometi IQ.LIGHT*. Pregled nad vožnjo pa 
vam omogoča serijski digitalni kombinirani instrument, ki ga 
enostavno upravljate preko večfunkcijskega volana.

Novi T-Roc in T-Roc Cabriolet 
Prirojena samozavest 

VW_Oglas_Dealer_Troc2022_98x204.indd   1 03/03/2022   15:25Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v  

kupon iz križanke) pošljite do torka, 5. aprila 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva 

ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 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 T-ROC

2. nagrada: 
enodnevna uporaba 
VW T-ROC

3. nagrada: poklanja 
Gorenjski glas

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

križanke) pošljite do srede 2. novembra 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 

4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 

stavbo na Nazorjevi ulici 1.

1. nagrada: 
vikend paket VW T-ROC

2. nagrada: 
enodnevna uporaba  
VW T-ROC

3. nagrada:  
poklanjaGorenjski glas
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Jesenice – V jeseniški knjižnici že vrsto let poteka bralni klub, ki 
ga vodi Monika Sušanj. Dobivajo se vsak prvi petek v mesecu 
od oktobra do maja. Prvi klub so že imeli, naslednji pa bo v 
petek, 4. novembra. Zdaj berejo zadnji roman Draga Jančarja 
Ob nastanku svetu. »Knjige izbiramo sproti, glede na interese 
bralk in bralcev, ravno tako so raznolike teme: precej se po-
govarjamo o človeku, razmišljanju, vlogi žensk, zgodovini ... 
Bralni klubi so večinoma organizirani kot klepeti o branju in 
predvsem življenju na splošno,« je povedala Monika Sušanj, 
ki je po izobrazbi profesorica slovenščine, vrsto let je delala 
kot novinarka, zdaj pa je zaposlena v državni upravi.

KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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

PRIREDITVE

Dan biosfernih območij
Kranjska Gora – Jutri, v soboto, 22. oktobra, se bo ob 18. uri 
v dvorani Vitranc v Kranjski Gori začela slovesnost ob prvem 
praznovanju dneva biosfernih območij v Sloveniji. Na progra-
mu je razglasitev ambasadorjev Biosfernega območja Julijske 
Alpe 2022, podelitev certifikatov Znak kakovosti Triglavski 
narodni park, nastop Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska 
Gora, učencev glasbenih šol Radovljica in Tolmin, članic vo-
kalne skupine DoReMi Bled in folklorne skupine iz Bohinja. 
Sledilo bo Kulinarično popotovanje z izdelki Znaka kakovosti 
Triglavski narodni park in z ostalimi kolektivnimi blagovnimi 
znamkami Biosfernega območja Julijske Alpe, ob 20. uri pa 
še koncert skupine Bakalina Velika.

Dan reformacije na gradu Dvor
Preddvor – Na dan reformacije, 31. oktobra, bo od 11. do 17. ure 
v grajski tiskarni na gradu Dvor gostoval mojster Janez, ki bo 

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali oseb no na 
Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 22. 10.
15.30, 18.00, 20.30 ČRNI ADAM
19.40 AMSTERDAM
18.45, 21.00 NOČ ČAROVNIC SE KONČA
18.30, 20.40 POT V RAJ
20.00 NASMEH
14.30, 16.30, 17.50 KUNG FU TAČKE, sinhro.
15.50 ZMAJEV JEZDEC, sinhro.
17.30 GAJIN SVET 2
15.15 DC LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, sinhro.
14.45, 16.45 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 21. 10.
20.00 POT V RAJ

Sobota, 22. 10.
18.00 KUNG FU TAČKE, sinhro.
20.00 AMSTERDAM

Nedelja, 23. 10.
17.00 KUNG FU TAČKE, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si  
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 21. oktobra
9.30, 11.00 Glasbena šola Kranj: PLES SKOZI ČAS (v dvorani PGK)

