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Letošnja gripa  
bolj nevarna
Na Gorenjskem že beležijo posa-
mezne primere gripe, vrhunec pri-
čakujejo konec tega in v začetku 
naslednjega meseca. Tudi pri nas 
kroži sev influence A, ki povzroča 
težave v Veliki Britaniji. Za ceplje-
nje še vedno ni prepozno.

2

GORENJSKA

Določili nove  
vrednosti nepremičnin
Geodetska uprava bo v registru 
nepremičnin za nekatera območja 
prilagodila vrednosti nepremičnin 
spremembam na trgu v obdobju 
2014–2017. Vrednosti stanovanj 
so višje tudi na območju Medvod, 
Mengša, Kamnika in Kranja.

8

ŠPORT

Skakalec, ki rad  
zaigra na harmoniko
Žiga Jelar je eno izmed odkritij le-
tošnje sezone svetovnega pokala v 
smučarskih skokih. Dvajsetletni 
skakalec iz Spodnje Besnice ne le 
dobro skače, ampak odlično igra 
tudi harmoniko. Na odru je bil že 
tudi s skupino Rok'n'Band.

11

GG+

Doktorica, ki jo bolniki 
vedno težko čakajo
Ko je zdravnica Špela Kristan na 
trekingu v Nepalu zbolela, so za-
njo poskrbeli tamkajšnje nune in 
menihi. Da bi pokazala, kako ceni 
njihovo skrb, je v Nepalu postavila 
ambulanto, v kateri vsako leto po 
tri mesece zdravi domačine.

19

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no in večinoma suho. Ju-
tri bo oblačno z občasni-
mi rahlimi padavinami. 
V nedeljo bo oblačno. 

0/3 °C
jutri: večinoma oblačno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Priloga:

Zgornjesav'c

Andraž Sodja

Mojstrana – Na Trgu olim-
pijcev v Mojstrani oziroma, 
kot se radi pohvalijo, naj-
bolj olimpijski vasi z več kot 
20 olimpijci je bilo v sre-
do pomembno sodelova-
ti, ne zmagati, kar je poka-
zala ogromna množica obi-
skovalcev, ki je dodobra na-
polnila osrednji mojstranški 
trg. Čakali so seveda sloven-
sko olimpijsko baklo, ki jo je 
v zadnji etapi na trg prinesla 
ena najstarejših olimpijk – 
80-letna smučarska tekači-
ca Mara Rekar. Pri tem so 

se ji pridružili številni vr-
hunski športniki, nekdanji 
olimpijci, med njimi ravno 
tako Mojstrančana Alenka 
Dovžan in Jure Košir, prva 
dobitnika slovenskih olim-
pijskih kolajn v samostojni 
Sloveniji, Tomaž Razingar, 
Zdravko Hlebanja in Dejan 
Košir ter kranjskogorski žu-
pan Janez Hrovat in podžu-
pan Bogdan Janša. Kot je po-
vedal župan Janez Hrovat, je 
vesel, da se je bakla najprej 
ustavila v Mojstrani, majh-
ni vasi, ki je skupaj z Dov-
jem dala že 21 olimpijcev, 
kar je več kot katerikoli drug 

slovenski kraj, še posebej pa 
je ponosen, da bo letos na 
olimpijskih igrah lahko na-
vijal za svojo hčer Meto, ki 
se je že uvrstila v olimpijsko 
reprezentanco v alpskem 
smučanju.

Baklo je iz prestolnice, 
kjer so jo v torek slovesno 
prižgali, prinesel zastavono-
ša iz Sočija in vodja navija-
škega letala v Pyeongchang 
Tomaž Razingar, ki je bil 
navdušen nad obiskom, saj 
so mojstranški Trg olimpij-
cev, ki so ga odprli jeseni 
2016, povsem napolnili.

Olimpijska bakla potuje po Gorenjskem
Gorenjska turneja Slovenske olimpijske bakle, znanilke olimpijskih iger, ki 
bodo od 9. do 25. februarja v Južni Koreji, se je začela v sredo v Mojstrani, 
od koder izhaja več kot dvajset slovenskih olimpijcev. Včeraj so baklo 
pričakali na Jesenicah, danes pa jo bodo v Tržiču. 

Mara Rekar, nekdanja smučarska tekačica, ena najstarejših slovenskih olimpijk, doma iz 
Mojstrane, z olimpijsko baklo45. stran

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so v sredo s 
predstavitvijo obtožnice in 
zaslišanjem prvih prič za-
čeli sojenje 48-letnemu Ro-
bertu Zorku, ki mu kranj-
sko tožilstvo očita odgo-
vornost za eksplozijo sušil-
ne komore za prašno bar-
vanje v družinskem podje-
tju Excenter v Hrastju 7. no-
vembra 2013, ki je povzroči-
la smrt 44-letnega serviser-
ja Adolfa Potočnika, v nesre-
či pa so se poškodovali tudi 
obdolženi in nekaj zaposle-
nih. Tožilstvo Zorka obtožu-
je malomarnosti in opusti-
tve skrbi za splošno varnost, 
kar je imelo za posledico 

smrt in več poškodb ter ve-
liko premoženjsko škodo 
v višini 219 tisoč evrov. Za 
očitano kaznivo dejanje je 

zagrožena kazen zapora do 
osmih let. Obdolženi nesre-
čo obžaluje, a že ves čas zatr-
juje, da je nedolžen. Zagovor 

je podal že v sodni preiska-
vi, na glavni obravnavi pa se 
brani z molkom.  

Tožilka Polona Košnjek je 
navedla, da Zorko kot direk-
tor podjetja za kovinsko ga-
lanterijo Excenter za napra-
vo za sušenje ni pridobil po-
trdila o varnosti z oceno tve-
ganja, elaborata eksplozij-
ske ogroženosti in certifika-
ta skladnosti, obenem je do-
pustil, da so napravo upora-
bljali brez potrdila o pregle-
du in preizkusu, zato ni bila 
pravočasno ugotovljena raz-
poka na peči. Za eksplozijo 
naj bi bila namreč po ugoto-
vitvah strokovnjakov kriva 
razpoka na toplotnem izme-
njevalniku peči.

Nesrečo obžaluje, krivde pa ne čuti
Direktor Excentra iz Hrastja Robert Zorko se ne čuti odgovornega za eksplozijo sušilne komore 7. 
novembra 2013, zaradi katere je umrl 44-letni Adolf Potočnik. 

Obdolženi Robert Zorko (desno) zatrjuje, da je delavcem 
naročil, naj peč takoj ugasnejo. Ob njem zagovornik Marko 
Drinovec. / Foto: Simon Šubic 414. stran
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Knjigo prejme FRANC BONČA iz Smlednika.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Evropsko prvenstvo v rokometu  
na kanalih RTV Slovenija

Danes, 12. januar-
ja 2018, se začne 
evropsko prvenstvo v 
rokometu. Tekme se 
bodo zvrstile v štirih 
hrvaških mestih, in 
sicer v Splitu, Poreču, 
Zagrebu in Varaždi-
nu. Naša rokometna 
reprezentanca je na 
lanskem svetovnem 
prvenstvu osvojila 
bron. Kam lahko po-
sežejo letos, boste 
izvedeli, če boste 
spremljali tekme na 
kanalih RTV Slove-
nija: TV SLO 2, Val 
202 in rtvslo.si. Bo-
jeviti Slovenci bodo 
v prvem delu tekmo-

vanja nastopili v skupini C, pomerili pa se bodo z Nemčijo, 
Črno goro in Makedonijo. Vodja projekta na TV SLO je Gregor 
Peternel, ki ga vidite na fotografiji. 
RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
majico s podpisi slovenskih rokometašev: Janc, Marguč, Mač-
kovšek, Ferlin, Kastelic, Lesjak, Dolenec, Gaber, Blagotinšek, 
Zarabec in Bezjak. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na vprašanje: Iz katerega gorenjskega kraja prihaja 
Gregor Peternel? Namig – gre za mesto Avsenikov. Odgo-
vore s svojimi podatki pošljite do petka, 19. januarja 2018, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj ali na 
koticek@g-glas.si.
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Dobrodelni koncert Pomagajmo skupaj

Lions klub Škofja Loka vabi na dobrodelni koncert Pomagajmo 
skupaj, ki bo v petek, 2. februarja, ob 19. uri v Športni dvorani 
Trata. Nastopili bodo: Omar Naber, Manca Špik in Kvatropirci 
ob spremljavi Orkestra Slovenske vojske, ki ga vodi Andreja 
Šolar. Koncert bo povezoval Boštjan Romih. Vstopnice so na 
voljo v TIC Turizem Škofja Loka, Turističnem društvu Škofja 
Loka, na Gorenjskem glasu v Kranju in na prodajnih mestih 
Eventima. 

Sedmim naročnikom Gorenjskega glasa podarjamo po eno 
vstopnico. Nagradno vprašanje: Kdo je organizator dobro-
delnega koncerta Pomagajmo skupaj? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do četrtka, 18. januarja, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenke

V nagradni igri, ki je bila objavljena 3. januarja 2018, prejmejo 
majico RTV Slovenija Metka Benedik, Zg. Besnica, Dani Fran-
tar, Zg. Brnik in Marija Kavčič, Zg. Besnica. 
Nagrajenkam čestitamo!

Urša Peternel

Kranj – V nekaterih evrop-
skih državah, zlasti v Veli-
ki Britaniji, poročajo o epi-
demiji gripe, najhujši v zad-
njih desetletjih. Razsajal naj 
bi posebno nevaren sev in-
fluence A, zaradi katerega 
so bolnišnice na Otoku pol-
ne, poročajo tudi o smrtnih 
žrtvah gripe. Kaj pa pri nas? 
Je sezona gripe že tu, ali tudi 
pri nas lahko pričakujemo 
omenjeni nevarni sev, je še 
čas za cepljenje? 

Kot odgovarja zdravnica, 
specialistka javnega zdravja 
Kristina Orožen s kranjske 
območne enote Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je (NIJZ), se tudi pri nas se-
zona gripe počasi začenja, 
posamezne primere gripe 
beležijo tudi že na Gorenj-
skem. Še več, tudi pri nas 
kroži sev gripe, ki povzroča 
težave v nekaterih evropskih 
državah, to je sev influence 
A (H3N2). Potek sezone je 
odvisen od več dejavnikov in 
ga je vnaprej zelo težko na-
povedati, pravi Orožnova, 
običajno pa je vrhunec sezo-
ne proti koncu januarja ozi-
roma v začetku februarja. 

Kako pa se lahko najbolj 
učinkovito zaščitimo pred 
okužbo, zlasti pred ome-
njenim nevarnim sevom? 
»Omenjeni sev je vsebovan 
v cepivu proti sezonski gripi, 
zato ljudem svetujemo, da 
se čim prej cepijo, ker še ved-
no ni prepozno. Še posebej 
to velja za bolj ogrožene sku-
pine prebivalstva, to so sta-
rejši od 65 let, zelo majhni 
otroci, nosečnice, kronični 
bolniki. Zelo pomembno je 

tudi, da so proti gripi precep-
ljeni zdravstveni delavci, saj 
so v stalnem stiku z bolniki. 
Na ta način posredno zaščiti-
jo tudi paciente in svoje dru-
žine,« odgovarja Orožnova. 
Cepivo za odrasle, ki ga upo-
rabljajo pri osebah, starejših 

od treh let, letos prvič vsebu-
je štiri antigene virusov gri-
pe, kar pomeni, da ščiti pred 
več različnimi sevi gripe kot 
v prejšnjih sezonah. Za ot-
roke do treh let pa cepiva s 
štirimi sevi še ni na voljo in 
uporabljajo cepivo, ki vsebu-
je tri različne seve. »Cepivo 
proti sezonski gripi je varno 
cepivo, z njim se lahko var-
no cepijo tudi nosečnice, za 

katere je cepljenje še pose-
bej priporočljivo, saj gripa 
pri njih lahko poteka težje 
kot pri nenosečih ženskah, 
poleg tega pa s cepljenjem 
posredno zaščitijo tudi svo-
jega novorojenčka,« svetuje 
Kristina Orožen.

Pa se Gorenjci odločajo 
za cepljenje? Točnega po-
datka o tem, koliko Gore-
njcev se je doslej cepilo, na 
kranjski enoti NIJZ nimajo, 
saj se lahko cepijo kjerkoli. 
»Lahko pa povem, da smo v 
tej sezoni na Območni eno-
ti Kranj do danes (torka, op. 
a.) razdelili 1209 odmerkov 
cepiva proti sezonski gripi, 
kar je nekaj več kot v lani, ko 

smo v celi sezoni cepili nekaj 
manj kot tisoč ljudi. Precep-
ljenost proti sezonski gripi v 
Sloveniji je slaba, med naj-
slabšimi v Evropi,« je ob tem 
dejala sogovornica. 

Za cepljenje še ni prepoz-
no, ljudje se po informaci-
je o cepljenju lahko obrne-
jo na svoje izbrane zdravni-
ke, prav tako pa je cepljenje 
možno opraviti na Območni 
enoti Kranj NIJZ, brez na-
ročanja, vsak delovnik med 
8. in 12. uro. Strošek ceplje-
nja proti gripi za bolj ogro-
žene skupine prebivalstva 
(kronični bolniki, starejši 
od 65 let, nosečnice, ekstre-
mno debeli) je sedem evrov. 
Za ostale, starejše od treh let, 
je cena štirinajst evrov, za ot-
roke do treh let pa dvanajst 
evrov. 

Kako učinkovito pa je ce-
pivo? »Pri mlajših, zdravih 
je cepivo dobro učinkovito. 
Starejši, kronični bolniki, 
imunsko oslabeli pa lahko 
nekoliko slabše odreagirajo 
na cepivo,« še odgovarja Kri-
stina Orožen.

Letošnja gripa bolj nevarna
Na Gorenjskem že beležijo posamezne primere gripe, vrhunec pričakujejo konec tega in v začetku 
naslednjega meseca. Tudi pri nas kroži sev influence A, ki povzroča težave v Veliki Britaniji.

Za cepljenje še ni prepozno. / Foto: Tina Dokl

V Splošni bolnišnici Jesenice so v sredo omejili obiske 
na bolnišničnih oddelkih zaradi pojava gripe in 
povečanega števila drugih virusnih obolenj. Obiski 
na internem, kirurškem in na oddelku za zdravstveno 
nego so v celoti prepovedani. Na ginekološko-
porodniškem oddelku je dovoljen obisk zdravega 
partnerja, ob otroku, ki se zdravi na pediatričnem 
oddelku, pa je lahko prisoten en zdrav starš ali skrbnik.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih zavoda 
za zaposlovanje je bilo ob 
koncu lanskega leta v Slo-
veniji registriranih 85.060 
brezposelnih, to je 14.555 
ali 14,6 odstotka manj kot 
leto prej. Brezposelnost se 
je zmanjšala na območju 
vseh območnih služb (OS) 
zavoda, na območju OS 
Kranj, kjer je bilo ob kon-
cu leta 5596 brezposelnih, 
se je v enem letu zmanjša-
la za 15,4 odstotka. Medtem 
ko se je brezposelnost na le-
tni ravni zmanjšala, se je de-
cembra v primerjavi z no-
vembrom zvišala – na rav-
ni države za 3,2 odstotka, na 
območju OS Kranj pa za 5,7 

odstotka. Zvišanje je bilo 
pričakovano, saj je decem-
bra številnim potekla zapo-
slitev za določen čas, manj 
pa je bilo tudi zaposlovanja 
na novo. Delodajalci so de-
cembra sporočili zavodu za 
zaposlovanje največ prostih 
delovnih mest za čistilce, 
strežnike in gospodinjske 
pomočnike v uradih, hote-
lih in v drugih ustanovah, 
za delavce, ki bi opravljali 
preprosta dela v predeloval-
nih dejavnostih, za voznike 
težkih tovornjakov in vla-
čilcev, natakarje, prodajal-
ce, zidarje, strokovne sode-
lavce za zdravstveno nego, 
skladiščnike, uradnike za 
nabavo in prodajo, varilce 
in orodjarje.

Brezposelnost se je lani 
še občutno zmanjšala Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih državne-
ga statističnega urada je bila 
lani v Sloveniji 1,7-odstotna 
inflacija, pri tem pa se je blago 
podražilo za 1,9 odstotka, sto-
ritve pa za 1,3 odstotka. Naj-
več so k letni inflaciji prispe-
vali dražja hrana in naftni de-
rivati. Med prehranskimi iz-
delki so izstopale podražitve 

svežega sadja za 12,4 odstot-
ka, mesa za 6,5 odstotka, mas-
la za 20,8 odstotka in oljčnega 
olja za 8,5 odstotka. Cene te-
kočih goriv so bile višje za 13,4 
odstotka, cene dizelskega go-
riva in bencina pa za 10,6 ozi-
roma za 6,1 odstotka. Skupno 
rast cen so lani najbolj zniža-
le cene avtomobilov, ki so bile 
po podatkih statističnega ura-
da nižje za 2,7 odstotka. 

Lani 1,7-odstotna inflacija

Begunje – V Elanu so za direktorja Navtične divizije imenovali 
Marka Škrbina. ki je po izobrazbi ekonomist, sicer pa navdu-
šeni jadralec. Svojo pot v Navtični diviziji je začel leta 2014 v 
oddelku nabave in si v dobrih treh letih utrl pot navzgor do 
najpomembnejše pozicije v diviziji. Kot so povedali v podje-
tju, bo naloga novega direktorja divizijo popeljati s položaja 
predvsem regionalnega ponudnika plovil, osredotočenega na 
čarterski trg, do globalnega akterja na širšem trgu butično 
proizvedenih plovil za zahtevne kupce. 

Novi direktor Navtične divizije v Elanu
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Pri pregonu bančnega kri-
minala si za zgled radi 
jemljemo Islandijo, ki se ji 

je leta 2008 bančni sistem po-
polnoma sesul, v naslednjih le-
tih pa je za razliko od mnogih 
drugih držav odločno in inten-
zivno obračunala s spornimi 
poslovnimi praksami v bančni-
štvu, ki so privedle do finančne 
in bančne krize. Ustanovili so 
poseben organ za pregon ban-
čnega kriminala, ki je dosegel 
obsodbe več kot tridesetih go-
ljufivih bančnikov, med njimi 
so bili tudi vodilni možje treh 
največjih bank v državi. 

Omenjene obsodbe islan-
dska sodišča resda niso izdala 
kar čez noč, saj so za izvedbo 
vseh sodnih postopkov potre-
bovala približno osem let, ven-
dar pa ni dvoma, da si bomo 
v Sloveniji za kazenskopravno 
procesiranje osumljencev ban-
čnega kriminala vzeli precej 
več časa. Pred kratkim je bila 
namreč pravnomočno potrje-
na šele prva zaporna kazen 
za katerega od slovenskih 
bančnikov, osumljenih ban-
čnega kriminala. Gre za nek-
danja vodilna v Factor banki 
Dušana Valenčiča in Borisa 
Pesjaka, ki ju je sodišče zaradi 
zlorabe položaja ali zaupa-
nja pri gospodarski dejavnosti 
kaznovalo na petnajst mese-
cev zapora. 

Čeprav se je na sodišču 
doslej končalo še nekaj drugih 
kazenskih postopkov zaradi 
oškodovanja bank, ni dvoma, 
da je dosedanji izkupiček ka-

zenskega pregona odgovornih 
za bančni kriminal zelo pičel. 
Doslej je bil namreč v »banč-
nih zadevah«, ki jih vodi spe-
cializirano državno tožilstvo, 
poleg že zgoraj omenjenih 
pravnomočno obsojen samo še 
en bančnik, a na podlagi spo-
razuma o priznanju krivde 
»zgolj« na pogojno kazen. Še 
enega bančnika so obsodili na 
štiriletno zaporno kazen, ven-
dar sodba ni pravnomočna, v 
eni kazenski zadevi pa so bili 
trije bančniki oproščeni očitkov 
tožilstva, a je višje sodišče sod-
bo razveljavilo in zadevo vrni-
lo v ponovno sojenje. Obsodilne 
sodbe so bile izdane tudi zoper 
tri nebančnike (med njimi je 
tudi zoper Bineta Kordeža). 

Specializirano državno to-
žilstvo sicer trenutno obravna-
va še okoli 90 odprtih zadev 
bančnega kriminala. Pri tem 
se skoraj 50 zadev nahaja šele 
v fazi predkazenskega postop-
ka, v fazi preiskave pa je trenu-
tno 21 zadev zoper skupno 87 
obdolženih fizičnih in pravnih 
oseb, od tega zoper 65 oseb, ki 
so bile v času storitve očitanih 
kaznivih dejanj zaposlene 
znotraj bančnega sektorja. 
Skupna škoda, ki naj bi jo osu-
mljenci povzročili bankam, po 
izračunih tožilstva znaša sla-
bih 195 milijonov evrov. V fazi 
po vložitvi obtožnega akta pa 
se ta čas nahaja 11 zadev zo-
per skupno 48 oseb (od tega 
zoper 25 bančnikov), ki naj bi 
bankam povzročili blizu 105 
milijonov evrov škode. 

Islandci nedosegljiv zgled

KOMENTAR
Simon Šubic

Simon Šubic

Ljubljana – Lani smo v Slove-
niji po dveh letih nazadova-
nja zabeležili precejšnje iz-
boljšanje prometne varnos-
ti, ki je bila z vidika števila 
prometnih nesreč in njiho-
vih posledic najboljša, odkar 
spremljamo število prome-
tnih nesreč, so ta teden po-
udarili na novinarski kon-
ferenci Agencije za varnost 
prometa. Na slovenskih ce-
stah je v letu 2017 umr-
lo 106 udeležencev cestne-
ga prometa, kar je 24 manj 
kot predlani, 831 je bilo hudo 
poškodovanih (19 manj kot 
v letu 2016) in 6875 laž-
je poškodovanih (731 manj 
kot predlani). Število umr-
lih udeležencev v preteklem 
letu je bilo celo najmanjše v 
zadnjih 60 letih, s takšnimi 
rezultati se približujemo ci-
ljem iz nacionalnega progra-
ma varnosti cestnega prome-
ta. »Smo na isti ravni po šte-
vilu smrtnih žrtev, kot pred 
60 leti, takrat pa je bilo ob-
čutno manj prometa – po po-
datkih je bila stopnja motori-
zacije v letu 2017 kar 43-krat 

večja kot v letu 1957,« je po-
udaril direktor AVP Igor Ve-
lov, ki izboljšanje prometne 
varnosti pripisuje dobremu 
sodelovanju vseh akterjev 
na področju prometne var-
nosti, predvsem pa sodelo-
vanju z nevladnimi organi-
zacijami ter lokalnimi sveti 
za preventivo in vzgojo. 

Podrobnejša analiza lan-
skoletnih nesreč je pokaza-
la, da ključni vzroki in de-
javniki tveganja za nasta-
nek prometnih nesreč še 

vedno ostajajo neprilagoje-
na hitrost, alkohol in nepra-
vilna stran oziroma smer vo-
žnje. Od večletnega povpre-
čja so po številu prometnih 
nesreč izstopali spomladan-
ski meseci, saj je od mar-
ca do maja na cestah umr-
lo kar 40 ljudi oz. 38 odstot-
kov vseh umrlih udeležen-
cev cestnega prometa v lan-
skem letu. Po drugi strani so 
bili poletni meseci varnejši 
kot pretekla leta, posebej pa 
je izstopal september, ko so 

policisti obravnavali »samo« 
eno smrtno žrtev, kar je naj-
manj v zadnjem 25-letnem 
obdobju. Po besedah Ivana 
Kapuna, vodje Sektorja pro-
metne policije na General-
ni policijski upravi, je bilo 
lani med umrlimi največ vo-
znikov osebnih avtomobilov 
(32) in motornih koles (24), 
zabeležili pa so izboljšanje 
pri pešcih in kolesarjih.

