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Maister na  
vsakem koraku
»Rudolf Maister je v Kamniku pri-
soten na vsakem koraku in vam v 
Kamniku gre zahvala, da se spo-
min na tega velikega Slovenca in 
Kamničana ohranja ves ta čas,« je 
ob dnevu Rudolfa Maistra pouda-
ril Robert Glavaš.

3

KRONIKA

Prepoznali navijače,  
ki so prekinili tekmo
Gorenjski kriminalisti bodo zoper 
deset udeležencev nasilnega iz-
greda na septembrski nogometni 
tekmi v Škofji Loki podali kazen-
ske ovadbe in uvedli prekrškovne 
postopke. V izgredu so bile poško-
dovane štiri osebe.
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GG+

Moko melje  
že štiri stoletja
Zgodovina današnjega Karlovske-
ga mlina v Žirovskem Vrhu sv. An-
tona ob potoku Dršak se je začela 
pisati leta 1621. Družina Lampreht 
z mlinom gospodari od leta 1798; 
danes tradicijo nadaljujeta Marija 
in Jernej Lampreht.
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GG+

Ohranjajo  
dragocene jaslice
V Narodni galeriji v Ljubljani vsa-
ko leto izberejo in razstavijo en 
primerek dragocenih jaslic. Letos 
bodo na ogled blizu stopetdeset 
let stare jaslice podobarja Štefana 
Šubica, ki jih je izdelal za cerkev 
sv. Antona v Železnikih.
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VREME

Danes bo oblačno s pada-
vinami, ki bodo popoldne 
oslabele. Jutri bo občasno 
še deževalo. V nedeljo 
bodo še manjše padavine.

1/4 °C
jutri: oblačno s padavinami

74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Aleš Senožetnik

Naklo – Za približno petde-
set milijonov evrov kupnine 
naj bi po zdaj še nepotrjenih 
informacijah sklad Alfi od 
zdajšnjega glavnega lastni-
ka, ameriškega HPS Invest-
ments, odkupil večinski de-
lež trgovca s tehničnim bla-
gom Merkur. Gre za nakup 
dejavnosti, saj je zdajšnji ve-
činski lastnik trgovske cen-
tre leta 2019 prodal skladu 
LCN Capital Partners. HPS 
je sicer v lastniško strukturo 
družbe vstopil leta 2017, po-
tem ko je družba, obreme-
njena z dolgovi zaradi mene-
džerskega prevzema, zašla v 

težave in končala v stečaju. 
HPS je sicer preko Mercu-
ry Holdings lastnik 88,2-od-
stotnega deleža Merkurja, 
deleže v podjetju pa imajo še 
Elements skladi (8,6 odstot-
ka) LCN Holdings (dva od-
stotka) in Merkur Coinvest-
ment Holding (1,1 odstotka).

Podrobnosti o načrtih no-
vega lastnika, ki naj bi pogod-
bo o prodaji sklenil v krat-
kem, še niso znane, a sklad 
je tudi sicer aktiven na slo-
venskem prevzemnem trgu. 
Po nakupu terjatev od upni-
kov je prevzel tudi živilske-
ga trgovca Tuš, po podatkih 
na njihovi spletni strani pa 
so geografsko osredotočeni 

predvsem na naložbe v Slo-
veniji pa tudi na Hrvaškem, 
v Bosni in Hercegovini ter 
Srbiji. 

Merkur je sicer v lanskem, 
z epidemijo zaznamovanem 
letu posloval z 220 milijoni 
evrov prihodkov, kar je pri-
bližno na ravni iz leta 2017, 
v letih 2018 in 2019 pa so 
prihodki družbe znašali 231 
milijonov oz. 236,5 milijona 
evrov. Lani so se zaradi za-
prtij trgovin zaradi epidemi-
je covida-19 usmerili v vlaga-
nje v digitalno infrastruktu-
ro, kar se je odrazilo tudi v 
rasti spletnih nakupov, ki so 
se v primerjavi z letom 2019 
povečali za 530 odstotkov.

Sklad Alfi pred nakupom Merkurja
Po za zdaj sicer še neuradnih informacijah naj bi sklad Alfi od zdajšnjih 
ameriških lastnikov kupil Merkur.

Trgovca s tehničnim blagom iz Naklega naj bi kupil sklad Alfi. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – »V tem 
trenutku ne moremo več 
ustrezno poskrbeti za  večjo 
naravno ali prometno ne-
srečo, v kateri bi bilo ve-
čje število ponesrečencev. 
Moja prošnja je, da se izo-
gibate vsem adrenalinskim 
športom in aktivnostim, pri 
katerih obstaja večje tvega-
nje za poškodbo. Prepro-
sto ni dovolj kadra, da bi 
lahko poskrbeli za vse. Ta-
kšno je trenutno stanje v 
slovenskem zdravstvu,« 

je pred nekaj dnevi na no-
vinarski konferenci na re-
snost ra zmer znova opo-
zoril tudi državni sekretar 
na ministrstvu za zdravje 
Franc Vindišar. Kot je poja-
snil, so pred epidemijo v bol-
nišnicah imeli na voljo sku-
paj 233 postelj za intenziv-
no nego, zmogljivosti so do 
zdaj skoraj podvojili. Samo 
za covidne bolnike trenutno 
zagotavljajo že 302 taki po-
stelji. Vindišar je k temu po-
jasnil, da »intenzivna poste-
lja« ni samo ležišče.

Za oskrbo vseh 
ni dovolj kadra
Minister za zdravstvo Janez Poklukar: »Hrbtenica 
slovenskega zdravstva je napeta do skrajnih meja, 
da se ne zlomi, pa lahko dosežemo le skupaj z 
izvajanjem ukrepov v podporo zdravstvu.«

42. stran

Simon Šubic

Ljubljana – Državni poslan-
ci so včeraj glasovali o razpi-
su referenduma o ustanovi-
tvi občine Golnik z izločitvi-
jo dela mestne občine Kranj 
v novo občino Golnik. Ko to 
poročamo, njihova odločitev 
še ni znana, sodeč po pred-
stavitvi stališč poslanskih 
skupin v razpravi na torko-
vem nadaljevanju 27. redne 
seje državnega zbora pa je 
bila usoda referenduma pre-
cej negotova. Če bi poslanci 
podprli izvedbo referendu-
ma, potem bi ta lahko pote-
kal 16. januarja v 22 naseljih 
na območju predlagane ob-
čine Golnik. 

Včeraj glasovali o referendumu
Državni poslanci so včeraj glasovali o predlogu za razpis referenduma o ustanovitvi nove občine 
Golnik. V predhodni razpravi sta polno podporo pobudi napovedali le poslanski skupini SDS in SMC.

Barbara Gunčar, pobudnica ustanovitve občine Golnik, je poslanki Mateji Udovč v torek 
predala tisoč podpisov podpore novi občini. / Foto: Tina Dokl42. stran
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Knjigo prejme THOMAS KRELJ iz Mavčič.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Kri ni voda

Vera Žabkar živi v Šentjerneju na Dolenjskem, a je do šestega 
leta živela v Preddvoru in zato ima Gorenjsko še vedno v srcu. 
Selitev se je zgodila zaradi ločitve in po njej Vera očeta ni več 
videla. O njem je napisala pesem, ki bi jo rada delila z vami.

Oče

Govorili so, da nisi bil nič prida,
da te pijača je zasvojila.
Edino alkohol bil je tvoj obet,
z njim lažje prenašal si ta svet.
Nezakonski otrok si bil, kot pankrt se rodil,
te mati marala ni, ker bil si sad grešne ljubezni.
Z drugim imela je še otroke,
oni uživali so njene dobrote,
tebi pripadale so le drobtine in skomine.
Si taval od gostilne do gostilne,
po pijači, omami, so cedile se ti sline.
Nič drugega zate važno ni bilo,
v alkoholu našel si pozabo.
Si novo ženo dobil in komaj njenega otroka,
a nikoli ga ni božala tvoja roka,
ker ljubezni nisi poznal, le kako bi jo lahko potem dal?
Pijača te spravila je v prerani grob,
ker bil celo življenje si njen rob.

Če imate tudi vi kakšno zgodbo ali pesem, ki bi jo radi objavili, 
jo pošljite na koticek@g-glas.si ali po pošti na naslov Gorenj-
ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

 Na intenzivni terapiji je 
postelja, ob kateri so venti-
lator, kup drage druge me-
dicinske opreme, vsaj en 
zdravnik, štiri medicinske 
sestre intenzivne nege. »To 
je standard v normalnih raz-
merah, standardi so danes 
popolnoma drugačni. Pre-
polovljeno je število zdrav-
nikov na pacienta, prav tako 
kadra zdravstvene nege,» je 
poudaril Franc Vindišar. Ko 
prerazporedijo zdravnika 
in medicinsko sestro na co-
vidni oddelek, ju odvzame-
jo z drugega delovišča, kjer 
zato delo ni opravljeno. »To 
pomeni, da v zdravstvu tre-
nutno, razen obravnave nuj-
nih primerov, onkoloških 
pacientov, porodnic, noseč-
nic, vse stoji.«

Vseh 15 covidnih bolni-
šnic deluje kot enotna covi-
dna bolnišnica na državnem 
nivoju po principu kriznega 
upravljanja, je še pojasnil 
Vindišar in dodal, da so se 
bolnišnice notranje reorga-
nizirale, sklepajo tudi dogo-
vore z drugimi zavodi glede 
premeščanja kadrov. Na mi-
nistrstvu si prizadevajo do-
biti tudi kader iz tujine.

Lansko jesen na oddelkih 
za intenzivno nego nikdar 
nismo dosegli sedanjih šte-
vilk. Za ponazoritev: 24. no-
vembra lani sta bila v bolni-
šnicah 202 covidna bolni-
ka na intenzivni terapiji, le-
tos na ta dan 279. Po zadnji 
projekciji Instituta Jožef Ste-
fan bomo vrh v enotah inten-
zivne terapije v četrtem valu 
predvidoma dosegli konec 
novembra, ko bomo verje-
tno presegli tristo covidnih 
bolnikov. Včeraj jih je inten-
zivno nego potrebovalo 288.

Težko je spremljati dnev-
no število umrlih. »Vsi ti 
ljudje imajo družine, tukaj 

so solze in ena sama veli-
ka žalost,« je dejal Vindišar 
in pozval k cepljenju. »Za-
ščitite sebe in svojo druži-
no, lahko da boste ravno vi 

tisti, ki boste potrebovali 
zdravniško pomoč. Še ved-
no verjamem, da nam bo 
uspelo, samo stopiti mora-
mo skupaj.« 

Gorenjska: polno 
cepljenih 55 odstotkov

Cepljenih s prvim odmer-
kom cepiva je 58 odstotkov, 
polno cepljenih 54 odstot-
kov. V gorenjski statistični 
regiji je cepljenih s prvim od-
merkom 58,5 odstotka, pol-
no cepljenih 55 odstotkov.

Cepilni centri zagotavlja-
jo tudi odprte termine cep-
ljenja, v kranjski vojašni-
ci je naslednji termin v sre-
do, 1. decembra, od 11. do 

17. ure. V ZD Škofja Loka bo 
odprti termin cepljenja prav 
tako v sredo, 1. decembra, od 
14.30 do 16.30 in od 17.30 do 
19.30. Naslednji dan, v četr-
tek, pa od 8. ure do 9.30 in od 
10.30 do 13. ure. Oba ome-
njena dneva bodo cepili tudi 
v ZD Jesenice, in sicer od 13. 
do 20. ure.

Vodja svetovalne strokov-
ne skupine za cepljenje prof. 
dr. Bojana Beović je poveda-
la, da bi poživitveni odme-
rek lahko postal pogoj za 

veljavno potrdilo o ceplje-
nju glede na epidemiološko 
situacijo in na upadanje od-
pornosti tako pri prebolevni-
kih kot tudi pri cepljenih po 
osnovnem cepljenju.

Sedemdnevno povprečje 
okužb nekoliko nižje

Kot kažejo trenutni podat-
ki, se vsaj sedemdnevno pov-
prečje potrjenih primerov 
okužb s koronavirusom po-
časi znižuje, a kljub temu 
razmere ostajajo zelo resne. 
Veliko večino novembrskih 
dni je bilo to povprečje čez tri 
tisoč, sredi tedna je bilo se-
demdnevno povprečje okužb 
po podatkih NIJZ 2786. V 
sredo so ob 7194 opravljenih 
PCR-testih potrdili 2668 no-
vih okužb, kar je skoraj tisoč 
manj kot prejšnjo sredo. De-
lež pozitivnih izvidov je bil 
37,1-odstoten. 

Vladna odločitev o tem, ali 
se nam obetajo kakšne spre-
membe pri ukrepih za zaje-
zitev koronavirusne bolez-
ni, včeraj do zaključka ča-
sopisne redakcije še ni bila 
znana. 

Za oskrbo vseh ni dovolj kadra
31. stran

Prepolovljeno je število zdravnikov na pacienta, prav tako kadra zdravstvene nege ... 
Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

V jeseniški bolnišnici imajo na voljo trideset postelj 
za covidne bolnike na bolniških oddelkih in pet na 
oddelku za intenzivno terapijo. Včeraj zjutraj je bilo 
hospitaliziranih 25 covidnih bolnikov na bolniških 
oddelkih, oddelek za intenzivno nego je bil poln. 
Na Kliniki Golnik so imeli včeraj zjutraj 37 covidnih 
bolnikov na navadnem covidnem oddelku in 14 
bolnikov na oddelku intenzivne nege. Slednji je poln 
čez rob, prostih pa so imeli dvajset navadnih postelj.

Polno podporo razpisu 
referenduma so izrekli le v 
(pričakovano) SMC, stran-
ki kranjske poslanke Mate-
je Udovč, ki je prvopodpi-
sana pod predlogom zako-
na za razpis referenduma, 
in največji stranki SDS. Ja-
nez Moškrič je v imenu nje-
ne poslanske skupine dejal: 
»Čas, ki je predviden do refe-
renduma, je čas, ko bodo vsi 
akterji in tudi prebivalci, vo-
livci tehtali med vsemi stali-
šči in vsemi prednostmi ozi-
roma slabostmi referendum-
ske odločitve. Upamo, da bo 
ta čas lepo potekal, se pravi v 
pošteni kampanji,« je dejal. 

Andrej Černigoj iz NSi je 
opozoril, da po raziskavi jav-
nega mnenja, sicer naroče-
ne s strani Mestne občine 
Kranj, odcepitev svoje kra-
jevne skupnosti od MOK 
in ustanovitev nove obči-
ne podpira le 21,5 odstotka 
vprašanih, skoraj 70 odstot-
kov pa je proti. »Pri odloča-
nju o taki pobudi upošteva-
mo relevantne, predvsem pa 
ključne deležnike na lokal-
ni ravni. Žal je v obravnava-
nem primeru izostala prav 
podpora s strani tistih, ki jih 
pobuda najbolj zadeva,« je 
poudaril. 

Rudi Medved iz LMŠ je de-
jal, da nasprotujejo referen-
dumu, »saj že sama pobuda 

kaže, da gre za izpolnjeva-
nje interesov ozke skupine 
ljudi, ne pa volje pomemb-
nega dela ljudi, ki naj bi ži-
veli v novi občini«. Tudi v SD 
so napovedali, da razpisa re-
ferenduma ne bodo podprli. 
»Menimo, da bi morali ime-
ti glasovalno pravico vsi ob-
čani in občanke mestne ob-
čine Kranj ali pa bi moral tak 
referendum biti razpisan na 
podlagi določenega odstot-
ka volivk in volivcev z obmo-
čij krajevnih skupnosti, ki 
naj bi postale nova občina. 
Slednje bi pomenilo tudi, 
da je pobuda za razpis refe-
renduma realen odraz volje 
volivk in volivcev, ne pa že-
lja nekaj posameznikov in 

posameznic, ki si želijo nove 
občine. Temu žal ni tako,« 
je poudaril njihov poslanec 
Predrag Baković. 

Do pobude za ustanovitev 
občine Golnik je bila zelo 
kritična tudi Nataša Sukić 
iz Levice: »Ustanovitve ob-
čine Golnik ne podpira-
jo niti ljudje, ki bi v tej ob-
čini živeli, še huje, nekateri 
sploh niso bili seznanjeni s 
tem predlogom. Gre za solo 
akcijo poslanke državnega 
zbora in ne široko aktivaci-
jo občank in občanov. Nova 
občina tudi ne bi izpolnjeva-
la vseh zakonskih pogojev za 
ustanovitev.«

Tudi Andrej Rajh iz SAB 
je razložil, da ne pristajajo 

na drobljenje občin z name-
nom zasledovanja interesov 
posameznih lokalnih poli-
tikov, zato razpisa referen-
duma ne podpirajo. Po be-

sedah Roberta Polnarja pa 
imajo v poslanski skupini 
Desusa na pobudo različne 
poglede, zato bodo glasovali 
v skladu z raznolikostjo teh 
pogledov. 

V torek je sicer kranjska 
svetnica Barbara Gunčar 

v imenu Iniciative S Kranj 
poslanki Mateji Udovč izro-
čila tisoč podpisov podpore 
nastanku občine Golnik, ki 
so jih v dobrem tednu dni 

zbrali na terenu med prebi-
valci celotnega območja mo-
rebitne nove občine. Isti dan 
so v državni zbor iz Mestne 
občine Kranj poslali 1500 
podpisov krajanov, od tega 
500 iz KS Golnik, ki naspro-
tujejo odcepitvi. 

Včeraj glasovali o referendumu
31. stran

Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za zadržanje 
členov zakonov o lokalni samoupravi ter o 
referendumu in ljudski iniciativi, ker je potencialno 
oškodovanje občine le hipotetično, saj v državnem 
zboru niso še ničesar sprejemali, so pojasnili 
na Mestni občini Kranj. Imajo pa na občini že 
pripravljeno novo pobudo za zadržanje zakonov, da 
jo takoj znova vložijo, če bi poslanci sprejeli odlok o 
razpisu referenduma.

Jasna Paladin

Kamnik – Z Občine Kamnik 
so sporočili, da je umrl ča-
stni občan Jože Berlec, ki je 
v občini pustil močan pečat. 

Rodil se je 11. septembra 
1919, bil vseskozi zaposlen 
v tovarni Titan, kjer je aktiv-
no deloval v delavskem svetu 
in bil tudi predsednik tovar-
niške organizacije Rdečega 

križa in organizator krvoda-
jalskih akcij, več kot šestde-
set let je pel v kamniškem 
župnijskem mešanem cer-
kvenem pevskem zboru. 
Poznali pa smo ga predvsem 
kot predanega gasilca. 

Bil je tudi častni poveljnik 
Gasilske zveze Kamnik in 
častni poveljnik Prostovolj-
nega gasilskega društva Ka-
mnik.

Umrl je Jože Berlec
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Več mojih »Facebook pri-
jateljev« je v zadnjem 
času na svoje profile 

kopiralo in objavljalo zapise o 
tem, da bo prijatelj ostal prija-
telj, pa naj bo cepljen ali ne, da 
jih to niti ne zanima, da noče-
jo o ničemer soditi in da je pri 
njih prav vsak dobrodošel … Že 
nekaj časa je namreč tako, da 
v družbi za mizo ali pa tudi 
v pogovoru z znanci na cesti, 
hote ali ne, beseda slej ko prej 
nanese na korono, ki nas duši 
že dobro leto in pol, in seveda z 
njo povezano cepljenje. Sreča-
nje, ki bi moralo biti prijetno, 
lahko kaj hitro postane napeto, 
ko se krešejo različni pogledi.

Na nedavnem družinskem 
izletu smo po naključju na-
leteli na prijatelje, ki so se 
namenili na isti hrib. Glede 
korone in cepljenja imamo 
drugačna stališča; to sva z 
možem že vedela, saj jih oni 
vsepovsod goreče zagovarjajo, 
tudi na socialnih omrežjih. In 
sva (ponovno) izvedela, kako 
nedolžen naj bi bil covid-19, 
kako zgrešeno in neučinkovito 
naj bi bili cepljenje in protiko-
ronski ukrepi, pa tudi da oni 
svojih šoloobveznih otrok niti 
slučajno ne mislijo doma sa-
motestirati – v tistem času je 
bilo to zgolj priporočilo in še ni 
potekalo v šoli … Res je: neka-
teri okužbo komaj občutijo oz. 
brez testiranja morda niti ne 
bi vedeli zanjo, so pa tudi zelo 
težki primeri, ki se zapletejo 
ali celo končajo tragično. Ko-
lega mojih let v dobri kondiciji 
je nedavno pristal v bolnišnici, 

na kisiku, medtem ko so jo os-
tali družinski člani, prav tako 
necepljeni, odnesli skoraj brez 
težav. Ne moreš vedeti, kako 
te bo bolezen »pošlatala« ... 
Kakorkoli, naša izletniška 
izkušnja se je spremenila v ar-
gumentiranje z ene in druge 
strani, tako da sem na koncu 
predlagala, da debato konča-
mo, preden se skregamo, in 
raje uživamo v lepi nedelji …

Takšne situacije so vse pogo-
stejše. Seveda ima vsak pravico 
do svojega mnenja, ne strinjam 
pa se, da ga vsiljuje drugemu. Je 
pa dejstvo, da je med hospitali-
ziranimi precej več necepljenih 
kot cepljenjih. In da razkorak 
med njimi postaja čedalje večji. 
Še en kolega, prav tako necep-
ljen, mi je pred dnevi razlagal, 
v kakšno olajšanje mu je delo 
od doma, saj so odnosi v kolek-
tivu postali nevzdržni.

Nestrpnost vse bolj občutijo 
tudi v zdravstvu. V Železni-
kih, na primer, je nekdo že 
drugič zalepil ključavnico za-
bojnika za hitro testiranje in 
pregledovanje okuženih paci-
entov, zdravstveno osebje pa z 
napisi na plakatih ozmerjal z 
morilci in fašisti. Ogorčenje je 
bilo, razumljivo, veliko. Je tisti, 
ki z vandalizmom izraža svoje 
nestrinjanje, morda pomislil, 
da lahko kaj hitro zboli tudi 
sam ali njegovi starši in da jih 
bo zdravnik moral oskrbeti kar 
zunaj, pred zabojnikom, če 
bodo vrata zapečatena?

Vsi smo v istem »zosu« in 
z nestrpnostjo do drugih ne 
bomo nič prej splavali iz njega.

V istem »zosu«

KOMENTAR
Ana Šubic

Jasna Paladin, 
Marjana Ahačič

Kamnik – V torek, 23. no-
vembra, smo praznovali 
dan Rudolfa Maistra, držav-
ni praznik, ki sicer ni dela 
prost dan, od leta 20025 pa 
ga praznujemo v spomin na 
23. november 1918, ko je ge-
neral Maister s svojo vojsko 
razorožil nemško varnostno 
stražo ter prevzel vojaško ob-
last v Mariboru.

Po državi se je ob prazniku 
zvrstilo več dogodkov; pred-
sednik Borut Pahor je polo-
žil venec k prenovljeni Ma-
istrovi grobnici na maribor-
skem pokopališču Pobrež-
je in v predsedniški palači 
v Ljubljani priredil posebno 
slovesnost, s proslavo pa so 
se Maistru znova poklonili 
v njegovem rojstnem mes-
tu Kamniku, kjer dogodka 
zaradi epidemioloških ukre-
pov že drugo leto zapored 
niso mogli pripraviti za večje 
število ljudi, so pa zato pos-
krbeli na neposredni prenos 
dogajanja. To se je začelo s 
položitvijo venca k Maistro-
vemu spomeniku na Trgu 
talcev, pri katerem sta zno-
va sodelovala Častna enota 
Slovenske vojske  in kvartet 
Orkestra Slovenske vojske, 
nadaljevalo pa v prostorih 
Mekinjskega samostana. 
Tam je zbrane – dogodka 
so se udeležili le predstav-
niki občinske uprave, vete-
ranskih in domoljubnih or-
ganizacij Občine Kamnik, 
podžupanja Mestne občine 
Maribor Alenka Iskra in ne-
kateri svetniki – najprej na-
govoril župan Matej Slapar, 
ki je spomnil na Maistrova 
zgodovinska dejanja in jih 
povezal s sedanjim časom. 
»Brez Maistrove odločnos-
ti in narodne zavednosti bi 

se zgodovina naše države pi-
sala povsem drugače, povr-
šina naše države bi bila ve-
liko manjša. Dejanja brez-
kompromisnega vizionarja 
nas učijo, kako pomembno 
je, da smo kot narod ne-

razdvojeni ter verjamemo v 
cilje, ki smo si jih zadali. Za 
okrepitev narodne zavesti je 
pomembno, da smo enot-
ni. Ravno sedaj je čas, ko je 
še posebej pomembno, da s 
svojo složnostjo dokažemo, 
da smo sposobni negovati 
medsebojno razumevanje 
in strpnost.«

Pohvale in čast 
Kamničanom

Slavnostni govornik na le-
tošnji slovesnosti je bil načel-
nik Generalštaba Slovenske 
vojske generalmajor Robert 
Glavaš, ki ni skoparil s po-
hvalami na račun Kamnika. 

»General Rudolf Maister 
je nedvomno pomembna 
osebnost v slovenski zgodo-
vini in sodi v prve vrste tistih 
pogumnih in klenih Sloven-
cev, ki so prispevali k temu, 
da je naš narod obstal in se 

razvijal ter na zadnje tudi iz-
bojeval lastno državo. Prav 
Rudolf Maister je bil nav-
dih Slovenske vojske v času 
osamosvajanja. Predvsem 
vam v Kamniku gre zahva-
la, da se spomin na tega ve-
likega Slovenca in Kamni-
čana ohranja ves ta čas. Od 
leta 1924 ste za njegovo pre-
poznavnost v vašem kraju 
naredili veliko, naj omenim 
samo nekatere: postal je ča-
stni občan, središče mesta 
krasi njegov spomenik, iz-
obraževalne ustanove no-
sijo njegovo ime. Vse po-
hvale in čast, ker ste obno-
vili njegovo rojstno hišo in 

uredili prvi samostojni mu-
zej na Slovenskem, s stalno 
razstavo, posvečeno Rudol-
fu Maistru. Skratka, Rudolf 
Maister je v Kamniku priso-
ten na vsakem koraku,« je 
med drugim dejal in pou-
daril, da je Rudolf Maister 
z zlatimi črkami zapisan v 
slovenski zgodovini, zato 
njegova dejanja ne bodo ni-
koli pozabljena.

Tudi letos so podelili spo-
minska priznanja za zaslu-
ge pri ohranjanju spomina, 
sporočilnosti in veličine ge-
nerala Rudolfa Maistra, ki 
jih od leta 2017 skupaj po-
deljujejo Občina Kamnik, 
Zveza društev general Ma-
ister in Mestna občina Ma-
ribor. Podelili so dve, preje-
la pa sta ju Gimnazija Ravne 
na Koroškem in mag. Mirko 
Žmavc.