Sobota, 22. oktobra
10.00 Glasbena šola Kranj: PLES SKOZI ČAS (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Petek, 21. oktobra
18.00 PRAVLJIČNIH 7 (predstavitev knjige)

Nedelja, 23. oktobra
10.00 KAKO JE ČAROVNICA PREGNALA LOVCE NA ZMAJE (matineja)

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
TRST: 9. 11., STRUNJAN: 25.–30. 11., 30. 11.–5. 12., BERNARDIN: 
13.–17. 11., MADŽARSKE TOPLICE: 13.–17. 11., BANJA VRUĆICA 
S TERAPIJAMI: 18.–25. 11., 21.- 28.11., 9. - 16.12.,  BANJA VRUĆI-
CA S SARAJEVOM: 28.–31. 10., BANJA KULAŠI: 2.–12. 11., VESELI 
DECEMBER: KOPER: 17. 12., ČAZMA Z ZAGREBOM: 3. 12., BOŽIČ-
NI RADENCI: 26.–29. 12. www.rozmanbus.si 

otrokom predstavil kratko zgodovino tiskarstva, vsak pa si bo 
lahko odtisnil Trubarjev portret. Vodeni ogledi grajske tiskarne 
z mojstrom Janezom bodo ob 12., 13. in 14. uri. Ob 11. in 15. 
uri se otroci lahko udeležijo delavnice izdelave Abecednika.

Dan čarovnic na gradu Dvor
Preddvor – V ponedeljek, 31. oktobra, bo od 11. do 18. ure v 
gradu Dvor potekala rojstnodnevna zabava grajske čarov-
nice Priletičnice, ki na zabavo vabi male in velike otroke. S 
prijateljicami bo kuhala čarobni napoj, izdelovala strašne 
buče, poskrbela bo tudi za poslikavo obrazov in na koncu 
priredila izbor najbolj domiselnega čarovniškega klobuka. 
Vodeni ogledi gradu bodo vsako polno uro med 12. in 16. 
uro, ob 18. uri pa bo Priletičnica za najmlajše priredila nočni 
sprehod po gradu.

Odprtje Blagnetove hiše in medgeneracijskega 
centra
Šenčur – Občina Šenčur vabi danes, v petek, 21. oktobra, ob 
17. uri na odprtje Blagnetove hiše in Medgeneracijskega centra 
Šenčur. Prireditev bo na dvorišču Blagnetove hiše.

IZLETI

Martinovanje
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj vabi člane v so-
boto, 12. novembra, na martinovanje, ki bo v Cerkvenjaku v 
Slovenskih goricah. Za hrano, pijačo in glasbo bo poskrbljeno. 
Na poti na srečanje si boste ogledali oljarno Kocbek, kjer bo 
tudi degustacija izdelkov. Prijave sprejemajo v pisarni društva 
v torek in četrtek od 15. do 17. ure in prvi ponedeljek v novem-
bru od 9. do 11. ure.

OBVESTILA

Računalniška delavnica
Preddvor – V okviru programa medgeneracijskega sodelovanja 
bo v TIC Preddvor jutri, v soboto, 22. oktobra, od 16. do 19. 
ure računalniška delavnica Oblikovanje v spletnem programu 
Canva, s katerim lahko na hiter in enostaven način pripravite 
nekaj osnovnih grafičnih elementov. Delavnica je namenje-
na začetnikom, ki orodja še ne poznajo, vendar sta obvezna 
osnovna računalniška pismenost in dostop do e-pošte. Ude-
leženci lahko prinesejo svoje prenosne računalnike. Obvezne 
so prijave do zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 
04 280 48 25.