Na AVP bodo letos še do-
datno okrepili prometne 
vsebine v šolstvu, podvojili 
bodo sredstva za delovanje 
svetov za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu na lo-
kalni ravni kot tudi nevlad-
nim organizacijam, ki delu-
jejo na področju prometne 
varnosti. Vsebinsko in me-
dijsko bodo nadgradili na-
cionalne preventivne akci-
je, posebno pozornost bodo 
namenili zlasti mobilnim 
telefonom, motoristom in 
pešcem. Več napora bodo 
vložili tudi v nadgradnjo 
raziskovanja dejavnikov na-
stanka prometnih nesreč s 
področja infrastrukture ter 
tudi spremembam zakono-
daje in pravilnikov. 

Na ravni izpred šestdeset let
Prometna varnost je bila lani v Sloveniji najboljša v zadnjih šestdesetih letih. Najbolj črni so bili 
spomladanski meseci, najbolj varen pa je bil september. 

Stanje na področju prometne varnosti v letu 2017 sta 
predstavila direktor AVP Igor Velov (levo) in Ivan Kapun s 
Sektorja prometne policije. / Foto: AVP

Urša Peternel

Jesenice, Kranj – V Splošni 
bolnišnici Jesenice se je lani 
rodilo 858 novorojenčkov, 
od tega sedem parov dvojč-
kov. Porodov je bilo 24 manj 
kot leto prej, a kot so poveda-
li v bolnišnici, je tudi lansko 

število rojstev že nad bolni-
šničnimi optimalnimi zmo-
žnostmi. Na porodnem od-
delku vodijo tudi zanimi-
vo evidenco najbolj pogo-
stih imen, ki jih starši daje-
jo novorojenčkom. Lani sta 
bili tako najpogosteje izbra-
ni imeni Filip pri dečkih in 

Julija pri deklicah. Pri deč-
kih so sledila imena Mark, 
Jakob in Lovro, pri deklicah 
pa Zoja in Zala.

V Bolnišnici za ginekologi-
jo in porodništvo Kranj pa so 
lani imeli 1415 porodov, roje-
nih je bilo 1428 otrok, od tega 
13 parov dvojčkov. »Število se 

je rahlo povečalo, leta 2016 
je bilo 1392 porodov, kar nas 
ob dejstvu, da se je število po-
rodov v Sloveniji zmanjšalo, 
zelo veseli. Menimo, da je to 
rezultat visoke strokovnos-
ti in hkrati prijaznosti naših 
zaposlenih, ki se vsakodnev-
no trudijo, da bi našim ma-
micam porod ostal v čim le-
pšem spominu,« je pove-
dala v. d. direktorice Polona 
Podnar. Opažajo, da se vse 
več mamic odloča za porod 
brez sredstev za lajšanje po-
rodne bolečine, med tistimi, 
ki to možnost izkoristijo, pa 
se jih največ odloči za epidu-
ralno analgezijo. »V kratkem 
pričakujemo začetek obno-
ve porodnega bloka, s čimer 
bomo pridobili pet novih so-
dobnih porodnih apartma-
jev, ki bodo našim porodni-
cam nudili še več udobja in 
še lepšo porodno izkušnjo,« 
je še dodala Podnarjeva.

V Sloveniji se je sicer 
po podatkih Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je (NIJZ) lani rodilo okrog 
dvajset tisoč otrok. Števi-
lo porodov se je zmanjšalo 
v desetih izmed štirinajstih 
porodnišnic, porast števila 
porodov so zabeležili v po-
rodnišnicah Kranj, Murska 
Sobota, Slovenj Gradec in 
Trbovlje. Za primerjavo: še 
leta 1988 se je v Sloveniji ro-
dilo več kot 26 tisoč otrok. 
Najmanj novorojenčkov pa 
so našteli leta 2003, samo 
nekaj več kot 17 tisoč.

Na Jesenicah manj,  
v Kranju več novorojenčkov
V Splošni bolnišnici Jesenice se je lani rodilo 858 otrok, v Bolnišnici za 
ginekologijo in porodništvo Kranj pa 1428.

V obeh gorenjskih porodnišnicah se je lani rodilo 2286 novorojenčkov. / Foto: Tina Dokl
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OBVESTILO O JAVNI DRAŽBI ZEMLJIŠČ
Dne 30. januarja 2018 bo  izvedena javna dražba za prodajo:

·  dveh stavbnih  zemljišč v Struževem, in sicer del zemljišča s par-
celno številko 94/8 in del zemljišča s parcelno številko 269/2, v 
skupni približni izmeri 3524 m2, obe k. o. Struževo, za izklicno 
ceno 220.100 EUR (brez vključenega DDV) ali 62,46 EUR/m2;

·  stavbnega zemljišča s parcelno številko 38/1, k. o. Britof, v izmeri 
546 m2, za izklicno ceno 24.842,95 EUR (brez vključenega DDV).

V obeh primerih stroške postopka, stroške cenitve, davek in vse 
stroške iz pogodbe nosi kupec.

Javni razpis za izvedbo javne dražbe bo objavljen na spletni  
strani Mestne občine Kranj, predvidoma 12. januarja 2018.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Od 1. januarja veljajo 
nova pravila glede dela trgo-
vin ob nedeljah in praznikih. 
Večina trgovin bo na največ-
je praznike zaprta (1. januar, 
8. februar, velikonočna ne-
delja in ponedeljek, 1. maj, 
binkoštna nedelja, 25. ju-
nij, 15. avgust, 1. november 
in 25. december), na ostale 
praznike bodo delavci dobi-
li 250 odstotkov višjo urno 
postavko. Delavec bo lahko 
delal največ 15 nedelj v letu, 
a ne več kot dve na mesec, 
urna postavka za nedeljsko 
delo bo višja za 100 odstot-
kov. Veljajo še nekatere dru-
ge omejitve: ob nedeljah de-
lodajalci ne bodo smeli raz-
porediti delavcev, ki imajo 
otroke, mlajše od treh let, 
nosečnic in mater z do leto 
dni starim otrokom oz. tis-
tih, ki še dojijo, ter enega od 
staršev hudo bolnemu otro-
ku ali otroku s telesno ali du-
ševno prizadetostjo, ali tis-
tih, ki živijo sami z otrokom 
in skrbijo za njegovo vzgojo 
in varstvo. 

Omejitve na praznik in 
nedeljo ne bodo veljale za 
družinska podjetja, za ben-
cinske servise in podobne 
dejavnosti zaradi javnega 
interesa ter delavce, ki dela-
jo v okviru zaključenega pro-
izvodnega procesa, poveza-
nega s trgovsko dejavnostjo 

(priprava in izdelava hra-
ne, transport in distribuci-
ja, skladiščenje, lekarne). 
Slednjemu pritrjujejo tudi 
v Petrolu: »Glede na naravo 
dela je poslovanje bencin-
skih servisov ob nedeljah, 
praznikih in nočnih urah 
za nemoteno oskrbo prebi-
valstva z gorivom nujno. Še 
posebej pomembno je tudi, 
da imajo vsi tranzitni potni-
ki dostop do goriva, ne glede 
na čas potovanja. Zato bodo 
tista prodajna mesta družbe 
Petrol, ki so odprta 24 ur na 
dan, vse dni v letu, poslova-
la še naprej z nespremenje-
nim delovnim časom. Gre 

za lokacije z visoko frekven-
co obiska, kjer je omenjeni 
delovni čas nujen.«

Trgovine se bodo 
prilagodile

Na večje trgovske druž-
be smo naslovili vprašanje, 
kako bodo ravnale v zvezi 
z novim dogovorom o ne-
deljskem in prazničnem 
delu, so že pripravile urni-
ke in o njih obvestile svoje 
potrošnike. Iz družbe Hofer 
smo dobili takle odgovor: 
»Za Hofer bodo nova določi-
la sporazuma socialnih par-
tnerjev pomenila organiza-
cijske prilagoditve, vsekakor 

pa bomo kupcem še nap-
rej omogočali nakupovanje 
tudi ob nedeljah. Ker v svoje 
poslovanje ne uvajamo spre-
memb delovnih časov, do-
datnega obveščanja strank, 
razen že obstoječih kana-
lov (spletna stran Hofer.si, 
vhodi poslovalnic, Facebo-
ok stran, itd.), trenutno ne 
bomo izvajali. Tudi v pri-
hodnje si bomo pri Hoferju 
prizadevali, da bomo z odpi-
ralnimi časi poslovalnic in s 
ponudbo ugodili pričakova-
njem kupcev.« 

»V Sparu Slovenija si pri-
zadevamo za zadovoljstvo 
zaposlenih kot tudi za 

zadovoljstvo naših kupcev, 
zato bomo temu prilagodili 
tudi obratovalni čas trgovin 
Interspar in Spar. V januarju 
bodo vse trgovine odprte tudi 
ob nedeljah, s februarjem pa 
bomo začeli s prilagojenim 
obratovalnim časom, o če-
mer bomo kupce pravočas-
no obvestili,« sporoča Pika 
Breskvar iz službe za stike z 
javnostjo v Sparu. Iz Lidla pa 
odgovarjajo: »Naši zaposle-
ni v prodaji so zaposleni za 
krajši delovni čas, 25 ur na te-
den, kar nam omogoča večjo 
fleksibilnost pri načrtovanju 
ekip v trgovinah. Ocenjuje-
mo, da se bomo z obstoječi-
mi ekipami lahko prilagodi-
li spremembam kolektivne 
pogodbe in še naprej zagoto-
vili kupcem odlično nakupo-
valno izkušnjo.«

Trgovine zaprte deset 
praznikov

 Pojasnjujejo tudi, da vse-
skozi izplačujejo dodatek na 
nedeljsko delo, upoštevajo 
pa notranje pravilo, ki do-
pušča največ pet delovnih 
dni na teden, kar v praksi po-
meni, da zaposleni, ki dela v 
nedeljo, v tistem tednu dela 
le še štiri preostale dni. 

»Podatki o obratovalnih 
časih Mercatorjevih trgovin 
so najlažje dostopni na sple-
tni strani www.mercator.
si ali na aplikaciji Moj M, 
v manjših krajih pa se kot 

običajno krajani kar v naj-
bližji Mercatorjevi trgovini 
pozanimajo, kdaj je odprta. 
V Mercatorju bomo spošto-
vali dogovor med socialni-
mi partnerji, tako bodo vse 
Mercatorjeve trgovine zapr-
te deset praznikov, od kate-
rih sta dva v nedeljo, posa-
mezni zaposleni pa bo lah-
ko delal največ 15 nedelj v 
letu. V Mercatorju smo se 
tudi doslej z obratovalnim 
časom prilagajali tako po-
trebam kupcev kot razpo-
ložljivim kadrovskim zmo-
gljivostim, sezoni in dru-
gim okoliščinam (skrajšan 
ali podaljšan delovni čas, 
tudi zaprtje posameznih 
trgovin ob nedeljah). Mer-
cator ima najbolj razveja-
no mrežo trgovin v Sloveni-
ji, v največ krajih je po več 
naših trgovin, zato si bomo 
še naprej prizadevali, da bo 
oskrba čim bolj nemotena, 
da bodo v večjih krajih ob 
nedeljah, ko je to možno, 
odprte večje Mercatorjeve 
trgovine in tiste, ki so za os-
krbo prebivalcev najbolj po-
membne,« pa pojasnjuje 
Tanja Durin iz Mercatorja.

Sodeč po odgovorih bodo 
trgovci spoštovali dogovor. 
Sicer pa v sindikatu trgo-
vske dejavnosti napoveduje-
jo, da bodo dosledno nadzi-
rali spoštovanje zakonskih 
določil in z njimi povezanih 
delavskih pravic. 

Trgovci bodo spoštovali dogovor
Po dogovoru s socialnimi partnerji v trgovinski dejavnosti veljajo nova pravila glede dela ob nedeljah in praznikih. Kako se jim bodo prilagodili v trgovinah, 
da bodo zadovoljni tudi potrošniki? 

Od 1. januarja letos veljajo nova pravila glede nedeljskega in prazničnega dela v trgovinski 
dejavnosti (slika je simbolična) /Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Radovljica – Na tradicional-
nem letnem srečanju so žu-
pniki pohvalili opravljeno 
delo in sodelovanje z občino, 
s krajevnimi skupnostmi in 
z društvi v svojem okolju, 
župan pa je predstavil pro-
jekte občine. Tudi tokrat 
so opozorili na problem, ki 
ga predstavlja vzdrževanje 
cerkva kot pomembnih kul-
turnih spomenikov. 

Tako je župnik Matjaž Am-
brožič iz župnije Begunje 
opozoril na dotrajano streho 
na cerkvi svetega Petra nad 
Begunjami, ki je nagnita, za-
radi česar voda uničuje celot-
no stavbo. »Z obnovo mora-
mo začeti čim prej, vsaj v pri-
hodnjem letu, sicer niti raz-
mišljati ne moremo o obnovi 
fresk, ki bodo čez tri leta sta-
re petsto let,« je povedal Am-
brožič. Voda povzroča težave 

tudi pri cerkvi sv. Lucije, kjer 
so morali zaradi premikov v 
zemlji in posledičnega vpliva 
na stavbo lani zgraditi 17 me-
trov novega opornega zidu.

Radovljiško farno cerkev 
so intenzivno obnavljali vse 
preteklo leto. Slovesnost ob 
zaključku obnove bodo prip-
ravili sredi aprila, je povedal 
dekan Andrej Župan, ki je 

na pogovoru opozoril še na 
obnovo starega radovljiške-
ga pokopališča, katerega la-
stnik je župnija, upravljavec 
pa Komunala Radovljica.

Občina Radovljica bo sicer 
tudi letos preko javnega raz-
pisa dodelila proračunska 
sredstva za obnovo sakral-
ne kulturne dediščine, in si-
cer 25 tisoč evrov za obnovo 

cerkva in kapelic. Razpis bo 
predvidoma objavljen maja, 
sredstva za obnovo sakralne 
kulturne dediščine pa bodo 
na voljo tretje leto zapored. 
Predlani so bila dodeljena 
Župniji Radovljica za sofi-
nanciranje celostne statič-
ne sanacije kora in Župni-
ji Begunje za sofinanciranje 
sanacije talnega zidu zvoni-
ka ter hidroizolacijo in na-
mestitev novega tlaka pred 
cerkvenimi vhodi, lani pa 
Župniji Begunje za sanaci-
jo in barvanje sten cerkve in 
zvonika ter Župniji Ovsiše 
za sanacijo strehe na podru-
žnični cerkvi na Češnjici.

Župniki pri županu
Radovljiški župan Ciril Globočnik je v torek v prostorih občine sprejel 
župnike in predstojnike samostanov z območja radovljiške občine.

Predstavniki samostanov in župniki na tradicionalnem ponovoletnem sprejemu pri 
radovljiškem županu Cirilu Globočniku

Jesenice – Jeseniška bolnišnica po enajstih mesecih leta 2017 
izkazuje pozitivni finančni rezultat v višini 5,2 milijona evrov, 
saj je na podlagi interventnega zakona prejela iz državnega 
proračuna v višini 3,2 milijona evrov, odpisane pa so ji bile 
tudi neplačane obveznosti v višini 2,5 milijona evrov. »Brez 
teh prilivov bi bil trenutni finančni rezultat negativen v višini 
441.500 evrov. Če pa bi od ZZZS že prejeli plačila za opravljen 
enkratni dodatni program, bi poslovali uravnoteženo,« so spo-
ročili iz bolnišnice. Cene storitev so bile še vedno neustrezne, 
zato je dober finančni rezultat dosežen tudi na škodo vlaganj 
v opremo, pogoje dela, investicije in investicijsko vzdrževanje. 
S poslovanjem se je svet zavoda seznanil na torkovi seji.

Svet zavoda o poslovanju bolnišnice
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DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
razpisuje prosto delovno mesto

VODJA III 
(VODJA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-  Visokošolska izobrazba 1. stopnje/visokošolka strokovna  

izobrazba (prejšnja)
- Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik
-  Strokovni izpit zdravstvenega varstva, v primeru študija po 

bolonjskem programu strokovni izpit ni potreben
- 5 let delovnih izkušenj
- Veljavna licenca

Zaposlitev za nedoločen čas, s šest mesečnim poskusnim delom.

Vabimo vas, da nam posredujete pisne prijave z življenjepisom 
in potrdilom o nekaznovanosti z izkazanimi dokazili na naslov: 
DSO Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor ali na e-poštni naslov: 
dom.preddvor@dso-preddvor.si.

Prijave sprejemamo do 25. 1. 2018.

Urša Peternel

Jesenice – Čeprav so v pod-
jetju Ekogor konec no-
vembra zagotovili, da je po 
odstranitvi lahke frakcije 
smrad s Centra za ravnanje 
z odpadki Mala Mežakla za-
nemarljiv, se je izkazalo, da 
to ne drži. Konec decem-
bra so številni Jeseničani 
prek Facebooka znova opo-
zorili, da je smrad nezno-
sen, da smrdi vsak dan, in 
to celo pri trgovskih centrih 
sredi mesta, pri bolnišnici, 
na Hrušici. Ta teden pa je 
tudi direktor Ekogorja Ivan 
Hrženjak le priznal: »De-
jansko smrdi ...«

V torek je župan občine Je-
senice Tomaž Tom Mencin-
ger na deponiji sklical sesta-
nek vseh odgovornih. Kot je 
povedal župan, se je želel na 
sami deponiji seznaniti s si-
tuacijo, od koncesionarja pa 
dobiti pojasnila, zakaj v zad-
njem času prihaja do pove-
čanega pojava smradu, ki so 
ga zaznali občani. Sestan-
ka sta se udeležila direk-
tor Ekogorja Ivan Hrženjak 
in lastnik in direktor Publi-
cusa (ki ima v lasti Ekogor) 
Slavko Hrženjak. Pojasni-
la sta, da do smradu trenu-
tno prihaja zaradi kopičenja 
težke frakcije zunaj centra, 
ob objektu. Do tega je priš-
lo konec decembra zaradi 
dvotedenskega zamika odla-
ganja na odlagališču, saj naj 

bi to imelo zapolnjene kvo-
te. Ivan Hrženjak je priznal, 
da je težka frakcija dejansko 
vir smradu, ki so ga konec 
decembra zaznavali občani. 
Zagotovil je, da bodo do kon-
ca tega meseca stanje sanira-
li in zunaj centra težke frak-
cije ne bo več. Druga težava 

je lahka frakcija, ki jo sicer 
odvažajo v Publicusov cen-
ter v Suhadole, v dveh do 
treh mesecih pa naj bi pre-
delali tudi vso nakopičeno 
frakcijo ob centru. Do mar-
ca smradu v hišah pod de-
ponijo ne bodo več zaznava-
li, sta zagotovila Hrženjaka.

Kot so povedali na Občini 
Jesenice, pričakujejo, da bo 
koncesionar obljubo izpol-
nil. Župan je napovedal, da 
bo po preteku danega roka 
zopet sklical sestanek na de-
poniji in od koncesionarja 
zahteval poročilo o stanju in 
opravljenem delu.

Ob tem velja omeniti, da 
ima Ekogor za CERO Mala 
Mežakla še vedno odločbo 
o poskusnem obratovanju. 
Če obratovanje tudi po pri-
dobitvi uporabnega dovo-
ljenja ne bo skladno z oko-
ljevarstvenim dovoljenjem, 
tega lahko tudi izgubijo.

Nove obljube, a še vedno smrdi
V družbi Ekogor so le priznali, da so nakopičeni odpadki v CERO Mala Mežakla vzrok smradu, ki čedalje 
bolj moti občane Jesenic. Zdaj so dali novo obljubo, da v dveh do treh mesecih smradu ne bo več. 

Lastnik in direktor Publicusa, ki ima v lasti družbo Ekogor, Slavko Hrženjak z županom 
Tomažem Tomom Mencingerjem na ogledu CERO Mala Mežakla. Vir smradu so prav 
nakopičeni odpadki ob centru.

»S slovensko olimpijsko 
baklo smo šli na pot z upa-
njem, da si jo bo prišlo pog-
ledat čim več ljudi, in od-
ziv v Mojstrani je neverje-
ten. Zato mislim, da naše 
športnike v Koreji čaka veli-
ko podpore,« je dejal Razin-
gar, ki športnikom želi veli-
ko uspeha, predvsem pa jim 
sporoča, naj uživajo.

Kot je strnila vtise Mara 
Rekar, nekdanja smučarska 
tekačica, udeleženka olim-
pijskih iger leta 1956 v Cor-
tini d'Ampezzo, je sodelova-
ti na olimpijskih igrah ne-
kaj nepozabnega: „Želim 
si, da bi vsaj enemu od na-
ših športnikov uspelo pri-
ti do medalje, čeprav bo tež-
ko, a naj ves svet sliši za Slo-
venijo.“ Prva dobitnica olim-
pijske medalje v samostoj-
ni Sloveniji Alenka Dovžan 
pa olimpijcem sporoča, naj 
bodo sproščeni, dajo vse od 
sebe in naj bodo zadovoljni 
z rezultatom: „Zdi se mi, da 

preveč radi obremenjujemo 
športnike z rezultati, kar ni 
prav, saj so si prigarali olim-
pijsko normo in zaslužili na-
stop, olimpijske igre pa so 
vse več kot le medalja.“

Olimpijska bakla je pot 
včeraj nadaljevala na Jese-
nicah, danes pa bo od 16. 
do 19. ure pred dvorano Tr-
žiških olimpijcev v Trži-
ču, nato bo pot nadaljevala 

proti Celju, Velenju, Mari-
boru in Črni na Koroškem, 
od koder se bo vrnila v Lju-
bljano na uradno predstavi-
tev slovenske olimpijske re-
prezentance.

Olimpijska bakla potuje po Gorenjskem
31. stran

Nabito poln Trg olimpijcev v Mojstrani, kjer je zbrane nagovoril kranjskogorski župan Janez 
Hrovat, katerega hči, smučarka Meta Hrovat, se je že uvrstila v olimpijsko reprezentanco v 
alpskem smučanju.

Na sestanku je bila prisotna tudi krajanka Nevenka 
Rajhman s Spodnjega Plavža, ki je ponovila, da smrad 
ostaja problem, pravila, kdaj je najbolj izrazit, pa ni. 
Odgovornim je pokazala tudi koledar, v katerega 
redno zapisuje dneve, ko smrad pride do njihove hiše. 
V takem okolju je res neprijetno živeti, je dejala.

Urša Peternel

Breznica – Na zadnji seji ob-
činskega sveta v občini Žirov-
nica je župan Leopold Poga-
čar občinske svetnike sezna-
nil z najnovejšimi informaci-
jami glede načrtovane grad-
nje Čebeljega parka Brezni-
ca. Povedal je, da še vedno ča-
kajo na sklep o sofinanciranju 
LAS Gorenjska košarica, pro-
jekt naj bi zdaj izpolnjeval vse 
pogoje in čakajo le še formal-
ni sklep o dodelitvi pričakova-
nih 299 tisoč evrov nepovra-
tnih sredstev. Celoten projekt 
je sicer ocenjen na 700 tisoč 
evrov, preostala sredstva bo 
zagotovila Občina Žirovnica 
iz proračuna. Takoj po prido-
bitvi sklepa o sofinanciranju 
bodo park tudi začeli graditi, 
saj je tudi gradbeno dovolje-
nje že pridobljeno. 