Slovesno tudi v Radovljici

Območno združenje ve-
teranov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska in Zdru-
ženje vojaških gornikov Slo-
venije sta v torek skupaj po-
častili dan Rudolfa Maistra. 
K spominski plošči na Ra-
dovljiški graščini so pred-
stavniki obeh združenj v 
spomin na ustanovitev al-
pinske čete pod poveljstvom 
Rudolfa Badjure leta 1918 
ob postroju praporščakov 
obesili lovorov venec. Alpin-
ska četa, kasneje se ji je pri-
družila tudi jeseniška, je odi-
grala pomembno vlogo v bo-
jih za severno mejo. Rudolf 
Badjura je bil v Sloveniji tudi 
začetnik smučarske publici-
stike, po njem pa se od leta 
2012 imenuje tudi vadbe-
ni center 132. gorskega pol-
ka Slovenske vojske na Pok-
ljuki, je v svojem nagovoru 
med drugim spomnil pred-
sednik zgornjegorenjskega 
veteranskega združenja Ja-
nez Koselj.

Maister na vsakem koraku
»Rudolf Maister je v Kamniku prisoten na vsakem koraku in prav vam v Kamniku gre zahvala, da se 
spomin na tega velikega Slovenca in Kamničana ohranja ves ta čas,« je ob državnem prazniku, dnevu 
Rudolfa Maistra, na proslavi v generalovem rojstnem mestu poudaril načelnik Generalštaba Slovenske 
vojske generalmajor Robert Glavaš.

Proslavo ob dnevu Rudolfa Maistra so iz Mekinjskega samostana prenašali tudi v živo. 
Posnetek je še vedno na voljo na kanalu Občine Kamnik na YouTubu.

Brez Maistrove odločnosti in narodne zavednosti bi 
se zgodovina naše države pisala povsem drugače, 
površina naše države bi bila veliko manjša.

Predstavniki obeh združenj so v torek k spominski plošči na Radovljiški graščini v spomin 
na ustanovitev alpinske čete pod poveljstvom Rudolfa Badjure obesili lovorov venec.
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Bohinjska Bistrica – Z na-
črtovano sanacijo bodo pri-
dobili energetsko učinko-
vit in požarno varen objekt, 
ki bo z novo streho in fasa-
do tudi oblikovno in barvno 
bolj usklajen z okolico, ugo-
tavljajo na Občini Bohinj.

Streha objekta, ki je bil v 
osnovi zasnovan kot šotor, je 
že tako dotrajana in poško-
dovana, da bi bilo ob večjem 
deževju zadrževanje pod njo 
lahko nevarno, so že sredi le-
tošnjega leta ugotovili na bo-
hinjski občinski upravi. Ob-
činski svet je zato jeseni z 
rebalansom že v letošnjem 
proračunu za najnujnejšo 
sanacijo zagotovil 260 tisoč 
evrov; v prihodnjih letih pa 
bodo v Bohinju za celovito 
sanacijo več kot dvajset let 
starega športno-prireditve-
nega objekta namenili sku-
paj okoli milijon evrov.

Dvorano Danica namreč 
v Bohinju želijo preuredi-
ti v sodobno večnamensko 
dvorano, ki bo namenjena 
različnim prireditvam, obe-
nem pa bo omogočala izva-
janje obšolskih dejavnosti, 
odgovarjala potrebam špor-
tne vadbe v lokalnem okolju, 
potrebam rekreativcev in bo 
primerna za oddajo oziroma 
najem različnim športni-
kom in drugim organizaci-
jam. Ob tem je pomembno, 

kot so na predstavitvi pouda-
rili pripravljavci idejnega na-
črta, da se objekt tudi estet-
sko preuredi in arhitekturno 
sklada s kontekstom prihod-
njih rešitev v prostoru. Na-
črtovana nadzidava obstoje-
čih prizidkov pa bo omogo-
čala uporabo za več različnih 
športnih panog.

Tako župan Jože Sodja kot 
svetniki so ob tem poudari-
li, da mora biti dvorana tudi 
po prenovi v prvi vrsti na-
menjena občanom, da pa je 
pomembno tudi to, kako se 
upravlja in trži.

Kljub razmišljanju o tem, 
da bi dvorano, ki ima sicer že 
zdaj stabilno kovinsko kon-
strukcijo, podrli in na nje-
nem mestu zgradili novo, 

so v Bohinju ves čas razmi-
šljali le v smeri rekonstruk-
cije. Zanjo namreč ne pot-
rebujejo gradbenega dovo-
ljenja, medtem ko bi ga za 

gradnjo novega objekta mo-
rali pridobiti, pri čemer bi te-
žavo lahko predstavljalo dej-
stvo, da je kompleks Dani-
ca umeščen na potencialno 
poplavno območje.

Strošek energetske sana-
cije dvorane – menjavi stre-
he boso spomladi sledili še 
še menjava fasad, rekupera-
cija ter nov požarni koncept 
– bo nekaj več kot pol mili-
jona evrov, od tega je obči-
na skoraj polovico zneska v 
obliki nepovratnih sredstev 
pridobila na razpisu mini-
strstva za infrastrukturo. 
Kot so pojasnili na občin-
ski upravi, so oddali tudi 
prijavo na razpis fundacije 
za šport, iz katerega bi lah-
ko dodatno pridobili še se-
demdeset tisoč evrov. Dvo-
rana bo v času izvajanja del 
za sanacijo strehe zaprta, 
izvajalec bo uporabnikom 
omogočil vadbo v popoldan-
skem času, po peti uri.

Začetek prenove dvorane
Prenova dvorane Danica v Bohinjski Bistrici se je začela. Sedanjo šotorsko streho bodo že do konca leta 
zamenjali z novo konstrukcijo, spomladi bodo uredili še novo fasado, v načrtih pa je tudi nadgradnja.

Streha objekta, ki je bil v osnovi zasnovan kot šotor, je že tako dotrajana in poškodovana, 
da bi bilo ob večjem deževju zadrževanje pod njo lahko nevarno.

Z načrtovano sanacijo 
bodo pridobili energetsko 
učinkovit in požarno 
varen objekt, ki bo z novo 
streho in fasado tudi 
oblikovno in barvno bolj 
usklajen z okolico.

Urša Peternel

Jesenice – »Od začetka do 
konca so se vrstile trgovine, 
gostilne in obrtne delavnice. 
V naši, Fadovi hiši, je bila 
mlekarna. Še naprej po uli-
ci je bil urar Mavricij Smolej, 
nato pa gostilna Hrovat in 
kavarna Pariz. Pred Hrova-
tovo je bila Rožmanova hiša, 
v kateri je bila drogerija Pe-
harc. Za Hrovatovo mesni-
co so se vrstile Furova hiša, 

Poljšakov hotel Pošta s trgo-
vinico pa Moričeva trgovina, 
Balohova gostilna in Kovači-
čeva trgovina.« 

Tako se je domačinka 
Olga Osredkar, rojena Rav-
nik, spominjala nekdanje 
Gosposvetske ceste na Jese-
nicah. Gre za eno najstarej-
ših ulic na Jesenicah z boga-
to zgodovino. Da bi ohrani-
li spomine na del mesta, ki 
je veljal za središče obrtni-
kov in tudi družabnega živ-
ljenja, so na Razvojni agen-
ciji Zgornje Gorenjske (RA-
GOR) v sodelovanju z Obči-
no Jesenice uredili tematsko 

sprehajalno pot po območju 
med Kosovo graščino in Ko-
rotanom. V Kolarjevem par-
ku so postavili galerijo s še-
stimi panoji z zapisi o za-
nimivostih tega dela mesta 
ter fotografijami, ki prika-
zujejo življenje ob Gospos-
vetski ulici nekoč. Predsta-
vljene so najpomembnejše 
stavbe, kot so Kosova grašči-
na, župnijska cerkev, Balo-
hova gostilna, Hotel Pošta, 
nekdanja carinarnica, ho-
tel Korotan. Na Gosposvet-
ski ulici so delovali kovači, 

mesarji, krojači in peki. Od-
prte so bile trgovine z obla-
čili in modnimi dodatki, pa 
tudi gostilne in kavarne. Po-
sebno pozornost so name-
nili bombardiranju Jese-
nic 1. marca 1945, ki je moč-
no spremenilo podobo tega 
dela Jesenic. 

Prikazati pa so želeli tudi 
vsakdan ljudi, ki so živeli 
na Gosposvetski cesti, tako 
so vključili spomine doma-
činov Adele Burnik, Mitje 

Volčiča, Cena Valentarja, 
Olge Osredkar, Ive Gasar in 
Janeza Pšenice na družabno 
življenje, druženje v gostil-
nah, veselice, šranganje ...

Kot je dejal Ambrož Čer-
ne z RAGOR-ja, domačini 
območju nekdanje Gospos-
vetske ceste in Murove reče-
jo 'ta stare Jesenice'; temat-
sko pot s sedmimi panoji po 
Murovi so uredili že lani, le-
tos je sledil drugi del z Gos-
posvetsko cesto, prihodnje 
leto pa bodo projekt nada-
ljevali z območjem od nek-
danje Tancarjeve hiše do gi-
mnazije.

Župan Občine Jesenice 
Blaž Račič je ob tem dejal, 
da imajo na Jesenicah pe-
stro, bogato zgodovino, ki jo 
celo domačini premalo poz-
najo. S projektom so želeli 
zanimive zgodbe iz prete-
klosti približati tako doma-
činom kot turistom, besedi-
la na panojih so tako preve-
dena tudi v angleški jezik. 
»Zdi se mi pomembno, da 
vemo, od kod prihajamo, saj 
potem lažje najdemo pot v 
prihodnost,« je ob tem de-
jal župan.

Spomini starih 
Jesenic 
Na Jesenicah so uredili tematsko sprehajalno 
pot Spomini starih Jesenic, ki pelje po nekdanji 
Gosposvetski cesti.

Jeseniški župan Blaž Račič in Ambrož Černe z RAGOR-ja 
pred enim od panojev v Kolarjevem parku

Gosposvetska cesta je ena najstarejših, a tudi 
največkrat preimenovanih ulic na Jesenicah. V času 
tretjega rajha se je imenovala Adolf Hitlerstrasse, 
današnje poimenovanje, Cesta maršala Tita, pa je 
dobila leta 1961.
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Ljubljana – Vodja projekta 
SOPA mag. Tadeja Hočevar 
je povzela podatke z raziska-
ve SI-PANDA, da skupno 
kar od 7,8 do 13,9 odstotkov 
oseb v času epidemije pije 
več kot pred epidemijo. »Po-
datki projekta SOPA kaže-
jo, da je štirideset odstotkov 
v projekt vključenih zdra-
vstvenih in socialnih delav-
cev ter drugih strokovnja-
kov pri svojih pacientih ozi-
roma uporabnikih opazilo 
več težav z alkoholom, sko-
raj tretjina pa tudi v svojem 
bližnjem okolju – med sode-
lavci, prijatelji oziroma v do-
mačem okolju,« je pojasnila 
Hočevarjeva.

Dr. Tatjana Novak Šubara 
s Centra za upravljanje pro-
gramov preventive in krepi-
tev zdravja, ki je na NIJZ vo-
dila aktivnosti telefona psi-
hološke podpore v prvih treh 
valih epidemije, je povedala: 
»S telefonom smo želeli za-
gotoviti podporo ljudem, ki 
se v času epidemije in z njo 
povezanih kriznih ukrepov 
spoprijemajo z različnimi 
stiskami. Med klici so bili 
tudi nekateri z izpostavljeno 
alkoholno problematiko, bo-
disi pri klicalcih samih bodi-
si v njihovi družini.« Med 
stiskami, povezanimi z alko-
holom, so klicatelji navajali 
tudi zmanjšano dostopnost 
do strokovne pomoči, pos-
labšanje medosebnih odno-
sov, pomanjkanje ustreznih 
načinov reševanja proble-
mov in skrbi zase.

S stiskami za štirimi ste-
nami se srečuje tudi polici-
ja. »Prepričani smo, da je ve-
liko nasilja še vedno skrite-
ga in neprijavljenega, zato 
spodbujamo žrtve pa tudi 
vse druge, ki za primere na-
silja vedo, da to prijavijo in 
s tem pomagajo žrtvam pri 

njihovem izhodu iz nasi-
lja,« je poudaril vodja oddel-
ka za splošno varnost in var-
nostno načrtovanje na gene-
ralni policijski upravi Alojz 
Sladič. Skrb vzbujajoč je tudi 
naraščajoč delež prometnih 
nesreč, kjer je prisoten tudi 
alkohol.

V obdobju epidemije so 
morali svoje delo prilaga-
jati tudi tisti, ki osebam v 
stiskah zaradi čezmerne-
ga pitja alkohola nudijo ne-
posredno pomoč. Kot je de-
jala predstojnica Enote za 
zdravljenje odvisnosti od al-
kohola na Univerzitetni psi-
hiatrični kliniki Ljubljana 
asist. dr. Mirjana Radovano-
vić, so določene aktivnosti 
v času najbolj restriktivnih 
ukrepov začasno celo usta-
vili, kar so učinkovito nado-
mestili s podporo po telefo-
nu. Ves čas, ne glede na stop-
njo ukrepov, pa so pacienti 
lahko nemoteno dostopali 
do Enote za krizne interven-
cije in do storitev za obravna-
vo najbolj akutnih stanj, je še 
poudarila Radovanovićeva.

Pomemben vir pomoči 
osebam v stiski predstavljajo 
tudi nevladne organizacije, 
ki izvajajo terapevtske pro-
grame pomoči. »Vsem smo 
po svojih najboljših močeh 
svetovali in pomagali. Kljub 
temu smo bili povsem spre-
gledani s strani odločeval-
cev, ko so se delili dodatki 
za delo v kriznih razmerah. 
Upam pa si trditi, da smo re-
šili marsikatero življenje«, 
je poudaril Štefan Lepoša, 
predsednik Društva za ure-
jeno življenje Abstinent. 

Strokovno srečanje je 
sovpadalo s skorajšnjim zak-
ljučkom projekta SOPA, na 
ravni ministrstva za zdrav-
je pa že potekajo aktivnosti 
za sistemsko implementa-
cijo nacionalnega projekta 
SOPA od leta 2022.

Alkohol v luči 
epidemije
Na nedavnem spletnem strokovnem srečanju 
v organizaciji projekta SOPA – Skupaj za 
odgovoren odnos do pitja alkohola pod okriljem 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so 
govorci naslovili najbolj pereče vsebine alkoholne 
problematike v času epidemije covida-19. 

Jože Košnjek

Kranj – Kranjska izpostava 
Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejav-
nosti je v petek zvečer vabila 
na prireditev Literatura pod 
žarometi. Najprej je bila na 
sporedu literarna delavni-
ca s pisateljico, novinarko in 
publicistko Ano Jud. Udele-
ženci so pisali kratke zgod-
be in voditeljica je bila nav-
dušena nad njihovimi talen-
ti in izdelki. 

Sledil je pogovor z enim 
od najbolj branih slovenskih 
pisateljev Ivanom Sivcem o 
njegovi 167. knjigi z nas-
lovom Cvetoča Slovenija. 
V njej je združil sedem no-
vel, ki temeljijo na resničnih 
dogodkih in so se zgodile v 
tridesetih letih samostojne 
Slovenije. V prvi z naslovom 
Mlada zdravnika piše o mla-
dem zdravniškem paru, ki 

jima v Sloveniji niso omogo-
čili napredka, zato so jih od-
prtih rok sprejeli v Kanadi, v 
drugi pa o Marjanu, ki se je 
prekrstil v Maria in ustano-
vil radijsko postajo in jo pro-
dal, nato pa pristal v umobol-
nici. V tretji zgodbi je glavni 
Blaž, ki je pod krinko vlečne 

službe obiskoval zabave želj-
ne dame, po razkritju pre-
vare pa ga je žena postavila 
pred vrata. Četrta novela pri-
poveduje o Bojani in Žanu, 
ljubiteljici živali in klošar-
ju na ljubljanskih ulicah. 
Junaka pete pripovedi sta 
Anže in Brigitka, ki udobno 

živita nekje med Maldivi in 
Havaji, vendar trpita zara-
di domotožja, še posebej 
med prazniki. Šesta nove-
la ima naslov Rizična skupi-
na. Junaka sta zlatoporočen-
ca Majda in Gregor, med ka-
terima je nastopila kriza in 
sta se skoraj vsak dan prepi-
rala in pokopala medseboj-
no spoštovanje. Po nekaj le-
tih krize sta ponovno stopi-
la na skupno pot. Zadnja no-
vela ima naslov Kraljica ple-
še valček. Glavna oseba har-
monikar Lojze, poročen z 
Anko, je preživel nemško ta-
borišče, igral tudi na parti-
zanskih mitingih in povsod 
navduševal tudi z avstrijsko 
skladbo Kraljica pleše val-
ček, v Sloveniji poznano kot 
Maričkin valček. Ko je umrl, 
se je na pogrebu zgodilo ne-
kaj neverjetnega: na harmo-
niko je zaigral njegov vnuk 
Klaus iz Nemčije.

Ivan Sivec o Cvetoči Sloveniji
Pisateljica Ana Jud se je v petek zvečer v stolpu Škrlovec pogovarjala s pisateljem Ivanom Sivcem o 
njegovi najnovejši knjigi Cvetoča Slovenija.

Ana Jud in Ivan Sivec med pogovorom v stolpu Škrlovec

Alenka Brun

Preddvor – Na 21. redni seji so 
v Preddvoru svetniki razprav-
ljali tudi o Odloku o javnem 
redu in miru v občini. Šlo je 
za prvo branje predlaganega 
odloka, ki je vezan predvsem 
na nezadovoljstvo občanov 

zaradi neodgovornih spre-
hajalcev psov, ki za svoji-
mi ljubljenčki ne posprav-
ljajo iztrebkov. Problem je 
pereč predvsem v središču 
Preddvora, ob sprehajalnih 
poteh (na primer ob jezeru 
Črnava), povezovalnih po-
teh proti Bregu, Novi vasi in 

Bašlju ter poteh na obrobju 
Preddvora. Problem so tudi 
kmetijska zemljišča, saj pasji 
iztrebki v tam pridelani krmi 
lahko povzročijo bolezni živi-
ne. Omenjeni odlok se je na 
sejni mizi pojavil že pred šti-
rimi leti, vendar je prišlo le 
do prvega branja. Vmes je 

prišlo do pobude svetnikov, 
da se odlok izrazito vsebin-
sko spremeni, dopolni, aktu-
alizira. Tokrat so ga v prvem 
branju potrdili, pred drugim 
branjem pa bodo postavke še 
uskladili. Preddvorski župan 
Rok Roblek dodaja, da z odlo-
kom ne želijo omejevati splo-
šnega življenja na podeželju, 
upa pa, da bo tisti, ki bo na 
koncu izvajal nadzor na tere-
nu, pri svojem delu razumen.

Na mizi odlok o javnem redu in miru

Jesenice – Od ponedeljka, 29. novembra, do predvidoma 
sobote, 4. decembra, bo zaradi gradnje plinovoda zaprta dr-
žavna cesta, ki vodi z Lipc proti Jesenicam oziroma obratno. 
»Ker gradbenih del oziroma prekopa ni možno izvajati pod 
delno zaporo, bo cesta zaprta v celoti, most čez Savo pa bo 
zaradi predhodnega preusmerjanja vozil zaprt tudi iz smeri 
Podmežakle. Za osebna vozila in avtobuse iz smeri Lipc bo 
obvoz urejen skozi Podmežaklo. Investitor projekta je podjetje 
Plinovodi, dovoljenje za zaporo pa je izdala Direkcija RS za 
infrastrukturo,« so sporočili z Občine Jesenice. Napovedali so 
še, da bo iz istega razloga sredi decembra zaprta tudi državna 
cesta na Koroški Beli približno sto metrov pred bencinsko 
črpalko (iz smeri Jesenic), pri čemer se predvideva štiridnevna 
zapora. Točen datum zapore še ni znan. 

Most čez Savo na Javorniku bo zaprt za promet
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FERLACH  BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

Tamara Rigelnik Dr. Eva Rosian

Obiščite nas
na Facebook-u

Jasna Paladin

Domžale – Občina Domža-
le je poligon za gorske kole-
sarje nedavno uredila ob fi-
nančni pomoči Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in 
šport, ki je prispevalo slabih 
23 tisoč evrov (celotna inve-
sticija je ocenjena na 54 tiso-
čakov), s tem projektom pa 
so na Šumberku, ki je pri-
ljubljena točka domžalskih 

rekreativcev, poskrbeli pred-
vsem za večjo varnost in 
manj slabe volje. Do sedaj so 
se poti kolesarjev in pohod-
nikov namreč večkrat križa-
le, s poligonom pa so gorski 
kolesarji dobili povsem loče-
ne površine, na katerih bodo 
omogočene tudi organizira-
ne vadbe.

»Poligon bo ponujal 
označene kolesarske poti, 
ki vam bodo pomagale 

pridobiti veščine, ki jih pot-
rebujete za varno kolesarje-
nje po MTB progah. Zna-
nje nadgrajujte počasi, saj 
le tako nadgrajujete spret-
nost vožnje. Prvi krog naj 
bo spoznavni,« vabijo na 
občini, kjer pa bodo nove 
površine v uporabo kolesar-
jem predali šele ob pridobi-
tvi uporabnega dovoljenja; 
tega pričakujejo do konca 
letošnjega leta.

Šumberk privlačen 
tudi za kolesarje
Priljubljen hrib nad Domžalami je dobil poligon za gorske kolesarje, ki bodo 
odslej lahko vozili ločeno od poti za pešce.

Kolesarski poligon na Šumberku bo namenjen pridobivanju veščin, potrebnih za gorsko 
kolesarjenje.

Mateja Rant

Žiri – Romarsko društvo 
ŠmaR Žiri bi moralo dvaj-
set let delovanja zaznamo-
vati že lani, a jim načrtova-
nih dogodkov zaradi epide-
mioloških razmer in ukre-
pov za preprečevanje širje-
nja okužb z novim korona-
virusom ni uspelo izvesti. To 
so vsaj deloma nadomestili 
letos, je razložila Marija Ko-
kalj iz društva.

Na praznik sv. Martina, 
zavetnika žirovske župni-
je, so tako pri maši v farni 
cerkvi, ki sta jo vodila žu-
pnik Andrej Jemec in ka-
plan Anže Cunk, podeli-
li zahvale in priznanja naj-
bolj zaslužnim za delovanje 
društva v minulih dvajsetih 

letih. Dvema ustanovni-
ma članoma, Antonu Be-
oviču in Francu Kopaču, 
so posebni priznanji po-
delili posthumno. Ob tem 
je Marija Kokalj spomni-
la, da je od lanske obno-
ve statuta Romarsko dru-
štvo ŠmaR Žiri edino dru-
štvo v Sloveniji, ki je regi-
strirano po civilnem in ka-
nonskem pravu. Vodi ga 
predsednik oziroma božje-
potnik Matjaž Oblak. »Dru-
štvo sledi namenom usta-
noviteljev ohranjanja in po-
življanja romanj, spoznava-
nja božjepotnih krajev, dru-
ženja dobromislečih ljudi, 
ohranjanja versko-kultur-
nega izročila prednikov ter 
prizadevanja za popolnejše 
življenje.« Njegovi glavni 

dejavnosti sta organizaci-
ja romanj in priprava raz-
stav v galeriji v zvoniku far-
ne cerkve, kjer je tudi stal-
na zbirka romarskih sveč iz 
romarskih krajev. Doslej so 
izpeljali 119 romanj v šestih 
državah, na katerih so čla-
ni prehodili skoraj šest ti-
soč kilometrov, v zvoniku 
pa se je zvrstilo že petdeset 
različnih razstav. Po bese-
dah Marije Kokalj društvo 
ta čas šteje osemdeset čla-
nov, ki prihajajo iz kar 17 
župnij, ne le iz Žirov. 

Slovesnost ob jubileju so 
zaokrožili z odprtjem razsta-
ve ilustracij z naslovom Mi, 
one, ona, eno žirovske roja-
kinje Ajde Erznožnik, diplo-
mantke Visoke šole za slika-
nje in risanje v Ljubljani. 

Praznovali dvajsetletnico
V Romarskem društvu ŠmaR Žiri so podelili zahvale in priznanja najbolj 
zaslužnim za delovanje društva v minulih dvajsetih letih. Člani društva 
prihajajo iz kar sedemnajstih župnij. 

Ana Šubic

Dolenja vas – Komunala Ško-
fja Loka je v sodelovanju z 
Občino Železniki ta mesec 
v Dolenji vasi uvedla posku-
sno zbiranje odpadnega pa-
pirja po sistemu »od vrat do 
vrat«. Vzpostavili so ga, ker 
imajo v drugih krajih po Slo-
veniji pozitivne izkušnje s 
tem načinom zbiranja, poleg 
tega pa želijo krajanom olaj-
šati oddajo papirja, je pojas-
nil Janez Štalec iz Komunale 
Škofja Loka. Pri zbiranju pa-
pirja na ekoloških otokih se 
sicer soočajo s težavami. V 
Dolenji vasi je bilo že v osnovi 
premalo ekoloških otokov, s 
premajhnimi zmogljivostmi 

opreme, poleg tega ni bilo 
na voljo primernih lokacij. 
»Ob glavni cesti je bil kon-
stanto problem nepravilne-
ga in nedovoljenega odlaga-
nja v in ob zabojnik; predvi-
devajo, da s strani mimovo-
zečih. Zato so se krajani na 
občnem zboru odločili, da se 
ekološki otok ukine in je bila 
tudi zaradi tega idealna pri-
ložnost, da zadevo rešimo na 
ta način,« je razložil.

Krajane so tako opremi-
li z zabojniki za papir, ki jih 
bodo praznili na štiri tedne. 
Poskusno zbiranje bodo po-
drobno spremljali, kar se 
tiče polnosti zabojnikov, čis-
tosti ločene frakcije, zbranih 
količin, porabljenega časa za 

zbiranje, stroškov …, po kon-
cu polletnega obdobja pa 
bodo naredili podrobno ana-
lizo. »Vsekakor si ne želimo 
oz. nimamo namena, da bi 
po koncu poskusnega ob-
dobja v Dolenji vasi prene-
hali zbirati odpadni papir na 
tak način. Pričakujemo več 
pozitivnih kot negativnih 
učinkov, in če bo tako, bomo 
v naslednjih letih predvido-
ma uvedli tak način zbiranja 
papirja v vseh večjih strnje-
nih naseljih,« je napovedal 
Štalec. Z decembrom name-
ravajo poskusno zbiranje 
papirja po sistemu od vrat 
do vrat uvesti tudi na obmo-
čju občine Škofja Loka, in si-
cer v naselju Godešič.

Nov način zbiranja papirja
V Dolenji vasi ga že zbirajo »od vrat do vrat«, nov sistem pa naj bi kmalu 
uvedli tudi na Godešiču.

Alenka Brun

Preddvor – Predsednica 
Krajevnega odbora (KO) 
Preddvor Darja Delavec ne 
skriva ponosa, da jim je pro-
jekt uspel in so trim otok 
Suh-a lahko predali v upora-
bo občanom. Vesela je, da se 
je ideja Miloša Šavsa tudi re-
alizirala. Denar zanj so pri-
spevali iz sklopa občinskih 
finančnih sredstev, name-
njenih projektom krajev-
nih odborov, zamisel so do-
končno izvedli tudi s pomoč-
jo Mateja Pagona (Pagon 
Šport) ter veliko prostovolj-
nega dela, pri čemer je Mi-
loš Šavs sam prispeval kar 
dobrih šestdeset ur. Mirjam 
Pavlič, nadaljuje Delavčeva, 
pa je bila tista, ki je v njego-
vi bližini poskrbela še za na-
sad iz rumene vrbe, rdečega 
drena in nekaj trpežnih traj-
nic, ki sodijo med medovite 

rastline. »Prihodnje pole-
tje bodo zacvetele v rume-
ni, oranžni in vijoličasti bar-
vi,« doda. Precej pomembno 
vlogo pa na otoku igra tudi 
opazna informacijska ta-
bla, ki na zelo nazoren način 
obiskovalcem otoka razloži 
pravila obnašanja na njem, 
komu je namenjen, kako se 

imenujejo posamezna orod-
ja (ravnotežna steza, klop 
z naklonom, koordinacij-
ska mreža za poskoke, ska-
la za plezanje in povezoval-
na orodja: bradlja, tarzan-
ka, drog, letvenik in krogi), 
kakšne vaje se lahko na njem 
izvajajo, zapisana pa so tudi 
priporočila za vadbo.