Skupinska vadba orientalskih plesov
Naklo – V okviru programa medgeneracijskega sodelovanja bo 
v Medgeneracijskem centru Naklo v ponedeljek, 24. oktobra, 
od 18.45 do 19.45 skupinska vadba orientalskih plesov, ki so 
v prvi vrsti odlična vrsta rekreacije za deklice in ženske vseh 
starosti. Obvezne so prijave do zasedbe mest na mck-prija-
ve@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Zabavna in okusna ribja jesen na Gorenjskem
Žeje, Duplje, Bistrica – Partnerji projekta Ribja narava Gorenj-
ske in Društvo vseživljenjsko učenje vabijo na naravoslovno-
-izobraževalni in ustvarjalno-kulinarični dogodek Zabavna in 
okusna ribja jesen na Gorenjskem. Udeleženci se bodo lahko 
spoznali z značilnostmi rib in njihovega življenjskega okolja v 
Savi in Tržiški Bistrici, spoznali gospodarjenje z ribjimi voda-
mi, tradicijo ribogojstva in prednosti lokalne ribje prehrane, 
ustvarjali na temo rib in narave, uživali v ''naravoslovnem'' 
gledališču ter spoznavali in preizkušali ribje dobrote ribogojni-
ce Cvenkel iz Mošenj. Dogodek bo v četrtek, 27. oktobra, med 
9. in 12. ter 15. in 18. uro na ribnikih Žeje z okolico. Udeležba 
na dogodku je brezplačna, obvezna je prijava. Več informacij 
na info@ctrp-kranj.si, 040 303 752 ter Facebook strani CTRP 
Kranj, prijava pa na tem e-naslovu in številki.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                        PETKOVA PRIREDITEV 

                              Izvaja: Lutkovno gledališče Fru fru                                        
                        TINE IN PROMET 

                                 Petek, 21. oktober 2022, ob 17.30  
                                 OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                        SOBOTNA MATINEJA 
                               Izvaja: Glasbena šola Kranj   

                       PLES SKOZI ČAS                
                                 Sobota, 22. oktober 2022, ob 10.00 

          www.pgk.si                              Prešernovo gledališče Kranj 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

Sobotni
nakupi v Trstu

Adventni Gradec in
okusi čokolade

Advent v Zagrebu

Adventni Salzburg

Adventni Dunaj

26.11., 1 dan

2.12., 3 dni

26.11., 17.12., 1 dan

26.11., 3.12.,
10.12., 17.12., 1 dan

3.12., 17.12., 1 dan

26.11., 17.12., 1 dan

 19,00

189,00

  57,00

49,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

www.alpetour.si

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

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

34,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Prestolnice ob Donavi
v adventu

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

Martinovanje 
v Beli krajini

29.10., 1 dan 5.11., 1 dan72,00 73,00
EUR

EUR

GARDALAND,
Noč čarovnic

                              

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

 294,00
 EUR

Bernina Express - zimska pravljica

od
9. 12., 3 dni

56,00
EUR

od

od

Nagrajenec
Nagradna igra Pankrti, ki je bila objavljena v Kotičku za 
naročnike 11. oktobra 2022, je nagrado prinesla Tomažu Pol-
jancu iz Škofje Loke. Čestitamo!

Smlednik – Mešani pevski zbor Smleški žarek ob praznovanju 
desetletnice delovanja vabi na koncert, ki bo danes, 21. okto-
bra, ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma Smlednik.

Koncert ob obletnici Smleškega žarkaBralni klub z Moniko v jeseniški knjižnici
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

VIKEND v Lendavi v goricah brez vi-
nograda, stanovanjske površine 80 
m2 + klet, garaža in vinska klet za dru-
ženje, skupaj 170 m2, na parceli cca 
300 m2. Vljudno vabljeni na ogled! Tel.: 
041/557-947  
 22002615

POSESTI
ODDAM

ZEMLJO za več vrtičkov v Kranju, tel.: 
041/708-931  
 22002586

GARAŽE
ODDAM

V Kranju na Primskovem oddam parki-
rišča za avtomode, tel.: 041/607-040  
 22002591

KAŽIPOT, MALI OGLASI info@g-glas.si

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

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

V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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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

14,99246 strani, trda vezava

EUR

Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

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.
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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  

                        + poštnina

21
EUR

V knjigi je 120 
receptov, ki so 
razumljivi, natančni, 
sestavine pa vsem 
dostopne. Med 
njimi so recepti za: 
čokoladne brizgane 
piškote, cimetove 
zvezdice, žepke 
z marmelado, 
pariške rože, 
orehove rezine, 
kefirjeve tortice, 
pomarančne  
kocke ... 
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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, 14 cm x 20 cm, 150 strani

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.