Na seji sta Maj Juvanec in 
Maša Legat iz podjetja De-
lavnica predstavila tudi na-
črtovano hortikulturno ure-
ditev parka, ki se bo razte-
zal ob osrednjem objektu. 
Kot sta povedala, bo v parku 

raslo okrog šestdeset različ-
nih vrst (medovitih) rastlin, 
od lip oziroma lipovcev, sad-
nih dreves, divje češnje, tep-
ke in oreha prek ajde, pšeni-
ce, lanu do čebulnic in zeli-
šč. Po parku bo vodila ureje-
na potka, postavljenih pa bo 
tudi osem lesenih okvirjev 
z učnimi vsebinami, med 
drugim z gugalnico, poči-
valnikom, knjigobežnico z 
javno dostopnimi knjigami, 
en okvir bo igralo v obliki sa-
tovja ... Rdeča nit bo življenj-
sko okolje čebel, ki bo pred-
stavljeno na interaktiven na-
čin. Uredili bodo tudi klopi 
in teraso ob glavnem objek-
tu, v katerem bodo na inte-
raktiven in sodoben način 
prikazali življenje čebel.

Čeprav so prvotno načr-
tovali, da bodo Čebelji park 
Breznica zgradili že do letoš-
njega 20. maja, ko bodo pra-
znovali prvo obeležitev sve-
tovnega dneva čebel, pa se 
je gradnja zaradi čakanja na 
sklep o sofinanciranju zav-
lekla. Tako naj bi park odpr-
li prihodnje leto.

Park bo cvetoči raj
Predstavili so hortikulturno ureditev Čebeljega 
parka Breznica, v katerem bodo zasadili okrog 
šestdeset različnih vrst rastlin.

Simon Šubic

Kranj – Kontaktno točko 
VEM (Vse na enem mestu) 
so z januarjem preimeno-
vali v SPOT Gorenjska (Slo-
venska poslovna točka) in 
jo s stare lokacije na BSC 
Kranj preselili v prvo nad-
stropje nekdanje srednje tr-
govske šole na Župančiče-
vi ulici 22 v Kranju, so spo-
ročili iz BSC Kranj. V ob-
dobju 2018–2022 bo tako 
BSC Kranj v okviru SPOT 
Gorenjska v sodelovanju 
z razvojnima agencijama 
Sora in Zgornje Gorenjske 
ter Gospodarsko zbornico 

Kranj opravljal brezplačna 
svetovanja potencialnim in 
obstoječim podjetnikom, 
registracijo novih podjetij 
in spremembe podjetij pre-
ko portala eVEM, organizi-
ral različne informativne in 
izobraževalne dogodke in 
nadgrajeval svoje storitve 
za še večjo podporo gorenj-
skim podjetnikom. SPOT 
Gorenjska je podjetnikom 
po predhodnem dogovoru 
na voljo vsak delovnik med 
9. in 15. uro, informacije pa 
nudijo tudi preko telefon-
ske številke 04 28 17 247 
ali elektronske pošte nives.
justin@bsc-kranj.si.

Točka VEM z novim 
imenom in na novi lokaciji
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Mateja Rant

Bled – Od trinajstih milijo-
nov evrov, kolikor je vreden 
letošnji proračun blejske ob-
čine, bodo štirideset odstot-
kov sredstev namenili za na-
ložbe. Za investicijske od-
hodke so predvideli dobrih 
pet milijonov evrov, pri če-
mer so največ sredstev na-
menili za nakup zemljišč 
za prihodnji večgeneracijski 
center in knjižnico, to je sla-
bih šeststo tisoč evrov. Ra-
zen tega so po besedah di-
rektorja občinske uprave 
Matjaža Berčona pol mili-
jona evrov zagotovili za pri-
pravo novih prostorskih na-
črtov, kar jim bo omogočilo 
tudi kandidaturo na različ-
nih razpisih za sofinancira-
nje.

Največji delež proračun-
skih prihodkov predstavlja 
dohodnina, okrog 4,4 mili-
jona evrov, več kot milijonov 
evrov pa naj bi zbrali tudi s 
turistično takso. Med večji-
mi naložbami je poleg več-
generacijskega centra Ber-
čon omenil še različne prep-
lastitve in ureditve manjših 
odsekov občinskih cest ter 
gradnjo ločenega sistema za 
ožje središče Bleda, kjer ta 
čas gradijo komunalno in-
frastrukturo. »Pri gradnji 
obeh obvoznic so v ospredju 

nakupi zemljišč na trasi juž-
ne obvoznice, pri severni ob-
voznici pa bomo poleg pokri-
vanja preteklih obveznosti v 
manjšem delu sofinancira-
li še novogradnjo.« Okrog 
štiristo tisoč evrov bodo na-
menili za gradnjo novih in 
vzdrževanje obstoječih par-
kirišč, novost je kolesarska 
povezava proti Bohinju, za 
katero načrtujejo dvesto ti-
soč evrov. Večji finančni za-
logaj predstavljajo še uredi-
tev pristanišča na Mlinem, 
energetska sanacija Vile 
Zora in nakup zemljišč za 
ureditev nove glavne avto-
busne postaje na Bledu. Po 
več kot četrt stoletja poga-
janj z državo se bodo lotili 
tudi urejanja obale pod Vilo 
Bled. »Doslej v obnovo prib-
ližno šeststo metrov dolgega 
odseka obale nismo vlagali, 
zdaj pa je pot pod Vilo Bled 
končno v stavbni pravici ob-
čine, tako da bomo najprej 
uredili javno razsvetlja-
vo, za katero smo zagotovi-
li 65 tisoč evrov, sočasno pa 
tudi odvajanje vode in samo 
pot, kasneje pa bo prišla na 
vrsto še obala.« Petdeset ti-
soč evrov bodo namenili še 
za ureditev okolice gasilske-
ga doma na Rečici in 80 tisoč 
evrov za prvi del sofinancira-
nja novega gasilskega vozila 
na Bledu.

V nadaljevanju je Berčon 
predstavil nekatere projek-
te, ki jih načrtujejo v prihod-
njih petih, šestih letih in to-
rej niso zgolj del letošnjega 
proračuna. Pri severni raz-
bremenilni cesti po njego-
vih besedah še vedno lovi-
jo rok 5. junij, ko naj bi ste-
kel promet po novi cesti, za 
južno razbremenilno ces-
to, ki bo predvidoma vre-
dna petindvajset milijonov 
evrov, pa začetek gradnje še 
vedno načrtujejo v prihod-
njem letu, končali naj bi jo 
leta 2021. Za večgeneracij-
ski center Bled, v sklopu ka-
terega načrtujejo tudi med-
generacijski center, dnevno 
varstvo za starejše in knji-
žnico, naj bi gradbeno do-
voljenje pridobili prihod-
nje leto, gradnja pa bi se od-
vijala v letih 2019 in 2020. 
Precejšen finančni zalogaj 
za občino bo v prihodnjih 
letih predstavljala energet-
ska sanacija in rekonstruk-
cija osnovne šole na Bledu, 
ki naj bi jo začeli izvajati leta 
2020. V celoti naj bi bila ob-
nova vredna okrog šest mili-
jonov evrov, pri čemer bodo 
večino sredstev zagotovili z 
najemom posojila. Kot pri-
hodnje izzive je Berčon iz-
postavil še urejanje mirujo-
čega prometa in ureditev Je-
zerske promenade.

Doslej najvišji proračun
Na zadnji lanski seji so blejski svetniki sprejeli dopolnjen predlog letošnjega 
proračuna, ki je »težak« trinajst milijonov evrov in je glede na realizacijo v 
zadnjih dvanajstih letih najvišji v zgodovini občine.  

Škofja Loka – Glasbena šola 
Škofja Loka prireja pevski 
seminar z ugledno kanad-
sko sopranistko slovenske-
ga rodu Thereso Plut, ki bo v 
soboto, 27. januarja. Rok za 
prijavo je 23. januar. 

Pevski seminar  
s sopranistko

Ljubljana – Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo v torek, 
16. januarja, ob 13. uri v hotelu Union v Ljubljani na sklepni 
slovesnosti ob 25-letnici delovanja med drugim predstavil tudi 
razpise za lokalne skupnosti in projekte, načrtovane do leta 
2020. To so Novo Brdo v Ljubljani, Pod Pekrsko gorco v Ma-
riboru in Ob Savi v Kranju. Investicijska vrednost projektov 
je 150 milijonov evrov. Na slovesnosti bo nastopila glasbena 
skupina Amadeusblues.com band. 

Predstavili bodo projekte do leta 2020

Mateja Rant

Bled – Bled kot simpatično, 
zeleno alpsko središče je vo-
dilni slogan, ki ga bodo po-
skušali uveljaviti na Bledu, 
je ob predstavitvi nove stra-
tegije razvoja turizma pou-
daril direktor Turizma Bled 
Tomaž Rogelj in dodal, da 
bodo s tem tlakovali pot do 
vrhunskosti. Ob tem se zave-
dajo, je dodal, da bo pot dol-
ga. Opredelili so pet primar-
nih ciljnih skupin gostov, 
na podlagi česar bodo opre-
delili turistične produkte, ki 
jih bodo poudarjeno razvi-
jali oziroma v to usmerjali 
aktivnosti, znanje in denar. 
»Vrhunski turizem mora 
biti naš cilj, saj je to zagoto-
vilo, da bodo gostje prihajali 
tudi v obdobju 'suhih krav', 
ki bo zagotovo še nastopilo,« 
je poudaril tudi župan Janez 
Fajfar in dodal, da je skozi 
Bled prepoznavna vsa Slo-
venija, saj je malo tako lepih 

krajev. Strategija bo v eno-
mesečni javni obravnavi.

Celotna strategija, avtor 
katere je Andrej Pompe, za-
vzema več kot sedemdeset 
strani, pri čemer so približ-
no četrtino prostora posveti-
li konkretnim ciljem na po-
dročju razvoja turizma, je 
pojasnil Rogelj. Strategija je 
bila po njegovih besedah pi-
sana z mislijo na vse prebi-
valce Bleda, saj se bo le tako 
lahko turizem uspešno raz-
vijal. Pri ciljih, ki so jih opre-
delili v strategiji, so največ-
ji poudarek namenili dvigu 
kakovosti. »Druge možnos-
ti, kot je razvoj vzdržnega, 
trajnostnega turizma, ni,« 
je dejal Rogelj in nadaljeval: 
»Bled ne prenese masovne-
ga turizma, ampak zgolj v 
omejenem obsegu, da bo to 
kraj, kjer se vsi dobro poču-
timo.« Med podrobnejšimi 
cilji, ki jih nameravajo ures-
ničiti do leta 2025, je nave-
del podaljšanje časa bivanja 

v destinaciji, ustvarjanje no-
vih inovativnih turističnih 
produktov, spodbujanje izo-
braževanja za turistične de-
lavce, usmerjanje in uravno-
teženje turističnih in prome-
tnih tokov, boljše informira-
nje in ozaveščanje prebival-
cev Bleda, usmerjanje eno-
dnevnih gostov, vzgojo turi-
stičnega podmladka ter dvi-
govanje kakovosti ponudbe, 

ki omogoča tudi dvig cen. 
Želijo si, da bi turistična se-
zona trajala vse leto, prizade-
vali si bodo še za dvig kako-
vostne ravni zasebnih sobo-
dajalcev s pomočjo strokov-
nega svetovanja. »Največ-
ji poudarek v prihodnjem 
osemletnem obdobju pa bo 
namenjen premiku v glavah 
ljudi in zavedanju, da je Bled 
na poti vrhunskosti.«

Predsednica Turistične-
ga društva Bled Jana Špec 
ocenjuje, da je Bled v pre-
lomnem obdobju, ko so med 
drugim presegli milijon no-
čitev, zato je po njenem rav-
no pravi čas za novo strate-
gijo. Usmeritev v trajnostni 
turizem, prijazen do doma-
činov, gostov in zaposlenih, 
se ji zdi prava. Največji iz-
ziv ne samo za blejski turi-
zem pa v prihodnje vidi v za-
gotavljanju ustrezno izobra-
ženega kadra. »Vsi se mo-
ramo začeti zavedati, da ka-
kovostnega turizma z višjo 
dodano vrednostjo ne mo-
remo graditi brez zadovolj-
nega, motiviranega kadra.« 
Direktor Zavoda za kultu-
ro Bled Matjaž Završnik se 
je zavzel, da v strategiji pri-
merno mesto namenijo tudi 
enodnevnim obiskovalcem, 
saj je prihodek njihovega za-
voda, ki ga v celoti namenja-
jo za dodatno popestritev tu-
ristične ponudbe na Bledu, 

odvisen predvsem od teh. 
Miša Novak iz Slovenske 

turistične organizacije je v 
strategiji razvoja blejskega 
turizma prepoznala vse iz-
zive, s katerimi se ukvarja-
jo tudi na nacionalni ravni. 
»Veseli nas, ker smo v celot-
nem slovenskem turizmu 
dobili potrditev, da je edina 
prava usmeritev Slovenije v 
smer petzvezdičnih dožive-
tij in zelenega trajnostnega 
turizma.« Bolj kritičen je bil 
Leo Ličof z Bleda, ki v strate-
giji ne vidi ničesar, česar ne 
bi poslušali že več let. Andrej 
Pompe je zagotovil, da so ra-
zvoj v strategiji opredelili po 
korakih, vsega pa na tokra-
tni predstavitvi niso mog-
li zajeti. »Zato pričakujemo 
konkretne dopolnitve in so-
delovanje s pozitivnim pog-
ledom. Tudi sami smo pri 
pripravi strategije pogledali, 
kaj vse je na Bledu narobe, a 
v tem ne vidimo problema, 
ampak izzive,« je končal.

Postopno do vrhunskega zelenega bisera
Najprivlačnejše zeleno alpsko središče so kot krovni kratkoročni strateški cilj opredelili v delovnem predlogu nove strategije razvoja blejskega turizma, ki so 
ga včeraj predstavili v Festivalni dvorani na Bledu.

Novo strategijo so predstavili (od leve proti desni) Tomaž 
Rogelj, Janez Fajfar in Andrej Pompe.

Do 29.1.2018 zbiramo ponudbe za nakup poslovnega prostora 
na Cesti Svobode 15 na Bledu (bivša poslovalnica Gorenjske 
banke pod Hotelom Park). 

Predmet prodaje

Gorenjska banka prodaja poslovni prostor, zgrajen leta 1976, površine 
2 2348,45 m . Od tega lokal v pritlièju meri 267,60m , prostor v pritlièju (oddan v 

2 2najem) 53,05m  in klet 27,80m . Predmet prodaje je solastniški delež do 2/100 

parcel št. 2191-777/0-0, 2191-779/14-0, 2191-1187/1-0, 2191-782/0-0, 2191-

781/1-0, 2191-783/2-0, 2191-783/4-0. Številka stavbe po GURS-u 240, št.dela 

stavbe 5. Podatek z energetske izkaznice stavbe (energijski razred): F (150-
2210 kW/m a).

Izhodišèna prodajna cena: 430.000 EUR

Postopek zbiranja ponudb

Postopek zbiranja ponudb vodi družba Imobilia GBK d.o.o.. V postopku lahko 

sodelujejo fiziène in pravne osebe, ki skladno s pogoji in omejitvami 

pravoèasno oddajo ponudbo. Pisno ponudbo za nakup nepremiènine 

ponudnik do vkljuèno 29.1.2018 pošlje po pošti (priporoèeno s povratnico) ali 

dostavi osebno (do 14. ure) v zaprti ovojnici na naslov: Imobilia GBK d.o.o., 

Koroška cesta 4, Kranj. 

Dodatne informacije 

Rafael Rudof, T: 04 208 44 77; M: 031 669 266; E: info@imobila-gbk.si

Celotni razpis je na voljo na: www.gbkr.si/nepremicnine/bled-poslovni-prostor

Javni razpis 
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Jože Košnjek

Dražgoše – Tako kot večino 
preteklih let se bo tudi ne-
deljska osrednja slovesnost 
v počastitev 76. obletnice 
boja Cankarjevega bataljo-
na z Nemci v Dražgošah in 
v spomin na padle partiza-
ne, pobite domačine in po-
rušeno vas začela opoldne. 
Letošnja slavnostna govor-
nica bo dramska igralka in 
aktivistka Lara Jankovič, v 
kulturnem programu, ki ga 
bo povezovala Damjana Pe-
ternelj, pa bodo sodelovali 
orkester Slovenske policije, 
komorni zbor Slovenskega 
prosvetnega društva iz Bo-
rovelj v Avstriji, operni pev-
ci Tone Habjan, Rok Bavčar 
in Klemen Kelih s harmoni-
karjem Nejcem Jemcem in 
dramski igralec Aljoša Ter-
novšek. Predsednik organi-
zacijskega komiteja za pri-
reditve Po stezah partizan-
ske Jelovice, ki so letos že 
61., generalmajor Ladislav 
Lipič je v vabilo zapisal, 
da so dražgoške prireditve 

spoštljiv spomin na slav-
ne dni slovenskega upor-
ništva, ki je bil del velikega 

globalnega spopada in v ka-
terem smo bili Slovenci na 
strani zmagovalcev. Na to 
smo ponosni in Dražgoše 
so priložnost za to. General-
major Lipič se je tudi zahva-
lil Dražgošanom in njiho-
vim društvom za sodelova-
nje in pomoč pri organizaci-
ji prireditve.

Devet organiziranih 
pohodov

Tudi letos bo veliko udele-
žencev nedeljske slovesno-
sti prišlo v Dražgoše peš iz 
različnih krajev Gorenjske, 
precej pa z organiziranimi 

pohodi. Skupno jih bo de-
vet, poleg njih pa načrtujejo 
obisk Dražgoš tudi kolesar-
ji rekreativci. Tudi letos bos-
ta najzahtevnejša dva poho-
da: 39. nočni pohod Po poti 
Cankarjevega bataljona s 
Pasje ravni v Dražgoše in 19. 
nočni pohod iz Železnikov 
preko Ratitovca v Dražgoše. 
Prvi, ki se ga je doslej udele-
žilo že več kot 10.000 poho-
dnikov, se bo začel jutri med 
22. in 24. uro v Domu Kraja-
nov na Črnem Vrhu. Do ci-
lja v Dražgošah bo deset ur 
hoje, med katero bo treba 
premagati 1500 metrov vi-
šinske razlike. Začetek 19. 

pohoda iz Železnikov pre-
ko Ratitovca v Dražgoše bo 
opolnoči pri plavalnem ba-
zenu v Železniku, zbira-
lišče pa bo dve uri prej. Jože 
Stanonik in Iris Todorovič 
s Planinskega društva Ško-
fja Loka, ki je organizator 
pohoda s Pasje ravni oziro-
ma Črnega Vrha, in Lojze 
Lotrič s Planinskega društva 
Železniki poudarjajo, da so 
dražgoški pohodi simbol 
slovenskega pohodništva. 

Koordinator pohodov v 
Dražgoše Simon Peternel 
je povedal, da bo v nedeljo, 

na dan proslave, poleg teh 
dveh najtežjih in najbolj 
znanih potekalo v Dražgo-
še še sedem pohodov. Dva-
inštirideseti pohod iz Sote-
ske v Bohinju preko Rovta-
rice v Dražgoše se bo začel 
med 6. uro in 7.30 v Sote-
ski. Sedmi pohod s Tuško-
vega griča mimo Jemca v 
Dražgoše se bo začel ob 5. 

uri na Tuškovem griču. Tr-
žičani bodo na 11. Tržiški po-
hod krenili ob 6. uri izpred 
gasilskega doma v Bistrici 
pri Tržiču, pohod iz Škofje 
Loke preko Križne Gore, Če-
pulj in Mohorja v Dražgoše 
pa se bo začel ob 6. uri na av-
tobusni postaji Škofja Loka. 
Izpred kranjskega hotela 
Creina bodo udeleženci po-
hoda iz Podblice do Dražgoš 
odšli ob 9. uri, s Čepulj pro-
ti Dražgošam med 7.30 in 
8. uro in iz Krope preko Ja-
mnika v Dražgoše ob 8.30 
izpred tovarne Plamen. S 

Planinskega društva Jeseni-
ce so sporočili, da bo odhod 
udeležencev pohoda s Pas-
je ravni z Jesenic jutri ob 
20. uri izpred PD Jesenice, 
udeleženci nedeljskega po-
hoda iz Soteske v Dražgoše 
pa imajo zbirališče za skup-
ni prevoz v nedeljo ob 6. uri 
pred Zdravstvenim domom 
Jesenice.

Dražgoše pričakujejo množičen obisk
Osrednja slovesnost bo v nedeljo, 14. januarja, ob 12. uri pri spomeniku v Dražgošah, kamor bodo prišli tudi številni pohodniki.

V Dražgošah pričakujejo v nedeljo veliko ljudi, še posebej pohodnikov. Osrednja proslava 
bo tako kot običajno opoldne pri spomeniku. /Foto: Gorazd Kavčič Organizatorji pohodov prosijo udeležence, naj 

bodo primerno fizično pripravljeni in opremljeni, 
še posebej za hojo ponoči, ko bodo obvezne čelne 
svetilke in pohodne palice. Upoštevajo naj navodila 
vodnikov in reševalcev, ki jih bodo spremljali. Navodila 
policistov in redarjev naj spoštujejo tudi drugi 
udeleženci prireditve.

Zaradi prireditve bo v nedeljo med 11. in 14. uro zaprta 
cesta R3 – 635/1122 Lipnica–Kropa–Rudno med 
odcepom za Lajše in Rudnim. Obvoz bo mogoč po 
cesti Selca–Lajše. Občasno bo zaprta tudi občinska 
cesta Kališe–Dražgoše. Organizatorji prosijo za 
razumevanje.

Nedeljsko dogajanje v Dražgošah bo pestro. 
Poleg opoldanske svečanosti pri spomeniku vabi 
domače Kulturno in turistično društvo ob 9. uri v 
večnamensko dvorano pod cerkvijo, kjer bo premierno 
na ogled računalniški 3D-prikaz središča nekdanjih 
Dražgoš. Avtor prikaza je Dejan Zupanc. V istih 
prostorih bo vsake pol ure prikaz filma Dražgoše – 
Pri nas je sonce doma. Film je bil posnet leta 2015. 
Pred cerkvijo svete Lucije bo na ogled razstava o 
petdesetletnici te po vojni zgrajene cerkve, saj so staro 
Nemci leta 1942 požgali, v cerkvi pa so postavljene 
jaslice z dražgoškimi motivi.

Zgornji Brnik – Predvidoma prihodnji teden naj bi bila odprta 
nova obvozna cesta mimo Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. 
Kot pojasnjujejo na Direkciji RS za infrastrukturo, so gradbena 
dela za prestavitev ceste, ki so potekala od predlanske jese-
ni, zaključena. Decembra so opravili tudi tehnični pregled za 
pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga pričakujejo prihodnji 
teden. Po pridobitvi dovoljenja bodo promet tudi preusmerili 
na novozgrajeno cesto.

Odprtje ceste prihodnji teden

Mateja Rant

Žiri – V Žireh so konec lan-
skega leta z LED-utripalka-
mi osvetlili prehod za pešce 
pri Muhovcu. Pred letom dni 
omenjeni prehod za pešce ni 
imel niti talnih oznak, zato 
so na predlog občinskega 
sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu najprej 
zarisali talne označbe in 
postavili prometni znak, ki 

voznike opozarja na prehod. 
»Zdaj pa smo naredili še ko-
rak naprej in ga tudi ustre-
zno osvetlili.« Denar za novo 
pridobitev na področju večje 
prometne varnosti sta zago-
tovili občina in javna agen-
cija za varnost v prometu. 
»Skupaj si močno prizade-
vamo, da bi nam uspelo vsa-
ko leto osvetliti vsaj en pre-
hod za pešce,« so še dodali 
na občini.