Preddvor dobil vadbeni otok
Trim otok Suh-a stoji v bližini preddvorske osnovne šole in poleg potoka 
Suha, po katerem je tudi dobil ime. Gre za celosten koncept vadbe, saj so 
vaje in orodja na otoku izbrani tako, da zajamejo vse telo.

Trim otok Suh-a
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Dan Rudolfa 
Maistra je bil zagotovo pra-
va priložnost za še en zani-
miv Blaznikov večer, ki so ga 
v Muzejskem društvu Škofja 
Loka naslovili Maistrovi bor-
ci s Škofjeloškega, tokrat pa 
so ga pripravili skupaj z Do-
moljubnim društvom gene-
ral Rudolf Maister Žiri. 

»Namen današnje okro-
gle mize je osvetliti dogod-
ke izpred sto in nekaj let ter 
vlogo in pomen prve sloven-
ske vojske, ki je opravila svo-
jo domoljubno dolžnost. Ni 
jih bilo malo, ki so se klicu 
dolžnosti odzvali tudi v na-
ših krajih. Domoljubno dru-
štvo general Rudolf Mais-
ter Žiri že nekaj let, tako kot 

tudi druga društva, združe-
na pod okriljem Zveze dru-
štev general Maister, zbira 
in skrbno beleži podatke o 
Maistrovih borcih. Razisko-
vanje želijo razširiti na ob-
močje celotne nekdanje ško-
fjeloške občine in rešiti po-
zabe imena in zgodbe tistih, 
ki so sledili pozivu generala 
Maistra,« je v uvodu torko-
vega prazničnega večera po-
udarila predsednica Muzej-
skega društva Škofja Loka 
Helena Janežič.

Zbrani v Sokolskem 
domu, kjer poteka tudi raz-
stava z naslovom Žirovci v 
bojih za slovensko sever-
no mejo 1918–1919 in ge-
neral Maister, so nato pris-
luhnili zanimivim zgodo-
vinskim dejstvom, ki jih je 

predstavil zgodovinar in iz-
jemen poznavalec za slo-
venski narod pomembnega 
časa major Zvezdan Marko-
vić. »Čas pred sto tremi leti 
sodi v obdobje viharne slo-
venske ne samo vojaške, am-
pak tudi nacionalne zgodo-
vine. S svojimi dejanji, zre-
lostjo ter zavedanjem zgo-
dovinskega trenutka, v kate-
rem se je znašel, ga je obele-
žil tudi največji general v slo-
venski vojaški zgodovini, ge-
neral Rudolf Maister,« je po-
udaril Zvezdan Marković ter 
opisal takratne vojne čase. 

Ustanovitelj, sedaj pa ča-
stni predsednik Zveze dru-
štev general Maister Milan 
Lovrenčič, ki je tudi sin Ma-
istrovega borca, je opisal pri-
zadevanja, da časi in zasluge 

Maistrovih borcev ne bi šli v 
pozabo. Zveza društev Ge-
neral Maister danes pove-
zuje 28 društev, kot je po-
vedal Lovrečič, pa se vsi tru-
dijo ohranjati spomin gene-
rala Rudolfa Maistra in nje-
govih borcev. Zasluga Mila-
na Lovrenčiča je tudi spreje-
tje 23. novembra za držav-
ni praznik pa tudi postavitev 
številnih spomenikov, ki po 
Sloveniji spominjajo in opo-
zarjajo na generala Maistra 
in njegove borce.

Vodi jih domoljubje

Tako Milan Lovrenčič 
kot Anton Bogataj in Janez 

Jereb, podpredsednik in 
predsednik Domoljubnega 
društva general Rudolf Ma-
ister Žiri, so pri tem pou-
darili domoljubnost, ki jih 
vodi pri raziskovanju ta-
kratnih časov. Spregovori-
la sta tudi o usodah neka-
terih Maistrovih borcev iz 
Poljanske doline in Žirov. 
»Naj sedanje generacije 
izvedo o tem, saj do sedaj 
ni bilo dosti povedano. Se-
danji mladi generaciji naj 
bo to vzor pri spoštovanju 
naše domovine, ki smo jo 
potem dočakali sedem de-
setletij kasneje,« je pouda-
ril Anton Bogataj in dodal, 

da brez pomoči različnih 
domačinov ter potomcev 
in sorodnikov borcev ter se-
veda zgodovinskega arhiva 
pri zbiranju podatkov ne 
bi šlo. Janez Jereb je zbra-
ne na torkovem večeru pa 
tudi vse druge pozval, naj 
pomagajo pri zbiranju po-
datkov o Maistrovih borcih 
iz Škofje Loke in okolice, ki 
se je že začelo.

Rudolf Maister s pesni-
škim imenom Vojanov je 
znan tudi po svojih literar-
nih prispevkih, ob torko-
vem Blaznikovem večeru 
pa jih je nekaj prebrala Ma-
rija Lebar.

Vzornik slovenskim 
vojakom
To in še marsikaj drugega je bil general Rudolf Maister, ki so se mu kot borci 
pridružili tudi fantje s Škofjeloškega, ob torkovem dnevu Rudolfa Maistra pa 
je o tem potekal Blaznikov večer, ki sta ga pripravila Muzejsko društvo Škofja 
Loka in Domoljubno društvo general Rudolf Maister Žiri.

Blaznikov večer v Sokolskem domu z zanimivimi gosti je bil posvečen generalu Maistru in 
njegovim borcem. / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Kranj – Po torkovem trenin-
gu na kranjski skakalnici je 
glavni trener naše ženske re-
prezentance v smučarskih 
skokih Zoran Zupančič na 
pot proti ruskemu Nižnemu 
Tagilu odpeljal šest skakalk: 
Niko Križnar, Emo Klinec, 
Uršo Bogataj, Špelo Rogelj, 
Jernejo Brecl in Niko Prevc. 

Da trener Zupančič po 
lanskem uspehu Nike Križ-
nar, ki je osvojila veliki kri-
stalni globus, Eme Klinec, 
ki se ponaša z naslovom sve-
tovne prvakinje, in Urše Bo-
gataj, zmagovalke letošnje 
poletne sezone svetovne-
ga pokala, tudi v novo zimo 
vstopa z odlično ekipo, ni 
nobenega dvoma. »Ekipa 
je res močna in prepričan 
sem, da gremo močni tudi 
na prve tekme nove sezone. 
Ta bo zagotovo težka, saj nas 
čaka kar trideset tekmovanj, 
med novostmi pa je tudi no-
voletna turneja na Ljubnem. 
Vrhunec sezone bodo goto-
vo olimpijske igre. Upam, 
da smo v pripravljalnem ob-
dobju 'pokoristili bonus' bo-
lezni in manjših poškodb, in 
upam, da bo sezona poteka-
la normalno. Če bodo dekle-
ta zdrava, lahko računamo 
na nove dobre rezultate,« je 
pred odhodom proti Rusi-
ji povedal Zoran Zupančič 

in dodal, da v zadnjem ob-
dobju niso imeli primerjav 
s konkurentkami, vseeno pa 
je prepričan, da so dekleta še 
bolje pripravljena, kot so bila 
pred lansko zimo.

»Seveda so tu še vedno re-
zerve, a to moramo pustiti v 
ozadju in se temu posvečati 
skozi sezono. V zadnjih dveh 
tednih sem naredila velik ko-
rak naprej tako pri opremi 
kot v poziciji skoka,« je poja-
snila članica SSK Norica Žiri 
Nika Križnar, s pripravljeno-
stjo pa je zadovoljna njena 

klubska prijateljica Ema Kli-
nec. »Glede treningov lahko 
rečem, da je za menoj najbolj 
konstantno poletje, zato se 
sezone zelo veselim,« je po-
vedala Klinčeva.

Pred odhodom v Rusijo je 
bila nasmejana tudi 16-letna 
članica kranjskega Trigla-
va Nika Prevc, ki si je nastop 
med elito zagotovila prek in-
ternih kvalifikacij. »Svojega 
prvega nastopa v svetovnem 
pokalu se že veselim in zelo 
me zanima, kam me bodo 
moji skoki ponesli. S formo 

sem zadovoljna, se bom pa 
skušala držati nasveta svo-
jih bratov, ki pravijo, naj mir-
no skačem in se ne 'seki-
ram' preveč,« je povedala se-
stra Petra, Ceneta in Dom-
na Prevca Nika Prevc, ki so jo 
uspehi bratov navdušili, da 
postane smučarska skakalka.

Je pa ta teden pod vod-
stvom trenerja Janija Gril-
ca na kranjski skalici treni-
ral tudi Peter Prevc, ki se bo 
konec tedna naši moški re-
prezentanci pridružil na tek-
mah v Ruki na Finskem.

Na tekme z dobro popotnico
Po začetku nove zimske sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške se v Nižnem Tagilu 
začenja nova sezona tudi za smučarske skakalke. Slovenske barve v Rusiji zastopa šest skakalk, med 
njimi tudi zmagovalka zadnjega zimskega svetovnega pokala Nika Križnar iz Delnic, svetovna prvakinja 
Ema Klinec iz Poljan in novinka na tekmah najvišjega ranga Nika Prevc iz Dolenje vasi.

Naša ženska reprezentanca v smučarskih skokih je pred prvo tekmo svetovnega pokala  
v Rusiji trenirala na kranjski skakalnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Ljubljana, Jesenice – Minuli 
torek je v Dvorani Tivoli po-
tekal nov slovenski hokejski 
derbi, na njem pa ekipi SIJ 
Acroni Jesenice domačega 
moštva SŽ Olimpija ni uspe-
lo presenetiti. Pri Jeseniča-
nih so na ledu manjkali Žiga 
Urukalo, Aljoša Crnovič in 
Jesperi Viikilä, vendar pa so 
varovanci Nika Zupančiča 
prikazali borbeno predstavo. 

SŽ Olimpijo je v 34. minu-
ti v vodstvo popeljal Sebasti-
en Guillaume Leclerc, ki se 
je sam znašel pred jeseni-
škim vratarjem Oscarjem 
Fröbergom. Po vodstvu so 
domačini igrali napadalneje 
in že na začetku zadnje tretji-
ne prejeli nov zadetek. Zma-
go Ljubljančanov je z golom 

v 52. minuti potrdil Luka Ka-
lan. Tako je bil končni rezul-
tat tekme 3 : 0 (0 : 0, 1 : 0, 2 : 
0). Prvi ligaški derbi v sezoni 
so oktobra z enakim izidom 
dobili Jeseničani.

Naslednja tekma jeseni-
ške hokejiste v Alpski ligi 
čaka že danes, ko bodo go-
stovali pri Lustenauu. V mo-
štvu pa ne bo več Aljoše Cr-
noviča, saj je bila z njegove 
strani podana zahteva za pre-
kinitev pogodbe, s katero je 
železarjem obljubil zvesto-
bo do konca letošnje sezone. 
Razlog za prekinitev pogod-
be je, da se je pridružil SŽ 
Olimpiji. »V klubu na odlo-
čitve posameznikov ne mo-
remo niti ne želimo vpliva-
ti, zato smo njegovo željo in 
prošnjo spoštovali,« pravijo 
na Jesenicah.

Jeseniški hokejisti 
poraženi v Tivoliju
Večni slovenski derbi so zasluženo dobili hokejisti 
SŽ Olimpije. Aljoša Crnovič v zelenem dresu.

Maja Bertoncelj

Kranj – Najprej bo na vrsti 
sprint v klasični tehniki, di-
sciplina, v kateri v slovenski 
reprezentanci vselej računa-
jo na vrhunski rezultat. Ana-
marija Lampič brani skupno 
zmago v seštevku sprintov.

V Skandinavijo je letos 
odšla kasneje kot običaj-
no. Zadnje dni je prežive-
la doma, ob koncu zadnje-
ga sklopa priprav v Davo-
su v Švici jo je doletel tudi 
prehlad. »Malce še čutim 
posledice na glasu, a upam, 
da imam prehladov za tri leta 
dovolj. Tri leta zdaj nisem 
bila bolna, zdaj sem dvak-
rat v dveh mesecih obleža-
la, a na srečo ni bilo za an-
tibiotike. Obakrat sta prehla-
da prišla ravno po koncu 
priprav, ko sem imela re-
generacijo. Morda je bilo 
to dobro, da sem počila in 

sem sedaj res pripravljena 
na novo sezono. Letos sem 
še kar doma, kar je čudno, 
pravzaprav sploh nimam 

občutka, da je v petek že tek-
ma,« je pojasnjevala v pone-
deljek, dan pred odhodom 
na sever Evrope. Povsem 

zadnje treninge je opravila 
na snegu v Planici. »Komaj 
čakam, da se jutri usedem na 
letalo in odletim na minus. 
Po sezoni sem si vzela nekaj 
počitka. Priprave sem začela 
samozavestno, z veliko mo-
tivacije in sproščeno. Tudi 
sedaj sem sproščena, ne ču-
tim nobenega pritiska,« je 
dodala. Spregovorila je tudi 
o ciljih v sezoni, ki so jasni 
in visoki: »Želim si medalje 
na olimpijskih igrah. A eno 
je, da si jo želiš in jo sanjaš, 
drugo pa je, da jo potem tudi 
osvojiš.« Na sezono se je 
znova pripravljala pod vod-
stvom trenerja Stefana Sa-
racca, pomembno vlogo je 
imel tudi njen fant Boštjan 
Klavžar. Na treningu se ji je 
letos priključil tudi brat Ja-
nez Lampič, ki je po kon-
cu lanske sezone razmišljal 
o koncu kariere, sprejel pa 
odločitev o nadaljevanju. »S 

pripravami sem zadovoljen. 
Trenirali smo dobro – malo z 
Ano, nekaj z Italijani. Bomo 
videli, kaj bo pokazala tek-
ma,« je dejal. V Skandinavi-
ji pa sta zadnji sklop priprav 
pod vodstvom trenerja Nejca 
Brodarja opravila Logatčan 
Miha Šimenc, ki se vrača po 
poškodbi, in Eva Urevc. »Ne 
dvomim, da sem dobro prip-
ravljena. Kam spadaš, bodo 
pokazale prve tekme. Po pre-
gledni tekmi na razdalji lah-
ko rečem, da sem v klasič-
ni tehniki napredovala. Mis-
lim, da je napredek tudi v 
prosti tehniki. Glavni cilj se-
zone so olimpijske igre, a 
grem s tekme v tekmo,« je 
pojasnila Gorjanka.

Poleg olimpijskih iger so 
glavni cilji sezone še novole-
tna tekaška turneja in tekme 
svetovnega pokala v domači 
Planici, zadnje pred Pekin-
gom.

Lampičeva si želi olimpijske medalje 
Danes se v Ruki na Finskem začenja nova sezona svetovnega pokala v teku na smučeh. 

Anamarija Lampič, najboljša sprinterka pretekle zime, je 
zadnji sklop priprav opravila v Davosu. / Foto: osebni arhiv

Domžale – Naslednje leto aprila bo na otoku Cozumel v Mehiki 
pod vodstvom mednarodne zveze International Socca Federa-
tion potekalo svetovno prvenstvo v malem nogometu, ki se ga 
bo udeležila tudi slovenska reprezentanca. Za vlogo selektorja 
je bil izbran Domžalčan Danijel Mitrović, njegov pomočnik pa 
je Urban Bajc iz Cerknice. Tako Mitrović kot Bajc sta zastopala 
barve Slovenije na svetovnem prvenstvu leta 2019 na Kreti. 
Razmere dobro poznata, s sodobnim in atraktivnim pristopom 
pa bosta združila prvine malega nogometa in futsala z velikim 
nogometom in temu primerno vodila reprezentanco. »Vloga 
selektorja je zame nov izziv. Mislim, da lahko s sodobnim pris-
topom ter združitvijo malega in velikega nogometa pripomo-
rem k še atraktivnejši in učinkovitejši igri,« je povedal Mitrović. 
Trening širšega izbora igralcev bo potekal to nedeljo v Klečah 
pri Ljubljani. Naslednji trening bo nato v decembru, Mitrović 
in Bajc pa bosta predvidoma konec tega leta ali na začetku 
prihodnjega sporočila seznam tistih, ki bodo potovali v Mehiko.

Novi selektor malonogometne reprezentance

Kranj – V ponedeljek sta ekipi 
Domžal in Celja v Prvi nogo-
metni ligi Telemach odigrali 
prestavljeno tekmo 17. kro-
ga. Končala se je z zmago 
Domžal, rezultat pa je bil 1 
: 0. Zadetek je v 47. minuti 
dosegel Janez Pišek. Jutri bo 
v Domžalah tekma med Kal-
cerjem Radomlje in Domža-
lami. Začela se bo ob 15. uri. 
Nogometaši v drugi sloven-
ski nogometni ligi pa bodo 
konec tedna odigrali tekme 
zadnjega jesenskega kroga. 
Ekipa Triglava jutri gostuje 
pri Rogaški, Roltek Dob pa v 
nedeljo pri Krškem. 

Zadnji obračuni 
drugoligašev

Kranj – Jutri bodo vaterpoli-
sti v Kranju odigrali pokalne 
tekme. Ob 18. uri se bodo 
poskušali za poraz v prvem 
krogu vaterpolistom Ljublja-
ne Slovana oddolžiti vaterpo-
listi ekipe Calcit Vaterpolo 
Kamnik. Po tej tekmi se bo 
začel še obračun med ekipa-
ma Triglava in Kopra 1958.

V Kranju pokalni 
vaterpolski tekmi
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Na avstrijskem Koroškem zaposlimo

VOZNIKA TOVORNIH VOZIL m/ž
(LKW FAHRER/IN)

. za prevoz tovora z vlačilcem ali tovornjakom s prikolico po 
    celi državi. za nočne prevoze tovora z vlačilcem iz Celovca (Klagenfurt). za prevoz tovora z vlačilcem ali tovornjakom s prikolico po celi
    avstrijski Koroški (Kärnten). za prevoz tovora na avtomatski nakladalni površini (Schubboden) 
Pogoj je vozniško dovoljenje kat. C (C95) in E ter osnovno znanje 
nemščine. Plača po kolektivni pogodbi, po dogovoru tudi več. 

Prosimo, javite se nam na: Karl Heinz Voitischek
Peter-Mitterhofer-Gasse 33, A-9020 Celovec/Klagenfurt
+43 463 420 835 500  I  +43 664 222 40 40   I   kh@voitischek.comA

nk
er

st
 G

nb
R

, E
ge

lm
oo

sw
eg

 2
6,

 A
-9

71
1 

Pa
te

rn
io

n

Aleš Senožetnik

Kranj – Tradicionalni Dan 
slovenskih bančnikov, ki ga 
Združenje bank Slovenije 
običajno prireja na Brdu pri 
Kranju, je tokrat zaradi sla-
be epidemiološke situaci-
je znova potekal virtualno. 
Tudi osrednja tema pogovo-
rov, pri katerih so sodelovali 
nekateri vidni predstavniki 
iz sveta slovenskega pa tudi 
evropskega bančnega in fi-
nančnega sektorja ter gospo-
darstva, se je vrtela okoli epi-
demije in okrevanja po njej. 

»Slovenski bančni sistem 
se je v pandemiji odzval iz-
jemno hitro in učinkovito 
podprl gospodarstvo in pre-
bivalstvo ob primerni podpo-
ri državnih ukrepov ter je od-
lično pripravljen, da podpre 
tudi investicije postpande-
mičnega okrevanja. Že zelo 
dolgo je zavezan k spodbu-
janju okoljsko dolgoročnih 
in družbeno ter upravljavsko 
odgovornih investicij,« je 
uvodoma povedala direkto-
rica združenja Stanislava Za-
dravec Caprirolo. 

Poziv k dialogu

Predsednik uprave največ-
je slovenske banke NLB Blaž 
Brodnjak je poudaril, da ni 
dovolj le pogovor o izho-
du iz trenutne krize, saj bo 
teh v prihodnjih letih še pre-
cej. Predmet širšega druž-
benega pogovora bi mora-
lo biti vprašanje, kaj Slove-
nija želi biti oz. postati. Pri 
tem je opozoril na nepro-
duktivnost razdvajanja Slo-
vencev po vseh družbenih 
podstatih. Za nacionalno 
suverenost je po njegovem 
potrebno močno domače 
lastništvo brez zlorab s strani 
politike in ustvarjanje podje-
tij z mednarodnim potencia-
lom, ki ustvarjajo kapitalsko 
substanco. Le to je po njego-
vem porok, da narod lahko 
obstane. »Ne pogovarjamo 
se o potrebnih reformah, o 

tem, kaj so ključni ukrepi, ki 
jih je treba izvesti,« je še de-
jal Brodnjak.

Brez večjih pretresov

Minister za finance An-
drej Šircelj je poudaril po-
men reakcije Evropske uni-
je, ki se je, soočena s krizo, 
aktivno vključila v okreva-
nje in krepitev odpornosti 
gospodarstev. Slovenija ima 
danes nadpovprečno gospo-
darsko rast in podpovpreč-
no brezposelnost, kar lahko 
pripišemo sprejetim ukre-
pom. Šircelj je poudaril, da 
je nadaljnje okrevanje pri-
ložnost, da dvignemo kvali-
teto življenja z investicijami 
v infrastrukturo, zdravstve-
ni sistem ter sistem oskrbe 
starejših, pri čemer vidi po-
membno vlogo v bančnem 
sistemu. Ta je danes po nje-
govem stabilen, robusten in 
odporen proti tveganjem ter 
v povsem drugačni kondici-
ji kot v času prejšnje gospo-
darske krize.

Guverner Banke Slove-
nije Boštjan Vasle je opo-
zoril na inflacijo, ki se je v 
času od začetka epidemi-
je okrepila, čeprav za zdaj 
kaže, da je začasne narave. 
Kljub rekordnim finančnim 
ukrepom v evroobmočju je 

epidemiološka situacija še 
vedno negotova, s tem pa 
tudi makroekonomska, pra-
vi Vasle. Dodal je še, da je 
slovenski bančni sistem do-
sedanji del krize prestal brez 
večjih pretresov. Pričakova-
na normalizacija ekonom-
skih politik pa bo pomenila 
spremenjeno okolje tudi za 
poslovanje bank. V ospred-
je bo ponovno stopilo kre-
ditiranje bank, posebno še v 
luči načrtovanega prehoda v 
bolj trajnostno poslovanje in 
digitalizacijo. Na tem podro-
čju guverner vidi precej pri-
ložnosti za slovenski bančni 
sistem, saj posojanje bank 
podjetjem pri nas ostaja pre-
cej pod povprečjem evrske-
ga območja, kar je eden od 
ključnih razlogov, da je celo-
ten obseg bančnega sistema 
med najmanjšimi v evrskem 
območju. 

Gospodarstveniki si 
želijo več

Eden od ciljev konferen-
ce je bila tudi ocena evrop-
skega in še posebej nacional-
nega programa okrevanja, ki 
ga je podrobneje predstavila 
Monika Kirbiš Rojs iz vladne 
službe za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. Predsta-
vila je ključne investicije, ki 

sledijo ciljem digitalizacije 
in zelenega preboja.

Predsednik Gospodarske 
zbornice Slovenije Tibor Ši-
monka ga je označil kot ne-
zadostnega, saj gospodar-
stvu namenja le okoli 17 od-
stotkov sredstev, kar je po 
njegovem slab rezultat, še 
zlasti ker so gospodarstve-
niki zbrali za 2,8 milijarde 
evrov projektov, ki bi ustre-
zali zasledovanim ciljem o 
trajnostnem prehodu in di-
gitalizaciji. Fedja Pobegaj-
lo, direktor Turistično go-
stinske zbornice Slovenije, 
ga je označil sicer kot vse-
binsko ustreznega, skrbita 
pa ga finančna komponenta 
in časovna luknja, saj bodo 
sredstva na voljo šele v ne-
kaj letih. 

Banke so zastavljene cilje 
pripravljene podpreti in oce-
njujejo, da bi programi mo-
rali pripomoči k boljšemu 
življenju in hitrejšemu go-
spodarskemu razvoju. Kot 
pravijo bančniki, se potre-
be po investicijah pojavljajo 
na številnih področjih in so 
jih banke sposobne podpre-
ti. Intenzivno uvajajo tudi 
strategije za spodbujanje 
okoljske transformacije, ki 
pa bo dolgotrajen in zahte-
ven proces.

Bančni sistem je stabilen
Tokratni Dan slovenskih bančnikov je minil v luči postpandemičnega okrevanja gospodarstva. Kljub 
pandemiji in prisotnosti številnih drugih tveganj bančni sektor ostaja kapitalsko in likvidnostno stabilen 
ter zavezan podpori okoljskemu in družbeno odgovornemu poslovanju.

Dan slovenskih bančnikov je potekal virtualno. / Foto: zajem zaslona

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Stoterica 
najpremožnejših Sloven-
cev je v zadnjem letu pre-
moženje povečala za četrti-
no oziroma za 1,3 milijarde 
evrov in je tako s 7,1 milijar-
de z naskokom najpremož-
nejša doslej, ugotavljajo 
novinarji časnika Finance, 

ki so znova pripravili Ma-
nagerjevo lestvico stotih 
najbogatejših Slovencev. 
Kot pojasnjujejo, je največ-
je povečanje premoženja 
po letu 2008 posledica vi-
sokih vrednotenj na delni-
ških trgih, ki so podlaga za 
oceno premoženja, in tudi 
dobrega poslovanja, raz-
dolževanja, povečevanja 

denarnih blazin, v nekate-
rih primerih pa tudi uspe-
šnih prevzemov.

Na vrhu sta še vedno trdno 
usidrana Iza in Samo Lo-
gin, katerih premoženje je 
ocenjeno na 689 milijonov 
evrov. V prvi deseterici pa 
najdemo še dva Gorenjca. 
Na sedmem mestu je kam-
niški podjetnik Joc Pečečnik 

s 199 milijoni, na osmem pa 
kranjski kriptomilijonar Da-
mian Merlak, ki je »težak« 
183 milijonov evrov.

Med zanimivejšimi, a pri-
čakovanimi novinci je košar-
karski as Luka Dončić, ki se 
je pridružil edinima preosta-
lima športnikoma na lestvi-
ci Goranu Dragiću in Anže-
tu Kopitarju.

Nova lestvica stoterice najpremožnejših
Stoterica najpremožnejših Slovencev je premoženje povečala in še nikoli doslej ni bila premožnejša.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Nova petle-
tna pogodba, ki jo je Adria 
Tehnika podpisala z EasyJe-
tom, ki velja za enega vodil-
nih evropskih letalskih pre-
voznikov, obsega številne 
vidike tehničnega vzdrževa-
nja letal na ljubljanskem le-
tališču, vključno z vzdrževa-
njem ogrodja kot tudi kom-
ponent, linijskim vzdrže-
vanjem, podporo na zahte-
vo ter številnimi nalogami, 
ki zahtevajo posebna zna-
nja usposobljenih letalskih 
tehnikov. 