Rezultati – žrebanje 19. 10. 2022
1, 4, 6, 18, 23, 27, 39 in 26

Loto PLUS: 6, 12, 15, 17, 20, 25, 34 in 35
Lotko: 1 7 6 0 4 2

Sklad 23. 10. 2022 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 23. 10. 2022 za PLUS: 1.380.000 EUR
Sklad 23. 10. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

BMW 270, oldtimer, motor 80 x, realni 
km, tel.: 031/316-548 22002624

BMW 520 limuzina, 129.000 km, avto-
matik, srebrne barve, letnik 2012, lepo 
ohranjen, tel.: 041/227-338  
 22002629

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ALU platišča 16 col., za Merce-
dez, lepo ohranjena, 5 lukenj, tel.: 
051/234-796 
 22002626

LETNE gume Dunlop, 185/60-15, 
cena 80 EUR, tel.: 040/871-516 
 22002608

TEHNIKA
PRODAM

BARVNI televizor, ekran 37 cm, malo 
rabljen, cena 10 EUR, tel.: 041/276-
485 22002603

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

15 m2 tegole, tel.: 051/229-151  
 22002593

KURIVO
PRODAM

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

BUKOVE butare za krušno peč in 2 m3 
smrekovih plohov, tel.: 031/316-548  
 22002625

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

SUHA mešana drva, možna dostava, 
cena po dogovoru, tel.: 051/412-165 
 22002592

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
041/233-071 
 22002609

SUHA drva, možna dostava – okolica 
kranja, tel.: 041/855-359 
 22002619

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

3 fotelje, kot novi, cena 60 EUR, tel.: 
041/276-485  
 22002602

BELO spalnico, z montažo, tel.: 
064/239-773 
 22002610

ZELO dobro ohranjeno pisalno mizo 
iz programa “Mali Princ”, štirje predali 
dim: d .140 x š. 60 x v. 75, cena 60 
EUR, tel.: 031/387-344 
 22002613

PODARIM

OHRANJEN pohištveni del kuhinje, 
tel.: 068/625-071 
 22002630

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

CVRTNIK Delimano, nov, cena 25 
EUR, tel.: 031/624-509 
 22002601

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

KOPALNIŠKI radiator, 170 x 40, kot 
nov, cena 40 EUR, tel.: 051/302-375 
 22002599

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

MOŠKO športno dirkalno kolo, Scott 
CR 10 XL, oprema Shimano-Ultergra, 
z čevlji št. 44, cena:1.200 EUR, tel.: 
041/578-700 22002612

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

ZELO lepo ohranjen otroški voziček Ul-
trabexa 3 v 1, vreden ogleda in nakupa, 
cena 250 EUR, tel.: 051/265-192, 
dhrvatic@gmail.com 22002590

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo 
in koritom ter prešo za mošt, tel.: 
031/812-210 22002576

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
041/274-955 22002607

KOMPRESOR s trofaznim motorjem 
do 7 atmosfer, nakladalko Europa 17, 
mulčar Tehnos 250 s priklopi, tel.: 
041/547-994 22002604

NAKLADALKO Sip, cepilec drv Jago-
dic, bazen za mleko 200-lit. in prevozni 
300-litrski, tel.: 041/481-588  
 22002605