V Žireh nov osvetljen 
prehod za pešce
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Zdaj že stari zakon 
o množičnem vrednotenju 
nepremičnin je določal, da je 
modele vrednotenja nepre-
mičnin treba preverjati naj-
manj na vsake štiri leta in da 
mora vlada v primeru, ko se 
vrednost nepremičnin spre-
meni za več kot deset odstot-
kov od zadnje spremembe, 
določiti nove indekse vred-
nosti nepremičnin. Vlada je 
na dopisni seji v ponedeljek, 
tik pred uveljavitvijo novega 
zakona o množičnem vred-
notenju nepremičnin, spre-
jela uredbo, s katero je do-
ločila indekse vrednosti ne-
premičnin na dan 31. marec 
2017, pri tem pa je upošte-
vala spremembe, ki so na-
stale od zadnje indeksaci-
je vrednosti nepremičnin 
na dan 31. marec 2014. Geo-
detska uprava bo morala po-
datke o vrednosti nepremič-
nin spremeniti v registru ne-
premičnin najkasneje v pet-
najstih dneh po uveljavitvi 
uredbe.

Vrednosti stanovanj višje 
v osrednji Sloveniji

Z najnovejšo indeksaci-
jo se vrednosti stanovanj na 
nekaterih območjih v Slove-
niji zvišujejo od 10 do 25 od-
stotkov. Najbolj se zvišujejo 

na širšem območju Ljublja-
ne – od 12 odstotkov na ob-
robju do 25 odstotkov v sre-
dišču Ljubljane, na preosta-
lih območjih, med njimi so 
tudi Medvode, Mengeš, Ka-
mnik in Kranj, pa se večino-
ma zvišujejo za 10 odstot-
kov, nikjer pa ne presegajo 
14 odstotkov. Kot pojasnju-
jejo na ministrstvu za oko-
lje in prostor, je glavni raz-
log za zvišanje cen stanovanj 
povečanje povpraševanja za-
radi večje kupne moči, ugo-
dnih stanovanjskih posojil 

in dokaj majhne ponudbe, 
predvsem v Ljubljani in nje-
ni okolici pa je na večje pov-
praševanje in zvišanje cen 
vplival tudi večji turistič-
ni obisk in večji obseg krat-
kotrajnega oddajanja nepre-
mičnin v najem. 

Višje vrednosti hiš tudi 
na Bledu in v Bohinju

Podobno kot za stanovanja 
velja tudi za stanovanjske 
hiše. Vrednosti hiš se zvišu-
jejo predvsem na območju 

osrednje Slovenije, sicer pa 
tudi na območju Bleda in Bo-
hinja, zvišanje je od 10 do 12 
odstotkov. Povpraševanje po 
stanovanjskih hišah je pove-
zano predvsem z domačim 
povpraševanjem in je posle-
dica povečanja kupne moči, 
ugodnih stanovanjskih po-
sojil in dokaj majhne ponud-
be, ugotavljajo na ministr-
stvu in dodajajo, da je ponud-
ba zazidljivih zemljišč dokaj 
omejena in da so posledič-
no zaradi tega tudi cene ze-
mljišč relativno visoke.

Znižanje vrednosti 
lokalov in pisarn

Stagniranje na trgu lokalov 
in pisarniških trgovin se od-
raža tudi v vrednosti nepre-
mičnin. Vrednosti za lokale 
se od deset do devetnajst od-
stotkov znižujejo na obmo-
čju nekaterih mestnih občin, 
na širšem gorenjskem obmo-
čju sta to območji Domžal in 
Kamnika. V coni Domžale 
center se vrednosti znižuje-
jo za petnajst odstotkov, ena-
ko tudi v coni Kamnik center. 
Kot pojasnjujejo na ministr-
stvu, na stagnacijo na kupop-
rodajnem trgu vplivajo kre-
pitev najemanja lokalov, po-
nudba, ki presega povpraše-
vanje, in prodaja poslovnih 
nepremičnin v okviru stečaj-
nih postopkov. Podobno je 
tudi na trgu pisarniških ne-
premičnin, vrednosti se zni-
žujejo na območju nekaterih 
mestnih občin, med katerimi 
pa ni gorenjskih.

Znižanje na zahodu, 
zvišanje na vzhodu

Vrednost kmetijskih ze-
mljišč se z novo indeksaci-
jo za nekatere vrednostne 
cone na zahodu države zni-
žuje za deset odstotkov, 
medtem ko se za nekatere 
cone na vzhodu in na posa-
meznih območjih osrednje 
Slovenije (južno od Ljublja-
na) zvišuje, zvišanje pa sega 
vse do 25 odstotkov. Kot po-
jasnjujejo na ministrstvu, 
se cene kmetijskih zemljišč 
na zahodu države v zadnjem 
obdobju znižujejo in pribli-
žujejo cenam na drugih ob-
močjih, znižujejo se tudi na 
Primorskem, vendar zaradi 
špekulativnih pričakovanj 
še vedno ostajajo visoke, v 
Pomurju in na Goričkem, 
kjer so bile cene zelo nizke, 
pa se zadnjih pet let stalno 
zvišujejo, a tudi po indeksa-
ciji ostajajo med najnižjimi 
v državi.   

Določili nove vrednosti nepremičnin
Geodetska uprava bo v registru nepremičnin za nekatera območja prilagodila vrednosti nepremičnin spremembam na trgu v obdobju 2014–2017.

Vrednosti kmetijskih zemljišč v nekaterih vrednostnih conah na zahodu države se znižujejo 
za deset odstotkov. Slika je simbolična.

Vlada je določila nove indekse vrednosti nepremičnin 
še na podlagi starega zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin. Včeraj, v četrtek, je začel 
veljati novi zakon, na podlagi katerega bo geodetska 
uprava prevetrila modele vrednotenja in določila novo 
posplošeno tržno vrednost nepremičnin, zoper katero 
se bodo lastniki lahko pritožili. Po novem zakonu 
ne bo več indeksacije, ampak bodo na vsaki dve leti 
preverjali model vrednotenja.

Aleš Senožetnik

Cerkljanska Dobrava – Na 
robu strnjenega naselja 
Cerkljanske Dobrave se na-
haja hiša, ki z bližino travni-
kov in gozdov ponuja ideal-
no bivališče za vsakega psa. 
Tako sta si lastnika omislila 
Marsa, veselega in prijetne-
ga mešanca med haskijem 
in aljaškim malamutom. 
»To je bil najin ljubljenček, 
spremljal naju je na mor-
ju in izletih, tudi sosedje so 
ga imeli radi, saj je bil prija-
zen in igriv,« pripoveduje la-
stnik.

A idila se je nepričakovano 
končala v soboto, 30. decem-
bra, dopoldne. »Sprehajalka, 
ki tod mimo večkrat spreha-
ja svojega psa, nama je po-
vedala, da Mars leži ranjen 
na travniku ob cesti, le ka-
kšnih sto metrov od doma,« 
se spominja sogovornik, ki 
je takoj odhitel do psa, ki ga 
je našel ležečega v travi in 

prestreljenega s puščico sa-
mostrela. Poškodovanega 
psa sta s sosedom naložila 
v avto in odpeljala na veteri-
narsko kliniko, a mu žal tudi 
tam niso mogli več pomaga-
ti. »Kdor ga je ustrelil, je toč-
no vedel, kam ga mora zade-
ti, da bo pes trpel,« sta prepri-
čana žalostna lastnika.

»Ne razumem, zakaj bi 
kdo to naredil, pes nikomur 

ni nič hotel, tudi potepal se 
ni po vasi. Vsi sosedje so ga 
imeli radi, bil je družaben in 
prijazen,« pravita lastnika, 
ki prosita vse, ki bi o zade-
vi kaj vedeli, da to sporočijo 
policiji na 080 1200. »Niko-
gar ne želiva obtoževati, želi-
va le opozoriti, da gre za za-
vrženo dejanje, in upava, da 
se kaj takega ne bi zgodilo še 
kakšnemu drugemu kužku. 

Če kdo koga ne mara, naj 
pozvoni in se pogovori, ne 
pa da se spravlja na psa.«

O dogodku so bili obvešče-
ni tudi policisti kranjske po-
licijske uprave, ki potrjujejo, 
da je poškodba nastala z lo-
kostrelsko opremo, in prei-
skujejo sum kaznivega deja-
nja. Na policijski upravi do-
dajajo, da so takšni dogod-
ki precej redki. Takšna de-
janja se kazensko preganja-
jo. Za mučenje živali ali če 
nekdo mučeno žival trajno 
hudo pohabi ali na krut na-
čin povzroči njen pogin, je 
zagrožena kazen do dveh let 
zapora. 

Čeprav dogodka, kakršen 
se je dogodil na Cerkljanski 
Dobravi nikakor ni mogo-
če opravičiti, pa na javnem 
mestu vseeno velja ime-
ti psa na povodcu, kar vele-
va tudi Zakon o zaščiti živa-
li. Za prekršek posameznika 
lahko doleti od dvesto do šti-
risto evrov globe.

S samostrelom nad psa
Triletni mešanček med haskijem in aljaškim malamutom je bil ljubljenček s Cerkljanske Dobrave. A 
pred novim letom je ubogega Marsa neznanec prestrelil s puščico samostrela.

Puščica se je zarila globoko v trebuh psa. / Foto: osebni arhiv bralca

  »Pot med zvezde je zgodba o uspehu škofjeloških ljubiteljev   
  vertikale v času od prvih zametkov. Sledili so si uspehi,   
  veselje, tudi tragedije in pa prislovična gorenjska trma,   
  vztrajnost in privrženost cilju.« (Franc Vidic)  

30
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po telefonu: 04/201 42 41 ali na:  
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Pokljuka – Pod okriljem 1. brigade Slovenske vojske bo jutri, 13. 
januarja, na Pokljuki potekalo že 47. tekmovanje v patruljnem 
teku na smučeh. S progo, ki je za moške dolga deset, za ženske 
pa pet kilometrov, se bodo spopadli pripadniki vojske, policije 
in civilne zaščite, v teku na smučeh pa bodo sodelovali tudi 
veterani vojne za Slovenijo. Start in cilj tekmovanja sta pred 
vojaškim objektom Rudolfa Badjure na Pokljuki. 

Tekmovanje v patruljnem teku na smučeh
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Kamnik – Marta Zabret je 
specialistka matematične-
ga izobraževanja, ki pou-
čuje na Gimnaziji in sred-
nji šoli Rudolfa Maistra v 
Kamniku in jo širša javnost 
pozna po objavah v medijih, 
predvsem esejih v Dnevni-
kovem Objektivu, v kate-
rih kritično motri sloven-
sko šolstvo in premišljuje 
o učiteljskem vsakdanu v 
razredu. Iz njenih zapisov 
veje predvsem vera v dijake 
in ljubezen do poučevanja, 
krasijo pa jih hudomušni 
dovtipi in pozitiven pogled 
na svet. Njena razmišljanja 
so pred koncem leta izšla v 
knjigi MaRtematične prigo-
de, ki jo je izdala pri založ-
bi DMFA.

»To je knjiga, ki jo je na 
police treba odložiti poleg 
Svetega pisma, Iliade in In-
tegralov Srečka Kosovela,« 
je v uvodni besedi zapisal 
novinar in urednik Ervin 
Hladnik Milharčič. Name-
njena je dijakom, njihovim 

staršem, učiteljem ter vsem 
drugim, ki jih zanimajo raz-
mišljanja profesorice mate-
matike, za mnoge enega 
najtežjih in verjetno po kri-
vem tudi najbolj strašljivih 
predmetov, ki jih vsebuje 
srednješolski urnik.

Javno je o svojih dilemah 
in razmišljanjih glede pou-
čevanja in šolskega sistema 
prvič spregovorila ob uved-
bi devetletke v osnovnih šo-
lah, s katero so se slovenski 
osnovnošolci izstrelili med 
statistično najboljše na sve-
tu. Skoraj polovica učencev 
je čez noč postala odličnih. 
Za to je bila potrebna le ena 
manjša prilagoditev. »Preč-
ko z višine dveh metrov 
spustimo do tal in prepriču-
jemo gledalce, da naš narod 
brez izjeme izvrstno skače v 
višino,« zapiše Zabretova in 
pristavi, »sčasoma se pojavi-
jo tekmovalci, ki se jim preč-
ke niti prestopiti ne ljubi, kar 
zanemarimo.«

Ne glede na kritičen pog-
led na šolski sistem pa ji v 
vseh letih poučevanja vera v 

mlade ni ugasnila. Pri svo-
jem delu se ravna po nače-
lu, da mladina v nasprotju 
s splošnim prepričanjem 
ni vsako leto slabša, prav-
zaprav je, kot pravi, ved-
no boljša od družbe, v ka-
teri odrašča. Celotna nje-
na knjiga je prežeta s spo-
štovanjem in ljubeznijo do 
dijakov, staršev in svojih 
stanovskih kolegov, nika-
kor pa se ne boji povedati 
niti kakšne kritične na nji-
hov račun. »Moti me, da na 
študij pedagoških poklicev 
odhaja zelo veliko povpreč-
nih in podpovprečnih dija-
kov. Tudi na ''moji'' fakul-
teti za matematiko pravijo, 
da imajo le peščico dobrih 
in kopico precej šibkih štu-
dentov. Težava nastane, ko 
takšni učitelji stopijo pred 
razred, v katerem bo večina 
dijakov inteligentnejših od 
njih,« pravi o bodočih gene-
racijah učiteljev, ki si dan-
danes vedno težje ustvari-
jo avtoriteto v razredu. Prvi 
pogoj zanjo je obvladovanje 
stroke, meni. »Brez tega ne 

gre in po navadi se ravno 
učitelji, ki ne obvladajo do-
volj stroke, zatečejo k pre-
tirani strogosti, nekakšni 
lažni avtoriteti. Sicer pa di-
jaki cenijo trud, ki ga vla-
gaš v svoje delo. Kot učitelj 
pa moraš znati slišati tudi 
dvome in pripombe. Komu-
nikacija med dijaki in profe-
sorji v 21. stoletju ne more 
biti drugačna kot dvostran-
ska, z medsebojnim spo-
štovanjem. Dijaki se mora-
jo zavedati, da imajo poten-
cial, potrebujejo pa še zna-
nje, da ga unovčijo, tega pa 
jim lahko da dober učitelj,« 
nam je zaupala v pogovoru.

Kljub temu da je na tri de-
setletja dolgi poti matema-
tičnega učitelja razvila raz-
lične metode, kako težav-
nejše dijake pripraviti k 
učenju, pa priznava tudi, da 
je nad kakšnim že dvignila 
roke. »Sprijaznila sem se, 
da do neke točke lahko po-
magam, od nekod dalje pa 
mora vsak sam,« pravi. In 
večinoma se tudi dijaki tega 
zavedajo.

Mladi vedno boljši od družbe
Profesorica matematike Marta Zabret s kamniške Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra je izdala 
knjigo MaRtematične prigode, v kateri razmišlja o učiteljskem poklicu, dijakih in šolskem sistemu.  
Še vedno je prepričana, da je mladina vedno boljša od družbe, v kateri odrašča.

Kamničanka Marta Zabret je izdala knjigo MaRtematične 
prigode.

Maša Likosar

Srednja Bela – Predsedni-
ci Jonatan Prijatelj, Društva 
staršev otrok z rakom, Tatja-
ni Kruder se je pred desetimi 
leti porodila zamisel, da bi 
napisala knjigo o tem, kako 
se je sama soočala z rakom 
tedaj najmlajše hčerke. Delo 
je kasneje zaupala prijatelji-
ci, novinarki Bogi Pretnar. Ta 
je zasnovala vsebino, zbra-
la zgodbe, nasvete, izkušnje 
in oblikovala knjigo, ki jo da-
nes brezplačno prejme vsak 
starš otroka z rakom. Knjige 
društvo ne prodaja, temveč jo 
podarja vsem staršem obole-
lih otrok. S to gesto jim želijo 
sporočiti, da niso sami, da so 
jim s svojo oporo in izkušnjo 

na voljo ljudje, ki znajo po-
magati. Knjiga je izšla pri 
Društvu Mohorjeve družbe 
in Celjski Mohorjevi druž-
bi, natisnili so jo v nakladi se-
demsto izvodov. 

Čas srečevanja z otroko-
vim rakom je čas neprestanih 

notranjih vprašanj, trpljenja 
vseh družinskih članov in 
preizkušenj odnosov, strahu, 
pogosto odrinjenosti in ob-
čutkov krivde. V knjigi, ki je 
nastala na pobudo Jonatana 
Prijatelja, Društva staršev ot-
rok z rakom, svoje izkušnje v 

podporo družini predstavlja-
jo ugledni strokovnjaki: pe-
diater in predstojnik Hema-
toonkološkega oddelka Pedi-
atrične klinike Ljubljana Ja-
nez Jazbec, ameriški onko-
log Richard Aplenc, klinična 
psihologinja Martina Burger 

Lazar, psihiatra in psihotera-
pevta Miran Možina in Kle-
men Rebolj, dietetik Evgen 
Benedik, fizioterapevt Franc 
Tominšk, zapisane so zgod-
be in izkušnje staršev ter po-
membni praktični napot-
ki. V prvem, oranžnem delu 
knjiga ubesedi zgodbe, ki 
so jih doživljali nekateri čla-
ni Društva Jonatan Prijatelj. 
V vijoličnem delu so zbrane 
izkušnje strokovnjakov, ze-
lene strani pa so zelo prak-
tične: prehranska pravila, je-
dilniki, nekaj predlogov jedi, 
ki jih naredimo bolj zabav-
ne, fizioterapija, gibanje ter 
preverjeni predlogi, kam var-
no v naravo. Zadnje poglavje 
pa ponuja nekaj preverjenih 
tehnik sproščanja in vizua-
lizacij. Knjiga je bogat doda-
tek knjižici navodil, ki jo star-
ši novih pacientov dobijo na 
hematoonkološkem oddelku 
Pediatrične klinike v Ljublja-
ni, kjer zdravijo prav vse ra-
kave bolnike do osemnajste-
ga leta v Sloveniji.

V knjigi najdemo tudi 
zgodbo mame Elizabete Kos 
Korimšek, ki prihaja s Sre-
dnje Bele. Ima tri sinove in 

tedaj srednjemu, dvanajst 
let staremu sinu Sebastjanu 
so diagnosticirali krvnega 
raka. Ko je Sebastjan slišal, 
da ima akutno mieloblastno 
levkemijo, se mu je to zdelo 
še imenitno, ima nekaj po-
sebnega, kar drugi nimajo. 
Sledilo je pol leta kemotera-
pije, nato so mu končno pre-
sadili kostni mozeg, ki ga je 
bratu daroval najmlajši sin 
Tim. Sledilo je pet let čaka-
nja na odrešilno zmago, tis-
ti čas, ko je bila še mogoča 
kakšna zavrnitvena reakcija. 
Danes ima Sebastjan dob-
rih dvajset let in je v službi, 
živi običajno življenje mla-
dega moškega. Za vedno pa 
je sinova težka bolezen kljub 
zmagi zaznamovala mamo. 
Elizabeta je prehodila trnje-
vo pot in vedno si je dejala: 
“Ni časa za solze.”

Staršem in vsem, ki so v 
stiski, društvo s knjigo spo-
roča, da so lahko zmagovalci 
ne glede na izid zdravljenja. 
Želijo si, da bi se Jonatan Pri-
jatelj dvignil visoko v nebo in 
bi njegovo poslanstvo pove-
zalo v Sloveniji vse, ki ga pot-
rebujejo.

Zmagovalci za male zmagovalce
Česa se oprijeti, če se bolezen otroka, ki udari v življenje družine, imenuje rak? Decembra je izšla knjiga z naslovom Zmagovalci, v njej so popisane izkušnje 
in nasveti v pomoč staršem otrok z rakom. Pri nastanku knjige so sodelovali tudi mnogi strokovnjaki.

Elizabeta Kos Korimšek in sin Sebastjan, ki je prebolel raka /Foto: Maša Likosar

Knjige društvo staršev 
otrok z rakom ne prodaja, 
temveč jo podarja vsem 
staršem obolelih otrok. 
S to gesto jim želijo 
sporočiti, da niso sami, 
da so jim s svojo oporo in 
izkušnjo na voljo ljudje, 
ki znajo pomagati.
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Igor Kavčič

Bohinjska Bistrica – Mnoga ar-
heološka izkopavanja, ki so v 
zadnjih dvesto letih poteka-
la na področju Bohinja, so s 
stalno muzejsko postavitvi-
jo v Muzeju Tomaža Godca 
končno postala tudi javno vi-
dni del bohinjske preteklosti. 
Gorenjski muzej, ki za Obči-
no Bohinj opravlja skrbništvo 
nad muzejem, je s tem ures-
ničil tudi večletno željo in ob-
vezo po muzejski predstavitvi 
arheološke preteklosti Bohi-
nja. S prenovo muzejske hiše 
so v gornjih nadstropjih uredi-
li dve muzejski zbirki Izbrane 
podobe Bohinja in razstavo, ki 
je posvečena prvi in drugi sve-
tovni vojni, v hiši je usnjarska 
zbirka, odslej pa v sobi v prit-
ličju tudi razstava Bohinj v ar-
heoloških obdobjih.

„Lahko bi rekla, da sem se 
priprave razstave lotila tako 
rekoč od začetka – s prouče-
vanjem bohinjske zgodovine. 
Pri tem nisem izhajala iz mo-
rebitnih predhodnih zasnov, 
sem pa upoštevala raziskave 
različnih arheologov in stro-
kovnjakov v preteklosti. Preb-
rala sem tako rekoč vse, kar 
je bilo napisanega o kakršni-
koli najdbi v Bohinju in seve-
da upoštevala vse te izsledke,“ 
je povedala avtorica in vodja 
razstavnega projekta, arheo-
loginja v Gorenjskem muze-
ju dr. Veronika Pflaum. Kon-
cept razstave sledi petim ča-
sovnim obdobjem; srednji ka-
meni dobi, bronasti dobi, že-
lezni dobi, rimski dobi in zgo-
dnjem srednjem veku, tem pa 
so dodane teme, ki se nanaša-
jo na posamezna pomembna 
najdišča, kot so Dunaj pri Jere-
ki, grobišče v Srednji vasi, Aj-
dovski gradec in nekatere po-
znorimske zakladne najdbe, 
razstavo pa avtorica začenja s 
starejšimi raziskovalci arheo-
loških ostalin v Bohinju. 

Bohinj vedno zanimiv  
za raziskovalce

„Bohinj je veljal za razme-
roma zaprt prostor in je bil 
kot tak ves čas zanimiv za 

raziskovalce, ki so v različnih 
obdobjih vedno znova priha-
jali v te kraje. Za prvo omem-
bo arheoloških ostalin je leta 
1820 v časopisu Illyrisches 
Blatt poskrbel Franc Ksaver 
Richter, ki je v potopisnem 
članku opisal Ajdovski gra-
dec in novčne najdbe iz Aj-
dovske jame,“ me v razstavo 
uvede Pflaumova in pri tem 
doda zanimivost, da je bil Ri-
chter tudi Prešernov učitelj 
na liceju v Ljubljani. Ko je 
leta 1835 pisal Krst pri Savici, 
je v pesnitev vključil tudi Aj-
dovski gradec. Eden najpo-
membnejših raziskovalcev je 
bil zagotovo Walter Schmid, 
ki je leta 1907 izkopaval zgo-
dnjesrednjeveški grobišči v 
Srednji vasi, v tridesetih letih 
pa še v Bitnjah, na Dunaju pri 
Jereki … Kasneje sta med dru-
gim raziskovala Stane Gabro-
vec in Andrej Valič.