Pogodba družbi, ki je sicer 
članica skupine Avia Prime, 
prinaša razširjen obseg dela, 
saj se bodo najzahtevnejša 
bazna dela na letalih izvajala 
tudi na treh vzporednih lini-
jah istočasno. »Da lahko šte-
jemo EasyJet za našega par-
tnerja, je za nas odlična no-
vica. To partnerstvo bo pri-
neslo veliko pozitivnosti in 
upamo, da tudi še več dela 
za lokalno skupnost v druž-
bi Adria Tehnika pod okri-
ljem skupine Avia Prime,« 
je povedal Piotr Kaczor, glav-
ni izvršni direktor skupine 
Avia Prime Group in druž-
be Adria Tehnika. 

Adria Tehnika je sode-
lovanje z EasyJetom sicer 
vzpostavila leta 2016, ko je 
slovenski izvajalec vzdrževa-
nja in servisiranja letal izve-
del rekonfiguracijo EasyJe-
tove preureditve potniških 
kabin za povečanje kapaci-
tete potnikov, kar je eden 
izmed najbolj iskanih pro-
duktov na trgu nizkocenov-
nih letalskih prevoznikov v 
Evropi. Takrat je Adria Teh-
nika, tudi zaradi priročne 
lokacije, izvedla preuredi-
tev na več kot sto EasyJeto-
vih letalih, čemur je kmalu 
sledilo bazno vzdrževanje in 
servisiranje za tega letalske-
ga prevoznika. 

»Ne glede na trenutne raz-
mere v letalski industriji v 
podjetju ostajamo osredo-
točeni na doseganje najvišje 
kakovosti storitev in širitev 
našega sodelovanja s stran-
kami. Verjamemo, da je ve-
liko povpraševanje po naših 
storitvah pri strankah odraz 
zaupanja v nas, kar nam daje 
dodaten pogum in samoza-
vest pri načrtovanju strategi-
je znotraj skupine,« pa je de-
jala Barbara Perko Brvar, na-
mestnica glavnega izvršne-
ga direktorja družbe Adria 
Tehnika.

Nova pogodba  
z nizkocenovnikom
Adria Tehnika je podpisala novo petletno 
pogodbo za vzdrževanje in servisiranje letal 
podjetja EasyJet. Družba z nizkocenovnikom sicer 
sodeluje že od leta 2016.

Kranj – Danes je t. i. črni petek, nakupovalni praznik, ki se je 
iz Amerike razširil po vsem svetu. Tudi pri nas številni trgovci 
te dni obljubljajo neverjetne popuste, ob tem pa na Zvezi 
potrošnikov Slovenije (ZPS) svetujejo, naj bo nakupovanje 
premišljeno, in ne le zaradi popustov. Omenili so raziskavo 
angleških kolegov, ki so z načrtnim spremljanjem cen ugo-
tovili, da je kar 99,5-odstotka »neverjetnih ponudb« enakih 
ali celo bolj ugodnih v drugih obdobjih. »V Sloveniji takšne 
raziskave nimamo, a ni dvoma, da čeprav so nekatere ponud-
be v okviru razprodaj na črni petek res ugodne, niso vse tako 
'neverjetne', kot se zdi na prvi pogled. Pomembno je, da se na 
razprodaje dobro pripravite. Kupujte, kar potrebujete, toliko, 
kot potrebujete, predvsem pa naj vas nakupi ne pahnejo v 
rdeče številke,« so opozorili na ZPS.

Črni petek: niso vse ponudbe tako »neverjetne«
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski kriminali-
sti zaradi sodelovanja v sep-
tembrskem nasilnem izgre-
du na nogometni tekmi med 
Škofjo Loko in Izolo, v kate-
rem so bile poškodovane šti-
ri osebe, obravnavajo deset 
oseb za različna nezakoni-
ta dejanja, so sporočili s Po-
licijske uprave Kranj. V in-
cidentu je bilo sicer udele-
ženih okoli dvajset oseb iz 
dveh navijaških skupin iz 
Ljubljane in Primorske, po-
licisti pa so tudi s pomočjo 
medijev in zbranih obvestil 
prepoznali deset oseb. Su-
mijo jih storitve kaznivega 
dejanja nasilništva, motenja 
javne prireditve ter uporabe 
pirotehničnih in nevarnih 
predmetov na javni priredi-
tvi. Za kaznivo dejanje nasil-
ništva bodo policisti podali 
kazensko ovadbo, za prekr-
ške pa uvedli prekrškovne 
postopke, so pojasnili na PU 
Kranj.

Četrtega septembra ob 
18.45 so trije navijači ene od 
navijaških skupin z območja 
Primorske prestopili ograjo 
in vdrli na nogometno igri-
šče ter povzročili prekini-
tev nogometne tekme. Dva 

sta uporabljala pirotehniko. 
Za njimi je na nogometno 
igrišče vdrla tudi večja sku-
pina navijačev z območja 
Ljubljane, po neuradnih po-
datkih je šlo za člane navija-
ške skupine Green Dragons 
ljubljanske Olimpije, ki so 
imeli neporavnane račune 
z izolskimi navijači. Neka-
teri od ljubljanskih navija-
čev so bili zamaskirani, upo-
rabljali so palice in bakle. Se-
dem od njih je policija kas-
neje prepoznala. »Okoliš-
čine kažejo, da se je ta sku-
pina na dejanje predhodno 

pripravila, incident pa naj bi 
bil maščevanje zaradi pre-
teklih dogodkov in nereše-
nih nesoglasij med skupina-
ma,« je povedal Bojan Kos s 
PU Kranj. Policisti sicer na-
daljuje zbiranje obvestil o še 
drugih neznanih storilcih.

Policisti so sedem lju-
bljanskih navijačev osumi-
li storitve kaznivega deja-
nja nasilništva in motenja 
javne prireditve, štiri med 
njimi pa tudi uporabe pi-
rotehničnih in nevarnih 
predmetov na javni priredi-
tvi. Tri primorske navijače 

obravnavajo zaradi prekr-
škov motenja javne priredi-
tve ter uporabe pirotehnič-
nih in nevarnih predmetov 
na javni prireditvi. 

Spopad med navijači je 
bil precej nasilen. Polici-
ja tako pojasnjuje, da je z 
enim od primorskih navija-
čev v izgredu obračunalo kar 
pet ljubljanskih. Dva sta ga 
z roko udarila v glavo, eden 
ga je s palico udaril v pre-
del prsnega koša, četrti ga je 
brcnil, peti pa ga je opekel s 
prižgano baklo. 

»Nasilje so poskušali pre-
kiniti nogometaši, vendar 
so osumljenci kaznivega de-
janja napadli tudi njih. Tri-
je nogometaši so bili pri tem 
telesno poškodovani. Na-
silje je naposled prekinil 
eden od osumljencev, ki je 
izgredniško skupino pozval, 
naj odide z igrišča,« je raz-
ložil Kos. 

Motenje javne prireditve 
se kaznuje z globo v višini 
250 evrov, uporaba piroteh-
ničnih in nevarnih izdelkov 
ter motenje reda na javni pri-
reditvi pa s 150 evri. Za ka-
znivo dejanje nasilništva na 
športnih prireditvah je zag-
rožena kazen do treh let za-
pora.  

Prepoznali deset navijačev, 
ki so nasilno prekinili tekmo
Gorenjski kriminalisti bodo zoper deset udeležencev nasilnega izgreda na septembrski nogometni 
tekmi v Škofji Loki podali kazenske ovadbe in uvedli prekrškovne postopke.  

Okoliščine kažejo, da se je skupina ljubljanskih navijačev na 
izgred predhodno pripravila, pravijo na policiji. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – Sojenje nekdanjemu 
ljubljanskemu notarju Jo-
žetu Sikošku na kranjskem 
okrožnem sodišču je tik red 
zastaranjem, kljub temu pa 
so ga v sredo začeli znova, saj 
je sodišče na zahtevo obram-
be zamenjalo enega od sod-
nikov porotnikov. Glede na 
to, da bo primer zastaral 13. 
decembra, realno ni priča-
kovati, da bi se do tedaj kon-
čal s pravnomočno sodbo. 

Sikoška obtožnica breme-
ni pomoči pri kaznivem de-
janju zlorabe položaja ali 
pravic, ker naj bi maja 2005, 
tedaj še kot notarski kandi-
dat, sestavil pogodbo o pri-
znanju dolga, posojilno po-
godbo in pogodbo o prevze-
mu dolga, za katere je vedel, 
da so fiktivne, zaradi njih pa 
je bila družba Bajc Transport 
finančno oškodovana za 

okoli 142 tisoč evrov. Za opi-
sano dejanje je bil leta 2015 
skupaj s soobtoženimi že ob-
sojen na kranjskem sodišču, 
sodbo pa je višje sodišče dve 
leti kasneje tudi pravnomoč-
no potrdilo, zato je Sikošek 
kasneje izgubil notariat. A 
vrhovno sodišče je leta 2019 
v zahtevi za varstvo zakoni-
tosti ugotovilo, da je sodba v 
delu, ki se nanaša na nekda-
njega notarja, temeljila tudi 
na nezakonito pridobljenih 
dokazih, zato je ta del sodbe 
razveljavilo in zadevo vrnilo 
v ponovno sojenje.

Ponovno sojenje je na 
kranjskem sodišču steklo 
marca, a ga sodnici Nini Pro-
sen ni uspelo pripeljati do 
konca, kar lahko pripišemo 
tudi pogosti odsotnosti ob-
toženega na glavni obravna-
vi. Ta teden je morala za na-
meček sojenje začeti znova 
pred spremenjenim sodnim 

senatom, saj je obramba do-
segla izločitev sodnika poro-
tnika. Višja državna tožilka 

Helga Dobrin je tako vno-
vič predstavila obtožbo, za 
katero pa Sikošek še naprej 

zatrjuje, da je ne razume, 
ker da se obtožnica še ved-
no opira na dokaze, za kate-
re je vrhovno sodišče odlo-
čilo, da so nezakoniti. Očit-
ke iz obtožnice sicer zavra-
ča. Po mnenju tožilke gre za 
sprenevedanje obtoženca, 
saj vsi dokazi niso bili izloče-
ni iz sodnega spisa, med nji-
mi tudi ne sporne pogodbe, 
ki jih je obramba že večkrat 
neuspešno izločala. 

Pregon za očitano kazni-
vo dejanje bi moral zastara-
ti že oktobra letos, vendar je 
bil zastaralni rok zaradi epi-
demije podaljšan, tako ta po 
novem poteče 13. decembra. 
Čeprav ni realne možnos-
ti, da bi do tedaj morebitna 
sodba postala tudi pravno-
močna, tožilka obtožnice ne 
namerava umakniti, saj bi s 
tem dala signal, da za obsod-
bo ni dovolj dokazov, česar 
pa sama ne verjame.

Zadevi Sikošek grozi zastaranje
Sojenje nekdanjemu notarju Jožetu Sikošku zaradi domnevne zlorabe položaja ali pravic so ta teden začeli znova, kar je le še voda 
na mlin zastaranja zadeve. 

Četudi bo kranjsko sodišče na sojenju Jožetu Sikošku 
(ob njem odvetnik Boštjan Penko) v kratkem izdalo 
sodbo, bo po vsej verjetnosti zmanjkalo časa, da postane 
pravnomočna. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – V ogrevalni sezoni 
gasilci pogosto posredujejo 
tudi zaradi dimniških poža-
rov. Tako je bilo tudi v sre-
do zvečer, ko so v dimniku 
stanovanjskega objekta na 
Zgornjem Brniku zagorele 
saje. Požar so pogasili pro-
stovoljni gasilci z Zgornjega 
Brnika in Cerkelj, ki so pre-
ventivno še preverili okolico 
s termovizijsko kamero in 
prepovedali uporabo dimni-
ka do dimnikarskega pre-
gleda. Škoda ni nastala, so 

sporočili s Policijske upra-
ve Kranj. 

Policisti ob tem poziva-
jo k rednemu vzdrževanju 
ter uporabi strokovno vgra-
jenih dimnih naprav in nji-
hovih delov. »Prav tako v bli-
žini kurilnih naprav ne od-
lagajte gorljivega materia-
la (običajno pepel, papir, os-
tanki lesa). Gre za osnove, 
ki so pogost razlog za poža-
re in predstavljajo potencial-
no tveganje za večjo materi-
alno škodo in ogrožanje živ-
ljenja,« opozarjajo na Poli-
cijski upravi Kranj. 

V dimniku zagorele saje

Žirovnica, Bled – Vodnik policijskega psa je v sredo na obmo-
čju Žirovnice poskrbel za psa, ki je ušel izven ograje. Na Bledu 
pa je izgubljenega psa s ceste odstranila obiskovalka kraja. 
Oba psa so policisti vrnili lastnikoma in ju ob tem opozorili 
na dolžnost varstva živali. 

Psa ušla lastnikoma

Kranj – Policisti so v sredo občanu zasegli manjšo količino 
prepovedane droge in zoper njega vodijo prekrškovni posto-
pek. Kršitelj je bil z voznikom, ki je odklonil strokovni pregled 
in so ga zato izločili iz prometa.

Sovoznik je imel pri sebi drogo

Simon Šubic

Škofja Loka – Na obmo-
čju Škofje Loke so policisti 
na začetku tedna poostre-
no nadzirali tovorni pro-
met. Kontroli je bilo podvr-
ženih 24 vozil in voznikov, 
policisti pa so ugotovili štiri-
najst prekrškov. Ugotovljeni 

prekrški so bili zaradi ne-
pravilno pritrjenega tovo-
ra, prekoračitve teže, nere-
gistriranega vozila, neupo-
rabe varnostnega pasu, ne-
uporabe luči, dokumentov 
in tehničnih pomanjkljivo-
sti. Nadzore bodo policisti 
še nadaljevali, so napoveda-
li na Policijski upravi Kranj.

Nadzirali tovorni promet

Tenetiše – V torek zjutraj je 
na nogometnem igrišču v Te-
netišah zagorelo v transpor-
tnem zabojniku, ki ga upo-
rabljajo za garderobo. Požar 
so pogasili kranjski poklicni 
gasilci in prostovoljni gasilci 
s Kokrice. 

Požar na nogometnem 
igrišču

Spodnja Besnica – Policisti 
so pred dnevi prejeli prijavo 
občana iz Spodnje Besnice, 
da se mu je na domu neznani 
moški predstavil kot delavec 
telekomunikacijskega podje-
tja. Ko ga je povprašal po po-
datkih, je neznanec pobegnil. 
Policisti ga niso izsledili. 

»Delavec« je raje 
zbežal, kot dal podatke
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Mateja Rant

Mlin, ki ta čas nosi hišno 
številko Žirovski Vrh. sv. An-
tona 1, so v urbarje loške-
ga gospostva vpisali kot del 
kmetije Lomičar, takratni la-
stnik je bil Jakob Trček. V po-
sest družine Lampreht, ki z 
njim gospodari še danes, je 
mlin prišel leta 1798, ko ga 
je kupil Anton Lampreht. Je 
eden od 97 mlinov, ki so v Po-
ljanski dolini delovali v sredi-
ni 18. stoletja. Večina jih je 
izginila brez sledu, Karlo-
vski mlin pa je eden redkih 

še delujočih, v katerem so 
postopke mletja žita ohrani-
li skozi čas.

»Z Lamprehtom je priš-
lo tudi ime Karlovski mlin, 
saj je bil prej mlinar v mlinu 
pod Blegošem, kjer se je rek-
lo v Karlovcu. O njem je pisal 
celo Ivan Tavčar,« zgodovino 
še nekoliko natančneje osvetli 
Jernej Lampreht. S ponosom 
doda, da mlin nikoli ni nehal 
obratovati, razen tega se je v 
veliki meri ohranil tak, kot je 
bil nekoč, le mlinsko kolo so 
leta 1988, ko so zgradili novo 
hišo, zamenjali za pogon na 

elektriko. »Kjer je bilo prej 
mlinsko kolo, je zdaj elektrar-
na. Drugo je ostalo enako, le 
lesene dele sproti obnavlja-
mo.« Jernej Lampreht je že 
kot otrok ogromno časa pre-
živel v mlinu, ki je skupaj z 
žago za njegove prednike po-
menil edini vir zaslužka. Po 
vojni so morali žago zapreti, 
zato se je njegov oče zaposlil 
v dolini, mama pa je skrbe-
la za mlin. Dejavnost je nato 
Jernej Lampreht nadaljeval s 
svojo ženo Marijo, pri kateri 
so imeli doma prav tako mlin, 
in sicer prihaja iz Gričarje-
vega mlina v Volaki. Marija 
Lampreht se je že leta 1998 
odločila za dopolnilno dejav-
nost, in sicer kot ena prvih v 
Poljanski dolini. »V moji do-
mači hiši v Volaki sva uredi-
la pekarno, kjer sem v krušni 
peči pekla kruh.« Obenem 
sta začela urejati prostore za 
pekarno tudi ob mlinu, v tej 
pekarni je v dveh pečeh lah-
ko napekla po sto kilogra-
mov kruha naenkrat. Sčaso-
ma pa so kruh povsem opus-
tili in prešli zgolj na drobno 
pecivo in druge pekovske iz-
delke, ki jih je mogoče najti 
v vseh prodajalnah Loške za-
druge, že od začetka sodeluje-
ta tudi z M Soro. Pred skoraj 
dvema desetletjema je službo 
pustil tudi Jernej Lampreht in 
se posvetil zgolj mletju žita, v 
domači pekarni se je že zapo-
slila tudi hči Ines.  

V najboljših letih, je pojas-
nil Jernej Lampreht, so v mli-
nu zmleli tudi po šestdeset 
ton žita na leto. »Tako je bilo 
vse do katastrofalnih poplav v 
letu 2014, ko nam je voda za-
lila mlin in smo morali mletje 

za nekaj časa opustiti. Takrat 
smo se bolj posvetili delu v pe-
karni, zdaj pa spet v ospredje 
stopa tudi mlin, čeprav še nis-
mo prišli do količin, ki smo 
jih mleli pred poplavami.« 
Piro in ajdo jim dobavljajo z 
gorenjske kmetije, koruzo iz 
centra Jablje, ostala žita pa v 
glavnem iz Prekmurja. »Naj-
več zmeljemo moke za kruh, 

za pekarno pa moramo moko 
tudi dokupovati.« Delo v pe-
karni se trikrat na teden, ko je 
na vrsti kvašeno pecivo, zač-
ne zelo zgodaj, praktično po-
noči. »Zvečer se testo zame-
si, ob drugi uri zjutraj pa na-
daljujeva,« se posmeje Mari-
ja Lampreht, ki prizna, da ob 
takih dnevih počitka ni veli-
ko. »Danes namreč ljudje že 

zjutraj želijo sveže izdelke na 
policah, medtem ko se je vča-
sih dopoldne dobil zgolj kruh 
od prejšnjega dne, svež kruh 
pa šele kasneje.« 

Čeprav se s peko peciva kot 
dopolnilno dejavnostjo zdaj 
ukvarja bistveno več kmetij 
kot takrat, ko sta s tem začela 
sama, pa pravita, da se jima to 
pri prodaji prav nič ne pozna, 
saj je tudi povpraševanje po 
domačih izdelkih vse večje. V 
njihovi pekarni ta čas pečejo 
kar dvanajst različnih vrst pe-
civa, od piškotov do krofov in 
osjih gnezd ter drugih peko-
vskih izdelkov. Največ povpra-
ševanja je po Lamprehtovih 
besedah po linških in mede-
nih piškotih. »Oziroma ima-
jo kupci še najraje škatle z me-
šanimi piškoti,« nam zaupa 
in ponosno pokaže še letošnjo 
novost: medene kupčke – me-
denjake, polnjene z marmela-
do in oblite s čokolado.

Moko melje že štiri stoletja
Zgodovina današnjega Karlovskega mlina v Žirovskem Vrhu sv. Antona ob potoku Dršak se je začela pisati leta 1621, takrat še pod imenom Lominski mlin, ki 
je bil sestavni del velike kmetije Lomičar. Družina Lampreht z mlinom gospodari od leta 1798; danes tradicijo nadaljujeta Marija in Jernej Lampreht.

Karlovski mlin ob potoku Dršak v Žirovskem Vrhu sv. 
Antona kraljuje že štiristo let. / Foto: Gorazd Kavčič

Marija in Jernej Lampreht / Foto: Gorazd Kavčič

Mlin je ostal praktično enak kot nekoč, le mlinsko kolo zdaj poganja elektrika. 
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V domači pekarni je zaposlena tudi hči Ines Lampreht.  
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Od petka do petka

Simon Šubic

Neuspešna tudi druga 
interpelacija Kustečeve

Državni zbor je v zadnjem 
tednu dni obravnaval dve in-
terpelaciji ministrov, ki ju je 
vložil del opozicije. Nobena 
ni uspela. Minuli petek je 
tako nezaupnico ministrici 
za izobraževanje, znanost in 
šport Simoni Kustec podpr-
lo 42 poslancev, proti jih je 
bilo 39. Za uspeh interpela-
cije je potrebnih najmanj 46 
glasov poslancev. Po že dru-
gi uspešno prestani interpe-
laciji je Kustečeva dejala, da 
bo še naprej odgovorno delo-
vala na področju šolstva. To 
po njenih besedah potrebu-
je spremembe, ki bodo us-
merjene v podobe novih vi-
zij, znanja in s tem poveza-
nih vzgojno-izobraževalnih 
procesov. »Vsi skupaj mo-
ramo bolj zavihati rokave, 
znanje je tisto, kar prav naša 
družba, družba majhne dr-
žave, potrebuje in s katerim 
je lahko v svetovnem meri-
lu konkurenčna in tudi naj-
boljša,« je dejala. 

Obdržal se je tudi 
Dikaučič

V ponedeljek so poslanci 
odločali še o nezaupnici mi-
nistru za pravosodje Mar-
janu Dikaučiču. Tudi tok-
rat je interpelacijo podprlo 
42 poslancev, proti pa jih je 

bilo 28. Glasovanje je zazna-
movala odsotnost dveh po-
slancev Levice, ki sta okuže-
na z novim koronavirusom, 
zato so v poslanski skupini 
predlagali preložitev glaso-
vanja. Predsednik DZ Igor 
Zorčič je po posvetu z vod-
ji poslanskih skupin spre-
jel odločitev, da glasovanje 
ne bo prestavljeno. Zorčič 
je sicer vodjem poslanskih 
skupin predlagal sklenitev 
»gentlemanskega dogovo-
ra«, po katerem bi poslan-
cema omogočili glasovanje 
na daljavo. To sicer po ne bi 
bilo »povsem po črki poslov-
nika«, saj je glasovanje na 
daljavo možno le ob razgla-
šeni epidemiji, a če bi takšno 
odločitev sprejela zahtevana 
dvotretjinska večina na seji 
kolegija, s tem po Zorčiče-
vi oceni ne bi bilo nobenih 
težav. Njegov predlog ni pa-
del na plodna tla, a kot se je 
kasneje izkazalo, odsotnost 
dveh poslancev Levice na 
glasovanju ni vplivala na 
končni razplet, saj bi za us-
peh interpelacije še vedno 
umanjkala dva glasova. 

EPPO imenoval evropska 
delegirana tožilca 

Kolegij evropskega javne-
ga tožilstva (EPPO) je v sre-
do tožilca Tanjo Frank Eler 
in Mateja Oštirja imenoval 
za evropska delegirana tožil-
ca za poln petletni mandat. 
»Izjemno sva zadovoljna, 

da sva bila imenovana za 
evropska delegirana tožilca 
za poln mandat petih let in 
nama je bila s tem dana pri-
ložnost sodelovati v tem pro-
jektu. Evropskemu javnemu 
tožilstvu se zahvaljujeva za 
izkazano zaupanje. Ne gle-
de na vse zaplete pri imeno-
vanju pa se želiva predvsem 
osredotočiti na nadaljnje 
delo, to je pregon krimina-
la na škodo proračuna EU,« 
sta zapisala v skupnem od-
zivu za STA. Na vrhovnem 
državnem tožilstvu so pou-
darili, da se je s tem končal 
postopek zavlačevanja izpol-
njevanja dogovorjenih obve-
znosti Slovenije do institu-
ta EPPO, Slovenija pa se je 
pridružila skupnim priza-
devanjem za zaščito finanč-
nih interesov EU v Sloveni-
ji. EPPO je pristojen za pre-
iskavo, pregon in obtožbe v 
primeru kaznivih dejanj, ki 
škodujejo finančnim intere-
som EU, v projektu pa sode-
luje 22 članic EU.

Ustavna presoja ukrepa 
samotestiranja šolarjev

Civilna iniciativa staršev 
za zaščito otrok je ta teden 
na ustavno sodišče vloži-
la pobudo za presojo ustav-
nosti in zakonitosti vladne-
ga odloka, ki določa obvezno 
samotestiranje otrok na novi 
koronavirus. Za vložitev po-
bude za ustavno presojo so 
se odločili, ker menijo, da je 

»vlada pod krinko varovanja 
splošnega zdravja šla preda-
leč« ter da odloki niso ustav-
ni oziroma silijo ravnate-
lje, učitelje in starše v proti-
pravna ravnanja. Predpisani 
ukrepi so po njihovem mne-
nju tudi vsebinsko vprašlji-
vi, saj so »rezultati ukrepov 
v zadnjem letu porazni in 
vedno slabši«. Z odloki brez 
zakonske podlage in drugi-
mi predpisi država ne more 
omejevati pravic državlja-
nov, še najmanj pa otrok, so 
še zapisali v iniciativi, ki na-
sprotuje tudi nošenju mask 
v šolah.

Ravnateljico pozvala 
k opustitvi ukrepov

Županja Semiča Polona 
Kambič je pred dnevi rav-
nateljico OŠ Belokranjske-
ga odreda Andrejo Mike-
tič pozvala k opustitvi vseh 
ukrepov, ki jih je v šolah z 
odlokom zapovedala vlada. 
V pismu ravnateljici je napi-
sala, da epidemiološki odlo-
ki vlade niso veljavni, saj da 
je lahko podlaga za nepos-
redno poseganje v človekove 
pravice le zakon, ki pa ga ni. 
Pet članov semiškega občin-
skega sveta je minuli petek 
od županje zahtevalo opravi-
čilo in preklic izjave, minis-
ter za javno upravo Boštjan 
Koritnik pa je ocenil, da 
Kambičeva »ne more oz. ne 
bi smela več opravljati svoje 
funkcije«. 