PLUG Sip 140, dvobrazdni in škropil-
nico KŽK, 300-litrska, tel.: 031/316-
548 22002623

TROSILEC hlevskega gnoja in trav-
niško brano Mušič na kroge, tel.: 
041/364-504 22002631

KUPIM

ZADNJI nakladač gnoja Riko, tel.: 
041/603-107 22002598

PRIDELKI
PRODAM

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

TOPLOTNE ČRPALKE 
DOBAVA TAKOJ
IZE d.o.o 
Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ
041 669 742

PREDAVANJA

Kako živeti s čim manj stresa
Preddvor – V gradu Dvor Preddvor se bo v sredo, 26. oktobra, 
ob 19. uri začelo predavanje Maje Megla Kako živeti s čim 
manj stresa.

KONCERTI

Koncert Kostanarjev
Preddvor – V Kulturnem domu Preddvor se bo jutri, v soboto, 
22. oktobra, ob 19. uri začel koncert ob 10-letnici pevskega 
seksteta izpod Storžiča, skupine Kostanarji. Vstop bo prost.
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11. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj l ZDSLU 2022
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Figura v novi realnosti 

30. september - 2. november 2022
Glavna otvoritev: 

petek, 30. septembra 2022 ob 17. uri 
s pohodom po galerijskih razstaviščih 

v starem mestnem jedru Kranja.

Likovno 
društvo
Kranj

Figurative art in new reality
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Ecce Ho mo
Figura v novi realnosti 

30. september - 2. november 2022 

Figurative art in new reality
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30. september - 2. november 2022

Figurative art in new reality
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V SPOMIN

Mineva dvajset let, odkar nas je zapustil 

Peter Kobal
Vedno boš v naših mislih.  

Družina Pervan

ZAHVALA

Draga naša 

Marta Balantič
roj. Čelik 
(27. 7. 1934–6. 10. 2022)

Ob njenem nenadnem, prezgodnjem slovesu izrekamo iskreno 
zahvalo vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu, nam izrek
li sožalje, jo pospremili na zadnji poti in ji namenili cvetje, sve
če, molitve.
Posebej se zahvaljujemo ekipi ANMP Kranj, pogrebni službi Nav
ček, pogrebcem, pevcem, duhovnikoma, trobentaču, sorodnikom, 
sosedom in neimenovanim, ki ohranjate spomin nanjo.

Njeni: mož Stane ter sin Primož in hči Vesna z družinama

Obstalo je tvoje srce,
utihnil tvoj glas,
zastal tvoj korak ...
Ostajajo nam spomini,
v katerih živiš z nami,
in sledovi tvojih marljivih rok.

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

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

OSMRTNICA

V 77. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi 

Tomaž Gruden
Od njega se bomo poslovili v petek, 21. oktobra 2022, ob 13. uri 
na mestnem pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od  
9. ure dalje v poslovilni vežici.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranjali v lepem 
spominu.

Žalujoči vsi njegovi 

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

Gorazda Marčuna
iz Zgornjih Dupelj

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem Gorenjske 
banke, nekdanjim sodelavcem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, podarjene 
sveče, cvetje ter denarno pomoč. Hvala za vsak ljubeč stisk roke, za vse tople in sočutne 
objeme, za vsako besedo tolažbe. Iskrena hvala tudi vsem zdravnikom in osebju Onkolo

škega inštituta Ljubljana ter ZD Kranj za skrb in pomoč v času njegove bolezni.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste Gorazda imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Silva, ati Nace in sestra Nataša z družino

Dober, plemenit človek,
ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled
svoje dobrote in 
plemenitosti.
(Thomas Carlyle)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše dobre mame, stare mame, tete, sestrične, 
svakinje in tašče 

Pavle Šturm
roj. Frlic, iz Tenetiš

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem Zavoda za šport Kranj za izrečena soža
lja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se tudi g. 
župniku in pogrebni službi Komunala Kranj za lepo opravljen po
grebni obred ter pevcem za ganljivo petje. Iskrena hvala vsem, ki 
ste jo imeli radi, jo spoštovali in jo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: sin Matjaž, snaha Jelena, vnuk Kristijan in vnukinja 
Ines

Hvala ti, mama, za rojstvo, življenje.
Hvala za čast, za ljubezen, skrbi.
Hvala za bisere, stkane v trpljenje.
Mama, naj večno ti lučka gori!