Za spodnjo mejo pri kro-
nološkem konceptu razsta-
ve si je avtorica določila naj-
starejše sledi človekove pri-
sotnosti v Bohinju, ki sega-
jo v čas srednje kamene dobe 
(8. do 5. stoletje pr. Kr.). V vi-
trini sta na ogled kamnita od-
bitka iz Jame za skalami pri 
planini v Lazu, kjer so odkri-
li ostanke kurišča. Iz obdob-
ja bronaste dobe so znane po-
stojanke v visokogorju ob po-
teh, ki vodijo čez prelaze pro-
ti jugozahodu. Gre za najdbe 
na Poljanici na Lepi Komni iz 
22. stoletja pr. Kr. Na razsta-
vi lahko vidimo dele kamni-
tih orodij, ki so jih očitno tu 
tudi izdelovali, nekaj odlom-
kov keramičnih posod pa je s 
Kala na Zadnjem Voglu.

Stalna poselitev  
v železni dobi

V starejši železni dobi je 
bil Bohinj prvič zaneslji-
vo stalno poseljen, v dru-
gi polovici 7. stoletja pr. Kr. 
so ga zaradi bogatih naha-
jališč železove rude poseli-
li ljudje iz Posočja. Postal 
je gospodarsko zaledje že-
leznodobne skupnosti v Po-
sočju, ki je takrat doživljalo 
razcvet. „Ljudje so živeli na 

vzpetinah, pokojne so poko-
pavali na grobiščih ob njih 
vznožju. Najpomembnejši 
sta pri Bitnjah in na Lepen-
cah, ki sta pripadali naselje-
ma na Ajdovskem gradcu in 
Spodnjem Gradišču. Na teh 
najdiščih gre za zgodnja iz-
kopavanja, saj so jih vodili 
že v 19. stoletju, zato najd-
be v večini hrani Narodni 
muzej Slovenije.“ Občudu-
jemo zanimive najdbe bro-
nastega nakita, delov noše, 
raznih zaponk. Navdušuje 
tako imenovana svetolucij-
ska zaponka, imenovana po 
sveti Luciji, današnjem Mo-
stu na Soči. Proti koncu že-
lezne dobe je bil Bohinj del 
Noriškega kraljestva in je bil 
vključen v širšo trgovino z 
zelo cenjenim noriškim že-
lezom. 

Pritegne me nagrobnik 
iz Jereke, edini rimski na-
pisni kamen, odkrit v Bo-
hinju (2. ali 3. stoletje). Si-
cer gre za kopijo, kot to velja 
za vse artefakte, katerih ori-
ginale hranijo v Narodnem 
muzeju. Kot ugotavlja Pflau-
mova, je glede na razcvet, ki 

ga je doživel v železni dobi, v 
rimskem obdobju Bohinj vi-
deti, kot da gre za precej od-
maknjeno območje, ki je v 
primerjavi z drugimi obmo-
čji v Sloveniji slabo romani-
zirano. Bohinj je ostal neka-
ko skrit. Prebivalstvo je osta-
lo enako, prevzelo je materi-
alno rimsko kulturo, na kar 
kaže nagrobnik z napisom. 
Gre za posnemanje rimske-
ga običaja, po drugi strani pa 
izvedba (pravopisne napake, 
vpraskano v kamen) govori o 
lokalni izdelavi in slabo pi-
smenih ljudeh. 

Svetišče ob jezeru

V čas med prvim in četr-
tim stoletjem so datirane 
tudi najdbe iz prostora ob je-
zeru, kjer danes stoji cerkev 
sv. Janeza Krstnika. V rim-
skem času je bilo tam sve-
tišče neznanega božanstva, 
za kultni kraj pa so ga ver-
jetno prepoznavali že prej-
šnji naseljenci. Najdbe ka-
žejo na to, da so ljudje tam 
darovali vsakdanje predme-
te – oljenke, zaponke, tudi 

velike količine novcev in po-
sode, ki so se uporabljale pri 
obredih v svetiščih in so jih 
potem namerno razbili. 

„Kar nekaj je tudi pozno-
rimskih zakladnih najdb, 
predmetov, ki so jih ljud-
je zaradi nemirnih časov ali 
pa iz povsem osebnih razlo-
gov skrili oziroma zakopali 
in jim jih ni uspelo pobrati, 
preden so umrli ali odšli dru-
gam. Take najdbe so značil-
ne za celo Slovenijo, Bohinj 
pa izstopa po njihovi kon-
centraciji, saj jih poznamo 
kar pet na relativno majh-
nem prostoru.“ V zgodnjem 
srednjem veku je bilo obmo-
čje današnje Slovenije redko 
poseljeno, tako tudi Bohinj, 
so pa v 8. stoletju Slovani za-
nesljivo že poselili Zgornjo 
dolino, saj so do takrat po-
kopavali na dveh grobiščih 
v Srednji vasi (Podonjice in 
Na Žalah). Po pridatkih, naj-
denih v grobiščih, je moč 
prepoznati tako splošne pog-
rebne navade Slovanov, kas-
neje do prve polovice 11. sto-
letja pa lahko spremljamo 
tudi spreminjanje običajev 

in prve znake prihoda kr-
ščanstva. Na to kaže opušča-
nje pridatkov, v grob se do-
daja le še ženski nakit. Kas-
neje se je uveljavilo pokopa-
vanje ob cerkvah. 

Ajdovski gradec, 
zgodovina in mit

Zagotovo najmarkantnej-
ša arheološka točka v Bohi-
nju je Ajdovski gradec, zato 
ima posebno mesto tudi na 
razstavi. Poleg zapisa o tem 
širše prepoznavnem najdi-
šču so zanimive tri različ-
ne izmere – prvo je opravil 
švicarski geolog Adolf con 
Morlot leta 1849, za njim že 
omenjeni raziskovalec Wal-
ter Schmid, najbolj natančno 
izmero pa so opravili v so-
dobnosti s tako imenovanim 
lidarskim posnetkom oziro-
ma laserskim skeniranjem 
površja iz zraka. Ajdovski 
gradec je, kot zapisano, upo-
rabil tudi France Prešeren v 
lahko bi rekli nacionalnem 
epu Krst pri Savici. Tako ste-
no na razstavi krasi velika ris-
ba Hinka Smrekarja iz leta 
1918, v kateri Črtomir nago-
varja vojščake na Ajdovskem 
gradcu. „Ta je pomemben z 
arheološkega vidika, zara-
di Prešernove pesnitve pa se 
nam je zdelo prav, da mu na-
menimo več pozornosti, saj 
je ta skupaj z Bohinjem pos-
tal kraj, ki je povezan s slo-
vensko mitologijo,“ razmi-
šlja avtorica razstave. 

Prazna prostora so izko-
ristili za ilustrativno predsta-
vitev železarske zgodovine v 
Bohinju, in sicer s kosi žlin-
dre in ožganih glinenih obo-
kov kalilnih peči. Sosednja 
niša pa je namenjena foto-
grafiji deblaka iz Bohinjske-
ga jezera, ki ga je posnela 
podvodna fotografinja Meli-
ta Bubek. Na časovnem tra-
ku so predstavljena vsa ob-
dobja, zastopana v bohinjski 
arheologiji. Preberemo njih 
trajanje, na dodanih sličicah 
pa so nakazane fotografije 
najdb, ki si jih potem ogleda-
mo na razstavi. Najdbe so ve-
činoma iz Gorenjskega mu-
zeja, nekaj z Gornjesavske-
ga muzeja, kopije pa so iz-
delane po predmetih, ki jih 
hrani Narodni muzej Slo-
venije. Arhitekturno zasno-
vo razstave je pripravila Ari-
ana Furlan Prijon, za grafič-
no oblikovanje pa je poskr-
bel Oskar Slabe. Ob razstavi 
je izšla tudi zloženka, bese-
dila pa so na razstavi na voljo 
v posebni brošuri. Ker zgo-
dovina tudi v Bohinju še ni 
končana, pa bodo tudi vsa-
ka nova arheološka odkritja 
predstavljena na občasnih 
razstavah.

Od kamene dobe do srednjega veka
V Muzeju Tomaža Godca so odprli stalno razstavo Bohinj v arheoloških obdobjih. Avtorica, arheologinja Gorenjskega muzeja dr. Veronika Pflaum je v njej 
zajela časovno obdobje od srednje kamene dobe do zgodnjega srednjega veka. Ajdovski gradec pomemben v arheološkem kot narodno mitološkem vidiku.

Dr. Veronika Pflaum Bohinj predstavlja skozi pet arheoloških obdobij. /Foto: Tina Dokl

V železni dobi je bil Bohinj prvič stalno poseljen, zato je 
tudi najdb iz tega obdobja več.

Ajdovski gradec je eno osrednjih bohinjskih arheoloških najdišč, v Krstu pri Savici pa ga 
omenja tudi Prešeren.
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Maja Bertoncelj

Kranj – Žiga Jelar je bil eden 
izmed devetnajstih skakal-
cev, ki so na novoletni ska-
kalni turneji zabeležili uvrsti-
tev v finale na vseh štirih tek-
mah. Skupno je turnejo, ki je 
bila zanj sploh prva, končal 
na sedemnajstem mestu. 

V zadnjih dneh je bilo 
večkrat slišati, da ste pozitiv-
no presenečenje iz sloven-
ske ekipe. Vam to godi?

»Je lepo slišati, dober ob-
čutek, stremim pa k nasled-
njim tekmam. Vem, da sem 
sposoben še marsikaj, in 
bom trdo delal naprej. Bil 
sem presenečen, da sem na 
vseh štirih tekmah prišel do 
točk, kljub temu da vsi sko-
ki niso bili tisti najboljši, da 
sem imel še rezerve. Turne-
je nisem vzel z velikimi pri-
čakovanji. Osredotočen sem 
bil na svoje skoke in potem 
je vse skupaj veliko lažje. Re-
cept za to je verjetno, da uži-
vaš v tem, kar počneš. Ti re-
zultati so zelo velika motiva-
cija za naprej, pridobil sem 
tudi nove izkušnje.«

Ste pričakovali takšen na-
predek?

»Na začetku sezone sem 
vedel, da skačem dobro, na 
nivoju. Forma je šla navzgor 
in vsi ti uspešni skoki so bili 
potem nagrada, tudi novo-
letna turneja. Mesto sem 
si priskakal preko celinske-
ga pokala. Res je, kot pravi-
jo, da je svetovni pokal lah-
ko druga zgodba, a če si ga 

vzameš tako. Treba je osta-
ti osredotočen na skoke in 
pokazati, kar znaš. Zunanji 
dejavniki pa se tako iz dneva 
v dan spreminjajo. Je pa na 
tekmah svetovnega pokala 
zagotovo drugače, saj so pri-
sotne kamere, nalet je nižji, 
pogoji so težji ...«

V čem ste najbolj napredo-
vali?

»Predvsem v psihološki 
pripravljenosti in mirnosti. 
Na tem delamo že več let, 
tako kot kondicijsko, a sedaj 
sem bolj zrel, drugače gle-
dam na stvari. Pri uspehih 
nisem več tako evforičen, pri 
neuspehih pa ne razočaran. 
Potem je lažje delati.«

Korak naprej je napovedova-
la že lanska sezona.

»V lanski sezoni sem os-
vojil dve zlati medalji na 
mladinskem svetovnem pr-
venstvu, zmagal sem v sku-
pnem seštevku Alpskega po-
kala, sledil je še super zaklju-
ček v Planici, kjer ni bilo po-
leta pod 200 metrov. Z lan-
sko sezono sem dobil veliko 
samozaupanja. Skoki so šli 
konstantno navzgor, ni bilo 
velikih nihanj in to je bil moj 
glavni cilj tudi za letošnjo se-
zono. Seveda je želja vseh na-
stopiti v svetovnem pokalu, a 
če nekaj izsiljuješ, gre lahko 
hitro tudi korak, dva nazaj. 
Sem potrpežljiv, rezultati že 
pridejo. Kmalu sem videl, da 
sem letos sposoben več. Na-
redil sem dva koraka naprej 
in je veliko lažje. Zaupam 
tudi vodstvu ekipe. Sem član 

mlade A-reprezentance in 
treniram pod vodstvom Go-
razda Bertonclja.«

Pred vami so poleti na Kul-
mu. Glede na lansko Planico 
bi lahko rekli, da ste letalec?

»Že od nekdaj si želim lete-
ti in predvsem zato je bil vča-
sih moj vzornik Robert Kra-
njec. Lani v Planici mi je šlo 
res odlično. Občutke za lete-
nje imam dobre. Bomo vi-
deli, kako bo ta konec tedna 
na Kulmu. Težko rečem, kje 
sem na letalnicah. V Avstri-
jo grem z dobrimi občutki.« 

Je želja izboljšanje osebnega 
rekorda?

»Osebni rekord imam 
228 metrov iz lanske Plani-
ce. Verjamem, da je z dob-
rim skokom mogoče izbolj-
šati tudi to znamko. Ne bom 
pa lovil ne rekorda ne rezul-
tata. Gradil bom na tehniki, 
tako kot doslej.«

Kdaj ste naredili prve skakal-
ne korake?

»Skakati sem začel pri pe-
tih letih v SK Triglav. Pri ok-
rog treh letih sem že prvič 
stal na alpskih smučeh. 
Šport me je že zelo hitro 
prevzel. Zelo rad sem tudi 
tekel na smučeh. Za skoke 
sem se odločil verjetno zara-
di želje po letenju. Uživam v 
vsakem koraku v telovadni-
ci, na skakalnici ...«

Ste bili že v mlajših kategori-
jah med boljšimi?

»Ne. Vedno sem bil zlata 
sredina ali celo bolj pri repu. 

Vmes so bili tudi trenut-
ki, ko so me vrstniki moč-
no preskakovali. Starša sta 
mi doma govorila, da s pri-
dnostjo, discipliniranostjo 
bo slej kot prej prišel tudi 
rezultat. Ko ti ne gre, gredo 
te besede skozi eno uho no-
ter, skozi drugega ven. Poča-
si odraščaš in vidiš, da je res 
tako. Ko sem začel hoditi na 
gimnazijo, so se stvari zače-
le sestavljati. Vse je šlo samo 
še navzgor.«

Šport je pri vas verjetno na 
prvem mestu, vem pa, da 
zelo dobro igrate tudi har-
moniko.

»Šport je zagotovo prva 
stvar, poleg tega še študiram 
ekonomijo in sem v prvem 
letniku. Na fakulteti sem 

že bil, je pa kar težko uskla-
jevati oboje – predvsem za-
radi odsotnosti. Zelo po-
membno mesto pa ima v 
mojem življenju tudi glasba. 
Od petega leta igram harmo-
niko. Naredil sem tudi nižjo 
glasbeno šolo. Igram jo kar 
redno, zadnjih nekaj let sem 
se zelo navdušil tudi nad ki-
taro. Glasba mi kar manjka, 
ko smo od doma.«

Vzamete harmoniko tudi 
kdaj na tekme, priprave?

»S seboj je ne nosim, ker 
bi bil to še en kovček več. Jo 
pa zelo hitro spravim v po-
gon, ko pridem domov.« 

Tudi nastopate?
»Do pred štirimi leti sem 

še tekmoval v Besnici na 

Gorenjskem prvenstvu har-
monikarjev, na druga tek-
movanja pa nisem veliko 
hodil, ker so bila običajno 
v času tekem. Občasno za-
igram na koncertu skupi-
ne Rok'n'Band. Rok Feren-
gja me povabi, in če je pri-
ložnost, če sem doma, grem 
in odigramo skupaj kakšne 
tri, štiri. V veselje mi je igra-
ti z njimi.«

Vaš največji navijač?
»Zagotovo moja sestra. 

Vedno me spremlja. Ko se 
vrnem domov, vidim, da je 
zelo ponosna name.«

Kje se vidite čez dvajset let?
»Še za naslednje leto ne 

vem, kje bom, tako da je to 
velika uganka.«

Skakalec, ki rad zaigra na harmoniko
Žiga Jelar je eno izmed odkritij letošnje sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Dvajsetletni skakalec iz Spodnje Besnice  
ne le da dobro skače, je tudi odličen v igranju harmonike. Na odru je bil že tudi s skupino Rok'n'Band.

Žiga Jelar je prvič skakal na novoletni turneji. Ta konec tedna pa bo letel na Kulmu. 
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Maja Bertoncelj

Šenčur – V ponedeljek je bila 
na sporedu prva četrtfinalna 
tekma Pokala Spar med Šen-
čurjem Gorenjsko gradbeno 
družbo in Rogaško, četrte in 
pete ekipe na lestvici prve 
lige Nova KBM. Zmage s 26 
točkami prednosti so se ve-
selili Gorenjci, ki so si tako 
priigrali lepo prednost pred 
povratnim srečanjem. 

Gorenjci so dobili prve tri 
četrtine, le zadnja, četrta, je 
za eno točko pripadla Ro-
gaški. Najboljši strelec pri 
Šenčurju je bil Dino Murić 
z dvajsetimi točkami. Tre-
ner domačih Rade Mijano-
vić je bil razumljivo dobre 
volje: »Čestitam fantom za 

pristop in zmago na današ-
nji tekmi. Zavedamo se, da 
je to šele prvi polčas in nas v 
Rogaški Slatini čaka še ena 
zahtevna tekma. Povratna 
tekma se bo začela z 0:0.« 
Edina gorenjska ekipa, ki se 
še bori za pokalno lovoriko, 
je z zmago naredila velik ko-
rak na poti do uvrstitve na 
zaključni turnir. Povratna 
tekma četrtfinala bo 18. ja-
nuarja v Rogaški Slatini. 

Ta konec tedna pa bo 13. 
krog v ligi Nova KBM. Šen-
čurjani jutri doma igrajo s 
Sixt Primorsko, vodilno eki-
po na lestvici. Tekma se bo 
začela ob 19. uri. Doma igra-
jo tudi Helios Sunsi. V goste 
prihaja Krka. Začetek tekme 
bo prav tako ob 19. uri.

Šenčur blizu zaključnemu turnirju
Košarkarji Šenčurja Gorenjske gradbene družbe so v prvi četrtfinalni tekmi Pokala Spar v domači 
dvorani visoko premagali Rogaško. Pred povratno tekmo imajo kar šestindvajset točk prednosti. 

Dino Murić je bil z dvajsetimi točkami najboljši strelec 
tekme. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Jutri bodo po tednu dni s tekmami nadaljevali hokejisti 
v Alpski hokejski ligi. Kot smo v zadnjem mesecu že vajeni, bo 
na vrsti novi slovenski obračun med hokejisti HDD SIJ Acroni 
Jesenice in HK SŽ Olimpije. Tekma v dvorani Podmežakla se 
bo začela ob 18. uri. Jeseniški hokejski klub se zaveda velikega 
pomena uspeha slovenskih čebelarjev, da je 20. maj postal 
svetovni dan čebel. V znak podpore in zahvale slovenskemu 
čebelarstvu se je vodstvo kluba odločilo, da na derbi povabi 
člane Čebelarske zveze Slovenije. Vstop bo zanje brezplačen. 
Iz kluba sporočajo, da se vsi člani zberejo na zahodni strani 
dvorani Podmežakla petnajst minut pred tekmo in nato skupaj 
vstopijo v dvorano. Prvi plošček na tekmi bo vrgel predsednik 
zveze Boštjan Noč. 

Na hokejskem derbiju jutri tudi čebelarji

Kranj – Slovenska članska rokometna reprezentanca je pred 
začetkom evropskega prvenstva na Hrvaškem ostala še brez 
Jureta Dolenca, čigar koleno po operaciji še ni povsem priprav-
ljeno na velike napore. Izmed trojice Škofjeločanov bo tako igral 
le Darko Cingesar, saj je na listi poškodovanih tudi Matej Gaber.

Dolenec na prvenstvu ne bo igral

Kranj – V nemškem Ruhpoldingu so najboljši biatlonci tek-
movali na drugi klasični preizkušnji letošnje sezone na 20 
km. S 14. mestom je novo visoko uvrstitev vpisal Jakov Fak, z 
ničlo pa je rezultat kariere na 17. mestu dosegel Miha Dovžan, 
biatlonec ŠD Gorje.

Dovžan do rezultata kariere
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Kranj – Januarja bo v okvi-
ru ukrepa Sodelovanje obja-
vilo dva razpisa, s katerima 
bo spodbujalo sodelovanje 
med različnimi akterji pri 
izvajanju projektov s pod-
ročja okolja in podnebnih 
sprememb ter razvoja novih 
izdelkov v kmetijstvu, goz-
darstvu in živilstvu. Februar 
bosta »zaznamovala« dva in-
vesticijska razpisa – prvi za 
naložbe v predelavo, trženje 
in razvoj kmetijskih izdel-
kov, drugi za odpravo škode 
v gozdovih, ki je nastala za-
radi naravnih nesreč in dru-
gih katastrofičnih dogod-
kov. Marca so predvideni 
štirje razpisi, na podlagi ka-
terih bodo upravičenim vla-
gateljem dodelili podpore za 
novo sodelovanje v shemah 
kakovosti, za naložbe v kme-
tijska gospodarstva (mreže 

proti toči, namakanje, ra-
stlinjaki, namakalni siste-
mi in ureditev trajnih nasa-
dov) ter za izgradnjo in teh-
nološko posodobitev nama-
kalnih sistemov, ki jih upo-
rablja več kmetijskih gospo-
darstev. Aprila bo predvido-
ma objavljen javni razpis za 
pokrivanje stroškov ustano-
vitve in delovanja skupin in 
organizacij proizvajalcev na 
področju kmetijstva in goz-
darstva, maja pa še razpis za 
pripravo in izvajanje sodelo-
vanja lokalnih akcijskih sku-
pin (LAS).

V drugi polovici leta na-
črtujejo na ministrstvu ob-
javo razpisov za odpra-
vo škode, ki sta jo v gozdo-
vih povzročila žled in luba-
dar, za finančno spodbuja-
nje kratkih dobavnih verig 
in delovanja lokalnih trgov, 
za diverzifikacijo dejavno-
sti, za naložbe v predelavo 

in trženje kmetijskih iz-
delkov, za ureditev goz-
dnih prometnic, za nalož-
be, s katerimi bi se kmetij-
ska gospodarstva prilago-
dila podnebnim spremem-
bam, za dodelitev pomoči 
mladim kmetom za zagon 

dejavnosti ter za naložbe v 
predindustrijsko predelavo 
lesa. Objava razpisa za od-
pravo posledic škode zaradi 
žleda in lubadarja bo odvi-
sna od predhodne potrditve 
nove sheme državne pomo-
či za podlubnike (lubadar). 

Letos šestnajst javnih razpisov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo letos predvidoma objavilo šestnajst javnih 
razpisov za ukrepe iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, od tega devet v prvem polletju.