Poslanci niso izglasovali 
nezaupnic ministroma

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec 
je uspešno prestala že drugo interpelacijo. / Foto: Tina Dokl

Interpelacija pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča 
ne bi uspela, tudi če bi omogočili glasovanje obolelima 
poslancema Levice. / Foto: Gorazd Kavčič

Civilna iniciativa staršev za zaščito otrok je vložila 
pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti obveznega 
samotestiranja otrok. / Foto: arhiv GG

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (826)

Štirje Slovenci v kmetijski zbornici
Sedmega novembra so 

bile na Koroškem volitve 
v Kmetijsko zbornico. Na 
njih je s svojo listo sodelova-
la tudi Skupnost južnokoro-
ških kmetov in utrdila svoj 
položaj v zbornici. Ohrani-
la je dosedanje štiri manda-
te od skupno 36, za petega pa 
ji je zmanjkalo 54 glasov. V 
primerjavi z volitvami pred 
petimi leti je za listo Skup-
nosti južnokoroških kmetic 
in kmetov ali po nemško Ge-
meinschaft der Kaerntner 
Bauerinnen und Bauern 
glasovalo 11,6 odstotka voliv-
cev, kar je pičel odstotek več 
kot pred petimi leti. Sloven-
sko zastopstvo Marjan Čik, 
Franc Jožef Smrtnik, Marin-
ka Mader Tschertou in Šte-
fan Domej je tretje najmoč-
nejše v zbornici za Kmeč-
ko zvezo avstrijske ljudske 
stranke in Svobodnjaškimi 

kmeti in je dobilo pravico 
do enega člana v predstoj-
ništvu zbornice. Za temi li-
stami so se razvrstili Social-
demokratski kmetje, Zele-
ne kmetice in kmetje in Li-

sta Heimo Urbas – UBV. V 
volilnem okraju Celovec – 
dežela je bila slovenska li-
sta druga za Kmečko zvezo 
ljudske stranke, v okraju Ve-
likovec pa je celo zmagala. 
V Selah je slovenska lista z 
dobrimi 74 odstotki glasov 

dosegla najboljši rezultat, 
visoki odstotki pa so bili do-
seženi tudi v Rožeku, v Šen-
tjakobu v Rožu, v Bilčovsu, v 
Žitari vasi, v Galiciji in v Bi-
strici nad Pliberkom. Ude-
ležba na volitvah ni bila vi-
soka: le 36-odstotna oziro-
ma za dobre tri odstotke niž-
ja kot leta 2016. 

»Bili smo pogumni, šli 
smo borbeno v volilno tek-
mo in pokazali, da se zavze-
mamo za prave probleme 
kmetic in kmetov. Zdaj je 
naša skrb, da nesemo te pro-
bleme tja, kamor sodijo, in 
jih rešujemo,« je po volitvah 
dejal glavni kandidat Skup-
nosti južnokoroških kme-
tov (SJK) Marjan Čik iz Go-
reče vasi pri Škocjanu, tudi 
pri nas poznani konjerejec 
in predsednik Koroške ko-
njerejske zveze, lovec in kot 
pevec dejaven v kulturnem 

življenju. »Na južnem Koro-
škem je naša skupnost zelo 
močna, ob tem pa moramo 
vedeti, da so problemi kme-
tov enaki v vsej deželi. Že 
prej smo zastopali vse kme-
te, sedaj pa hočemo to še bolj 
poudariti, da se lahko še več 
kmetov počuti povezanih z 

nami. Želimo tudi pokaza-
ti, da nimamo nobenih ovir 
za srečanja z našimi nemško 
govorečimi prijatelji, oni pa 
tudi ne z nami. Seveda pa os-
tajamo neodvisni, tudi v od-
nosu do politike in politič-
nih strank,« je še povedal 
Marjan Čik.  

Franc Jožef Smrtnik, Marjan Čik, Marinka Mader Tschertou 
in Štefan Domej (od leve) bodo še naprej zastopali 
južnokoroške kmetice in kmete v deželni kmetijski zbornici. 

Po odločitvi avstrijske 
zvezne vlade so od 22. 
novembra dalje za dvajset 
dni prepovedane vse 
javne prireditve, zato tudi 
organizacije Slovencev 
na Koroškem prestavljajo 
načrtovane dogodke.
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»Selfiji so postali tako ve-
lik globalen fenomen, da je 
Oxfordov slovar besedo 'sel-
fie' leta 2013 označil kot be-
sedo leta, njihova priljublje-
nost pa z leti še narašča. Raz-
iskave so pokazale, da so med 
fotografijami, objavljenimi 
na socialnih omrežjih, selfi-
ji ena izmed najbolj priljub-
ljenih vrst objavljenih foto-
grafij in da so mladi primar-
ni izdelovalci selfijev. V svo-
ji raziskavi sem preučeva-
la povezavo pogostosti ob-
javljanja selfijev na social-
nih omrežjih, pripisovanje 
pomembnosti povratnih in-
formacij na objavljene selfije 
(komentarji in všečki) in raz-
ličnih motivov za objavlja-
nje selfijev s psihičnim bla-
gostanjem, zadovoljstvom 

z življenjem, narcisizmom 
kot osebnostno potezo in sa-
mospoštovanjem pri mladih 
na prehodu v odraslost v Slo-
veniji. Ugotovljeno je bilo, 
da nižje zaznana osebnostna 
rast pri udeležencih napove-
duje bolj pogosto objavlja-
nje selfijev. Bolj avtonomne 
osebe pripisujejo povratnim 
informacijam na objavljene 
selfije manjšo pomembnost. 
Tiste osebe, ki čutijo, da ima-
jo bolj zaupne in zadovolji-
ve odnose z drugimi, bi že-
lele dobre medosebne odno-
se obdržati tudi v prihodnje, 
zato pripisujejo povratnim 
informacijam, ki jih dobijo s 
strani drugih ljudi, večjo po-
membnost. Tudi višje izra-
žen narcisizem kot osebno-
stna poteza napoveduje pri-
pisovanje večje pomembnos-
ti povratnim informacijam 

na objavljene selfije. Osebe, 
ki so na splošno bolj zado-
voljne s svojim življenjem, 
in osebe, ki imajo bolj izra-
žen občutek osebnostne ras-
ti in kontinuiranega razvo-
ja, manj pogosto objavljajo 
selfije z namenom iskanja 
pozornosti. Slabše zaznano 
obvladovanje okolja in večji 
občutek smisla življenja pa 
pri udeležencih napoveduje 
bolj pogosto objavljanje sel-
fijev zaradi ovekovečenja. V 
prihodnje bi bilo dobro razi-
skavo izvesti v več državah z 
različnimi starostnimi sku-
pinami ter morda izvesti 
študijo, v kateri bi pridobili 
spletne račune udeležencev, 
preverjali število objavljenih 

selfijev v primerjavi z osta-
limi objavljenimi fotografi-
jami na spletu in preučeva-
li ostala vedenja v povezavi z 
objavljanjem selfijev, in ne 
le raziskavo, ki temelji na sa-
moporočanju.« (str. 85)

Tako je avtorica sama pov-
zela svojo raziskavo fenome-
na selfijev. »Selfi je fotogra-
fija samega sebe, ki jo nap-
ravi posameznik z digitalno 
kamero ali s pametnim tele-
fonom, z namenom objave 
te fotografije na socialnem 
omrežju.« Zame so tile selfi-
ji en čisto drug svet. Kar pa ne 
pomeni, da me ne zanimajo. 
Nasprotno, s sociološkega vi-
dika je ta fenomen nadvse za-
nimiv in pomenljiv.

Nove knjige (615)

Zakaj mladi objavljajo selfije?

Tjaša Furlan, Zakaj mladi objavljajo selfije?, Kulturni 
center Maribor, 2021, 94 strani

Miha Naglič

Največ v nepremičninah

Začnimo z ugotovitvijo, da 
se je svetovno neto premože-
nje v dvajsetih letih več kot 
potrojilo in svet je bogatej-
ši kot kadarkoli v zgodovini. 
Ker se na to področje sam ne 
spoznam, navajam iz dru-
gega vira. »Podjetje McKin-
sey & Company, ki se ukvar-
ja s svetovanjem na področju 
upravljanja, je pred kratkim 
v svojem poročilu ugotovilo, 
da je Kitajska prehitela ZDA 
in postala najbogatejša drža-
va na svetu. Njeno premo-
ženje se je od leta 2000 do 
2020 povečalo s 6.000 na 
106.000 milijard evrov. Pre-
moženje ZDA se je po drugi 
strani v istem obdobju 'zgolj' 
podvojilo na 80.000 milijard 
evrov. Svetovno neto premo-
ženje se je s 138.000 milijard 
evrov leta 2000 povzpelo na 
455.000 milijard evrov v lan-
skem letu. Poročilo podjetja 
McKinsey & Company nava-
ja, da je skoraj tretjino tega 
povečanja prispevala Kitaj-
ska. Podjetje je sicer anali-
ziralo nacionalne bilance 10 
držav, ki predstavljajo 60 od-
stotkov svetovnega dohodka. 
Med temi državami je Kitaj-
ska prispevala 50 odstotkov 
rasti neto premoženja, sle-
dile so ji ZDA z 22 odstot-
ki in Japonska z 11 odstot-
ki. Kljub vsemu temu denar-
ju pa je neenakost še vedno 

prisotna oziroma se še pove-
čuje. Samo na Kitajskem in 
v ZDA več kot 67 odstotkov 
premoženja obvladuje 10 
odstotkov najbogatejših go-
spodinjstev, ki še naprej slu-
žijo vedno več. V poročilu je 
bilo ugotovljeno, da je 68 od-
stotkov svetovnega neto pre-
moženja v nepremičninah. 
Preostali del je v infrastruk-
turi, zalogah, strojih in op-
remi ter 'neopredmetenih 
sredstvih', kot so intelektual-
na lastnina in patenti, nava-
ja Bloomberg. Zaradi naraš-
čajočih stroškov na področju 
nepremičnin lahko Kitajsko 
sicer doleti finančna kriza, 
podobna tisti iz leta 2008, 
ko je v ZDA počil nepremič-
ninski balon. Po poročanju 
CNN je na primer podjetje 
Evergrande, ki ima sedež v 
Šenženu, že v težavah zara-
di dolgov v višini 260 mili-
jard evrov, zaradi česar naj 
bi bil njegov predsednik pri-
siljen prodati svoje oseb-
no premoženje. Po podat-
kih družbe McKinsey je str-
mo naraščanje neto premo-
ženja v zadnjih dveh dese-
tletjih preseglo rast svetov-
nega bruto domačega proi-
zvoda. Piše, da so to spodbu-
dile rastoče cene nepremič-
nin, ki so se povečale zara-
di padajočih obrestnih mer. 
Ugotovili so, da so cene pre-
moženja v primerjavi z do-
hodki skoraj 50 odstotkov 
nad dolgoletnim povpreč-
jem. To sproža vprašanja o 

trajnosti razcveta bogastva. 
Zaradi naraščajočih vred-
nosti nepremičnin lahko 
lastništvo stanovanj za mno-
ge ljudi postane nedoseglji-
vo in poveča tveganje finanč-
ne krize, kot je bila tista, ki je 
ZDA prizadela leta 2008, ko 
je počil nepremičninski ba-
lon. Kitajska bi lahko imela 
podobne težave zaradi ogro-
mnega dolga nepremičnin-
skih gradbenikov, kot je Chi-
na Evergrande Group.« 

Pet ključnih tehnologij

V ZDA se dobro zaveda-
jo moči Kitajske in njene 
konkurence v spoprijemu 
dveh največjih za svetovni 
primat. »Ameriški obvešče-
valci so opozorili, da je sta-
tus ZDA kot svetovne vele-
sile odvisen od ohranjanja 
vodilnega položaja na po-
dročju petih ključnih teh-
nologij. To so umetna inte-
ligenca, kvantno računal-
ništvo, bioznanost, polpre-
vodniki in avtonomni siste-
mi, je navedeno v novem po-
ročilu ameriške obveščeval-
ne skupnosti. Po podatkih 
uradnikov skušajo ameriški 
tekmeci ukrasti oziroma ko-
pirati vsako od teh tehnolo-
gij s pomočjo zakonitih in 
nezakonitih metod. Ame-
riške obveščevalne agenci-
je so pozorne predvsem na 
Kitajsko, ki ima po njihovih 
besedah dovolj moči, talenta 
in ambicij, da v naslednjem 

desetletju potencialno pre-
hiti ZDA na nekaterih pod-
ročjih. Kot so zapisale v po-
ročilu, se bojijo, da ameriška 
podjetja ne bodo izgubila le 
prednosti, temveč bodo po-
polnoma izrinjena iz tehno-
loških sektorjev, ki so ključ-
ni za 21. stoletje.« (Vir: Rok 
Žontar, Svet kapitala, sple-
tna priloga Dela, 21. 11. 2021)

Tudi podnebni velesili

»Roko na srce, ali bomo 
Slovenci uporabljali čisto ali 
umazano energijo, popol-
noma nič ne bo spremeni-
lo, saj je država premajhna. 
Tudi vpliv velike Nemči-
je je zelo majhen glede na 
globalne spremembe. Ven-
darle imam občutek, da so 
podnebne spremembe ved-
no bolj pereča tema tako v 
ZDA in Evropi kot tudi na 
Kitajskem. Če se Kitajska 
in ZDA začenjajo strinjati, 
da imamo težavo in da sku-
šamo subvencionirati nove 
tehnologije ter hkrati dra-
žiti ogljikov dioksid, potem 
smo naredili že velik korak 
naprej.« To je že pred sve-
tovnim podnebnim vrhom 
v Glasgowu izjavil Jan Gro-
bovšek, slovenski ekono-
mist, ki je od leta 2012 do-
cent na univerzi v Edinbur-
gu na Škotskem. To pomeni, 
da bosta tudi v spoprijemu s 
podnebnimi spremembami 
odločilno vlogo odigrali veli-
ki tekmici – ZDA in Kitajska.

Najbogatejša na svetu
Katera država je najbogatejša na svetu? Najprej pomislimo na Združene države Amerike, ki so to tudi 
bile. Zdaj pa jih je prehitela Kitajska. Njeno premoženje se je od leta 2000 do 2020 povečalo s 6000 na 
106.000 milijard evrov …

Kitajska je po bogastvu prehitela ZDA. Najbogatejši 
Zemljan pa je še vedno Jeff Bezos, šef Amazona, »tehtal« 
naj bi 117 milijard dolarjev. / Foto: Wikipedija

Kitajska in ZDA sta šampionki tudi po ogljičnem odtisu. 
Na sliki je velikanski rudnik premoga Eagle Butte Mine v 
Campbell County, Wyoming. / Foto: Wikipedija

Na posnetku iz vesolja se vidi, kako severovzhodni del 
Kitajske v sicer jasnem vremenu prekriva smog, ki ga 
proizvajajo velika mesta in industrija. / Foto: Wikipedija
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Aleš Senožetnik

Foto klub Kamnik vse od 
svoje ustanovitve konec leta 
2004 pripravlja razstave na 
prostem, s čimer želijo fo-
tografijo približati tudi na-
ključnim mimoidočim, ki 
morda v galerijo ne zaidejo 
tako pogosto. Na različnih 
lokacijah v središču mesta 
so v preteklih letih razstav-
ljali velikoformatne foto-
grafije različnih kamniških 
in tudi drugih motivov, tok-
rat pa so se lotili fotografske-
ga »upodabljanja« ključne-
ga kamniškega mita o ma-
lograjski Veroniki in zakla-
du, ki naj bi ga varovala in ga 
Kamničani iščejo že stoletja. 

Razstava z naslovom Vero-
nika, ki je bila doslej na ogled 
na Glavnem trgu, od včeraj pa 
na pobočju Malega gradu, je 
rezultat ustvarjanja članov, ki 
je potekalo v presledkih, ko so 
aktivnosti zaradi epidemije s 
spleta lahko prestavili v real-
no okolje. »Čeprav smo se pri 
razstavah na prostem v zad-
njih letih odmaknili od Ka-
mnika, pa smo prav z Veroni-
ko znova posegli v njegovo srž 

in pripravili po mojem mne-
nju eno naših najbolj dovrše-
nih razstav,« je povedala pred-
sednica kluba Ana Stanovnik 
Perčič, o ustvarjalnem proce-
su in izboru fotografij pa je 
spregovoril Bojan Mijatović, 
član kluba in kurator razstave, 
sicer pa tudi diplomirani foto-
graf na ljubljanskem Vistu, ki 
zaključuje magistrski študij 
slikarstva na Akademiji za li-
kovno umetnost in oblikova-
nje ter pedagoško-andrago-
ške izpite na Filozofski fakul-
teti. Kot pravi, se je že na eni 
od prejšnjih klubskih razstav 
izkazalo, da skupinsko delo 
med člani dobro deluje in da 
se je najbolje prepustiti toku 
dela. »Tako ima vsak sodelu-
joči možnost, da ta tok spre-
minja in nanj vpliva. Pri mar-
sikom se je videlo, da ga je 
projekt spodbudil, da je vzpo-
redno delal še kakšno serijo 
in raziskovati druge reči,« do-
daja in poudarja, da je najpo-
membnejši resen pristop – in 
to ne le v fazi ustvarjanja, tem-
več tudi ob pogovorih o foto-
grafijah ter oblikovanju konč-
nega izbora in prezentacije. 

V širši kontekst so razstavo 

umestili s spremnim teks-
tom, ki ga je pripravil član 
kluba in nekdanji predava-
telj na mariborski Filozof-
ski fakulteti Rudi Kotnik. 
Kot pravi, so si najprej pos-
tavili naivno vprašanje, kako 
fotografirati nekaj, česar ni 
oziroma je zgolj mit. Za iz-
hodišče so vzeli deset raz-
ličic mita o Veroniki, ki jih 
je v Kamniškem zborniku 
pred skoraj tri četrt stoletja 
zbral dr. Emilijan Cevc. V is-
kanju odgovora jim je bil v 
pomoč raziskovalec Claude 
Lévi-Strauss oziroma nje-
gova teza, da ni »prave« ver-
zije mita in so torej vse ver-
zije »pravilne«, ter names-
to ujetosti v zaporedno (di-
ahronično) branje ene za 
drugo ponudil tudi hkratno 
(sinhrono) branje, kot se na 
primer bere orkestrska par-
titura. »To nam lahko omo-
goči nov, primerjalni vpog-
led v tiste strukturne ele-
mente mita, ki se ponavlja-
jo in so skupni, ter tiste, ki se 
razlikujejo in so specifični. 
Ta dva razloga sta nam bila 
tudi vodilo našega projekta o 
Veroniki,« je še zapisal. 

Sodelujoči fotografi so te-
matizirali vse strukturne 
elemente mita, na razstavi 
pa opazimo tudi njegove so-
dobne verzije, v katerih »mit 
ni nasprotje resnice, ampak 
resnica naše realnosti«. 

»Nekoč je zgodba kot 
mit imela svojo funkcijo v 
konkretnem zgodovinskem 

in kulturnem kontekstu, da 
je družba delovala na dolo-
čen način. Tako kot je takrat 
v ustni pripovedi iz roda v 
rod prevzela, osupnila pos-
lušalstvo, tako danes podo-
be virtualne realnosti fa-
scinirajo ljudi na podoben 
način. Virtualni miti ima-
jo dandanes funkcijo, da 

podobe nasmejanih obra-
zov na spletu ljudi prevza-
mejo, da so fascinirani nad 
bleščavostjo spektakular-
nih fotografij in temu ustre-
zno delujejo – razmišljajo, 
volijo in seveda kupujejo,« 
je sklenil Kotnik.

Razstava je na ogled do 5. 
decembra.

Mit o Veroniki na fotografijah
Kamniški fotografi so v središču mesta pripravili razstavo na prostem, ki tematizira mit o malograjski Veroniki.

Razstava je postavljena v središču Kamnika. 

Samo Lesjak

Umetnost rezbarjenja 
s pomočjo motorne veriž-
ne žage je hitro rastoča ob-
lika umetnosti, ki zdru-
žuje sodobno tehnologi-
jo motorne žage s starodav-
no umetnostjo rezbarjenja. 
Njeni začetki segajo v petde-
seta leta prejšnjega stoletja 
na območje Severne Ame-
rike, kjer je najbolj razvi-
ta še danes, v zadnjem času 
pa navdušuje tudi evropske 
ustvarjalce. Klemena Omej-
ca je pritegnila pred slabim 
desetletjem, ko je v časopi-
su zasledil najavo kiparjenja 
z motorno žago, si ga z zani-
manjem ogledal in nasled-
nje leto tudi udeležil.

Klemen ima sicer ljube-
zen do lesa in ustvarjanja 
z njim v sebi že od malih 
nog, saj je po izobrazbi mi-
zar, službeno pa se ukvar-
ja z opremljanjem prosto-
rov ter montažo, poslovno 
tako nabira izkušnje po vsej 
Evropi. Že vrsto let izkazuje 
svoje mojstrstvo v oblikova-
nju lesa, saj v domači gara-
ži pod njegovimi spretnimi 

prsti nastaja rustikalno pa 
tudi moderno pohištvo, od 
stolov, klopi, miz ter celo po-
stelj kot tudi simpatično mi-
niaturno pohištvo za otro-
ke. Izdela jih večinoma iz 
okroglin, za popestritev pa 
doda še kakšno vijugo oz. 
korenino ter jih za piko na i 
tudi premaže.

Ustvarjanje kipov z motor-
no žago pa je prav posebno 
poglavje v Klemenovi zgod-
bi. Kot samouk je mnogo teh-
ničnih veščin in znanja pri-
dobil predvsem od pokojne-
ga Bojana Špenka, zname-
nitega Bedanca, genialnega 
ustvarjalca, ki je sam izdelal 
tudi dleta. Na prvem tekmo-
vanju, ki je potekalo v Gradi-
šču nad Stično, je bilo še ne-
kaj treme ter kanček strahu 
pred motorno žago, ki pa sta 
se pri Klemenu hitro preto-
pila v veliko navdušenje, ko 
je spoznal, kaj vse je mogo-
če narediti na ta način. Sprva 
je ustvarjal doma, nato pa je 
našel prostor na bolj osam-
ljenem prostoru v naravi, 
kjer hrup ne moti ostalih, 
tudi sam pa se lahko v miru 
prepusti ustvarjalnosti. 

Pomemben je že izbor lesa, 
najbolj primeren je hrast, pa 
tudi oreh ali jesen nista slabi 
izbiri. Klemen tudi nepravil-
ne oblike lesa in grče izkoris-
ti v prid končne podobe, po 
uporabi večje ali manjše mo-
torne žage pa sklepne fine-
se nastanejo z uporabo dlet. 
Njegov prvi kip je bil menih, 
nastali pa so tudi angeli ter 
številni ustvarjalčevi priljub-
ljeni motivi figur ljudi in ži-
vali – impozanten medved 
denimo krasi njegovo dvo-
rišče.

Vseskozi se izobražuje 
in spremlja razvoj tehnike, 
udeležuje se kolonij, tako 
doma kot v tujini. S svojimi 
kipi je požel veliko zanima-
nja na semnju v Preddvoru, 
polepšal je zimsko pravljico 
na Petkovškovem nabrežju 
v Ljubljani, ustvarjal je tudi 
v Avstriji in Nemčiji, tradici-
onalno se vsako poletje rad 
vrača na Hrvaško. Klemenu 
je predvsem všeč pozitivno 
sodelovanje ter prenašanje 
izkušenj med udeleženci, 
ki nadkrilita strogo tekmo-
valnost, spletle so se mno-
ge prijateljske vezi. Dela pa 

seveda ne nastanejo kar čez 
noč. Trenutno tako nasta-
ja prava mojstrovina, skulp-
tura ženske, ki jo Klemen 
ustvarja zadnje tri mesece, 
za popoln končni izgled pa 
bo potrebno še vsaj mesec 
dni dela. Delo zahteva veliko 

potrpljenja in natančnosti, 
saj je vsaka napaka že lahko 
usodna – namreč, če je kos 
lesa odžagan preveč, poti na-
zaj ni in treba je začeti zno-
va.

Kiparska dela so pri nas 
žal večinoma še premalo 

cenjena, Klemen Omejc pa 
je kljub temu odločen vztra-
jati in marljivo ohranjati to 
posebno ustvarjalno pano-
go, ki prinaša mnogo lepe-
ga in vznemirljivega tako 
ustvarjalcu kot občudoval-
cem končnih umetnin. 

Ustvarjalnost z motorno žago
Klemen Omejc iz Hotemaž je ljubitelj lesne umetnosti, ki unikatne skulpture ustvarja na prav poseben način – s pomočjo motorne verižne žage.

Ustvarjalec Klemen Omejc v kraljestvu svojih lesenih skulptur na domačem dvorišču 
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Maja Bertoncelj

Pretekli petek se je s kvali-
fikacijami začela nova sezo-
na svetovnega pokala v smu-
čarskih skokih. V slovenski 
ekipi v Rusiji ni bilo Žige Je-
larja, prav tako ga ne bo tudi 
v Ruki. Besničan okreva po 
covidu-19. Kljub temu da je 
fizično izjemno dobro pri-
pravljen, ga to ni obvarovalo 
pred težjim potekom.

Fizično pripravljen 
najbolje doslej

Pogovarjala sva se nekaj 
ur pred začetkom kvalifika-
cij. »Tudi pri meni je priso-
tna nervoza, kako bodo fan-
tje začeli. Sam še ne treni-
ram. V ponedeljek imam 
ultrazvok srca in po njem 
bodo povedali, ali lahko že 
začnem ali pa bo treba še 
malo počakati (ultrazvok ni 
pokazal večjih posebnosti, 
op. p.),« je povedal Besni-
čan, razumljivo razočaran, 
ker še ne more biti del ska-
kalne karavane. Priprave na 
olimpijsko sezono so zanj 
potekale po načrtih. »Lahko 
rečem, da celo nad pričako-
vanji. Štiri dni po zaključku 
v Planici sem že začel treni-
rati z Darjanom Spudičem, 
ki je letos moj kondicijski 

trener. Saniral sem poškod-
bo kolena. Fizično sem bil 
pripravljen na zelo viso-
kem nivoju, najbolje doslej. 
Tudi na skakalnici mi je šlo 
kar dobro. Imel sem veliko 
treninga, zelo malo prostih 
dni. Glede na to, da je olim-
pijska sezona, je prav, da je 
bilo tako,« je pojasnil član 
A-reprezentance. 