MOŠT iz neškropljenih jabolk, tel.: 
031/834-131 22002634

OREHE v lupini, tel.: 031/855-705  
 22002589

RDEČI krompir za ozimnico, tel.: 
041/378-937 22002627

ZELJE v glavah, Sp. Brnik 40, ob kro-
žnem krožišču  
 22002637

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

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

10 dni starega bikca ČB in šentjernej-
ske peteline, tel.: 041/378-937  
 22002628

2 beli kokoši in petelina pasme 
pawloskaya, stare 8 mesecev, tel.: 
068/601-122 
 22002595

2 kunca lisca, stara 7 mesecev, in me-
njam lisca, 14 mesecev, za lisca, tel.: 
051/819-044 
 22002632

8 tednov staro teličko bohinjsko ciko, 
za nadaljnjo rejo, tel.: 04/51-46-136, 
068/170-938 
 22002600

BIKA simentalca, starega 1 leto, tel.: 
031/347-099 
 22002638

BIKCA ČB, starega 3 tedne, možna 
dostava, tel.: 041/393-955 
 22002617

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 031/687-062  
 22002636

BIKCE in telice simentalke, od 200 kg 
dalje, in pajek Deutz fahr, širina 4 m, 
tel.: 031/585-345 
 22002633

DRUGIČ 5 mesecev brejo kravo, tel.: 
041/350-365 22002594

KRAVO simentalko, brejo 8 mesecev, 
tel.: 031/778-933 
 22002614

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

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

TELICO simentalko, staro 5 mesecev, 
tel.: 04/57-23-129, 051/252-829  
 22002596

TELIČKO ČB, staro 14 dni, tel.: 
041/643-949 22002621

VEČ krav simentalk, breje, pašne, tel.: 
031/316-609  
 22002597

ZAJKLJE – lisec, stare 6 mesecev, 
tel.: 040/833-142 
 22002635

KUPIM

BIKA simentalca za nadaljnjo rejo, tež-
kega okoli 450 kg, tel.: 041/390-431  
 22002622

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO – varstvo otrok na mo-
jem domu v Kranju. Redno ali občas-
no, sem zanesljiva, z izkušnjami 20 let, 
tel.: 041/532-826 22002606

STORITVE
NUDIM

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

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

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

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

IŠČEM

IŠČEM pomoč pri čiščenju stanovanja, 
tel.: 041/611-790 22002611

RAZNO
PRODAM

SOD za vino Logar, rostfrei, 10-litrski, 
na podstavku, tel.: 041/333-524 
 22002618

VIDIA kline fi 600, 500, 400 za cirku-
lar in manjšo motorko, tel.: 041/364-
504 22002620

www.radio-kranj.si

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, da nas je v 86. letu starosti za vedno zapustil naš dragi 

Djuro Milić
iz Kranja

Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu v ponedeljek, 
24. oktobra 2022, ob 12. uri na mestnem pokopališču v Kranju. 
Krsta pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni 
vežici na tamkajšnjem pokopališču.

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Žalujoči vsi njegovi
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Slovensko društvo Hospic je ob 20-letnici območnega odbora Gorenjske izpeljalo dobrodelni gala 
koncert s številnimi nastopajočimi, ki so poskrbeli za odlično vzdušje.