Ministrstvo bo letos predvidoma objavilo tudi razpis za 
dodelitev finančnih podpor za urejanje gozdnih prometnic.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne novembra lani za mleko, 
dostavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plačale 
v povprečju 31,29 evra za sto 
kilogramov, kar je bilo za 2 
centov ali za 0,06 odstotka 
manj kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

4,26 odstotka maščobe in 
3,49 odstotka beljakovin, je 
bila povprečna dejanska od-
kupna cena 35,61 evra in je 
bila za 35 centov ali za 0,99 
odstotka višja kot oktobra. 
Odkupovalci so za mleko s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin plačali 
povprečno 28,86 evra za sto 
kilogramov, cena, izračuna-
na glede na vsebnost ma-
ščob in beljakovin v mleku, 
pa je znašala 33,22 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka ma-
ščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na de-
jansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska *standardna *dejanska
December 2012 31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
Junij 2017 27,86 31,19 26,69 28,97
Julij 2017 28,19 31,80 27,68 29,85
Avgust 2017 30,90 32,48 28,23 30,56
September 2017 30,97 34,63 28,92 32,38
Oktober 2017 31,31 35,26 28,87 32,95
November 2017 31,29 35,61 28,86 33,22

Kranj, Cerklje – Kmetijska svetovalna služba pripravlja dve pre-
davanji o spremembah pri obdavčitvi kmetijstva in pri kmeč-
kem zavarovanju. Prvo predavanje bo v četrtek, 18. januarja, 
ob 10. uri v prostorih KGZ Sloga Kranj, drugo pa v ponede-
ljek, 22. januarja, ob 10. uri v prostorih KZ Cerklje. Predavala 
bo Ana Demšar - Benedičič, specialistka za ekonomiko pri 
Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, ki bo predstavila nov 
izračun dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, novosti pri poslovanju z gotovino in pri pavšalnem 
nadomestilu ter spremembe pri pošiljanju položnic za kmeč-
ko zavarovanje. Zaželeno je, da udeleženci prinesejo s sabo 
obrazec M1 - prijava podatkov o pokojninskem, invalidskem 
in zdravstvenem zavarovanju ter starševskem dodatku.

Spremembe pri davkih in zavarovanju

Škofja Loka, Kranj - Semenarska hiša Pioneer bo v sodelova-
nju s KGZ Škofja Loka v ponedeljek, 15. januarja, ob 20. uri v 
gostilni Pri Ingliču v Škofji Loki predstavila rezultate posku-
sov s koruznimi hibridi, hibride za letošnjo setev, novosti ter 
problematiko strun in talnih škodljivcev. Predstavitev z enako 
vsebino bo v sodelovanju s KGZ Sloga Kranj pripravila še v 
sredo, 17. januarja, ob 10. uri v sejni sobi zadruge v Kranju.

Predstavitev rezultatov poskusov in novosti

Radovljica – Kmetijska svetovalna služba bo pripravila več 
delavnic, na katerih bo kmetom predstavila najpomembnejše 
aplikacije, orodja in spletne strani s področja kmetijstva, ki jim 
bodo lahko pomagale pri vodenju administracije na kmetiji ter 
pri spremljanju aktualnih novosti, med drugim tudi pri vode-
nju evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Delavnice 
bodo v petek, 19. januarja, ob 9.30 v prostorih Občine Kranjska 
Gora in ob 15. uri v računalniški učilnici Osnovne šole Janeza 
Mencingerja v Bohinjski Bistrici ter v petek, 2. februarja, ob 9. 
uri v kulturnem domu na Brezjah. Delavnice bosta vodila kme-
tijska svetovalca Tatjana Grilc in Matjaž Meglič. Udeleženci 
naj po možnosti prinesejo na delavnico računalnik ali tablico.

Delavnice o uporabi računalnika na kmetiji

Cveto Zaplotnik

Ljubljana – Zbornica je tako 
dala pobudo za oceno ško-
de, ki jo je povzročil lubadar, 
in pripravila predlog zako-
na o ukrepih za varstvo goz-
dov in odpravo posledic ško-
de zaradi podlubnikov, s ka-
terim je želela spodbuditi 
sanacijo škode in preprečiti 
nadaljnje širjenje podlubni-
kov. Po spomladanski poze-
bi, ki je 21. in 22. aprila pri-
zadela kmetijstvo, je podpr-
la predlog zakona o ukrepih 
za odpravo posledic pozebe, 
ob tem pa je tudi pozvala mi-
nistrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, da čim 
prej izplača pomoč najbolj 
prizadetim kmetijskim go-
spodarstvom.

Aktivna pri spreminjanju 
zakonodaje 

Kot so povedali na no-
vinarski konferenci, se je 
zbornica lani aktivno vklju-
čevala tudi v pripravo osta-
le kmetijsko-gozdarske za-
konodaje. Pri zakonu o goz-
dovih je dosegla poenote-
nje prevoznic z dobavnico 
in vključitev določbe v za-
kon, da se je po gozdu mož-
no sprehajati le na lastno od-
govornost. S spremembo za-
kona o kmetijstvu je kmetij-
ska svetovalna služba dobila 

zakonsko urejen status jav-
ne službe kmetijskega sve-
tovanja. Pri zakonu o doho-
dnini so na pobudo zborni-
ce ohranili možnost ugotav-
ljanja davčne osnove z nor-
miranimi odhodki v višini 
80 odstotkov, dosegla pa je 
tudi, da je dohodek od izdel-
kov iz malega obsega pre-
delave ostal del katastrske-
ga dohodka. V času priprave 
zakona o množičnem vred-
notenju in obdavčitvi nepre-
mičnin je nasprotovala mo-
delu vrednotenja, ki nereal-
no ocenjuje vrednost kmetij-
skih in gozdnih zemljišč, in 
hkrati zahtevala, da se zem-
ljišča vrednotijo glede na de-
jansko rabo, vendar zako-
nodajalec njenih argumen-
tov ni upošteval. Pri zako-
nu o davčnem potrjevanju 

računov je zakonodajalec 
upošteval predlog zbornice, 
da ostane uporaba računov 
iz vezane knjige računov v 
uporabi tudi po poteku pre-
hodnega obdobja, torej tudi 
po letu 2017. 

Obdelovalna zemljišča so 
omejena dobrina

Zbornica je bila lani ak-
tivna tudi na področju kme-
tijske zemljiške politike. »V 
Sloveniji imamo varovanje 
kmetijskih zemljišč na načel-
ni ravni dobro rešeno, težava 
pa je v tem, da pri nas še ni za-
vedanja o tem, da so tovrstna 
zemljišča dobrina omejene-
ga obsega, od katere je družba 
dolgoročno odvisna. V zad-
njih petindvajsetih letih smo 
izgubili več kot 70.000 hek-
tarjev zemljišč, od preostalih 

obdelovalnih površin pa 
jih je dve tretjini na obmo-
čjih, kjer so težje prideloval-
ne razmere,« so povedali v 
zbornici in opozorili, da je 
čim prej treba določiti trajno 
varovana zemljišča, povečati 
odškodnino za spremembo 
namembnosti kmetijskih 
zemljišč ter pri prostorskem 
načrtovanju bolj upoštevati 
stroko in manj liberalno-ka-
pitalistično logiko. 

Posodobitev kmetijske 
svetovalne službe

Ko je direktor zbornice 
Branko Ravnik našteval le-
tošnje cilje, je dejal, da bo 
zbornica pri spreminjanju 
zakonodaje zagovarjala re-
šitve, ki bodo v korist kme-
tijstva, razvoja podeželja, po-
slovnega okolja in zaposlova-
nja. Aktivno se bo vključeva-
la v razprave o skupni kme-
tijski politiki Evropske unije 
v prihodnjem sedemletnem 
obdobju, ukvarjala se bo s 
posodobitvijo javne službe 
kmetijskega svetovanja, pro-
movirala bo domačo hrano, 
spodbujala prilagajanje pod-
nebnim spremembam, uvr-
stila v program dela genom-
sko selekcijo, sodelovala z 
novo vlado in novim držav-
nim zborom pri oblikovanju 
politike kmetijstva, gozdar-
stva, razvoja podeželja, ...

Bilo je leto naravnih nesreč
»Lansko leto so zaznamovale številne naravne nesreče, ki so močno ogrozile kmetijstvo, zato je bilo 
delo kmetijsko-gozdarske zbornice usmerjeno v tehnološko svetovanje in v pripravo zakonskih podlag 
za sistemsko rešitev odprave posledic nesreč ter interventnih zakonov,« je v sredo na predstavitvi 
lanskih dosežkov in letošnjih načrtov zbornice dejal njen predsednik Cvetko Zupančič.

Predsednik Cvetko Zupančič Direktor Branko Ravnik

Kranj, Bled – Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije so lani 
(do 15. decembra) gozdarji lastnikom gozdov zaradi pretirane 
razmnožitve lubadarja izdali odločbe za izvedbo sanitarne seč-
nje in preventivnih varstvenih del v gozdovih za nekaj več kot 
1,7 milijona kubičnih metrov dreves iglavcev. Več kot četrtina 
celotne količine, to je 460.088 kubičnih metrov, je na blejskem 
gozdnogospodarskem območju, na kranjskem območju ta koli-
čina znaša 147.202 kubična metra. Lubadar je naredil večjo ško-
do še na ljubljanskem, kočevskem, tolminskem, postojnskem 
in slovenjegraškem gozdnogospodarskem območju.

Čez šeststo tisoč kubičnih metrov lubadark
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Žiri – Skupina Alpina se je na 
podlagi sklenjenega dogovo-
ra z dne 21. decembra razdol-
žila za 12,5 milijona evrov. 
Finančni upniki so namreč 
del svojih terjatev do podje-
tij v skupini Alpina preobli-
kovali v kapital Alpine. Ko-
nec decembra je tako poleg 
dosedanje lastnice Družbe 
za upravljanje terjatev bank 
(DUTB) 13,12-odstotna solas-
tnica družbe Alpina postala 
Abanka. Za preostala posoji-
la v višini 17,5 milijona evrov 
se je Alpina s finančnimi up-
niki dogovorila za prestruk-
turiranje. Obdobje odplači-
la kreditov so s tem podalj-
šali do konca leta 2026, do-
segli so tudi za Alpino ugo-
dnejšo  obrestno mero ter 
ugodnejši časovni razpored 
odplačila obresti in glavnice.

Alpina je s tem uspešno za-
ključila poslovno in finanč-
no prestrukturiranje, ki je 
pod vodstvom direktorja Bo-
jana Gantarja intenzivno po-
tekalo od maja 2016, so spo-
ročili iz podjetja in dodali, da 
jim bo to v prihodnje omo-
gočilo večje investicije v ra-
zvoj in marketing, zamenja-
vo strojev in opreme ter več 

sredstev za zagotavljanje ras-
ti in razvoja zaposlenih. »Ve-
lika motiviranost in dob-
ro sodelovanje vseh delež-
nikov podjetja – zaposlenih, 
vodstva in lastnika – je omo-
gočilo hiter proces uspešne-
ga prestrukturiranja podje-
tja, ki je bilo v preteklosti v 
težavah zaradi prezadolže-
nosti in neustreznega vode-
nja,« je ob tem poudaril Bo-
jan Gantar in dodal, da so k 

temu veliko pripomogle tudi 
banke upnice in DUTB, ki 
so z odobritvijo moratorija 
in pripravljenostjo na poga-
janja vodstvu omogočile po-
treben čas za reševanje ope-
rativnih izzivov.

Letos bodo nadaljevali op-
timizacijo poslovnih pro-
cesov in stroškov. Na špor-
tnem programu načrtuje-
jo štiriodstotno rast proda-
je, tudi na račun lansiranja 

popolnoma nove linije lahke 
pohodniške obutve in stra-
teškega nastopa na ruskem 
trgu. Na modnem programu 
pa zaradi večjega vlaganja v 
dizajn in razvoja nove nišne 
obutve za občutljiva stopala 
napovedujejo petodstotno 
rast prodaje. Obenem načr-
tujejo tudi krepitev malopro-
dajne mreže tako na sloven-
skem kot tudi na hrvaškem, 
srbskem in bosanskem trgu.

Alpina se je razdolžila
Podjetje Alpina je s finančnimi upniki sklenilo dogovor o finančnem prestrukturiranju, kar jim bo v 
prihodnje omogočilo hitrejšo rast ter večje investicije v razvoj in trženje novih izdelkov. 

Podjetje Alpina je s finančnimi upniki sklenilo dogovor o finančnem prestrukturiranju, kar 
jim bo v prihodnje omogočilo tudi večje investicije v razvoj in trženje novih izdelkov. 

Tečaji delnic prve kotacije na Ljubljanski borzi, 2017

Delnica Tečaj Tečaj

 30. 12. 2016 29. 12. 2017

Gorenje 5,995 5,100

Intereuropa 1,180 2,001

Krka 52,90 57,50

Luka Koper 25,00 30,40

Petrol 325,00 349,45

Mercator 68,000 20,070

Pozavarovalnica Sava 13,220 15,800

Telekom Slovenije 71,10 82,88

Zavarovalnica Triglav 23,200 28,900

SBI TOP 717,59 806,52
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Ljubljanski bor-
zi vrednostnih papirjev je 
bilo lani za 347,4 milijona 
evrov prometa, od tega ga je 
bilo za 334,6 milijona evrov 
z delnicami, preostalo pa z 
obveznicami in komercial-
nimi zapisi. Promet je bil v 
primerjavi z letom prej višji 
za 13,7 milijona evrov. Med 
delnicami je bilo lani največ 
prometa z delnicami Krke, 
z njimi je bilo za 141,4 mi-
lijona evrov prometa, kar je 
predstavljalo več kot dve pe-
tini celotnega prometa na 
borzi. Na naslednjih mestih 
so bile po prometu delnice 
Zavarovalnice Triglav, Pe-
trola, Cinkarne Celje, Luke 
Koper, Telekoma Sloveni-
je, Pozavarovalnice Save in 

Gorenja. Slovenski borzni 
indeks SBI TOP se je lani 
zvišal s 717 na 806 točk, to 
je približno za 12,4 odstotka, 
vendar je bil še vedno več kot 
trikrat nižji kot v letih pred 
finančno krizo, to je v letih 
2007 in 2008. Leto 2010 je 
bilo zadnje, ko je še presegel 
mejo tisoč točk, v zadnjih 
sedmih letih pa je bil najniž-
ji v letu 2012, ko se je znižal 
na 639 točk. Lani so se teča-
ji sedmih delnic prve kota-
cije zvišali, tečaja dveh del-
nic (Mercator in Gorenje) 
pa sta se znižala. Skoraj tri-
deset odstotkov celotnega 
prometa na borzi je opravila 
borznoposredniška družba 
Alta Invest, na šestem mes-
tu pa je bila s 7-odstotnim 
deležem GBD Gorenjska 
borznoposredniška družba.  

Tečaji večine delnic 
so se lani zvišali
Slovenski borzni indeks SBI TOP se je lani zvišal 
za nekaj več kot dvanajst odstotkov. 

Urša Peternel

Kranj – Pravne osebe mo-
rajo do 19. januarja vpisa-
ti dejanske lastnike v Regi-
ster dejanskih lastnikov, ki 
ga je vzpostavil in ga vodi 
AJPES. »Register dejanskih 
lastnikov je baza podatkov, 
v kateri se zbirajo podatki 
o dejanskih lastnikih z na-
menom zagotavljanja tran-
sparentnosti lastniških 
struktur poslovnih subjek-
tov in onemogočanja zlorab 

poslovnih subjektov za pra-
nje denarja in financira-
nje terorizma. Dejanski la-
stnik je vsaka fizična oseba, 
ki je končni lastnik stranke 
ali jo nadzira ali kako dru-
gače obvladuje, ali fizična 
oseba, v imenu katere se iz-
vaja transakcija,« je poja-
snila Zdenka Kajdiž, vodja 
kranjske izpostave AJPES. 
Dejanske lastnike morajo v 
register vpisati pravne ose-
be, ki so vpisane v Poslov-
ni register Slovenije, tuji 

skladi, tuje ustanove ali po-
dobni subjekti tujega prava, 
ki sprejemajo in upravljajo 
ali razdeljujejo premoženj-
ska sredstva za določen na-
men in iz njihovega poslo-
vanja nastanejo davčne ob-
veznosti v Republiki Slove-
niji. Podatkov o dejanskih 
lastnikih ni treba vpisovati 
samostojnim podjetnikom, 
posameznikom, ki samos-
tojno upravljajo dejavnost, 
tistim enoosebnim druž-
bam, kjer je edini družbenik 

hkrati edini zastopnik druž-
be, in neposrednim in 
posrednim proračunskim 
uporabnikom. Vpis se op-
ravi prek spletne aplikacije, 
podatki o dejanskih lastni-
kih pa bodo dostopni prek 
iskalnika na spletnem por-
talu AJPES (eRDL) od 19. 
januarja 2018 dalje. Nad-
zor nad vpisom izvaja Urad 
RS za preprečevanje pra-
nja denarja, globe zaradi 
nevpisa ali napačnega vpi-
sa dejanskega lastnika so 
za pravno osebo od 6000 
do 60.000 evrov in od 400 
do 2000 evrov za odgovor-
no osebo pravne osebe.

Register dejanskih lastnikov

Cveto Zaplotnik

Kranj – Srbska AIK Ban-
ka je že lastnica 21 odstot-
kov delnic Gorenjske ban-
ke, z upravnim odborom 
Save, ki je največja lastnica 
banke, je decembra skleni-
la pogodbo o prodaji nekaj 
manj kot 38 odstotkov del-
nic (soglasje k pogodbi mo-
rajo dati še lastniki Save), 
16. decembra je tudi javno 
napovedala, da bo najkasne-
je v tridesetih dneh objavi-
la prevzemno ponudbo za 

odkup še preostalih delnic, 
Banka Slovenije pa ji je že 
tudi dala dovoljenje za po-
večanje lastniškega deleža 
čez 50 odstotkov. Medtem 
ko je vse pripravljeno na to, 
da AIK Banka postane ve-
činska lastnica Gorenjske 
banke, so se v javnosti raz-
širile neuradne informaci-
je, da naj bi Narodna ban-
ka Srbije zaradi nekaterih 
spornih poslov vzela srb-
sko banko pod drobnogled 
in da naj bi od nje zahtevala 
dokapitalizacijo v višini 60 

milijonov evrov; uradnih 
informacij iz Banke Slove-
nije in iz Narodne banke Sr-
bije pa (za zdaj še) ni.

AIK Banka, ki jo lastniško 
obvladuje poslovnež Miod-
rag Kostič, se zanima tudi 
za nakup večinskega dele-
ža Deželne banke Slovenije 
(DBS). V banki je s 47-odsto-
tnim deležem najpomemb-
nejša lastnica Kapitalska za-
druga, ki naj bi po neura-
dnih informacijah proda-
jala 25-odstotni delež; svoj 
delež v banki, skupno 26 

odstotkov, pa prodajajo tudi 
družbe iz skupine KD Gro-
up. Poleg AIK Banke naj bi 
– neuradno – zavezujoče po-
nudbe za odkup delnic DBS 
dala še Telekom Slovenije 
skupaj z Modro zavaroval-
nico in Prva osebna zavaro-
valnica, ki naj bi se zanimala 
le za četrtinski delež banke. 
Deželna banka je med manj-
šimi bankami v Sloveniji, a 
je za kupce zanimiva pred-
vsem zaradi tega, ker ima 
tretjo najbolj razvejano ban-
čno mrežo v Sloveniji.

Se pri nakupu Gorenjske banke zapleta?

•	 Individualna	prilagoditev	prostorov
•	 Možnost	najema	sejnih	sob	in	učilnic
•	 Optična	podatkovna	linija
•	 Prostori	so	klimatizirani	in	opremljeni
•	 Brezplačna	parkirna	mesta
•	 Poslovna	stavba	ima	kuhinjo	z	restavracijo	in	bifejem
•	 E-polnilnica	za	električne	avtomobile

Pisarniške prostore oddajamo opremljene 
dodatne informacije:  tel.:  04/258 70 00  e-mail: info@merkurnepremicnine.si

Več na www.merkurnepremicnine.si

Najem pisarn, konferenčnih dvoran 
in organizacija delavnic

Poslovna stavba Merkur Naklo, Cesta na Okroglo 7

MERKUR
nepremicnine
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Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okrož-
nem sodišču se končuje do-
kazni postopek v sojenju zo-
per Metija Plavo, ki ga obto-
žnica bremeni izsiljevanja 
šenčurskega kmeta Aleša 
Šterna, ki naj bi mu v obdob-
ju 2011–2016 skupno izro-
čil okoli 1,6 milijona evrov. 
Po zaslišanju več kot 70 prič 
in več kot dvajsetih glavnih 
obravnavah je sodni senat 
pod vodstvom Marjete Dvor-
nik na zadnji obravnavi ko-
nec lanskega leta ocenil, da 
je kredibilnost oškodovan-
ca kot glavne priče omaja-
na, zato ga je bilo treba zno-
va zaslišati. Tako je Šter v to-
rek vnovič stopil pred sod-
ni senat in ob pooblaščenki 
Barbari Nastran pojasnjeval 
neskladja med njegovim za-
govorom in izjavami zasliša-
nih prič. 

Najprej je Štern odgo-
varjal na vprašanja sodni-
ce Marjete Dvornik, ki ga je 
opozorila na nekatere nera-
zumljive in neskladne izja-
ve prič, ki jih je Šter tudi po-
jasnjeval in večkrat pouda-
ril, da je še vedno v stalnem 
primežu izvršb. Po dolgem 
času mu je uspelo urediti, 
da prejema vsaj nekaj prili-
vov iz kmetijske dejavnosti, 
obenem pa je ocenil, da ne-
katere priče očitno niso go-
vorile resnice. Tako je eno 
od prič izpostavil s fotografi-
jo, na kateri naj bi se še pred 
sodnim postopkom objema-
la z obtoženim, medtem ko 
je na sodišču zatrjevala, da 
Plave ne pozna. Za priče, ki 
so na sojenju govorile druga-
če kot v preiskavi, pa je pred-
lagal soočenje: »Lahko me 

soočite s temi ljudmi, ki go-
vorijo drugače. Priče si niso 
upale govoriti resnice, ker 
so se potem pojavljale v me-
dijih in jih je strah in sram. 
Zato smo že predlagali, da se 
priče v tem postopku zaščiti-
jo,« je še dodal Štern. Pojas-
nil je tudi račun v Avstriji, ki 
naj bi ga moral odpreti, ker 
naj bi moral za enega zad-
njih večjih zneskov, ki naj bi 
jih izročil Plavi, zastaviti pri-
hodek od mleka in pridobi-
vanja sončne energije, a ko 
je upnik izvedel za njegove 
težave, je ta sredstva zasegel. 
Nato je odprl račun v Avstri-
ji, kamor so se po njegovih 
besedah stekali manjši pri-
hodki za preživetje.