Zaradi težkega dihanja za 
nekaj ur na Golnik

Načrti so se podrli konec 
oktobra. »Petindvajsetega 
oktobra sem zbolel. Popol-
dne so se začeli kazati prvi 
znaki bolezni: izguba glasu, 
dobil sem povišano tempe-
raturo, imel hude glavobo-
le, zvečer sem začel kašlja-
ti, težko sem prišel do sape 
... Imel sem visoko vročino, 
40 stopinj, ki je vztrajala de-
set dni. Že prvi dan sem po-
mislil, da bi lahko šlo za co-
vid-19. Najprej sem doma 
opravil hitri test, ki je bil po-
zitiven. Naslednje jutro sem 
šel še na PCR, bil pa sem 
takrat že zelo slaboten. Ker 
sem težko dihal, sem šel zve-
čer v dežurno ambulanto in 
naprej v bolnišnico na Gol-
nik. Tam sem ostal nekaj ur, 
da so me pregledali. Doma 
sem si potem moral meriti 

saturacijo kisika. Bil je na 
meji, k sreči pa nisem potre-
boval bolnišnične oskrbe. 
Dva tedna skorajda nisem 
vstal iz postelje, le za nujne 
stvari, stanje se je nato poča-
si začelo izboljševati. Tri te-
dne sem imel močne glavo-
bole, zaradi močnega kašlja 
je prišlo do zloma hrustanca 
v prsnici. Prsi so me močno 
bolele, bil sem brez energije, 
utrujen, imel sem bolečine 

po celem telesu. Prve tri dni 
zaradi tega še spal nisem. 
Tri tedne je bilo kar pestro,« 
je opisal. Ni si mislil, da bi 
lahko kot vrhunski športnik 
imel težji potek te bolezni. 
»Res si nisem predstavljal. 
Mislil sem si, da na tak na-
čin zbolijo starejši ali ranlji-
ve skupine. Sedaj sem videl, 
da ni tako. K sreči se doma 
od mene niso nalezli. So pre-
boleli lani, tisti konec tedna, 

ko se je pri meni začelo, pa 
so bili ravno na morju.«

Rad bi se vrnil na 
novoletni turneji

K sreči se mu počutje iz-
boljšuje. »Vsak dan je boljše, 
se pa hitro utrudim. Vrnitev 
v proces treninga bo mora-
la potekala načrtno, treba se 
bo prilagajati mojemu poču-
tju. Ne želim prehitevati. Co-
vid-19 lahko pusti posledice 

in tega si kot športnik zago-
tovo ne želim. Bil sem že na 
lažjem bolj dihalnem trenin-
gu, kar smo v letošnji sezoni 
vključili na novo. Sodeluje-
mo s Špelo Jakša. Pri fizič-
nem delu priprave pa bom 
še naprej sodeloval s Spu-
dičem, da bo pripravljenost 
na nivoju, ki mi bo omogo-
čal vrnitev na skakalnico,« 
pove. Misli na vrhunec sezo-
ne, na olimpijske igre, kljub 
vsemu ni opustil: »Sanjam 
jih že od majhnega. Z misli-
mi sem pri prvem vrhuncu, 
novoletni turneji, in upam, 
da se mi uspe uvrstiti tja in 
se nato naprej boriti za mes-
to v ekipi za Peking.«

Glasba mu lajša težke 
tedne

Da športnik težje zboli tik 
pred začetkom sezone, je 
stresno in psihično težko. 
Jelar k sreči ima nekaj, da 
preusmeri svoje misli. To je 
glasba. »Vesel sem, da smo 
čez poletje posneli nekaj no-
vih pesmi. Glasba mi zago-
tovo lajša te težke tedne,« je 
še zaključil. Prva nova pe-
sem bo izšla danes, 26. no-
vembra, njen naslov pa je 
Naj sneži. Želimo mu čim-
prejšnje okrevanje in uspeš-
no vrnitev na skakalnice.

Covid mu je prekrižal načrte
Smučarski skakalec Žiga Jelar je konec oktobra zbolel za covidom-19. Težji potek bolezni ga je za dva tedna prikoval na posteljo. Kljub vsemu ni opustil sanj: 
nastopiti na olimpijskih igrah. V teh težkih trenutkih mu pomaga tudi glasba. Prav danes je izšla njegova nova skladba Naj sneži.

Žiga Jelar si želi čimprejšnje vrnitve na skakalnice. Trenirati bo začel postopoma. Ničesar 
ne želi prehitevati. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Lea Naglič je ena od de-
setih kandidatk za inženir-
ko leta, edina v tokratnem 
izboru, ki prihaja iz podje-
tja na Gorenjskem. Zapo-
slena je v šenčurskem pod-
jetju NiceLabel (del skupine 
Loftware), kjer opravlja delo 

testerke. Išče napake v pro-
gramski opremi in skrbi, da 
te ne pridejo do uporabnika. 
»Včasih kakšnega razvijalca 
spravim v slabo voljo,« hu-
domušno pripomni in po-
tem v bolj resnem tonu na-
daljuje: »Testerji smo po-
membni zato, ker nihče ne 
želi uporabljati programske 

opreme, ki ima napake. Sko-
raj zagotovo se bo namreč 
našel kakšen uporabnik, ki 
bo izbral pot, ki je razvijalec 
opreme ni predvidel. Naše 
delo je, da preizkušamo te 
različne poti, opozarjamo na 
napake in s tem pomagamo 
izboljšati program in upo-
rabniško izkušnjo.«

Najprej v jezikoslovje

Njena pot v inženirstvo ni 
bila ravna cesta. Najprej jo 
je odneslo v jezikoslovje, na 
študij japonologije, ki ga je 
tudi uspešno zaključila. Ja-
ponska ji je s svojo edinstve-
no kulturo še vedno blizu, 
ker pa NiceLabel sodeluje 
tudi z japonskimi podjetji, ji 
včasih prav pride tudi znanje 
jezika. A kot pravi, svoje po-
klicne poti v tej smeri ni vi-
dela, zato se je po zaključku 
študija vpisala na srednje-
šolski program računalni-
škega tehnika, nato pa nada-
ljevala na kranjski Fakulteti 

za organizacijske vede, kjer 
je izbrala smer informati-
ke. Vse od zaključka študi-
ja dela v podjetju NiceLabel, 
najprej kot informatičarka, 
zadnja leta pa kot testerka. 

Za izbor za inženirko leta 
so jo predlagali nadrejeni. 
»Prijetno me je preseneti-
lo, da nekdo tako visoko ceni 
moje delo, hkrati pa se mi 
izbor zdi odlična priložnost, 
da dekletom, pa tudi fantom, 
ki se odločajo za izbiro pokli-
ca, pokažemo, da je lepo de-
lati v inženirstvu,« pravi Kra-
njčanka, ki sicer zadnja leta 
živi v Trbovljah.

O razlikah med ženskami 
in moškimi pravi, da ima-
jo ženske morda več občut-
ka za podrobnosti in lah-
ko opravljajo več stvari na-
enkrat, oboje pa ji prav pri-
de pri delu. Kot ženska v ve-
činoma moškem kolektivu 
se sicer počuti odlično. »Se-
veda smo si enakopravni, a 
tudi različni. Moški so bolj 

direktni, če kaj ni tako, kot 
mora biti, se to tudi jasno 
pove in razreši zadevo.« 

Spol ne ločuje

V sedanji službi je zato, 
ker je ženska, nihče ni gle-
dal zviška, na enem izmed 
prejšnjih delovnih mest pa 
se je s stereotipnimi preds-
tavami o spolu že srečala. 
»A razmere se spreminjajo 
in vedno bolj razumemo, da 
nas spol ne ločuje oziroma 
omejuje. Morda so v splo-
šnem moški res bolj tehnič-
no usmerjeni in ženske več 
podrobnosti namenjamo vi-
dezu in podrobnostim, a za 
kvaliteten končni produkt je 
pomembno oboje.« 

Kot pravi, v svojem delu 
uživa in vidi še številne 
možnosti za nadaljnji ra-
zvoj. A delo ni edino, kar jo 
zaposluje. Po duši je igričar-
ka. Prepričana je, da kvalite-
tne računalniške igrice niso 
nujno izguba časa in lahko 

razvijajo strateško razmi-
šljanje, občutek za podrob-
nosti in ustvarjalnost. Te 
ji ne manjka niti na dru-
gih področjih. Poleg raču-
nalniškega oblikovanja se 
ukvarja s slikanjem, izdelo-
vanjem nakita, poje in vča-
sih poprime za kitaro. Ob-
časno pomaga tudi partner-
ju, ki se ukvarja s kovaštvom. 
»Imam toliko hobijev, da jih 
ne dohajam. Ampak men-
da se ustvarjalnost izraža na 
različnih področjih – in kot 
kaže, to drži,« pravi.

Kaj svetuje mladim, ki se 
odločajo za poklicno pot? »V 
današnjem svetu je več vrst 
dela kot kdajkoli prej, zato 
se je v najstniških letih vča-
sih težko odločiti, kaj boš po-
čel vse življenje. Če vas nekaj 
zanima, svojim ciljem sledi-
te z vsem srcem in zanje trdo 
delajte. Če pa boste na poti 
videli, da to ni tisto, kar si res 
želite, se ne bojte presedlati 
na drugo področje.«

Inženirka z dušo igričarke
Kandidatka za inženirko leta Lea Naglič opravlja delo testerke v šenčurskem podjetju NiceLabel. Prosti čas ji kroji vrsta zanimivih in ustvarjalnih konjičkov.

Lea Naglič / Foto: arhiv projekta Inženirka leta 
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Ana Šubic

V Narodni galeriji v Lju-
bljani vsako leto izberejo 
in razstavijo en primerek 
dragocenih jaslic, s kateri-
mi predstavljajo umetniško 
jaslično tradicijo na Sloven-
skem. Letos bodo na ogled 
blizu stopetdeset let sta-
re kulisne jaslice podobarja 
Štefana Šubica (1820–1884) 
iz Poljanske doline, ki jih je 
izdelal za župnijsko cerkev 
sv. Antona v Železnikih. »To 
dokazuje, da je tudi umet-
nost, ki je po cerkvah, viso-
ke vrednosti,« je dejal žele-
znikarski župnik Tine Skok 
in dodal, da so se z veseljem 
odzvali povabilu k razstavi v 
ustanovi narodnega pome-
na. Potekala bo od 2. decem-
bra do 2. februarja. 

Šubičeve jaslice tako ob le-
tošnjem božiču po mnogih 
letih ne bodo krasile cerkve 
v Železnikih, a so jih še pred 
razstavo vseeno postavili in 
so bile še do nedavnega na 
ogled. Kot je povedal žu-
pnik, so jih po okoli šestde-
setih letih letos spet pos-
tavili na prvotno mesto – k 

stranskemu oltarju sv. An-
dreja, za kamor jih je Šubic 
tudi izdelal, in sicer leta 1875, 
eno leto po izgradnji nove 
cerkve. Gre za kulisne jasli-
ce, ki jih sestavljajo prizori 

na poslikanih deščicah, vsta-
vljenih v podest, v ozadju pa 
je slika Betlehema, naslika-
nega na platnu. Leta 1930 so 
bile jaslice prvič obnovljene. 
Med drugo svetovno vojno, 

ko je bila cerkev požgana, so 
jih domačini uspeli ohraniti, 
a jih je bilo treba znova obno-
viti, deležne so bile tudi do-
delave. Med pomembnimi 
mejniki je Tine Skok omenil 

tudi leto 1993, ko so po pri-
hodu župnika Franca Du-
larja domačini Konrad Tri-
ler, Anton Sedej in Anton 
Kalan dali pobudo za obno-
vo Šubičevih jaslic in jo že 
isto leto tudi izpeljali. Pred 
tem jih daljše obdobje niso 
postavljali, po obnovi in do-
delavi pa so jih začeli postav-
ljati pred glavni oltar. Zad-
njih deset let je bilo njihovo 
mesto pri Jožefovem oltar-
ju, ob letošnji priložnosti za 
predstavitev v Narodni gale-
riji pa so se po besedah žu-
pnika Skoka odločili, da jih 
bodo znova postavljali v ka-
peli sv. Andreja.

Kulisne jaslice so se pri nas 
pojavile v 19. stoletju. Gre za 
slikarsko delo odrskega tipa 
jaslic z lesenimi kulisami, ki 
se stopnjevano odpirajo proti 
gledalcu in ustvarjajo iluzijo 
realističnega prostora s pri-
zorom Kristusovega rojstva, 
je zapisal avtor razstave v Na-
rodni galeriji Andrej Doble-
har in dodal, da se je ohrani-
lo le nekaj primerov takšnih 
jaslic, zato so izjemno dra-
gocene. Prve je naslikal Le-
opold Layer za župnijsko 

cerkev v Kranju v zgodnjem 
19. stoletju; ogledoval naj bi 
si jih tudi France Prešeren, 
restavrirane pa hranijo v Mu-
zeju jaslic na Brezjah. 

Kot navaja Doblehar, je 
po izročilu podobar Štefan 
Šubic naslikal več kulisnih 
jaslic, a so se ohranile le v 
Železnikih, kjer jih resta-
vrirane in tehnološko izpo-
polnjene postavljajo za bo-
žične praznike. »Jaslice ses-
tavljata dva osrednja prizo-
ra na ločenih kulisah, ki ju 
v času postavitve tudi zame-
njajo: na prvi kulisi je prizor 
Kristusovega rojstva, na dru-
gi pa prizor poklona Sv. treh 
kraljev.« Šubic je sicer vodil 
podobarsko delavnico v Po-
ljanah, ki je izdelovala cer-
kveno opremo za bližnjo in 
daljno okolico, njegova sino-
va, znamenita slikarja reali-
sta Janez in Jurij, pa sta se s 
svojim likovnim delom uvr-
stila v vrh slovenske likov-
ne umetnosti. V stalni zbir-
ki Narodne galerije je sicer 
na ogled tudi podoba Poklon 
Sv. treh kraljev Janeza Šubi-
ca, je med drugim navedel 
avtor razstave.

Ohranjajo dragocene jaslice
Blizu sto petdeset let stare kulisne jaslice podobarja Štefana Šubica iz župnijske cerkve v Železnikih bodo dva meseca na ogled v Narodni galeriji.

Še pred razstavo v Narodni galeriji so bile kulisne jasice Štefana Šubica iz leta 1875 pred 
kratkim na ogled v župnijski cerkvi v Železnikih. / Foto: Primož Pičulin

Marjana Ahačič

Advent je čas veselega pri-
čakovanja in priprave na bo-
žič, ki si ga lahko polepša-
mo tudi z izdelavo adven-
tnega venca; ta bo v naš dom 
prinesel svetlobo in topli-
no, pravijo v založbi Druži-
na, kjer so pred dnevi izda-
li knjižni priročnik za izde-
lovanje adventnih venčkov. 
Avtorica je dr. Sabina Šegu-
la, floristka iz Vrbenj pri Ra-
dovljici, ki v okviru sovje za-
sebne šole Akademija cvetja 
izvaja izobraževanja s pod-
ročja floristike in hortikul-
ture, širši javnosti pa znana 
predvsem po tem, da skupaj 
s kolegom Petrom Ribičem 
vsako leto krasi baziliko sv. 
Petra v Vatikanu.

Kot pravi Šegulova, se je s 
pripravo priročnikov začela 
intenzivneje ukvarjati prav 
v zadnjem obdobju, ko je 

epidemija številne, tudi njo, 
omejila na delo in ustvarja-
nje doma. Najprej je nare-
dila tri v elektronski verzi-
ji: najprej priročnik o izdela-
vi velikonočnih butaric nato 
pomladnih in kasneje še no-
voletnih dekoracij. Konec 
lanskega leta je vzporedno s 
projektom izdelovanja okra-
skov za Vatikan nastal tudi 
priročnik o izdelovanju ok-
raskov iz oblancev in slame. 

Ideja o klasični knjigi, 
priročniku za izdelovanje 
adventnih venčkov, se ji je 
porodila ob ugotovitvi, da ga 
Slovenci doslej nismo imeli, 
v knjigarnah so bili na voljo 
zgolj prevedeni. Prepričana 
je tudi, da je mnogim, tako 
kot njej, všeč prav oblika kla-
sične knjige, ki jo lahko lista-
jo in med delom sledijo zapi-
sanim navodilom.

»Tradicionalna krščanska 
adventna barva je vijolična, 

to je barva pričakovanja. Ve-
liko venčkov nastane tudi v 
klasičnih rdečih, zelenih in 
belih odtenkih. Najbolj mo-
dni letos pa so po eni strani 
tako imenovani odtenki ko-
njaka, ki so podobni odse-
vom plamenov v kaminu in 
vzbujajo občutke topline. Za 
izdelovanje takšnih venčkov 
sama veliko uporabljam tudi 
ognjevarno volno. Nasprotje 
tem smernicam je trend, po-
imenovan temni žajbelj; gre 
za temne, sivozelene odten-
ke, ki se od mentolove širi-
jo do vseh odtenkov hlad-
nih zelenih barv in nam v 
misli pričarajo sprehod po 
hladnem zimskem gozdu. 
Pomembno je, da pravilno 
kombiniramo tudi lučke, če 
jih morda uporabljamo: to-
plo svetlobo s toplimi in hla-
dno s hladnimi barvnimi od-
tenki,« je pojasnila mojstri-
ca Sabina Šegula.

In dodala še namig za ro-
mantike: venček v odtenkih 
rožnate, tokrat z dodanim 
poudarkom v burgundsko 
rdeči ter barvi lososa in ma-
relični. Kot dodatek pa čipka, 
figurice angelov, kapljic ... 

Tradicionalni venček sple-
temo iz zimzelenega zele-
nja (pušpan, jelka, tisa, klek, 
božje drevce, bršljan ...), ki je 
skupaj z okroglo, nikjer kon-
čano obliko, simbol večnos-
ti. Vrhovi vejic morajo biti na 

običajno slamnati obod po-
loženi v smeri urinega ka-
zalca. Navadna smreka za 
izdelovanje venčkov ni pri-
merna, ker se iglice na to-
plem prehitro osujejo, pri 
tisi in bršljanu pa moramo 
biti zelo previdni, ker sta, če 
prideta v stik z usti, zelo stru-
pena.

Na koncu še opozarja na 
red pri delu. Zlasti kadar se 
lotimo krašenja z vse bolj pri-
ljubljenim vročim lepilom. 

»Najprej napletemo venec, 
mizo počistimo, prižgemo 
svečko za žarenje žičk in so-
časno tudi t. i. pištolo za lepi-
lom. Žice potisnemo v svečo 
in nato pričvrstimo na pod-
lago, v tem času pa se lepi-
lo v pištoli ravno prav segre-
je, da je primerno za začetek 
krašenja. Če je lepilo res zelo 
vroče, ga iztisnemo na papir 
in vanj pomakamo okraske, 
ki jih nato prilepimo na ven-
ček. 

Adventni venček, 
narejen doma
Mojstrica floristike Sabina Šegula je pripravila priročnik, v katerem nas 
po korakih, opremljenih z nazornimi barvnimi fotografijami, popelje skozi 
postopek izdelovanja dvajsetih adventnih vencev. 

Dr. Sabina Šegula na predstavitvi priročnika v prostorih založbe Družina ta ponedeljek
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Andrej Šarabon, Šentančan iz Podljubelja
Andrej Šarabon je po stal 

eden od najvplivnejših ljudi, 
ki so odšli iz majhnega kra-
ja v svet in vplivali tudi na ra-
zvoj ljubljanskega in s tem 
tudi slovenskega gospodar-
stva. Rodil se je 27. novem-
bra 1860 v Podljubelju, ki se 
ga drži tudi ime Sveta Ana 
nad Tržičem. Bil je sin go-
stilničarja Jurija in matere 
Neže, rojene Supan.

Šentanska dolina pod Lju-
beljem in Podljubelj sta dobi-
la ime po cerkvi sv. Ane, ki je 
bila zgrajena pred petsto leti. 
Podljubelj se je včasih ime-
noval vas Sveta Ana. Cerkvi-
ca je že v rimskih časih bila 
prvi kraj pod strminami sta-
rega prelaza Ljubelj, kjer se 
cesta vsaj malo izravna in ko-
der je mimo peljala pot čez 
Alpe. Po tej cerkvi, posve-
čeni zaščitnici popotnikov, 
se je do leta 1954 imenoval 
tudi sam kraj, ki danes nosi 
ime Podljubelj. Njegovo 

zgodovino je zaznamovala 
pot čez Ljubelj, pa tudi ru-
dnik živega srebra ter podru-
žnica taborišča Mauthausen 
na Ljubelju. Staro poimeno-
vanje kraja se ohranja. Pred-
vsem starejši domačini v Po-
dljubelju in njegovi okolici 
pa še danes neredko upora-
bljajo ime Sveta Ana. Za lju-
di, ki tu živijo, pravijo, da so 
Šentančani, je zapisal avtor 
knjige o kraju Jože Romšak.

Gospodarstvenik in me-
cen Andrej Šarabon je začel 
v Ljubljani kot trgovski po-
močnik v velešpeceriji Ivana 
Perdana. Leta 1886 se je osa-
mosvojil ter organiziral špe-
cerijsko trgovino na veliko in 
malo na vogalu Njegoševe in 
Zaloške ceste.

Sčasoma je postal član od-
bora Trgovsko bolniškega in 
podpornega društva, upra-
ve gremija (združenja oseb z 
enakim poklicem) trgovcev, 
upravniškega sveta Mestne 

hranilnice ljubljanske (1905–
1915), upravniškega sveta 
in kasneje tudi predsednik 
Kmetske posojilnice, nad-
zorstva Deželne banke, uprav-
ni svetnik Strojnih tovarn in 
livarn, predsednik upravnega 
sveta tiskarne Merkur, kjer je 
bil med soustanovitelji. Bil je 
tudi svetnik ljubljanske obči-
ne, član Kreditnega zavoda za 
trgovino in industrijo ter pi-
vovarne Union (od leta 1926 
do smrti 22. novembra 1941). 
Sodeloval je tudi pri Jadranski 
ter Trgovsko obrtni banki. 

Med drugim je bil tudi pri-
jatelj pisatelja Ivana Tavčar-
ja. Kot vnet Slovenec se je 
trudil in leta 1907 mu je tudi 
uspelo, da je uprava gremija 
trgovcev prešla v slovenske 
roke. Vzgojil je veliko trgo-
vskega naraščaja. Mecensko 
je podpiral slovenske znan-
stvene, umetniške in soci-
alne ustanove, zlasti pa lju-
bljansko gluhonemnico.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
   V Trstu se je 23. 11. 1747 rodil slovenski razsvet-

ljenec, gospodarstvenik, naravoslovec, pesnik, 
kritik, prevajalec in mecen slovenske književnosti 
Žiga (Sigismundus) Zois, baron Edelsteinski. Od 
očeta je kupil železarno v Mislinji, nato dobil v dar 
donosno javorniško železarno in kupil Plavž na 
Jesenicah ter obrat v Mojstrani.

   V Beogradu se je 23. 11. 1935 rodil profesor, pu-
blicist, vojaški častnik in obramboslovec Anton 
Žabkar. Osnovno šolo je obiskoval v Beogradu, 
kjer je družina živela do leta 1946. Gimnazijo z 
veliko maturo je končal 1954. leta v Kranju. V JLA 
je bil prvi in edini Slovenec doktor vojaških ved.

   Župnija Kranj Šmartin spada med najstarejše na 
slovenskih tleh, saj je ohranjena listina, s katero 
je 24. 11. 1002 rimsko-nemški kralj Henrik II. 
Loškemu gospostvu freisinških škofov  pridružil 
svojo posest Stražišče. Ta posest je bila tedaj tudi 
v cerkvenoupravnem pogledu že urejena. Oboje, 
tako naselje Stražišče kot župnija sv. Martina, pa 
je obstajalo že pred tem datumom darilne listine. 
Tako je leto 1002 le mejnik v več kot tisočletni 
zgodovini Stražišča in župnije Šmartin pri Kranju.

Jelena Justin

Dijakinji Erin je spomine 
na čas plebiscita, osamosva-
janja in čas vojne povedala 
babica:

»Prve demokratične volitve 
so bile aprila 1990, kjer smo 
volili predstavnike strank in 
predsednika predsedstva. 
Glavna protikandidata sta 
bila Milan Kučan in Jože Puč-
nik in zmagal je Milan Ku-
čan. Bila sem navdušena. 

Dne 23. decembra 1990 
je potekal po Sloveniji ple-
biscit, kjer smo se odločali 
o vprašanju, ali naj Republi-
ka Slovenija postane samo-
stojna in neodvisna država. 
Spomnim se, da smo bili 
ljudje zelo navdušeni nad to 
idejo in ne poznam človeka, 
ki ne bi hotel iti na volitve. 

Po televiziji smo ves dan 
spremljali dogajanje in z 
navdušenjem pozdravili od-
ločitev Slovencev za samos-
tojno Slovenijo. Bili smo 
ponosni in s sosedi smo 
nazdravili.

Po televiziji sem spre-
mljala razglasitev samostoj-
nosti, to je bilo zvečer. Nas-
lednji dan smo imeli v šoli, 
kjer sem bila zaposlena kot 
učiteljica, zaključno peda-
goško konferenco. Spom-
nim se, da smo bili vsi nav-
dušeni nad prireditvijo, ki je 
bila prejšnji večer. To nav-
dušenje je prekinila vest, da 

je jugoslovanska vojska na-
padla Krvavec in da je pro-
blem na Letališču Brnik. 
Moja sodelavka je bila zelo 
zaskrbljena, saj je bil na leta-
lišču v službi njen sin.

Ne spomnim se, da bi bili 
v času desetdnevne vojne 
v našem kraju kakršnikoli 
alarmi ali da bi zaradi tega 
morali iti v klet, zaklonišče. 
Se pa spomnim, da smo ves 
čas spremljali dogajanje po 
radiu in televiziji. Zadrževa-
li smo se doma. Ravno v tem 
času razglasitve osamosvo-
jitve bi nekaj fantov iz kra-
ja moralo še iti služit vojaški 
rok v jugoslovansko vojsko, 
vendar smo že razglasili sa-
mostojnost in niso šli. Ostali 
so doma in svetovali so jim, 
naj nikakor ne hodijo ven in 
naj bodo na varnem. 

Bila sem zaskrbljena, kako 
in kdaj se bo to končalo, ni-
kakor pa nisem dvomila, da 
bi Slovenija zmogla ubraniti 
svojo samostojnost.«

Takole pa dijakinja Hane 
opisuje spomine svojega 
očeta, ki je bil leta 1990 tik 
pred polnoletnostjo, tako da 
na volitve še ni mogel iti:

»Volitev leta 1990 se moj 
oče Aleš ni mogel udeležiti, 
saj je bil star 17 let. Bil je raz-
očaran, da ni smel voliti, saj 
so bile to prve demokratične 
volitve, ki so se zgodile v zgo-
dovini slovenskega naroda. 
Dogajanje je spremljal po 

televiziji in s pomočjo volil-
nih shodov v Kranju. Doma 
so bili podporniki združenja 
strank Demos. Spomni se 
tudi prvega moža te stranke 
Jožeta Pučnika in tudi Lojze-
ta Peterleta. Od drugih poli-
tikov se spomni Kučana, Dr-
novška in Grosa. Na dan ple-
biscita je skupaj z družino 
na rezultate nestrpno čakal 
pred televizijo in izida so bili 
zelo veseli, saj je Slovenija 
končno postala samostojna.

V času desetdnevne voj-
ne za Slovenijo je bil moj 
oče srednješolec. Veliko do-
gajanja so spremljali po te-
leviziji. Na dan začetka voj-
ne se spominja, da so starše 

poslali z dela domov. Z avto-
busi so se težko prebili mimo 
kranjske vojašnice, ker so bili 
vzdolž ceste vkopani jarki, v 
katerih so ležali vojaki. Star-
ši so mu pripovedovali, kako 
so policisti v Kranju varova-
li večje objekte (mostove, vo-
dovodni stolp …). Ko je očeto-
va mati prišla iz službe, je že-
lela, da se skrijejo v klet, ker 
jo je bilo strah, a je oče in nje-
gova sestra nista poslušala in 
sta ostala zunaj na dvorišču 
in opazovala dogajanje. Nad 
našo vasjo Bašelj je bil vod 
policistov, ki so z daljnogledi 
opazovali dogajanje v okolici 
Kranja in letališča ter sporo-
čali informacije o dogajanju. 