Strahinj – Slovensko druš tvo 
Hospic že 27 let spremlja 
umirajoče bolnike ter izva-
ja programe podpore in po-
moči, namenjene vsem, ki 
so izgubili bližnje osebe. V 
dvorani Biotehniškega cen-
tra Naklo so v soboto, 15. ok-
tobra, pripravili dobrodel-
ni gala koncert, s katerim so 
zaznamovali 20-letnico de-
lovanja območnega odbo-
ra društva na Gorenjskem. 
Dobrodelna sredstva, zbra-
na na koncertu, ter izkupi-
ček od prodaje vstopnic so v 
društvu namenili za financi-
ranje tabora Levjesrčni, na-
menjenega žalujočim otro-
kom in mladostnikom.

Otroci, prezrti žalovalci
»Društva podpore umi-

rajočim in žalujočim so 
se razvijala že v srednjem 
veku in veseli nas, da se je 
v prejšnjem stoletju v An-
gliji tovrstna pomoč obno-
vila. Posledično so po ce-
lem svetu nastala društva, 
ki skrbijo za bolnike v zad-
nji fazi življenja ter za nji-
hove svojce in kasneje ža-
lujoče,« je pojasnila pred-
sednica območnega odbora 
društva Hospic na Gorenj-
skem Mira Stušek. Dodala 

je še, da v društvu stremi-
jo k temu, da pomoč dobi-
jo tisti, ki jo potrebujejo, saj 
so v velikih stiskah zaradi 
svojih življenjskih situacij. 
»Sploh otroci, otroci so tis-
ti, ki jim pravimo prezrti ža-
lovalci, saj jih v obdobju ža-
lovanja marsikdo spregleda. 
Mlados tniki in najmlajši na-
mreč žalujejo drugače kot 
odrasli, saj se ne morejo za-
upati vrstnikom, ki izkušnje 
izgube bližnjega nimajo. 

Odrasli to imajo, lahko se 
zaupajo prijateljem, ki so 
verjetno že imeli takšno iz-
kušnjo ali pa jo pričakuje-
jo,« je pojasnila Mira Stušek 
ter opomnila, da tabori, kot 
je Levjesrčni, gradijo pros-
tor, v katerem se otroci s po-
močjo igre, vaje ter pogovo-
rov odprejo drug drugemu.

Od Šifrerja do Artača
Na koncertu, ki ga je mo-

derirala Karmen L. Oven, 

so za glasbeno obarvano 
vzdušje poskrbeli vokali-
sti Romana Krajnčan, An-
drej Šifrer, Klemen Tor-
kar, pianistka Mojca Prus, 
harmonikar Gašper Primo-
žič ter Godba Gorje s pevko 
Bernardo Novak Poklukar. 
Atmosfero pa je s svojim 
nastopom dvignil tudi ko-
mik Tilen Artač, ki je z imi-
tacijami znanih slovenskih 
osebnosti poskrbel za obili-
co smeha in dobre volje.

Nika Toporiš

Godba Gorje je s pevko Bernardo Novak Poklukar poskrbela za domače, narodno-zabavno 
vzdušje. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – V soboto, 22. oktobra, ob 11. uri bo v Galeriji 
Loškega gradu javno vodstvo po pregledni razstavi Ive Šubic 
– ilustrator in kulturni delavec, ki so jo odprli v sredo. Po raz-
stavi bo vodila avtorica, kustosinja Loškega muzeja Petra Čeh.

Vodenje po razstavi Iveta Šubica

Kranj – Cepljenje proti gri-
pi izvajajo izbrani osebni 
zdravniki, drugi zdravniki, 
cepljenje odraslih pa tudi 
območne enote Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje. 
V njihovi kranjski območ-
ni enoti se lahko naročite na 
številko 04 201 71 66 od po-
nedeljka do petka med 8. in 
12. uro ali po e-pošti na nbo-
ekranj@nijz.si. »Cepljenje 
priporočamo vsem prebival-
cem, ki želijo sebe in svoje 
bližnje zaščititi pred bolez-
nijo, še zlasti skupinam z 
večjim tveganjem za težek 
potek bolezni.« Tudi letos je 
cepljenje brezplačno za vse 
z urejenim obveznim zdra-
vstvenim zavarovanjem.