Ko ga je sodnica povpraša-
la o pogovorih o dragih avto-
mobilih in lizingih, je Štern 
pojasnil, da ga je bilo sram 
priznati, da je propadel, saj 
je imel vedno dovolj denarja, 

tedaj pa je moral lagati, da je 
lahko preživel: »Nerodno mi 
je bilo priznati, da sem brez 
denarja. Obljubljal sem vse 
mogoče, samo da sem si ku-
pil mir. Povsem razumem 
priče. Če bi bil jaz priča v tem 
postopku, bi tudi jaz prišel 
sem in rekel, da se ničesar 
ne spomnim. Če bi obrav-
nave potekale brez prisotno-
sti novinarjev, bi bile njiho-
ve izpovedi drugačne, zgod-
ba bi bila kristalno jasna.« 

Štern je odločno zanikal 
tudi druge navedbe prič, ki 
so se razlikovale od prvo-
tne zgodbe iz preiskave, in 
na vprašanje svoje pooblaš-
čenke dodal, da zanj te zgod-
be ne bo nikoli konec. »Meti 
bo to zadevo pustil za seboj, 
jaz je ne bom nikoli. Tež-
ko bom funkcioniral. Ži-
vim pod neko prisilo, te mir-
nosti, da se lahko gibljem 
kjerkoli, ni več. Vsega, kar 

sem izgubil, ne bom nikoli 
dobil nazaj. Težko bo še kdaj 
zaživeti, ne da bi pomislil na 
to, neprestano imam policij-
ske avtomobile na dvorišču. 
Ne ve se, kaj bo s to sodbo. 
Če me vprašate, je Meti od-
sedel, kar je odsedel. On je 
zmagovalec, jaz imam uni-
čeno ime.«

Na vprašanja zagovorni-
ka Metija Plave Mitja Se-
verja, zakaj je s prijavo do-
mnevnega izsiljevanja čakal 
več kot pet let, je Štern odgo-
voril: »Ko te ima enkrat Meti 
v krempljih, ne razmišljaš 
ničesar. Ne znam razložiti. 
To je tako premišljena igra. 
Samo gledaš, kako bi preži-
vel. Ko bo prišel čez dve leti 
poravnat račune, bom tudi 
drugače reagiral.«

Ob koncu zaslišanja je 
Štern preko pooblaščen-
ke vložil še premoženjsko-
-pravni zahtevek v višini 
6,47 milijona evrov, saj po-
leg vračila domnevne pre-
moženjske škode v višini 
1,6 milijona zahteva še sko-
raj pet milijonov evrov za ne-
materialno škodo. Odvetnik 
Sever je zahtevek zavrnil kot 
neutemeljen in ocenil, da je 
ta še en dokaz oškodovanče-
ve zgrešene predstave in od-
nosa do denarja. Na te na-
vedbe je Šternova pooblaš-
čenka Barbara Nastran od-
govorila, da je situacija 
takšna, kot je povedal oško-
dovanec: »Meti Plava bo ka-
zen prestal, če mu bo seveda 
izrečena. Ampak jo bo pres-
tal, lahko bo delal, nobene-
ga evra mu ne bo treba vrni-
ti. Oškodovanec ne bo nikoli 
več prost. To, kar je Meti Pla-
va naredil Alešu Šternu, se 
z denarjem ne da povrniti.«

Mediji krivi, da si priče  
ne upajo povedati resnice
Na kranjskem okrožnem sodišču so ponovno zaslišali Aleša Šterna, ki ga je več let izsiljeval Meti Plava. 
»To, kar je Meti Plava naredil Alešu Šternu, se z denarjem ne da povrniti,« pravi Šternova odvetnica.

Aleš Štern je ta teden preko pooblaščenke vložil 
premoženjsko-pravni zahtevek, s katerim od obdolženega 
Metija Plave zahteva 6,47 milijona evrov. / Foto: arhiv GG 

Iz nje je iztekalo olje, zato 
je nastala eksplozivna zmes, 
ki je eksplodirala ob vži-
gu gorilnika. Poleg tega naj 
bi servisiranje naprave op-
ravljal Potočnik kot nepo-
oblaščeni serviser in tudi 
razpršilna šoba, ki jo je ku-
pil Zorko, dan pred eksplo-
zijo pa jo je v gorilnik vsta-
vil Potočnik, je bila neustre-
zne dimenzije. Obdolženi 
ob tem kljub vonju po kuril-
nem olju in dimu v peči le-
-te na dan nesreče ni ugasnil 

in je dopustil, da je serviser 
Adolf Potočnik opravil ser-
vis, med katerim je prišlo do 
eksplozije.

Zorko je vztrajal pri zago-
voru iz sodne preiskave, ko je 
dogodek obžaloval, ne čuti pa 
se odgovornega, zato zavrača 
očitke tožilstva. Izpostavil je, 
da je Adolf Potočnik servis na 
gorilniku opravljal enkrat do 
dvakrat letno, tako tudi dan 
pred tragično nesrečo, ko je 
peč še normalno delovala. 
Naslednje jutro, 7. novembra 
2013, so mu delavci sporočili, 
da peč ne deluje pravilno in da 

je v podjetju vonj po nafti, zato 
jim je naročil, naj jo ugasnejo. 
Ko je prišel v podjetje tudi Po-
točnik, je ta poskušal zagna-
ti gorilnik, odprl je tudi vrata 
peči, iz katere se je kadil bel 
dim. Ker peč ni pravilno de-
lovala, je poklical proizvajal-
ca peči Franca Furmana, ki 
ni utegnil priti, zato pa je po 
telefonu Potočniku dal navo-
dila, kako naj nastavi plamen 
na gorilniku. Tega so zato po-
novno zagnali, temperatura v 
peči je začela naraščati, ko pa 
se je dvignila do 150 stopinj 
Celzija, je nenadoma prišlo 

do eksplozije. Poudaril je še, 
da so strokovnjaki za varnost 
pri delu opravljali preglede v 
podjetju in izdelali elaborate, 
nihče od njih pa ni ocenil, da 
obstaja nevarnost eksplozi-
je, tudi požarna ogroženost v 
podjetju je bila ocenjena kot 
manjša.

Kasneje so zaslišali tudi 
proizvajalca peči Fran-
ca Furmana, ki je povedal, 
da ga je Zorko poklical pet-
najst minut pred eksplozijo 
in pojasnil, da gorilnik uga-
ša in da v prostoru smrdi po 
nafti, kar je bil jasen znak za 

okvaro. Zatrdil je, da je v raz-
govoru prepovedal obratova-
nje peči, serviserju pa je sve-
toval, kako naj gorilnik raz-
stavi, da bi našli napako ozi-
roma razpoko, iz katere je 
uhajal plin. Poudaril je še, 
da nihče razen njega ni po-
oblaščen za menjavo ključ-
nih elementov na peči. Pove-
dal je še, da je peč enajst let 
normalno delovala, razpoka 
na njej pa se je zagotovo po-
javila tisti dan, ko je gorilnik 
začel ugašati: »Če bi razpoka 
prej nastala, bi se že prej vo-
njalo nafto.«

Nesrečo obžaluje, krivde pa ne čuti
31. stran

Simon Šubic

Komenda – V Komendi svoj-
ci od ponedeljka zvečer po-
grešajo 32-letnega Anžeta 
Jenka, so sporočili s Policij-
ske uprave Ljubljana. Anže 
je visok okoli 180 centime-
trov, suhe postave, modrih 
oči. Oblečen naj bi bil v svet-
lo modre džins hlače in obut 
v športne copate.

Policisti prosijo vse, ki bi 
karkoli vedeli o pogrešani 
osebi, da podatke sporočijo 
na najbližjo policijsko posta-
jo ali Policijsko postajo Ka-
mnik (telefon 01/830 31 80) 
ali pokličejo na interventno 
številko 113 oziroma na ano-
nimni telefon 080 1200.

Pogrešan od ponedeljka

Anže Jenko / Foto: PU Ljubljana

Simon Šubic

Kamnik – V sredo okoli 9. ure 
je v Zgornjih Stranjah v obči-
ni Kamnik osebo na invalid-
skem vozičku pes povlekel v 
naraslo reko Kamniška Bi-
strica, kjer se ji je v vodi do 
ramen uspelo okleniti skale. 
Po poročanju spletnega por-
tala Kamnik.info je ženska v 
vodi začela vpiti na pomoč, 

kar je slišal bližnji sosed, ki 
je poklical gasilce in reše-
valce. Gasilci so se spusti-
li v reko in s pomočjo lestve 
ter vrvi žensko varno povlek-
li na suho. Reševalci so jo za-
radi suma podhladitve odpe-
ljali v Univerzitetni klinični 
center Ljubljana. Psa so poli-
cisti kasneje našli in predali 
svojcem, so pojasnili na Poli-
cijski upravi Ljubljana.

Iz reke rešili žensko 

Šenčur – Kranjski policisti 
so v sredo pozno zvečer v 
Šenčurju obravnavali vozni-
ka, ki je zaradi neprilagojene 
hitrosti in vpliva alkohola 
(0,44 mg/l) trčil v ograjo in 
povzročil prometno nesrečo 
z materialno škodo.

Trčil v ograjo

Vogel – V sredo so gorenjski policisti s pohodom na Vogel obe-
ležili spomin na tragično preminulega bohinjskega policista in 
gorskega reševalca Franca Zupana, ki je 9. januarja 1982 med 
reševanjem ponesrečenega smučarja v Žagarjevem grabnu 
usodno zdrsnil na spolzki podlagi. Na mestu nesreče je bila ob 
drugi obletnici postavljena spominska plošča in organizirana 
komemoracija z veliko udeležbo takratnih miličnikov, reševal-
cev, prijateljev in Zupanovih svojcev. Udeleženci letošnjega 
pohoda so na kraju nesreče položili tudi venec. »Spomin na 
njegovo hrabro dejanje je opomin vsem policistom, da v tem 
poklicu ne gre brez izpostavljanja svoje varnosti in da nese-
bična pomoč prinaša tudi veliko tveganje, ki ima posebno 
vrednost – življenje,« so zapisali na Policijski upravi Kranj. 

Spominski pohod v Žagarjev graben

Žiri – Škofjeloški policisti so ta teden v Žireh obravnavali tat-
vine odpadnih kovin. Kmalu po prijeti prijavi so v prometu 
ustavili kombi, v katerem sta bili dve osebi, ki so ju osumili 
obravnavane tatvine. Ukradeni material so policisti zasegli 
in ga vrnili lastniku, osumljenca pa bodo kazensko ovadili.

Ukradla odpadne kovine
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Pogovor
Boštjan Noč, ljubiteljski čebelar 
in predsednik Čebelarske zveze 
Slovenije Stran 18

Zanimivosti
Zdravnica Špela Kristan je v 
Nepalu postavila ambulanto, v 
kateri zdravi domačine. Stran 19

Obletnice
Marca bo minilo osemdeset let, 
odkar so ob regulaciji Nevljice 
našli okostje mamuta. Stran 20

Aleš Senožetnik

»Moje ime, Vita, je v be-
sedi vitalnost, ki pomeni 
značilnost živega, obenem 
pa tudi zmožnost vztraja-
nja; kar je vitalno, je živo in 
vztraja v življenju, medtem 
ko skale ne vztrajajo, čeprav 
dolgo trajajo. Življenje je 
vztrajanje. Živim na Gorenj-
skem, v kraju Dorfarje,« je 
zapisano na eni izmed stra-
ni letošnjega koledarja Cen-
tra za izobraževanje, rehabi-
litacijo in usposabljanja Ka-
mnik. Besedilo je pospre-
mljeno s portretom mladen-
ke na invalidskem vozičku 

ter čudovito fotografijo Sv. 
Uršule na Sorškem polju.

Zgodba Anje Sevo z Jese-
nic, ki jo spremlja fotografija 
gorenjskega naravnega bise-
ra Zelencev, se začne takole: 
»Lepota je v globinah. Vča-
sih kdo reče, da je očem skri-
ta in da je z očmi ni mogo-
če videti. Morda je res tako. 
Mali princ je vedel, da je le-
poto sveta težko videti, vedel 
pa je tudi, da je težko dobiti 
pravega prijatelja.«

Dvanajst mesecev leta 
spremlja dvanajst različnih 
slo venskih pokrajin, ki jih 
združujejo mladi s poseb-
nimi potrebami, ki so svoje 
mesto našli v kamniškem Ci-
riusu. Vsak mesec se s svojo 
zgodbo predstavi eden od dva-
najstih mladih, za nameček 
pa mu je dodana še fotografi-
ja pokrajine, iz katere prihaja.

Poleg otrok in mladostni-
kov s posebnimi potrebami so 
pri nastanku koledarja sode-
lovali publicist ter pisatelj dr. 
Dušan Rutar in fotografa Jure 
Kravanja in Matej Peljhan. 
Slednji je psiholog in v zavo-
du deluje v svetovalni službi, 
v svojem pestrem fotograf-
skem delu pa ves čas preple-
ta bogate poklicne izkušnje z 
ljubeznijo do fotografije.

Tudi tokrat ni bilo nič dru-
gače. Fotografije in zgod-
be pomagajo razumeti svet 
skozi perspektivo mladostni-
kov, ki so si zaradi bolezni ali 
drugih okoliščin svoj pog-
led zgradili drugače od veči-
ne. Prav zato si za ogled kole-
darja splača vzeti čas in prav 
k temu kličejo v Ciriusu. »V 
CIRIUS Kamnik – Centru za 
izobraževanje, rehabilitacijo 

in usposabljanje smo si vze-
li nekaj časa in naredili kole-
dar, za katerega verjamemo, 
da je poseben. Naše delo z ot-
roki in mladostniki s poseb-
nimi potrebami tudi sicer 
terja veliko časa in potrpež-
ljivosti. Čas za delo z njimi 
si rade volje vzamemo. Brez 
tega naše delo sploh ne bi bilo 
mogoče. Nekateri od otrok in 
mladostnikov so si prav tako 
vzeli čas in skupaj smo nare-
dili koledar. Na njem so po-
dobe Slovenije, pokrajine, 
od koder prihajajo in kjer ži-
vijo, pa tudi pripovedi, krat-
ke zgodbe o njih samih ter o 
perspektivah in izzivih, s ka-
terimi se soočajo sami in mi 
z njimi,« je ob izidu koledar-
ja zapisal Goran Pavlič, di-
rektor centra.

S koledarjem in zgodba-
mi, za katere si bodo bral-
ci lahko vzeli kar celo leto 
časa, želijo doseči čim več 
Slovencev in Slovenk ter jim 
predstaviti mlade, ki se izo-
bražujejo in živijo v Ciriu-
su, njihove poglede na svet 
in želje. 

Denar, ki ga zbirajo s pro-
dajo koledarja, bo šel v pra-
ve roke, zagotavljajo v Ciriu-
su. Z zbranimi sredstvi bodo 
namreč oblikovali social-
ni sklad, namenjen izključ-
no socialno ogroženim otro-
kom in mladostnikom, ki se 
šolajo in usposabljajo v kam-
niškem centru.

Večina koledarjev je že 
pošla, za vse zamudnike, ki 
letošnjega koledarja še ni-
majo in bi z nakupom radi 
prispevali v dober namen, pa 
jih je nekaj še na voljo v Ci-
riusu Kamnik.

Perspektive drugačnosti
V Ciriusu so pred novim letom izdali koledar z naslovom Perspektive drugačnosti, ki bralcu sporoča še vse kaj več kot dneve in mesece v letu.  
Prinaša jim zgodbe mladostnikov iz kamniškega Ciriusa, ki svet vidijo z drugačnimi očmi od večine.

Mentor in pobudnik izdelave koledarja Matej Peljhan

Anja Sevo / Foto: Matej Peljhan Fotografija Zelencev krasi eno od strani koledarja. / Foto: Matej Peljhan
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Od petka do petka

Simon Šubic

Ustavno obtožbo podprli 
le poslanci SDS

Opozicijski SDS v torek v 
državnem zboru ni uspel s 
predlogom ustavne obtožbe 
zoper premierja Mira Cerar-
ja, saj ga je podprlo le osem-
najst poslancev iz vrst pre-
dlagateljev, zavrnilo pa 52 
poslancev. Poslanci SDS so 
premierju očitali prekora-
čitev pristojnosti ter kršitev 
ustave in zakonov v primeru 
sirskega begunca Ahmada 
Šamija, s tem ko se je zavzel, 
da se zadrži Šamijeva depor-
tacija, s čimer naj bi odpra-
vil oziroma zadržal zakoni-
to odločbo ministrstva za 
notranje zadeve. Po mnenju 
poslanca Branka Grimsa, 
ki je v imenu predlagateljev 
predstavil vsebino ustavne 
obtožbe, je šlo za nezako-
nito ravnanje, ki izpolnjuje 
tudi vse kriterije kaznivega 
dejanja. Cerarjevo ravnanje 
je označil za »lažni huma-
nizem«. Premier je očitke 
zavrnil in ocenil, da gre pri 
ustavni obtožbi za krimina-
lizacijo političnih odločitev. 
K pobudi, da bi vlada odloča-
la o izdaji dovoljenja za zača-
sno prebivanje Šamiju, ga ni 
vodil le človekoljubni vidik, 
ampak tudi zelo trezen pre-
mislek o interesu Slovenije, 
je zatrdil. »Očitke v zvezi z 
njegovo protiustavnostjo in 
nezakonitostjo pa v celoti 

zavračam, saj nikoli nisem 
in tudi ne bom posegal v po-
stopke avtonomnih in neod-
visnih državnih organov,« 
je poudaril. Predlog ustav-
ne obtožbe je bil že del pred-
volilne kampanje SDS, je še 
ocenil. Predlog ustavne ob-
tožbe Mira Cerarja je bil peti 
tovrstni poskus v samostojni 
Sloveniji, nobeden pa doslej 
ni bil uspešen. Trikrat se ga 
je uspešno ubranil še nekda-
nji predsednik vlade Janez 
Drnovšek, enkrat pa nek-
danji predsednik republike 
Danilo Türk. Z ustavno ob-
tožbo so grozili tudi nekda-
nji premierki Alenki Bratu-
šek, ki pa je odstopila pred 
sprožitvijo postopka. 

Sporno posojilo

V torek je vsaj toliko po-
zornosti javnosti, kot jo je 
imela obravnava ustavne ob-
tožbe zoper predsednika vla-
de Mira Cerarja, poželo tudi 
poročanje časnika Večer, da 
je SDS pred novim letom pri 
fizični osebi Dijani Đuđić iz 
Prijedora v Republiki srb-
ski (BiH), ki velja za davčno 
ugodno državo, najela poso-
jilo v višini 450 tisoč evrov 
z dvoodstotno letno obre-
stno mero, ki ga bo stranka 
prejela v treh enakih letnih 
obrokih do januarja 2019. 
Med pogoji posojila je nave-
dena tudi možnost, da se do 
izteka posojilnega razmer-
ja dano posojilo konvertira 

v 44,16-odstotni poslovni 
delež založbe Nova obzor-
ja, ki med drugim izdaja te-
dnika Demokracija in Škan-
dal24. Medtem ko so v SDS 
razlagali, da so posojilo na-
jeli pri najboljšem ponudni-
ku na predlog podjetja Nova 
obzorja, in so bili prepriča-
ni, da posojilo ni bilo spor-
no, se je po drugi strani zas-
tavljalo vprašanje zakonito-
sti posojila, saj po navedbah 
predsednika računskega so-
dišča Tomaža Vesela zako-
nodaja takšna posojila poli-
tičnim strankam omejuje na 
največ desetkratnik osnovne 
bruto plače letno. Na račun-
skem sodišču so sicer napo-
vedali revizijo. Predsednik 
SDS Janez Janša, ki je tudi 
podpisan pod posojilno po-
godbo, je pojasnil, da po nji-
hovem razumevanju zako-
nodaje posojilo pri fizični 
osebi lahko znaša okoli 170 
tisoč evrov na leto. Ob tem 
je napovedal, da bodo poso-
jilo vrnili in plačali kazen, 
če bodo pristojne instituci-
je menile, da je bila zako-
nodaja kršena. Včeraj so se 
na podlagi Veselove razla-
ge v SDS odločili, da Dijani 
Đuđić vrnejo že počrpani del 
kredita z obrestmi in preki-
nejo kreditno pogodbo. Me-
diji so sicer pod vprašaj pos-
tavili tudi zakonitost izvo-
ra izposojenega denarja, saj 
naj bi bila Đuđićeva celo dav-
čna dolžnica v Sloveniji, kjer 
je imela tri podjetja, vsa že 

izbrisana iz poslovnega re-
gistra. Prav tako ni jasno, 
od kod takšna količina de-
narja 32-letni ženski, o kate-
ri ni mogoče izvedeti skoraj-
da ničesar, razen da menda 
nastopa v različnih zgodbah 
o davčnih utajah DDV-ja in 
da naj bi še pred enim letom 
delala na geodetski upravi v 
Prijedoru.

Pahor pri Junckerju

Predsednik republike 
Borut Pahor se je ta teden 
odpravil v Bruselj na prvi 
uradni obisk po začetku 
drugega mandata, sogovor-
nikom pa je želel sporočiti, 
naj se EU dejavneje vklju-
či v prizadevanja za ures-
ničitev arbitražne sodbe o 
meji med Slovenijo in Hrva-
ško. Kot je dejal predsednik 
Evropske komisije Jean-Cla-
ude Juncker, vprašanje meje 
med Slovenijo in Hrvaško 
ni le dvostranski problem, 
saj vpliva na celotno EU in 
na evropsko prihodnost Za-
hodnega Balkana, zato ko-
misija tudi predlaga posre-
dovanje obema stranema. 
Znova je poudaril, da je arbi-
tražno razsodbo treba spo-
štovati. V Bruslju se je zače-
lo tudi omenjati, da je v pri-
hodnje mogoče pričakovati 
dejavnejšo vlogo Junckerja v 
razreševanju nastalega pro-
blema, tako naj bi premierja 
obeh držav še ta mesec pova-
bil na skupni sestanek.

Ustavna obtožba ni uspela
Državni poslanci niso podprli ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Mira Cerarja. SDS včeraj že 
vrnil počrpan del spornega posojila. 

Predsednik vlade Miro Cerar je brez večjih težav prestal 
glasovanje o ustavni obtožbi, ki jo je predstavil gorenjski 
poslanec Branko Grims. / Foto: Gorazd Kavčič

S posojilom, ki ga je SDS najel pri Dijani Đuđić, po mnenju 
predsednika stranke Janeza Janše ni nič narobe. 

Uresničitev arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo 
in Hrvaško je bila glavna tema pogovorov na obisku 
predsednika republike Boruta Pahorja v Bruslju. 

Slovenci v zamejstvu (594)

Mladi bodo pisali po slovensko
Koroški Slovenec Jožef 

Volbank, ki je lep del svojega 
življenja preživel kot zdrav-
nik v Kranjski Gori, kamor je 
po koroškem plebiscitu leta 
1920 zbežal pred nemškimi 
nacionalisti, je svojo zapu-
ščino namenil šolanju otrok 
in slovenskih koroških dru-
žin. Pred desetimi leti je bila 
ustanovljena Volbankova 
ustanova, ki spodbuja mla-
de k učenju in pisanju v slo-
venščini in tako tudi k ohra-
njanju slovenske kulture in 
besede na Koroškem. 

Pred sedmimi leti so se Kr-
ščanska kulturna zveza, Slo-
venska prosvetna zveza in 
Združenje staršev otrok, ki 
obiskujejo pouk slovenšči-
ne, odločili organizirati na-
tečaj za pisanje v slovenšči-
ni, tako literarno kot nelite-
rarno, v različnih besedilnih 

zvrsteh. Imenovali so ga »Pi-
sana pr(o)mlad«. Na natečaj, 
na katerem so najizvirnejši 
izdelki nagrajeni s praktični-
mi nagradami in so objavlje-
ni, se je prijavljalo vsako leto 
več učencev in dijakov iz šol 
z dvojezičnega ozemlja Ko-
roške. Lani je ocenjevalna 
komisija prejela kar 819 pi-
snih del iz 42 izobraževal-
nih ustanov! Tudi kakovost 
je vsako leto višja. »Največ 
pišejo mlajši, starejši do 25 
let pa nekoliko manj, zato 

bo treba njihovemu vklju-
čevanju nameniti več pozor-
nosti. Prav posebej je treba 
pohvaliti delo učiteljic, uči-
teljev, vzgojiteljic in vzgoji-
teljev ter staršev, ki motivi-
rajo otroke in mladino k pi-
sanju. Še posebej nas ve-
seli, da so na lanskem na-
tečaju sodelovale tudi šole, 
ki doslej niso,« je povedala 
Veronika Kušej z Volbanko-
ve ustanove. 