Preletavali sta jih vojaški leta-
li. Spomni se tudi bombardi-
ranja televizijskega oddajni-
ka na Krvavcu. To je tudi opa-
zoval, saj se iz naše vasi Krva-
vec dobro vidi. Povedal je 
tudi, da so gozdarji iz Kokre 
nažagali smreke čez cesto, da 
se jugoslovanska vojska ne 
bi prebila čez do Jezerskega 
vrha, a se je, in ga nato zased-
la. Po televiziji so spremlja-
li hude spopade na Medved-
jeku. V spominu mu je osta-
lo tudi dogajanje na letališču, 
kjer sta bila ubita tudi dva av-
strijska novinarja.« 

Tudi Juretov oče je bil 
v tistem času mladole-
ten fant, ki si je zapomnil 

predvsem dopust na morju 
tik pred vojno.

»Moj oče je bil v času voj-
ne star 16 let. Ne spomni se 
plebiscita in volitev, ima pa 
nekaj spominov na vojno. 
Po zaključku prvega letni-
ka je odšel s starši na mor-
je v Umag. Ravno en dan po 
vrnitvi domov v Kranj jih je 
obiskal bratranec, ki je pri-
šel naravnost s fakultete v 
Ljubljani. Povedal jim je, da 
bo vojna, in tako so na hit-
ro spakirali in se odpravili 
v Bohinj. Moj dedi je doma 
iz Bohinja, tako da so ime-
li tam tudi hišo. Glavne ces-
te so bile vse natrpane, zato 
so se peljali čez Jelovico. V 
Bohinju je bilo vzdušje kot 
po navadi in ni bilo nobe-
ne slutnje o kakršni koli voj-
ni. Na obletnico smrti očije-
ve prababice so imeli mašo, 
ko so zaslišali sirene. Pri-
čakovali so bombardiranje, 
zato so hitro odšli na planino 
Uskovnico, kjer so preživeli 
dan. Ostalo vojno obdobje so 
preživeli v hiši, kjer so spre-
mljali dogajanje po televizi-
ji. Oče se predvsem spomni 
Jelka Kacina. Po koncu voj-
ne so odšli nazaj v Kranj in 
življenje se je nadaljevalo 
kot po navadi. Očetu še da-
nes ni jasno, kako so lahko 
šli na morje tik pred vojno in 
kaj bi se lahko zgodilo, če bi 
ostali tam še dan več.«

Nadaljevanje sledi …

Spomini na leto 1991, 2. del
Zanimalo nas je, kako so prebivalci Gorenjske doživljali zgodovinske dogodke leta 1991. Za pomoč smo prosili prof. Ireno Rahotina z Gimnazije Franceta 
Prešerna iz Kranja. Dijaki so v šolskem letu 2020/2021 s svojimi starši in starimi starši opravili pogovore. Danes je pred vami drugi del.

Ostanki avtomobila na letališču Brnik, v katerem sta zgorela avstrijska novinarja. Ko sta se 
vozila po letališki pisti, so ju zadeli izstrelki tankov JLA; 28. junij 1991 / Foto: Marjan Mikluš
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Razgledi

Vaš razgled

Na Bledu so marsikoga presenetile kar štiri oznake za parkiranje na enem mestu. Kdo ve, 
morda pa gre za simbolno sporočilo, da pogosto v življenju vse preveč hitimo in si premalo 
časa vzamemo za počitek in za prijetne trenutke z ljudmi okoli sebe. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Bliža se mesec december, ko mesta dobijo praznično podobo, še zlasti najmlajše pa 
razveselijo trije dobri možje. Že ta konec tedna je pred nami prva adventna nedelja, 
ki prinaša prav posebno razpoloženje – naj vsem poleg upanja prinese tudi čim več 
medsebojnega razumevanja. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorazd Stariha

Po izvršenem posilstvu se 
je Janez Jerše dvignil s svoje 
žrtve in se vrnil nazaj k de-
lavcem. Marija je čutila mo-
kroto, se ogledala in videla, 
da ima suknjo zadaj krvavo, 
sprala jo je v potoku. Nekaj 
dni jo je nožnica zelo bolela, 
kasneje je bolečina prešla. 

Vsega dejanja, občevanja, 
je bilo konec prej kot v če-
trt ure. 

Na zaslišanju je Jerše po-
silstvo zanikal. Marija naj 
bi mu sama rekla, da je sta-
ra 16 let. Na njegovo vpraša-
nje, ali je že imela fanta in ali 
bi hotela biti njegova ljubica, 
da se je smejala, se naslonila 
na njegove prsi in ga poljubi-
la. On pa ji je dvignil krilo, jo 
zagrabil za golo osramje in 
ji potisnil prst desne roke v 
nožnico. Pri tem se je prep-
ričal, da je premlada in da še 
ni za rabo, da je bila še čista 
devica. Vendar se temu rav-
nanju ni upirala, ampak naj 
bi ga še spodbudila, da lah-
ko pride k njej spat, vendar 
tega ni storil. 

Tudi na soočenju je Jerše 
tajil meseno uživanje Mari-
je, ki je izjavila, da ji je moš-
ki ud samo nekoliko potisnil 
v nožnico in da je zato krva-
vela. Spet so razsodili, da 
iz Marijinih izjav ni mogo-
če potrditi, da je bila mese-
no zlorabljena zgolj nasilno. 
Po drugi strani takrat še ni 
bila stara 14 let in je bilo vsa-
ko občevanje z njo posilstvo. 
A vendar – prič ni bilo, zasli-
šani ni priznal in preiskavo 
so ukinili zaradi pomanjka-
nja dokazov.

V Zagorju je 2. junija 1849 
Ana Rutar prijavila, da se je 
njena dvanajstletna pastor-
ka, ki je bila pestrna njenega 
malega otroka, z njim spre-
hajala po železniškem delo-
višču. Dne 17. aprila 1849 

popoldan ob petih, ko je de-
lala v točilnici piva (lastnik 
je bil mož Rok), jo je pokli-
cal krojač, ki je bil pri njej v 
šteri, da ji ima tesar Wurm 
povedati nekaj pomembne-
ga. Wurm ni znal kranjsko, 
prevajal je krojač. Wurm je 
povedal, da je videl njeno 
pastorko, kako je šla v že-
lezniško skladišče, kjer je 
imel sobo skladiščnik Leo-
pold Paternolli (ki so ga zara-
di majhne postave vsi klica-
li Paternolšek). Ker se mu je 
zdelo sumljivo, kako dolgo 
deklice ni bilo ven, se je od-
ločil, da gre pogledat v skla-
dišče in jo je srečal ravno, ko 
je prišla skozi vrata in v roki 
imela nekaj denarja. Posu-
mil je, da je Paternolli dek-
le skrunil.

Rutarjeva je nato poklicala 
pastorko na zagovor in zah-
tevala omenjeni denar. Dek-
le se je prestrašilo, menjalo 
barve obraza, zanikalo, da 
ima denar, mačeha jo je pre-
iskala in v žepu predpasnika 
našla dva nova kovanca po 
šest krajcarjev, zavita v papir 
(predali so ju okrajni gos-
poski kot dokaz). Mačeha je 
bila prepričana, da je prišlo 
do skrunitve in jo je vpraša-
la: »To si torej zaslužila!?« 
Dekle se je še bolj prestrašilo 
in zbežalo. Stvar se je v piv-
nici hitro razvedela, Pater-
nolška so poklicali na zago-
vor, drugi moški so ga zmer-
jali in tudi Rutarjeva je v svo-
ji jezi »pustila jeziku prosti 
tek«.

Dogajanja ob gradnji 
železnice

spolnost  
in nasilje

Tino Mamić

Priimek Pavlič ima go-
renjske korenine. Gre za 
eno od različic pisanja iste-
ga priimka: Paulič, Pavčič, 
Pavšič, Paušič in Palčič. Iz 
Pavliča pa je nastal še prii-
mek Pavličič. 

V Sloveniji živi 1839 Pa-
vličev, število pa rahlo upa-
da. Tu je še 147 Pavčičev, 536 
Pavšičev, 18 Paušičev in 350 
Palčičev. Nastali so v različ-
nih krajih, zato ni nujno, da 
so si ljudje med seboj v soro-
du. So pa si v sorodu mnogi 
Pavčiči in Pavšiči. Verjetno 

to velja še posebno za oko-
lico Črnega Vrha nad Idri-
jo. Na Gorenjskem pa so si 
bržkone v sorodu Pavšiči in 
Palčiči. 

Priimek je nastal iz svetni-
škega imena Pavel. Ali Pavle 
v zvalniku, ki ga slovenščina 
ne pozna več. Spominja pa 

na ta sklon tudi prenekate-
ro gorenjsko hišno ime: pri 
Pavlešu, pri Pavleku, pri Pa-
velču, pri Pavležu, pri Pavle-
tu (teh najdemo v leksikonu 
hišnih imen hisnaimena.si 
kar 18), pri Pavliču. Slednji 
so v Žabljah, na Slovenskem 
Javorniku in v Puštalu. Hi-
šna imena so nazoren do-
kaz, da je priimek nastal iz 
imena Pavel.

Sveti Pavel ali apostol Pa-
vel, ki sicer ni bil eden od 12 
apostolov, je najprej kot rim-
ski vojak preganjal in pobi-
jal kristjane. Na Slovenskem 
je izjemno priljubljen sve-
tnik, zato je že v srednjem 
veku veliko otrok dobilo 

ime Pavel. Apostol Pavel se 
je rodil kot Savel okoli leta 
pet po Kr. v Tarzu v današ-
nji Turčiji v helenizirani ju-

dovski družini z rimskim 
državljanstvom. Po spreo-
brnjenju ob padcu s konja 
pred Damaskom se je iz ju-
dovstva spreobrnil v krščan-
stvo. Ob krstu si je spreme-
nil ime, prepotoval Sredo-
zemlje in v Evropo prine-
sel krščanstvo. Preživljal se 

je z izdelovanjem šotorov. V 
času cesarja Nerona so ene-
ga od najpomembnejših av-
torjev Svetega pisma v Rimu 
obglavili okoli leta 67 po Kr. 
Leta 2009 so arheologi v 
rimski cerkvi sv. Pavla zunaj 
obzidja, kjer naj bi po izro-
čilu bil pokopan apostol Pa-
vel, v sarkofagu odkrili kos-
ti iz prvega ali drugega stole-
tja. To je precej gotov zgodo-
vinski dokaz, zaradi katere-
ga lahko trdimo, da je apos-
tol v resnici pokopan v ome-
njeni baziliki. Arheologi so 
našli tudi ostanek njegovih 
oblačil iz lanenega blaga škr-
latne barve, obrobljenega z 
zlatimi nitmi. (Se nadaljuje)

Gorenjski priimki

Pavlič, »tamali«, 1. del

Lep in čitljiv vpis v urbarju iz leta 1586: Lucher Palig (U 1586, Devin, str. 143)

Tale zapis v katastru je nastal leta 1824 v Postojni (franciscejski kataster, SI AS 176/A/A1/s/
PUA).

Priimek je nastal iz 
svetniškega imena Pavel. 
Ali Pavle v zvalniku, ki ga 
slovenščina ne pozna več. 
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK_26. 11. 2021

HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_21_94
NALOGA

9 1 6
3 7 8 5

5 6 2 9
6 5 4 9

1 5 7 3 2 4
9 1 6 8

2 3 7 4
4 6 3 9

7 8 1
sudoku_LAZJI_21_94

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_21_94
NALOGA

4 2 9
3 8 2

1 3 2
2 1 9
6 5

5 8 7
5 4 3

7 4 1
2 9 5

sudoku_TEZJI_21_94

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_LAZJI_21_94
NALOGA

916
3785

5629
6549

157324
9168

2374
4639

781
sudoku_LAZJI_21_94

REŠITEV

982475163
137689425
564132789
623548917
815793246
749216538
296351874
451867392
378924651

Rešitev:

sudoku_TEZJI_21_94
NALOGA

429
382

132
219
65

587
543

741
295

sudoku_TEZJI_21_94

REŠITEV

472893516
318256794
695714328
521978643
867342159
943165872
154639287
239587461
786421935

Uspešna prodajalca
V gostilni se srečata zastopnika večjih trgovskih podjetij 
in se hvalita. 
»Že deset let Eskimom prodajam hladilnike!« reče prvi.
»Jaz pa že 15 let Američanom prodajam ure s kukavico,« 
pove drugi.
»Kaj pa je to takega? To pa res lahko počne kdorkoli.«
»Ja, ampak jaz poleg vsake ure prodam še dvajset kilogra-
mov hrane za ptice!«

Življenjsko zavarovanje 
Mož se vrne iz službe: »Žena! Danes sem na zavarovalnici 
sklenil življenjsko zavarovanje za sto tisoč evrov.«
»Super! Zdaj ti pa ne bo več treba za vsako malenkost 
obiskovati zdravnika!« 

Poskusi naj na lotu 
»Za našo fakulteto vaši rezultati ne zadostujejo,« reče 
profesor. »Toda na vašem mestu bi poskusil igrati loto.«
»Kako to mislite?«
»No, od 39 izpitnih vprašanj ste na 7 odgovorili pravilno.«

Na poroki 
Iz poročne dvorane stopita mladoporočenca. Otroka, 
deček in deklica, ju med igro zvedavo opazujeta. Deklica 
predlaga: »Ga prestrašiva?«
»Ja!« se hudomušno strinja deček. 
Otroka stečeta k ženinu, ga objameta in zakličeta: »Živijo, 
očka!« 

Lestvica hitov 
Ko se z Marico sporečeva, se počutim kot na rokovskem 
koncertu. Najprej poslušam nove stvari, potem pa pride-
jo na vrsto še največji hiti.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Med urejanjem uradnih zadev se boste zamislili in se na 
koncu vprašali, ali vse to res potrebujete. Vaš naslednji 
korak bo, da se odločite za spremembe in si s tem pre-
prečite odvečno delo. Vsak dan se lahko česa novega nau-
čimo.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Zadnje čase ste malo manj delovno aktivni in slej ko prej 
se vam bo to poznalo v denarnici. Že sedaj morate biti 
pazljivi, saj bo kasneje prepozno in boste samo slabe vol-
je. Radi bi vsem ustregli, a tega ne smete za vsako ceno.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Preveč se boste obremenjevali s tem, kaj si drugi mislijo 
o vas. Zavedati se morate, da vedno naredite vse, kar je v 
vaši moči, in če drugi tega ne vidijo, ni vaša krivda. Nikoli 
se ne smete spreminjati zaradi drugih, ampak samo zara-
di sebe.

Rak (22. 6.–22. 7.)
V teh dneh vam bo največ pomenilo delovno ustvarjanje, 
saj se na ta način najbolj izražate in pokažete vse svoje 
vrednote. Ker se boste od drugih stvari oddaljili, lahko pri-
čakujete opazke, ki pa se vas ne bodo dotaknile. Presene-
čenje.

Lev (23. 7.–23. 8.)
V vsem hitenju ne smete pozabiti na druge, prav tako 
pomembne zadeve. Morate si razporediti delo in si nare-
diti urnik opravkov. So stvari, ki so nujne in povezane s 
poslom, in so stvari, ki prinesejo osebno srečo. Vsega naj 
bo po malem.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Pride dan, ko stremite k popolnosti in si želite vse, in je 
dan, ko bi najraje obstali in ne naredili nič. Samo dihali in 
pač živeli. Vse to je normalno in zaradi takih občutkov ne 
smete biti tako samokritični. Petek bo za vas dober dan.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Iskali boste razloge, zakaj se ne počutite dobro v svoji 
koži. Seveda jih boste na koncu tudi našli, a ni nujno, da 
bodo pravi. Zgolj izhod v sili. Svet je lep, le pravilno ga je 
treba videti. Vzeli si boste čas zase in se posvetili lepim 
trenutkom.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Naučili ste se že, da se morate ustaviti še pravi čas, da ne 
pride do negativnih posledic. V tem tednu bo zopet na pre-
izkušnji, ali to res velja. Na koncu boste več kot zadovoljni. 
V poslovnem svetu vas čakajo večji in zanimivi projekti.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
V pričakovanju dobrih novic boste že vnaprej veseli in 
naredili si boste dober načrt, kako iztržiti čim več. Po dol-
gem času lahko spet pričakujete trdno finančno stanje, kar 
vam pomeni več, kot si priznate. Konec tedna bo pester 
in zabaven.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Polni boste čustev in tokrat tega ne boste skrivali, ne sebi 
in ne drugim. Ljubezen je zato, da se deli med ljudi, in z 
razdajanjem ni nič narobe. Tudi nasprotna stran ne bo nič 
zaostajala. Pred vami so lepi dnevi, ki bodo trajali in trajali.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Ne smete se ustaviti ob prvi oviri, ki se vam postavi na pot. 
Ovire so samo zato, da vam ne postane dolgčas. Preska-
kovati znate dobro, treba se je samo odriniti. Čaka vas kar 
nekaj sprememb in pomembnih odločitev. Veselje.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Preteklo obdobje vam ni bilo pisano na kožo, a žal niste 
imeli druge možnosti, kot da sprejmete posledice svojih 
dejanj in odločitev. Še vedno niste povsem »iz vode«, zato 
ne hitite preveč naprej, kajti vse vas bo počakalo. Počitek.
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_26. 11. 2021

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. 
in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj  
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 8. decembra 
2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Zbranih je 140 
najboljših receptov 
slovenskih 
gospodinjstev, 
ki nam lahko 
popestrijo jedilnike. 
Razdeljeni so 
na skupine jedi: 
juhe, predjedi, 
enolončnice, 
mesne jedi, ribe, 
zelenjavne jedi, 
solate, krompirjeve 
jedi, močnate jedi, 
testenine in sladice.
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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.

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani

                        + poštnina

10
EUR

www.gorenjskiglas.si  
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Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom KNJIGA ZA 
LJUBITELJE PAŠTET IN NAMAZOV, ki je bila objavljena v Go-
renjskem glasu 12. novembra 2021, so: Jože Videmšek iz Dom-
žal, ki prejme 1. nagrado (darilna kartica OBI v vrednosti 20 
EUR), Breda Černe iz Radovljice in Sonja Gregorič iz Kranja, ki 
prejmeta 2. oz. 3. nagrado (knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi). 
Nagrajencem čestitamo!

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                 PETKOVA PRIREDITEV 

                     Izvaja: Uš lutke                                        
                 JURI MURI V AFRIKI 

                       Petek, 26. november 2021, ob 17.30  
                       OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                 SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Zavod Kult   
                  ČUK NA PALICI 

                                        Sobota, 27. november 2021, ob 10.00 
          www.pgk.si                           Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
BANJA VRUČICA: 10.–17. 12., PRIJAVE TUDI ZA TURISTIČ-
NE BONE: STRUNJAN, BERNARDIN, ŠMARJEŠKE TOPLICE, 
RADENCI.  www.rozmanbus.si

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. 

Gorenjski glas 
nagrajuje zvestobo.

Za sodelovanje v žrebanju vam ni treba storiti ničesar Žrebanje bo potekalo v sredo, 15. 12. 2021,  
nagrajenci pa bodo v Gorenjskem glasu objavljeni v petek, 17.12.2021.

Naročite se na Gorenjski glas, pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.

 

1 x pralni stroj Electrolux

5 x palični mešalnik  
Bosch

Drage naročnice in naročniki, bliža se konec leta,  
ko bomo že četrto leto zapored iz naročniške baze 
izžrebali šest prejemnikov lepih nagrad. Glavna 
nagrada je pralni stroj Electrolux, podelili bomo  
še pet paličnih mešalnikov Bosch. V žrebanju  
za palične mešalnike bodo sodelovali  
vsi naročniki, ki so na Gorenjski glas naročeni  
najmanj eno leto, v žrebanju za pralni stroj pa vsi 
naročniki, ki so na Gorenjski glas naročeni  
najmanj deset let. 

Splača se biti del naše velike družine naročnikov!

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

OBVESTILA

Sejem rabljene smučarske opreme
Bled – Na Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja Bled bo pri-
hodnji konec tedna, od petka, 3., do nedelje, 5. decembra, 
potekal tradicionalni sejem rabljene smučarske in zimske 
športne opreme, ki ga organizira Smučarski klub Bled. Se-
jem bo organiziran ob upoštevanju navodil in priporočil 
NIJZ ter skladno z veljavnimi odloki. Rabljeno smučarsko 
opremo bo mogoče prodati oziroma kupiti v petek od 16. do 
20. ure ter v soboto in nedeljo od 9. do 18. ure.

Delavnica adventnih venčkov
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi 
jutri, v soboto, 27. novembra, od 9. do 12. ure na delavnico 
adventnih venčkov, ki bo v starem župnišču na Mestnem 
trgu 38. Na delavnici si sodelujoči lahko izdelajo venčke iz 
naravnih materialov, ki jih člani naberejo v bližnjih gozdovih 
in na Primorskem. Osnove iz slame kupijo, prav tako sveče. 
Predlagajo, da si osnove za venčke shranite in jih prinesete 
s seboj na delavnico. Za pokrivanje stroškov se priporočajo 
za prostovoljne prispevke, morebitni čisti dohodek od delav-
nice pa namenijo za Karitas. Letos je obvezno izpolnjevanje 
pogoja PCT za animatorje in udeležence delavnice. Informa-
cije na telefonu 051 344 119. 

Obvestilo Društva upokojencev Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj obvešča svoje člane, da 
začnejo redno delovati v ponedeljek, 6. decembra.

RAZSTAVE

Izložbe domišljije: prodajne razstave umetnikov in 
rokodelcev
Škofja Loka – V Škofji Loki se že sedmo leto ustvarjalno-kul-
turniška scena povezuje in za individualne obiskovalce po-
nuja nepozabno praznično izkušnjo. Obiskovalcem starega 
mestnega jedra Škofje Loke želijo ponuditi umetniška dela 
in kakovostne izdelke umetnikov, rokodelcev, fotografov, 
oblikovalcev in drugih ustvarjalcev, ki si jih lahko izberejo 
za izvirna in unikatna darila, primerna za decembrsko ob-
darovanje. Letos bodo z vami med 3. in 31. decembrom na 
dvanajstih lokacijah v starem mestnem jedru Škofje Loke.

PREDSTAVE

Medrug Polanci
Poljane – Gledališka sekcija Kulturnega društva dr. Ivan Tav-
čar Poljane vabi v soboto in nedeljo, 27. in 28. novembra, 
obakrat ob 19. uri v Kulturni dom Poljane na ponovitvi igre 
Andreja Šubica Medrug Polanci. Predstava pomeni vrhunec 
letošnjih aktivnosti kulturnega društva ob praznovanju 170. 
obletnice rojstva Ivana Tavčarja in nekaj bližnjih obletnic ne-
katerih likovnih ustvarjalcev, ki izhajajo iz Poljanske doline 
(Janez Šubic, Franc Ksaver Zajec, Ivan Franke, Ive Šubic). 
Število gledalcev je omejeno, nujen je pogoj PCT.

Povečalo se je zanimanje za 
pobudo o nastajanju občine 
Lesce - Begunje, zato je dobro 
poznati dejstva. Podpora ideji 
je množična.
Po ustavi in zakonu imamo 
državljani neodtujljivo pravi-
co odločati o načinu uresni-
čevanja skupnih interesov. To 
pomeni odločati, kako in v 
kakšni občini želimo živeti, ob 
pogoju, da so za to izpolnjeni 
predpisani pogoji. 
O ustanovitvi občine odloča 
Državni zbor Republike Slo-
venije z zakonom, in sicer na 
podlagi predhodnega posveto-
valnega referenduma. Mnenja 
vseh drugih za državni zbor 
niso obvezujoča.
Začetna ideja je bila najprej 
strokovno preverjena, zados-
ten pogoj pa je bil izpolnjen, 
ko so ljudje v anketi izrazili 
množično podporo.
V koordinacijskem odboru 
smo poleg dveh članov in 
predsednice Sveta KS Lesce še 
trije krajani iz Lesc in eden iz 
Begunj. Članica koordinacije 
je bila do konca junija letos 
tudi predsednica Sveta KS Be-
gunje, ki se je potem, ko je bila 
ideja že globoko v javnosti, iz 
osebnih razlogov umaknila, a 
je zagotovila, da idejo podpi-
ra. Anketo je izvajalo petdeset 
krajanov. Svet KS Lesce je v 
aktivnosti vključen ves čas, 
Svet KS Begunje pa se je po 
začetnem navdušenju novem-
bra letos odločil drugače. 
Dne 17. marca letos sta sve-
ta KS Lesce in Begunje na 
skupnem sestanku ugotovila, 
da imata podobne poglede 
na nerešene izzive in možne 
rešitve. O tem sta v krajevnih 
novicah obvestila krajane, ki 
so v anketi množično menili, 
da je rešitve bolje kot v sedanji 

Občina Lesce 
- Begunje, 
množična 
podpora!

občini iskati v organiziranju 
nove občine. Od 600 vpraša-
nih (21 odstotkov volivcev) se 
jih je v podporo aktivnostim 
za ustanovitev nove občine v 
Lescah izreklo 90 odstotkov v 
Begunjah pa 77 odstotkov.
Dobrodošli so predlogi kraja-
nov, ki želijo prispevati svoje 
mnenje, da bi bili še uspešnej-
ši.
Potem ko je Svet KS Lesce 
ugotovil, da odgovori župana 
Občine Radovljica niso za-
dovoljivi, in zaradi mnogih 
drugih njegovih nasproto-
vanj, je sprejel sklep, da pobu-
do za novo občino podpira in 
je skupaj s stališči na spletni 
strani objavil predstavitev 
Kakšna bi bila Občina Lesce 
- Begunje?
Da bi še enkrat preverili voljo 
volivcev glede pobude za raz-
pis posvetovalnega referendu-
ma, na katerem bi se lahko vsi 
volivci izrekli neposredno, je 
bilo na območju obeh KS or-
ganizirano zbiranje podpisov. 
Od števila podpornikov je bilo 
odvisno, kako naprej. V KS 
Lesce je pobudo podpisalo 354 
volivcev, v KS Begunje pa 144. 
Skupaj torej 498 volivcev (več 
kot deset odstotkov volivcev). 
V pobudi, izročeni Državne-
mu zboru RS, so predstavljeni 
dokazi, da so za ustanovitev 
nove občine izpolnjeni vsi z 
ustavo in zakoni predpisani 
pogoji. To pomeni, da je mož-
no volivce bodoče občine vpra-
šati, kaj o tem mislijo. Če bo 
posvetovalni referendum raz-
pisan, bodo pred odločanjem 
lahko organizirane javne 
obravnave in se bodo volivci 
lahko temeljito informirali o 
vseh zadevah, od katerih so 
bistvene že objavljene na sple-
tnih straneh KS Lesce.
Nobenega razloga ni, da v 
zelo kratkem času v KS Lesce 
in KS Begunje ne bi rešili ve-
čine nakopičenih problemov. 
To je možno, ker bi nova obči-
na po pokritju vseh z zakoni 
predpisanih obveznosti imela 
do 2,5 milijona evrov za in-

vesticije in transferje. O dol-
goročnem razvoju bi odločal 
novoizvoljeni občinski svet. V 
njem bi bili sorazmerno za-
stopani svetniki iz obeh KS. 
Predstavljati si je treba, kaj bi 
lahko naredili v desetih letih s 
25 milijoni evrov, kar je nekaj-
krat več, ko je sedanja udelež-
ba v proračunu Občine Rado-
vljica. Najpomembnejše pa je, 
da bi o razvoju odločali sami.
Ljudje, ki živimo v KS Lesce 
in KS Begunje, imamo veliko 
skupnega. Ne živimo v mes-
tih, ampak v vaseh, zato smo 
si bližje. Povezuje nas skupna 
komunalna infrastruktura, s 
katero imamo veliko izzivov, 
potrebujemo urbanistične 
dokumente za posamezna 
območja in za širše skupno 
območje, hodimo v iste trgovi-
ne, v isto osnovno šolo, imamo 
isto upravno enoto, hodimo iz 
kraja v kraj v službo v dobro 
razvito gospodarstvo. Skratka, 
podobni smo si in verjamemo, 
da bi znali odločati o pogojih 
svojega življenja, za razliko od 
sedanjega stanja, ko o tem od-
ločajo drugi. Zagotovo bi bili 
učinkovitejši pri zadovoljeva-
nju skupnih potreb. 
Nova občina bi bila povpreč-
no velika slovenska občina. 
Eden od pogojev je minimalno 
število pet tisoč prebivalcev. 
Lesce jih imajo 3496, Begunje 
pa 2284, skupaj torej 5780. 
Skupaj zato lahko naredimo 
občino, posamič pač ne, ker so 
trenutno taki predpisi. 