Zdravstveni dom (ZD) 
Kranj pripravlja tri dneve 
množičnega cepljenja proti 
gripi (hkrati bo mogoče tudi 
cepljenje proti covidu-19) 
v telovadnici kranjske voja-
šnice. Cepilna akcija bo tra-
jala od srede, 26. oktobra, do 
petka, 28. oktobra. Prvi dan 
bo od 11. do 18. ure, drugi in 

tretji dan od 10. do 17. ure. 
Cepili bodo tudi otroke od 
12. do 15. leta starosti, mora-
jo pa biti v spremstvu staršev 
oziroma skrbnikov.

V ZD Tržič cepijo pro-
ti gripi v cepilni ambulanti, 
treba pa se je naročiti na šte-
vilko 030 482 665 od pone-
deljka do petka od 9. do 11. 
ure, lahko tudi s spletno apli-
kacijo, ob obisku pri oseb-
nem zdravniku ali pri oken-
cu za informacije ob vhodu v 
zdravstveni dom.

V ZD Škofja Loka proti gri-
pi cepijo v cepilni ambulanti 
ob enakih terminih kot pro-
ti covidu-19, prihodnji te-
den v sredo od 17.30 do 19. 
ure in četrtek od 11.30 do 13. 
ure. Naročite se lahko tudi 
pri svojem zdravniku ali pa 
cepljenje opravite ob že si-
ceršnjem obisku zdravnika. 
Cepljenje za otroke izvajajo 
pediatri.

V ZD Jesenice cepijo proti 
gripi brez predhodnega na-
ročanja v enakih terminih 
kot proti covidu-19, v prihod-
njem tednu v četrtek od 14. 
do 19. ure.

Začeli cepiti proti 
sezonski gripi

Suzana P. Kovačič

Kranj – Državljani Republike Slovenije, ki so po 28. marcu 
pridobili novo osebno izkaznico, te dni v poštne nabiralni-
ke prejemajo začetna gesla za aktivacijo elektronske osebne 
izkaznice in nastavitev kode PIN. S tem bodo elektronsko 
osebno izkaznico lahko začeli uporabljati tudi za prijavo v 
elektronske storitve in elektronsko podpisovanje. Kot so po-
jasnili na ministrstvu za javno upravo, bo odslej pošiljanje 
začetnih gesel potekalo redno; vsak, ki bo naročil novo osebno 
izkaznico, bo začetno geslo prejel takoj oziroma v nekaj dneh 
po pošti.

Gesla za novo elektronsko osebno izkaznico

Strahinj – Bralec Matjaž nam je poslal zanimivo fotografije igre 
narave, ki je nastala na njivi v Strahinju, s pripisom: Prijatelja 
za vedno ali ljubezen ne pozna ovir. In mi dodajamo: na njivi 
ali v življenju ...

Prijatelja za vedno

Koncert za prezrte žalovalce

vre men ska na po ved

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

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po kotlinah 
in dolinah megla. Jutri bo oblačno, zjutraj bo rahlo deževa-
lo. Popoldne se bo dež okrepil in razširil nad vso Slovenijo. 
Možne so tudi nevihte. V noči na nedeljo bo dež ponehal. V 
nedeljo bo delno jasno in razmeroma toplo.

Komik Tilen Artač je z imitacijami znanih slovenskih 
osebnosti poskrbel za veliko smeha. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednica območnega odbora društva Hospic Gorenjske 
Mira Stušek / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubezen ... / Foto: Matjaž Torkar

V minulih dneh se je začelo cepljenje proti gripi 
poleg že utečenega cepljenja proti covidu-19. V 
kranjski vojašnici bo prihodnji teden tridnevna 
množična cepilna akcija.


