
Dobrodel n i sli koilOska ryi
V kranjski porodniSnicije v pete( 22. novembra, potekalo 2e l5.tekmovanje slikopleskarjev Slovenije,
kije hkratiena vetjih humanitarnih akcij pri nas.Tako priorganizaciji kot pri samem pleskanju so

sodelovali tudi predstavniki in tlani Obmoine obrtno-podjetniSke zbornice Kranj.

Jasna Paladin

Kranj - Sekcija
slikopleskarjev in
drkoslikarjev pri Obrbno-
podjetni5ki zbomici
Slovenije je s svojimi tlani
v zadnj*t petnajstih letih
humanitarno prenovila Ze

53 tisod kvadratnih metrov
powSin v jawrih ustanovah,
kot so bolniSnice, Sole in
vrtci, ter skupaj s svojimi
sponzorji namesto drZave s
svojim lastnim delom
prispevala kar 55o tisot
ewov denarja za obnovo.
Za leto5nje tekmovanje in
dobrodelno akcijo so si
izbrali Bolni5nics za
ginekologiio in porodni5tvo
Kranj, kjer pa jih je dakalo
kar veliko dela, saj je bila
stavba, kot so ocenili pred
zadetkom del, v zelo slabem
stanju. Priprave na veliko
humanitarno akcijo so
trajale ves teden, samo
telwrovanje pa ves dan, od
zgodnjega jutra do poznega
popoldneva. Osemdeset
slikopleskarjev iz vse
Slovenije je dokazalo, da so
trdega dela vajeni, saj so v
prijetnem vzduSju
prepleskali kar Stiri tisod
kvadratnih metrov zidnih
powsin v prostorih
ginekolo5kega in oddelka
intenzivne nege. Za
tekmovanja slikopleskarj ev,
ki predstavlja enega vediih
humanitarnih projektov v
drLai, so podlage za
prenovo bolniSkih sob ter
hodnikov z barvnimi
Studijami pripravili
arhitekti svetovalci iz
druZbe JUB, ki je za projekt
zagotovila tudi ved kot 7oo
kilogramov baw iz druZine

JUPOL. Vrednost leto5nje
humanitarne akcije znaSa

Sestdeset tisod ewov, od
tega pa so z donacijo barv,
premazov in drugih orodij
ter opreme polovico
prispevala podjetja. Med
podporniki so poleg druZbe

JUB, ki je Ze vseh r5 let
glavni pokrovitelj akcije, 3e

podjetia Zima, Tesa tape in
Rigrps. Za prehrano

udeleZencev je poskrbela
druZba Mercator, a}tiwro pa
sta pri organizaciji
sodelovali tudi obmo&ri
obrini zbornici OOZ Itanj
in OOZ Radovljica.
Na slikopleskarie, ki so za
en dan pustili svoje delo in
se nesebidno priHjudili
akciji, so ponosni tudi na
Obrho podj etni5ki zbornici
Slovenije. >V zbornici se

zavedamo, da je v teh
kriznih iasih pomod
soliudem 5e toliko boli
pomembna. Zato smo
izjemno veseli, da je Sekcija
tudi letos organizirala eno
najvetjih dobrodelnih akcij
v Sloveniji in s tem
pokazala, da povezovanje
stanovskih kolegov ustvarja
lepe zgodbe. Zgodbe o
pomodi in solidarnosti, ki so

v teh dasih vse prevedkrat
pozabljene,<< je dejal Branko
Meh, predsednik upravnega
odbora pri OZS. >>Ko smo
pred petrajstimi leti zadeli
prvo akcijo, si nisem mislil,
da se bo razvila v take
razseZnosti in da bo v njej
sodelovalo toliko
slikopleskariev - in to

prostovoljno! Vsi imajo
veliko srce in vajeni so delati
cele dneve; Zeleli bi si, da se

namvsaj zaendan
pridruZijo na5i poslanci. Le

tako bodo cenili na5e delo,
ki ga zdaj ne,<. je bil jasen

Branko Goridan, predsednik
organizacij skega odbora
telcnovanja in pobudnik te
dobrodelne akcije. Pavel
Sedovnik, namestnik
generalnega sekretarja OZS,
pa je dejal >Takini dlani so

naS'ponos, akcija pa dokaz,
dazdruiemv tako modni
or garizaciji lahko doseZemo
visok nivo sodelovanja s

proizvajalci na eni in s

poklicnimi Solami na drugi
strani. Sistem na3ega
poklicnega izobraZevanja je
namret-zelo slab in de temu
ne bomo posvedali
pozornosti, mladih
slikopleskarlev dez nekaj let
ne bo ved in bomo mojstre
najemali v tujini.<
Tekmovanja in
humanitarne akcije se je
udeleZilo tudi Stirinaist
dijakov dveh srednjih
gradbenih 5ol, od tega devet
dijakov Srednje gradbeno-

storitvene Sole lkanj, ki so
v praksi spoznali pomen
profesionalnosti v svoji
stroki in prispevali svoj
deleZ k dokondni ureditvi
bolniinice. V tekmovalnem
delu so sodelovali tudi
kranjski slikopleskarii, dlani
OOZ IGanj, in sicer
Soboslikarstvo fanez Remic
(tekmovalca fanez Remic in
Sejko Vertelj) in
Slikopleskarstvo,
drkopleskarstvo, fasaderstvo

faHid |anez ml.
(telrnovalca Miha KriZaj in
Marinko Makarid).
UdeleZenci akcije so za
svoje delo na slovesnosti po
zakljutku de1 preieli
piznar4a OZS in kranjske
bolniSnice.
Obrtniki in organizatorji se

zahvaljujejo 5e vsem
drugim donatoriem in
sponzoriem, ki so
omogotili izvedbo akcije:
OOZ Kranj, Mestna obdina
IGanj in Obtine Cerklje,

fezersko, Sendur ter
Gorenja vas-Poljane,
Dru3wo obrtnikov Kranj ter
druZbe Amicus, Adriatic in
Banka Koper.

Velike humanitarne akcije slikopleskarjev se je udeleiilo tudi nekaj gorenjskih mojstrov, ilanov
Obmoine obrtno.podjetniSke zbornice Kranj. / Foto:rina Dokl