V sedanjem 26-članskem ob-
činskem svetu je iz KS Lesce 
le en član, iz KS Begunj pa ni 
nikogar. 
Dovolj je razlogov, da se lju-
dem da možnost, da se na 
posvetovalnem referendumu 
odločijo, kako naprej. Povsem 
demokratično in v skladu z 
ustavnimi pravicami je, da o 
taki možnosti razmišljamo 
in ustvarjamo pogoje za tako 
odločanje. Seveda gre za vpliv, 
besedo in denar. Gre tudi za 
identiteto, razvoj, boljše re-
šitve ter pravico odločanja o 
svoji poti. Ne pozabimo, da 
je skupni interes le seštevek 
posamičnih med seboj usklaje-
nih interesov, ker pač drugače 
nikoli ni bilo in nikoli ne bo. 
Vedno je v življenju tako, da 
posamezniki in manjše sku-
pine zainteresiranih dajemo 
različen prispevek pri vsem, 
kar seveda ni nič narobe, prav 
nasprotno, tako je na vseh 
področjih življenja. Ali bomo 
prebivalci območja nove obči-
ne na posvetovalnem referen-
dumu imeli možnost večinsko 
odločati o pobudi, bo odločil 
Državni zbor RS.

Člani koordinacije: 
Jakob Demšar,  

dr. Matjaž Geršič,  
Tatjana Justin,  
Zlatko Kavčič,  

Vladimir Kovač,  
Matjaž Planinšek,  

Janez Urbanc



POSESTI
KUPIM manjšo kmetijo ali vzamem v 
zameno za dosmrtno preživljanje, tel.: 
030/387-288 21002918

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Panda cross 1.3, disel, letnik 
2006, 4 x 4, zelene barve, 120.000 
km, lepo ohranjena, tel.: 041/227-
338 21002894

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23a, Kranj, tel.: 031/629-
504 21002670

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 21002669

MOTORNA KOLESA
KUPIM

RABLJEN ali nov UTV štirikolesnik, 
tel.: 031/834-131 
 21002917

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

MALO rabljene zimske gume dimenzije 
205 60 R16, tel.: 031/678-828  
 21002827

JEKLENA platišča R14 x 165-185 
(4/11 cm), tel.: 031/883-019 
 21002909

ZIMSKE gume za R Escape s platišči, 
ugodno, tel.: 068/177-277 21002874

STROJI IN ORODJA
PRODAM

12 V vitel, vidja kline fi 400, 600 mm, 
tel.: 041/364-504 21002911
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice
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MALI OGLASI
T: 201 42 47 
E: malioglasi@g-glas.si

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

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

Rezultati 94. kroga – 24. november 2021
7, 10, 13, 15, 19, 21, 33 in 31

Loto PLUS: 5, 6, 9, 14, 17, 21, 37 in 33
Lotko: 4 3 5 3 2 8

Sklad 95. kroga za Sedmico: 1.560.000 EUR
Sklad 95. kroga za PLUS: 580.000 EUR
Sklad 95. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

OPREMLJENO 3-SS v hiši, v okolici 
Šenčurja, velik vrt, mirna lokacija, na 
obrobju vasi, 600 EUR+ stroški, tel.: 
031/374-706 21002906

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

STROJNI primež, čeljust 200 x 80, in 
rabljen elektromotor 4,7 kw in 1420 
obr./min., tel.: 031/279-942 21002893

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

30 M2 granit tonalita, 2–3 cm debe-
line, različne velikosti, po simbolični 
ceni, tel.: 031/584-796 
 21002901

HRASTOVE plohe, tel.: 041/361-100  
 21002872

PLOŠČICE granitogres, velikost 30 x 
30, tel.: 040/614-605 
 21002875

SUHE hrastove deske, 5 cm, ugodno, 
tel.: 041/855-359  
 21002919

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 21002664

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
031/826-621 21002809

SUHA bukova, razžagana drva, Gorje, 
tel.: 031/561-707  
 21002876

SUHA bukova drva v okolici Kranja, 
tel.: 041/971-508 
 21002879

SUHA bukova drva, Poljanska dolina, 
tel.: 041/264-265 21002903

SUHA mešana drva, metrska ali razža-
gana, s prevozom, tel.: 031/229-151  
 21002904

SUHA mešana drva in pelete za kurja-
vo, tel.: 031/271-151 21002907

PODARIM

SUHA mešana drva, okolica Hotavelj, 
tel.: 051/207-008 21002871

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

POSTELJO, leseno, masivno, 120 x 
200, in leseno omaro, tel.: 040/552-
824 21002885

SEDEŽNO garnituro, 2 fotelja, novo 
klubsko mizo, zelo ugodno, tel.: 
031/584-796 21002902

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

OLJNI gorilec Lamborghini, malo rab-
ljen, tel.: 040/363-389 21002908

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko CFB, odlič-
no ohranjeno, ali B.Es.As harmoniko, 
tel.: 040/739-512 21002873

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, značke, kovance, sli-
ke, srebrnino, luči, zastave in drugo, 
tel.: 068/173-293 21002807

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 21002915

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 21002668

ZBIRAM značke, če jih imate, me, pro-
sim, pokličite, tel.: 041/890-840  
 21002870

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, različne velikosti in moti-
vi, prodam s 50-odstotnim Miklav ževim 
popustom. Lepo darilo, tel.: 040/567-
544 21002820

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

Zdravo 
pridelovanje 
rastlin se prične 
z zdravim in 
kakovostnim 
semenom.  
Zato je nujno, da 
dobro poznamo 
rastline in 
pridelavo semen.  
S pomočjo brošure 
bomo spoznali 
tehnološke 
postopke in si 
pridelali seme 
za domač vrt, pa 
tudi za prodajo 
ob upoštevanju 
zakonskih 
določil.

Brošuro 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.

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura    

                        + poštnina
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EUR
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V Luninih bukvah 
je kot vedno 
Lunin koledar 
po mesecih 
s setvenimi 
podatki, vrtni 
koledar opravil v 
zelenjavnem in 
okrasnem vrtu, 
v rastlinjakih in 
visokih gredah 
ter horoskop za 
leto 2022.
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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

8,20
Število strani: 52 strani, 23,5 x 32 cm  

EUR

Muzej jaslic Brezje 
bogati zbirka preko 
450 jaslic iz 67 držav 
celega sveta, ki je 
edinstvena ne  
samo na območju 
Slovenije, ampak  
tudi širše.

Katalog obsega  
302 strani, v njem  
je z barvnimi  
fotografijami in  
teksti predstavljenih 
100 jaslic, ob tem je 
opisana zgodovina 
nastanka jaslic 
ter značilnosti 
različnih območij.

                        + poštnina

14   50
EUR

www.gorenjskiglas.si

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

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 27. novembra
10.00 Svetlana Makarovič, Zavod Kult: ČUK NA PALICI (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 29. novembra
19.30 Simona Semenič: LEPE VIDE LEPO GORIJO (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 27. 11.
18.10, 20.00 HIŠA GUCCI
15.30, 16.30 ČAROBNO POTOVANJE NA 
LUNO, sinhro.
15.40, 18.20, 20.10 IZGANJALCI DUHOV: 
ZAPUŠČINA
17.40, 20.30 JUŽNI VETER – POSPEŠEK
20.50 VEČNI
21.10 DUNE: PEŠČENI PLANET
17.20 NI ČAS ZA SMRT
16.00, 18.00 PRI ADDAMSOVIH 2, sinhro.
15.50 TAČKE NA PATRULJI: FILM, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 26. 11. 
20.00 MORENA

Sobota, 27. 11.
20.00 IZGANJALCI DUHOV: ZAPUŠČINA

Nedelja, 28. 11.
19.00 MORENA

Organizatorji filmskih predstav si  
pridržujejo pravico do spremembe  
programa.

KINO SPORED

www.gorenjskiglas.si
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OSMRTNICA 
Je čas, ki da, 
in čas, ki vzame, 
in je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine. 

Mnogo prezgodaj me je zapustil moj ljubi mož 

Franc Kovač 
Pogreb bo v soboto, 27. novembra 2021, ob 13. uri na pokopališču v Kranju.

Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žena Majda

ZAHVALA

V 81. letu starosti se je poslovila draga žena 

Angela Brolih 
rojena Tomažič, z Visokega pri Kranju

Iskreno se zahvaljujem prijateljem, sosedom, sorodnikom in 
znancem za izrečena sožalja in tople besede, darovano cvetje, 
sveče in sv. maše. Zahvala g. Slavku Kalanu za lep pogrebni 
obred, pogrebni službi Navček, pevcem, trobentaču, nosačem 
ter medicinskemu osebju Bolnišnice Jesenice. Posebna zahvala 
Tatjani in Jožu Pikšu za vso nesebično pomoč. Hvala vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Ko prebujalo se je jutro,
tiho si odšla,
pustila si sledi svojih rok,
prazen dom in bolečino.

ZAHVALA

V 88. letu se je od nas za vedno poslovila naša draga

Ivana Sodnikar
iz Stražišča pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje. Zahvaljujemo se 
duhovniku g. Bojanu Likarju, pevcem in govorniku za lepo oprav
ljen poslovilni obred. Topla zahvala gre tudi Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice, kjer je bivala zadnje leto.

Vsi njeni

Srce je omagalo,
dih je zastal, 
a na njo spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

V 94. letu življenja nas je za vedno zapustila naša draga žena, 
mama, babica, prababica

Ljudmila Škrjanc
18. 9. 1928–11. 11. 2021, iz Seničnega

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, znancem in prijateljem za 
izrečena sožalja, cvetje in sveče. Iskrena hvala gospodu župniku 
za opravljen cerkveni obred in pevcem Lipa. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

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

V SPOMIN

Mineva žalostno leto, od kadar nas je zapustil dragi mož, ati,  
ata, brat, stric 

Franci Logar
p. d. Pilarjev Franci z Olševka

Kadar si odhajal od doma, si se vedno poslovil. Tistega četrtka pa 
si odšel brez pozdrava. Čakamo te in poslušamo, da bi slišali tvoj 
glas in ozrli tvojo pojavo. Toda slednjič se zavemo, da te ni in te ne 
bo. Ne moremo razumeti usode, ki nas je doletela. 
Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob, prižgete svečko, se ga 
spomnite v molitvi in ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Hvala ti, Franci, za vse življenje,
hvala za čas, za ljubezen, za skrbi.
Hvala za bisere, vtkane v trpljenje,
večna naj ti lučka, Franci, gori.

ZAHVALA

V 81. letu starosti se je od nas poslovil 

Božidar Jernej 
Malovrh

iz Čirč pri Kranju

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pomagali v težkih trenutkih, 
vsem, ki ste se poslovili od njega, in tistim, ki se ga boste 
spominjali v prihodnje. Hvala bratu Vinku za opravljeno daritev 
svete maše in ganljive besede ob slovesu.

Vsi njegovi
Čirče, november 2021

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno  
z nami.

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

2 brazdni obračalnik Lemken 16«, oh-
ranjen, tel.: 031/223-102 21002881

KOSILNICO Muta Gorenje, tel.: 
04/57-25-449, 041/386-758 
 21002905

MLEKOVOD na 2 enoti Alfa laval, pre-
vozni bazen, 250-litrski, in hladilnk, 
tel.: 031/223-102 
 21002878

TRAKTORSKI snežni plug dolžine 2 
m, višine 0,60 m, tel.: 051/650-222 
 21002889

VEČ jeklenic za vlečenje hlodov v goz-
du ali kaj drugega, debelina fi 10–25 
m, tel.: 031/512-421 21002898

KUPIM

MOTOKULTIVATOR ali kosilnico, s 
pogonom kose na sredini, za strmine, 
tel.: 031/492-941  
 21002921

TRAKTOR, lahko s priključki, in 
mini bager, lahko tudi v okvari, tel.: 
031/500-933 21002686

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči jedilni krompir, sora in 
desire, tel.: 041/971-508 
 21002880

JEČMEN slabše kvalitete, ugodno, 
tel.: 040/800-278 21002865

KORUZO, ječmen, pšenico, lahko tudi 
mleto, možna dostava, Zg. Bitnje, tel.: 
031/311-924  
 21002916

RUMENO in rdeče korenje, rdečo 
peso, zelje, kifelčar, kolerabo, črno 
redkev, tel.: 041/549-713 
 21002920

SILAŽNE bale, tel.: 041/855-753  
 21002924

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
črne pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 21002667

14 dni starega ČB bikca, tel.: 
031/282-734 21002923

4 leta staro, pašno, jalovo kravo, tel.: 
040/237-812 
 21002886

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
041/350-503  
 21002891

BIKCA ČB, starega 10 dni, in teličko 
križanko ČB/BAQ, staro 10 dni, tel.: 
031/446-519 
 21002897

BIKCA simentalca, pašnega, starega 
9 mesecev, težak 320 kg, tel.: 04/51-
46-808, 041/772-647  
 21002900

ČB bikca, starega 20 dni, tel.: 
031/247-805 21002892

ČB telico, v 9. mesecu brejosti, tel.: 
041/341-420 21002922

DOMAČE meso od telička in krave, po 
ugodni ceni, tel.: 041/851-862  
 21002895

KRAVE simentalke s teletom ali brez, 
po izbiri, tel.: 041/612-032 
 21002890

PRAŠIČE, težke od 120 do 180 kg, 
in izločene svinje do 300 kg, možnost 
dostave, tel.: 041/455-732 21002671

TELICO ciko, brejo 6 mesecev, tel.: 
051/734-062 21002888

VEČ ČB bikcev, starih od 14 dni na-
prej, tel.: 031/427-058 21002877

VEČ ČB bikov, starih od 9 mesecev 
naprej za nadaljnjo rejo ali zakol, za več 
informacij pokličite, tel.: 041/331-887  
 21002883

VEČ ČB bikcev, tel.: 041/350-423  
 21002887

VEČ telet ČB pasme, tel.: 041/378-
920 21002899

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 21002666

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 21002767

KUPIM

LATE za kozolec, tel.: 041/662-280  
 21002896

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IZBERI, d.o.o., Dunajska c. 5, Lj., išče 
raznašalce časopisa (s.p., dopolnilna 
dejavnost) na območju Kranja in okoli-
ce, Škofje Loke in okolice, Cerkelj na 
Gor., Radovljice, Lesc in Bleda (cen-
ter). Dodatne informacije: zaposlitve@
izberi.si, tel.: 040/889-577 
 21002707

PRODAJALEC/KA – V podjetju KAMM 
d.o.o, Poslovna cona A19, 4208 Šen-
čur, zaposlimo osebo za delo v malo-
prodajni trgovini. Delo je razgibano, 
zanimivo in poteka v dveh izmenah. Pri-
jave pošljite po e-pošti: tanja@kamm.si 
 21002884

IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč starejšim na 
domu, družabništvo, tel.: 040/773-
303 21002882

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  
 21002665

ADAPTACIJA – 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  
 21002786

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  
 21002913

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 21002914

RAZNO
ZBIRAM in odvažam odpadno železo, 
aluminij, inox, baker, odvoz brezpla-
čen, tel.: 070/385-956 
 21002847

PRODAM

RAČUNALNIŠKI stol, zložljivo posteljo 
in klop iz ratana, tel.: 040/705-145  
 21002912

ROČNO motorno škropilnico in zračno 
pištolo, tel.: 041/364-504 21002910

Trgovina z nakitom Bari art v Kranjski Gori zaposli  
2–3 prodajalce (m/ž). Začetek dela je približno 1. de-
cembra 2021. Nudimo prilagodljiv urnik. V decem-
bru trgovina dela vse dni v tednu. Trenutno je trgovina  
odprta od 11. do 19. ure. Lahko ste študent, s. p., d. o. o., 
upokojenec ali fizična oseba. Izkušnje v prodaji so zaželene.  
Potrebno je začetno znanje angleščine, zaželeno tudi 
nemščine in italijanščine, ker gre za delo s turisti. Za 
vse druge informacije pišite na bariart17@gmail.com 
ali pokličite 041 955 831. O nas lahko preberete na  
https://www.facebook.com/bariartSI.
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Zahvale, 
osmrtnice
Žalost in hvaležnost lahko 
izrazite z objavo osmrtnice 
ali zahvale v različnih 
velikostih.

Naročila sprejemamo
po telefonu: 04/201 42 47 ali 
e-pošti: malioglasi@g-glas.si
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Danes bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne oslabele. 
Meja sneženja se bo zjutraj ponekod spustila do alpskih dolin. 
Jutri bo občasno še deževalo, zjutraj in dopoldne lahko tudi 
snežilo. V nedeljo bodo še manjše padavine, deloma plohe. 
Popoldne se bo oblačnost trgala.

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

Maša Likosar

Kranj – Akcija Naj javno stra-
nišče je namenjena ozave-
ščanju javnosti o pomenu 
stranišč in informiranju čla-
nov in nečlanov društva, kje 
v obiskanih občinah in ben-
cinskih servisih ob avtoce-
stah v Sloveniji imajo mož-
nost dostopa do sanitarij. 
Med letom so člani komisi-
je prevozili 4063 kilometrov 
in izvajali terensko ocenje-
vanje na 158 lokacijah jav-
nih stranišč po vsej Sloveni-
ji. Ocenjevali so dostopnost, 
označenost dostopa, ureje-
nost, število sanitarij, sani-
tarije za invalide, opremo in 
higienski material. Preve-
rili so, kakšno je stanje jav-
nih stranišč v 11 mestnih ob-
činah, 84 drugih občinah in 
56 bencinskih servisih ob 
avtocestah v Sloveniji.

Komisija društva je ugo-
tovila, da imajo v mestni ob-
čini Ptuj najlepše urejena 
javna stranišča v kategoriji 
mestnih občin. V kategoriji 
ostalih občin si je prvo mes-
to prislužilo Krško, v kate-
goriji bencinskih servisov 

pa Bencinski servis Petrol 
Mlake, smer Italija. Stra-
niščno metlico za najslab-
še urejena javna stranišča 
leta 2021 so dobili mestna 
občina Nova Gorica, občina 

Vrhnika in Bencinski ser-
vis OMV Lukovica, smer 
Ljubljana. 

Edina gorenjska mestna 
občina, to je mestna obči-
na Kranj, se je uvrstila na 

sedmo mesto. Med drugi-
mi občinami se je najviš-
je, na šesto mesto, zavihtel 
Bohinj, ki je zbral tudi naj-
več točk. Sledila ji je obči-
na Bled na sedmem mes-
tu. Med bencinskimi servi-
si se je najbolje uvrstil Ben-
cinski servis Petrol Voklo, 
smer Ljubljana (25. mesto). 
V občinah Jesenice, Men-
geš, Naklo, Šenčur, Tržič in 
Žirovnica javnih stranišč še 
vedno nimajo, zato so jim 
tudi letos za spodbudo pri 
gradnji podelili zidak.

Boštjan Ropič, predse-
dnik komisije za ocenje-
vanje javnih stranišč, je na 
sklepni prireditvi povedal: 
»Tudi letos so morale obči-
ne na javnih straniščih za-
gotavljati razkužilo. Večina 
stranišč ga ima. Prav tako 
je na javnih straniščih po-
memben urnik čiščenja na 
vidnem mestu, ki ga žal veli-
ka večina občin nima. Ugo-
tavljamo, da kar nekaj občin 
nima stranišča, namenjene-
ga invalidnim osebam na in-
validskih vozičkih oziroma 
imajo na voljo le ženski in 
moški del sanitarij.« 

Najbolje urejena stranišča
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je že trinajstič podelilo priznanja za najbolj urejena javna 
stranišča v Sloveniji. Razglasitev je potekala na svetovni dan stranišč.

Na Gorenjskem so javna stranišča ocenili v mestni 
občini Kranj in občinah Bohinj, Bled, Medvode, Kamnik, 
Radovljica, Domžale, Kranjska Gora in Škofja Loka ter na 
bencinskih servisih v smeri Ljubljane in Avstrije – Petrol 
Voklo, Petrol Jesenice in OMV Radovljica. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so v sredo potrdili li-
stino o pobratenju s kitaj-
skim mestom Zhangjiakou 
in pooblastili župana Matja-
ža Rakovca za podpis. Kranj 
je s Zhangjiakoujem stike 
navezal že pred leti, pred-
vsem na področju športa in 

podjetništva, junija 2019 pa 
sta mesti podpisali pismo 
o nameri prijateljskega po-
vezovanja. Nekatera kranj-
ska podjetja so vmes tudi že 
vzpostavila poslovne vezi s 
skoraj petmilijonskim kitaj-
skim mestom, ki bo februar-
ja eno od prizorišč zimskih 
olimpijskih iger v Pekingu. 
V Zhangjiankouju, ki slovi 

po najsodobnejši športni in-
frastrukturi na svetu, bodo 
tekmovali v smučarskih sko-
kih, smučarskem teku, bia-
tlonu, nordijski kombina-
ciji, deskanju na snegu in 
smučanju prostega sloga. 

Mestna občina Kranj je po-
bratena z dvajsetimi mes-
ti, vsa so evropska, večina pa 
jih sodi pod države nekdanje 

Jugoslavije. Zhangjiakou je 
prvo mesto z druge celine in 
hkrati prvo azijsko mesto v 
procesu pobratenja. Podpis 
listine o pobratenju bo pred-
vidoma potekal v živo po sple-
tu. »Kranj ima znanje, Kitaj-
ci drugo najmočnejše gospo-
darstvo na svetu, zato gre pri 
pobratenju za vzajemno ko-
rist,« pravijo na občini.

Kranj se bo pobratil z Zhangjiakoujem

Tržič – Občina Tržič izvaja sanacijska dela na cesti Pot na 
Bistriško planino proti Vili Bistrica. Predvidena je gradnja 
podporne konstrukcije, med sanacijo bodo rekonstruirali 
tudi polovico ceste, kjer bodo zamenjali asfalt in ustroj ceste. 

Sanacija usada na cesti Pot na Bistriško planino

Škofja Loka – V Smučarskem klubu Alpetour so se že priprav-
ljali na sejem smučarske opreme, ki naj bi potekal naslednji 
konec tedna. Kot so sporočili, so se zaradi negotovih razmer 
in zahtev v zvezi s covidom-19 odločili, da prireditev odpovejo.

Loški smučarski sejem so odpovedali

Kranj – Z 31. dobrodelnim koncertom Klic dobrote, ki je v okvi-
ru Tedna Karitas potekal predvčerajšnjim v Dvorani Golovec 
v Celju ob neposrednem televizijskem in radijskem prenosu, 
so za družine v stiski zbrali 217.950 evrov. Slovenska karitas 
je hvaležna pevcem in glasbenikom, ki so brez honorarja na-
stopili za dober namen, ter vsem dobrotnikom, podjetjem 
in posameznikom, ki so donirali sredstva. »Njihovi darovi 
se bodo dotaknili 20 tisoč družin po Sloveniji. V prihodnjih 
tednih in mesecih bodo v njihove domove prinesli toplino in 
konkretno pomoč v obliki hrane, plačila najnujnejših položnic 
in potrebščin,« so sporočili s Slovenske kartias. Dobrodelna 
akcija Klic dobrote bo potekala še do konca leta. Darovati je 
možno s klicem na številko 01/300–59–60, na spletni strani 
www.karitas.si preko QR-kode za spletno banko in kode mo-
bilne denarnice mBills ter nakazilom na transakcijski račun 
Slovenske karitas SI56 0214 0001 5556 761 (namen: Klic dob-
rote, Koda namena: CHAR, Sklic: 00 351).

S koncertom zbrali več kot dvesto tisoč evrov

Kranj – Zaradi krušenja ometa pod napuščem so pri stavbi 
na Glavnem trgu 5 v Kranju postavili zaščitno ograjo zaradi 
zagotavljanja varnosti občanov in obiskovalcev mestnega je-
dra. Ker ta deloma onemogoča dostop, je del Tavčarjeve ulice 
med objektoma s hišnima številkama 39 in 41 (pri župnišču) 
do odprave nevarnosti zaprt za promet z motornimi vozili, 
medtem ko pešci lahko dostopajo tudi do župnišča. Obvoz 
je možen čez Glavni trg.

Delna zapora na Tavčarjevi ulici 

Kranjska Gora – Na smučišču v Kranjski Gori so v sredo že 
imeli test snežnih topov na smučišču. Kot so povedali na RTC 
Žičnice Kranjska Gora, pa še nimajo predvidenega datuma 
začetka smučarske sezone.

Snežni topovi že na testiranju

Škofja Loka – Še do nedelje poteka projekt Evropski teden 
zmanjševanja odpadkov, katerega cilj je povečanje ozavešče-
nosti o nastajanju in zmanjševanju odpadkov, ponovni upo-
rabi izdelkov in ločevanju odpadkov. V Škofji Loki so skupaj 
z javnim podjetjem Komunala Škofja Loka ob tej priložnosti 
za vse občane vzpostavili Abecednik odpadkov, o ločevanju 
odpadkov v decembru pa bodo v sodelovanju s Komunalo 
Škofja Loka in Sparom postavili zbiralnike odpadnega jedilne-
ga olja. Skupaj z Ekologi brez meja, Razvojno agencijo Sora, 
Komunalo Škofja Loka in Občino Železniki so na Občini Škofja 
Loka pripravili Zero waste strategijo, ki so jo predstavili vče-
raj. Ta podrobneje opredeljuje korake in aktivnosti za lažje 
doseganje konkretnih, časovno opredeljenih okoljskih ciljev 
za zmanjšanje količine odpadkov in več krožnosti v pridružit-
venih občinah za naslednjih deset let. 

Za manj odpadkov

Škofja Loka – Z Občine Škofja Loka vse domačine in udele-
žence v prometu obveščajo, da bo zaradi dograditve meteor-
nega kanala zaprt del Partizanske ceste mimo avtoservisa. 
Vzpostavljena bo popolna zapora, ki bo trajala predvidoma 
do 30. novembra.

Popolna zapora dela Partizanske ceste

Tržič – V tem tednu se začenjajo gradbena in sanacijska dela 
na vodotoku Lomščica v naselju Slap, so sporočili s tržiške 
občinske uprave. Projekt je del sanacijskega programa po 
poplavah oktobra 2018 na povodju Zgornje Save. Sanacija 
poteka na spodnjem teku hudournika okoli 250 metrov pred 
iztokom v Tržiško Bistrico. Dostop do struge je predviden s 
poti v zasebni lasti.

Sanacija brežin na vodotoku Lomščica