Letošnji natečaj »Na dan z 
besedilom, napiši besedilo v 

slovenskem jeziku« je že od-
prt. Besedila je treba poslati 
na naslov Volbankove usta-
nove do 9. marca. Komisija 
jih bo ocenila in na slovesni 
prireditvi 18. maja ob 9. uri v 
celovškem studiu ORF naj-
boljše tudi nagradila. Teme 
letošnjega natečaja so zani-
mive in – življenjske. Naj-
mlajši bodo na temo »Ena 
šolska« pisali zgodbe iz šol-
skega življenja. Malo starej-
ši bodo na temo »#sanje« 
razmišljali o svojih sanjah o 
svojem poklicu, življenju, o 

boljši družbi, o šoli … Tema 
tretje skupine, v kateri so že 
dijakinje in dijaki, je »Na 
pomoč!«. Mlade vabi k raz-
mišljanju o pomoči. Avtor-
ji se bodo tudi tu lahko iz-
ražali v različnih zvrsteh. 
Najstarejša skupina do 25 
let pa ima temo »Moj b(l)
og«, ki je za mlada aktualna 
in vznemirljiva. 

Vsak, ki bo sodeloval na 
natečaju, bo nagrajen. Še po-
sebej pa bodo nagrajeni tisti, 
ki bodo med dobrimi najbolj 
iskrivi in posebni.

»Natečaj je tudi priložnost za predstavitev slovenščine 
v javnosti. To je poseben izziv in priložnost, da svojega 
jezika ne skrivamo doma,« je povedal član ocenjevalne 
komisije, slovenist dr. Miha Vrbinc. Martin Kuchling, 
predsednik žirije, pa je dejal, da je prav nastop 
slovenščine v javnosti ključen za obstoj in razvoj 
slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

Organizatorji natečaja in ocenjevalci besedil na torkovi 
predstavitvi projekta na Visoki pedagoški šoli v Celovcu

Jože Košnjek
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Jože Košnjek

Prijetne in manj prijetne 
reči so se mi zgodile v no-
vinarskem delu pri Gorenj-
skem glasu. Tokrat je bese-
da o slednjih. Zgodilo se je, 
da sem se moral zaradi na-
glice pri pisanju v beležko, 
snemalnih naprav takrat na-
mreč časopisni časnikarji še 
nismo uporabljali, kasneje 
hudo potruditi, da sem ugo-
tovil, kaj sem napisal. Foto-
grafiral sem prometno ne-
srečo, pa v fotoaparatu ni-
sem imel filma. Na veliki 
snemalnik sem snemal Gla-
sovo prejo v kranjskem hote-
lu Creina, pa se trak ni vrtel. 
Na prste bi lahko preštel pri-
mere, ko sem napačno na-
pisal ime ali priimek sogo-
vornika ali kraj, od koder je 
prihajal. Da bi pa v Gorenj-
skem glasu še živega progla-
sil za pokojnega, pa se mi do 

preteklega tedna še ni zgodi-
lo. Vsaka stvar se zgodi prvič 
in tudi meni se je. 

Ko sem v petkovem nada-
ljevanju podlistka o zgodovi-
ni Gorenjskega glasa pisal o 
sodelavkah in sodelavcih, ki 
imajo poleg novinarjev naj-
več opravka z ljudmi, ki kli-
čejo ali obiščejo našo hišo, 
sem posebej omenil dve taj-
nici: Marijo Eržen, po do-
mače Miško, in našo seda-
njo tajnico Klavdijo. Vse bi 
bilo lepo in prav, če ne bi Mi-
ške proglasil za pokojno … 
Najprej je v uredništvo pok-
licala gospa Justi, ki prijate-
ljuje in redno obiskuje Ma-
rijo v škofjeloškem Centru 
slepih, slabovidnih in sta-
rejših, in povedala, da je nje-
na prijateljica živa, zdrava 
in polna energije. Sledilo je 
sporočilo direktorice Centra 
Silve Košnjek, v katerem je 
zapisala, da tudi stanovalci z 

veseljem prebirajo naš časo-
pis, še posebej če je o njih kaj 
napisano. »Na 17. strani je 
omenjena gospa Marija Er-
žen kot nekdanja tajnica Go-
renjskega glasa. Sporočiti 

vam moramo, da gospa Ma-
rija Eržen ni pokojna, kot je 
zapisal novinar Jože Koš-
njek, ampak zelo živa in do-
kaj vitalna stanovalka naše-
ga centra, ki skoraj v celoti 

poskrbi sama zase. Ob pre-
biranju časopisa me je Erže-
nova sama opozorila na ta 
spodrsljaj. Prosim za popra-
vek,« je zapisala direktorica 
Silva Košnjek. 

Ta članek je popravek pred 
tednom zapisanega in moje 
iskreno, globoko opravičilo 
gospe Mariji Eržen, škofje-
loškemu Centru in njegove-
mu osebju ter vsem, ki jih je 
moje pisanje prizadelo. 

V petek popoldne sem se v 
škofjeloškem Centru slepih, 
slabovidnih in starejših Ma-
riji Eržen, rojeni Globočnik, 
ki vstopa v 95. leto življenja, 
tudi osebno opravičil. Obi-
skala sva jo skupaj z direk-
torico Silvo Košnjek. »Joža, 
kako se ti je moglo to zgodi-
ti,« so bile njene prve besede 
ob srečanju. Potem sva kar 
dolgo klepetala. O njenem 
življenju, ki je bilo začeto leta 
1923 na Brezjah, od koder se 

je Globočnikova družina pre-
selila v Tržič, kjer sta bila star-
ša zaposlena. Pa o spominih 
na Gorenjski glas in sodelav-
ce, med katerimi sem neka-
tere tudi sam poznal, o sop-
rogu, Škofjeločanu Janezu 
Erženu in življenju v domu, 
kjer vzorno skrbijo za stano-
valce, vendar ji je dolgčas. 
Odganja ga z branjem, še po-
sebej Gorenjskega glasa, na 
katerega je naročena, z gle-
danjem televizije in pogo-
vori s sostanovalkami. Lani 
je bila v Tržiču, kjer je obi-
skala grob svojih staršev in 
sestre Poldke, poročene Lu-
šina. Obljubil sem ji, da jo še 
obiščem, ona pa je izročila 
pozdrave za Gorenjski glas, 
za njegovo vodstvo in še po-
sebej za tajnico Klavdijo. 

Miška, še enkrat iskreno 
opravičilo in hvala, da si se 
bila pripravljena pogovarja-
ti z menoj!

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (26)

Miškina zvestoba Gorenjskemu glasu

Marija Eržen in direktorica Centra slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka Silva Košnjek. Marija, popularno Miška, 
je vsa leta naročnica Gorenjskega glasa in med najstarejšimi 
še živečimi nekdaj zaposlenimi v našem podjetju. 

Miha Naglič

Cepiti ali ne?

»Mislim, da mnenja ljudi, 
ki so že del anticepilnega lo-
bija, enostavno ni mogoče 
spremeniti. Moramo pa og-
romno narediti za to, da ljud-
je, ki iščejo informacije o ce-
pivih, pridejo do strokovnih 
in resničnih podatkov, ne pa, 
da na njihovo mnenje vpliva-
jo lažne informacije.« Tako 
trdi ugledni nemški zdravnik 
in epidemiolog Thomas Bre-
uer, sicer tudi podpredsednik 
farmacevtske velikane GSK 
in kot tak v tej razpravi nujno 
»pristranski«. A njegove iz-
jave zvenijo kredibilno. Pre-
ventivno cepljenje ima v va-
rovanju zdravja takšno vlo-
go, kot jo ima pri vožnji z av-
tomobilom varnostni pas. »V 
ZDA Center za nadzor in pre-
ventivo bolezni (CDC) oce-
njuje, da več ljudi umre za-
radi bolezni, ki jih je mogo-
če preprečiti s cepljenji, kot 
zaradi aidsa, raka na prsih ali 
prometnih nesreč skupaj. Po-
sledice teh bolezni pa ne no-
sijo le bolniki in svojci, am-
pak se odražajo na ekonom-
ski ravni in so breme druž-
be. WHO ocenjuje, da okoli 
3–5 milijonov ljudi vsako leto 
trpi zaradi hude oblike gri-
pe, umre jih med 290.000 
do 650.000, strošek, ki ga pri 
tem utrpi ekonomija, pa je na 

sezono gripe okoli 10 milijard 
dolarjev. Pasavec ali herpes 
zoster prav tako na leto pri-
zadene več milijonov ljudi in 
samo v ZDA strošek te bolez-
ni ocenjujejo na 300–500 mi-
lijonov dolarjev.« Tako razla-
ga Breuer in nadaljuje: »Čista 
pitna voda je prvi najbolj po-
memben mehanizem za iz-
koreninjanje nalezljivih bo-
lezni in preprečevanje posle-
dične smrtnosti, na drugem 
mestu pa so cepiva. Pred pol 
stoletja so bile nalezljive otro-
ške bolezni eden glavnih ra-
zlogov, zakaj otroci niso do-
čakali starosti. Zato je bil pri-
marni cilj cepiv, da se zmanj-
ša umrljivost med najmlajši-
mi. Ko nam je z leti to uspe-
lo in se je razvoj cepiv nada-
ljeval, pa je postalo jasno, da 
so cepiva sredstvo, s katerim 
se lahko preprečijo mnoge 
bolezni tudi v kasnejši dobi, 
zato danes vidimo narašča-
nje števila cepiv za odraslo in 
starejšo populacijo. Kar se pa 
tiče prepričanja, da bolezni, 
proti katerim cepimo popula-
cijo, več ne predstavljajo ne-
varnosti, pa gre bolj za to, da 
smo zaradi dolgega obdobja, 
ko se izbruhi ne pojavljajo več 
– po zaslugi cepiv – že poza-
bili, kakšni so resnični učin-
ki teh bolezni. Sam sem star 
56 let, v mojem razredu je bil 
še otrok, ki je imel otroško pa-
ralizo. Današnje generacije v 
zahodnem svetu te izkušnje 

nimajo.« Kaj bi se torej zgo-
dilo, če bi s cepljenjem pre-
nehali? »Znova bi bili pri-
ča smrtim zaradi bolezni, ki 
jih danes preprečujemo s ce-
pivi. Ker so življenjski pogo-
ji danes precej boljši, kot so 
bili nekoč, bi bila smrtnost 
seveda nižja kot pred sto leti. 
Še vedno pa bi bile posledice 
hude. Priča bi bili temu, kar 
v nekaterih delih sveta še lah-
ko vidimo. Ko potujem v Indi-
jo, je na ulicah ogromno ljudi, 
ki trpijo za posledicami otro-
ške paralize, ki je pri nas iz-
ginila. Če ne bi imeli zgodo-
vinskih knjig in spleta, ljud-
je v tem delu sveta sploh ne bi 
več vedeli, kako je videti otro-
ška paraliza. Odkritje tega ce-
piva je bil res ogromen do-
sežek.« Nasprotniki cepiv so 
prepričani, da bi s temi bolez-
nimi ob izbruhu epidemije 
opravil naš imunski sistem. 
»To je igranje ruske rulete. 
In jaz z življenjem svojega ot-
roka ne želim igrati ruske ru-
lete!« (Vir: 24ur.com)

Norec ali genij?

V ZDA je trenutno najbolj 
iskana knjiga Ogenj in bes 
(Fire and Fury), napisal jo je 
novinar Michael Wolff. Med 
njim in predsednikom Tru-
mpom, ki ga v knjigi razkrin-
kava, se je takoj vnel besedni 
spoprijem na Twitterju. Wol-
ff: »Sto odstotkov ljudi okrog 

predsednika dvomi o njegovi 
inteligenci in duševni zrelo-
sti za opravljanje poklica. Vsi 
pravijo, da je kot otrok in pot-
rebuje takojšnjo zadovolji-
tev. Pomemben je le on. Pra-
vijo, da je bedak, idiot. Spom-
nimo se, da ta človek sploh ne 
bere in ne posluša. Je kot žo-
gica za fliper. Strelja z vseh 
strani.« Trump odgovarja: 
»Pravzaprav sta bili skozi vse 
moje življenje moji glavni 
prednosti duševna stabilnost 
in to, da sem zelo pameten. 
Bil sem ZELO uspešen po-
slovnež, največja televizijska 
zvezda in v prvem poskusu 
sem postal predsednik ZDA. 
To me najbrž kvalificira ne le 
kot pametnega, ampak tudi 
kot genija ... In ob tem zelo 
stabilnega genija.« Hm.

Avtoimunost pisateljev

»Najkoristnejša lastnost, 
ki jo pisatelj lahko pri sebi 
neguje, je samozavest ali pa 
celo aroganca, če jo zmoreš. 
Pišeš zato, da bi se vsilil sve-
tu, in v svoje sposobnosti mo-
raš verjeti tudi takrat, ko svet 
ne kaže nobenih znakov, da 
se strinja s teboj.« Tako ame-
riška pisateljica Hilary Man-
tel (1952), dvakratna Booker-
jeva nagrajenka. Samozave-
stna aroganca je torej tudi la-
stnost pisateljev, ne le politi-
kov. Zato velja oboje brati in 
poslušati z rezervo.

Kdo je bolj cepljen?
Razprava o tem, ali je dobro in prav, da cepimo svoje otroke proti nalezljivim boleznim, ne teče le pri nas, 
ampak tudi po svetu. V ZDA pa je izšla knjiga, v kateri avtor očita ameriškemu predsedniku, da je »cepljen« …

Cepljenje otrok proti nalezljivim boleznim v Indiji je več kot 
zaželeno. / Foto: Wikipedija

Knjiga Ogenj in bes (Fire and Fury) novinarja Michaela 
Wolffa je velika uspešnica v ameriških knjigarnah. 

Knjiga, ki ne bo dobila nobene literarne nagrade: Knjiga 
obredov, ena od petih klasik konfucijanstva. / Foto: Wikipedija
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Urša Peternel

Kako se je sploh rodila ide-
ja, da bi 20. maj, rojstni dan 
Antona Janše, utemeljite-
lja modernega čebelarstva z 
Breznice, ki je bil doslej dan 
slovenskih čebelarjev, postal 
svetovni dan čebel?

»Ideja se mi je porodila 15. 
septembra 2014, približno 
ob 6.30 med poslušanjem 
radia med vožnjo v službo na 
Čebelarsko zvezo Sloveni-
je. Po radiu so predvajali pri-
spevek o svetovnih dneh in 
njihovem pomenu in takrat 
se mi je utrnila misel: Zakaj 
tudi čebele nimajo svojega 
svetovnega dne, saj je vsaka 
tretja žlica svetovne prehra-
ne odvisna od čebel in dru-
gih opraševalcev? Dandanes 
so čebele vse bolj ogrožene 
in brez pomoči človeka sko-
raj ne morejo preživeti. Prav 
bi bilo, da se svetovna jav-
nost vsaj enkrat na leto zave, 
da brez čebel ni življenja in 
da je treba ustvarjati take po-
goje, da bodo čebele sploh 
lahko preživele in opravljale 
svoje poslanstvo! Slovenske 
strokovne službe tako na Če-
belarski zvezi Slovenije kot 
v vseh državnih službah na 
čelu s službami na Ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano so z navdu-
šenjem in sodelovanjem (po 
vzoru čebel) dokazale, da se 
najde pot, če sta le ideja in cilj 
prava, pa najsi se cilj na začet-
ku zdi še tako nedosegljiv.«

Do cilja je peljala dolga pot. 
Trajala je tri leta. Koliko ljudi 
ste morali navdušiti za idejo, 
koliko 'lobiranja' je bilo pot-
rebnega ne le v čebelarstvu, 
ampak tudi v politiki? 

»Ves svet nam je uspelo 
prepričati, da si čebele svoj 
dan zaslužijo. In ne samo to, 
ta dan je postal 20. maj, roj-
stni dan našega rojaka Anto-
na Janše. Na tem mestu hva-
la ministru Dejanu Židanu, 
Tanji Strniša, Snežani Popo-
vič in ostalim na ministrstvu 
ter vsem drugim, ki so pod-
prli mojo idejo. Na začetku 
je bil Noč označen kot 'nor', 
na koncu je 'nora' ideja osvo-
jila ves svet. Dejansko je bilo 
treba prepričati ves svet, 
projektna skupina je opravi-
la razgovore s skoraj vsemi 
državami sveta ali njihovi-
mi pooblaščenci. Potrebno 
je bilo res ogromno truda in 
energije ter znanja.«

S kakšnimi občutki ste ko-
nec decembra sprejeli tudi 
uradno proglasitev v OZN v 
New Yorku?

»Občutek je bil enkra-
ten. Predvsem sem bil po-
nosen, da sem Slovenec in 
slovenski čebelar. Obenem 
pa smo si s tem na rame na-
ložili veliko odgovornost. 
Razglasitev svetovnega dne 
čebel ne pomeni nič, če ne 
bomo ustvarili boljših po-
gojev za preživetje čebel in 
opraševalcev. Praznovanja, 
slikanja, to čebelam nič ne 
pomaga, sedaj je treba preiti 
od besed k dejanjem.«

Zakaj je sploh pomembno, 
da svet obeležuje svetovni 
dan čebel?

»Po svetu že obstajajo 
območja, kjer čebele zara-
di onesnaženosti, pretirane 
uporabe škodljivih fitofar-
macevtskih sredstev, pod-
nebnih sprememb, števil-
nih monokultur in bolezni 
ne morejo preživeti. Zato jih 
skušajo opraševati tudi s po-
močjo poceni delovne sile … 
Pa je tovrstno opraševanje 
s človeško roko in čopičem 
naša prihodnost? Ali je mož-
no v prihodnosti opraševa-
nje z roboti? Nikakor ne! 
Kjer ni pogojev za preživet-
je čebel in drugih opraševal-
cev, je z okoljem nekaj hudo 
narobe in tega se moramo 
ljudje zavedati. Opraševanje 
s pomočjo človeške roke je 
tek na zelo kratke proge, saj 
če ne more v takem okolju 
preživeti čebela, dolgoroč-
no ne bo preživel niti človek. 
Je za naše otroke, vnuke, 

matere, očete, dedke, babice 
primerno in zdravo okolje, 
kjer zaradi nerazumnih po-
segov človeka ne more preži-
veti čebela?! Svetovni dan če-
bel je zato namenjen temu, 
da se bomo najmanj enkrat 
letno spomnili pomena če-
bel in tudi drugih opraševal-
cev, predvsem pa pogleda-
li vase, da nehamo s svojimi 
nespametnimi ravnanji uni-
čevati čebele in druge opra-
ševalce ter s tem celotno ve-
rigo življenja na svetu.«

Verjetno že potekajo inten-
zivne priprave na prvo pra-
znovanje tega dneva, ki bo 
20. maja letos. 

»Tako je, maja nas časa 
prvo praznovanje, kar je ve-
lik izziv in predvsem veli-
ka odgovornost. Ves svet bo 
zazrt v Slovenijo in Žirovni-
co! Dvajsetega maja bo pri 
nas več kot trideset ministr-
skih delegacij z vsega sveta, 
številni visoki predstavniki, 
morda povabimo celo ame-
riško prvo damo Melanio 
Trump in Donalda Trumpa 

… Skratka, takšne prireditve 
Žirovnica še ni imela! Že 18. 
maja v Dvorani pod Stolom 
pripravljamo svetovno čebe-
larsko konferenco z največji-
mi strokovnjaki s celega sve-
ta, ki bo pripravila posebno 
resolucijo o pomenu čebel in 
ostalih opraševalcev. Poleg 
tega bomo odkrili spomin-
sko obeležje kranjski čebeli v 
Višnji Gori, na Brdu pri Kra-
nju bo potekala svetovna mi-
nistrska konferenca o čebe-
lah in opraševalcih ...«

Pa bomo proglasitev svetov-
nega dneva čebel znali izko-
ristiti tudi za razvoj čebelar-
skega turizma? Všeč mi je 
bila vaša izjava v nedavnem 
intervjuju, češ da noben tu-
rist iz Slovenije ne bi smel 
oditi brez nečesa medene-
ga, kot iz Avstrije ne brez 
Mozartovih kroglic ...

»Verjamem, da je razgla-
sitev svetovnega dneva če-
bel odličen temelj za razvoj 
čebelarskega turizma. Če-
belarstvo je lahko odličen 
produkt tudi v smislu prave 

blagovne znamke. Sloveni-
ja mora biti prepoznavna 
po čebelarstvu in vsak turist 
mora iz Slovenije oditi z ne-
čim čebeljim ...«

Kot dolgoletni čebelar ste 
tudi sami aktivni na tem 
področju, uresničili ste že 
kar nekaj zanimivih zami-
sli, pred časom ste prodrli z 
idejo 'medenega parfuma', 
menda zdaj na Selu urejate 
poseben čebelnjak ...

»Res je, trudimo se biti 
inovativni, pred dvema leto-
ma smo dali na trg prvi par-
fum s slovenskim medom 
Medena noč. Letos je pravi 
hit Premuim medolada, ki 
je mešanica medu in kaka-
va, dodani so ji lahko lešniki 
ali bela čokolada. Poleg tega 
smo dali na trg popolnoma 
naravno mazilo s čebeljim 
voskom in propolisom. Že 
nekaj let med pridelujemo v 
okviru sheme višje kakovo-
sti Slovenski med z zaščite-
no geografsko označbo, le-
tos smo vse skupaj nadgra-
dili z lastno blagovno znam-
ko Premium, kjer kupci do-
bijo med iz točno določene-
ga kraja. Trenutno preureja-
mo prostore nekdanjega bi-
stroja v večnamenski pros-
tor s čebelarsko tematiko. 
Poimenovali smo ga Čebel-
njak Noč, v njem bodo po-
tekale degustacije čebeljih 
pridelkov in izdelkov iz če-
beljih pridelkov, pripravili 
bomo interaktivne vsebine 
o čebelah, novost v Sloveni-
ji bo tudi poseben interaktiv-
ni prostor ... Razvijamo po-
seben medeni napitek kot 
eliksir zdravja ... Spomladi 
bodo v čebelnjaku na ogled 
tudi žive čebele v steklu, po-
sebnost bo steklena 'kupo-
la', viseča s stropa z živimi 
čebelami, razmišljamo o 
vzpostavitvi apiterapevtske-
ga čebelnjaka ...«

Predsednik Čebelarske zve-
ze Slovenije ste že več kot de-
set let, največji dosežek je za-
gotovo proglasitev svetovne-
ga dneva čebel. Pa novi izzivi? 

»Po tako velikem projek-
tu se človek fizično iztroši in 
duševno izprazni, je pa leto 
2018 prelomno leto, leto is-
kanja novih izzivov. Prvi je 
razglasiti čebele za ogrože-
ne, s čimer bi vsem čebe-
larjem zagotovili neposre-
dna plačila za vzdrževanje 
čebel.«

Vsak turist mora iz Slovenije 
odnesti nekaj čebeljega

Konec decembra je Organizacija združenih narodov (OZN) v New Yorku proglasila 20. maj, rojstni dan Antona Janše, za svetovni 
dan čebel. Kako dolga pot je vodila do te pomembne razglasitve, je v pogovoru razkril pobudnik ideje, predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije, sicer dolgoletni ljubiteljski čebelar s Sela pri Žirovnici Boštjan Noč.

Boštjan Noč s slovensko zastavo, ki mu jo je poklonil predsednik države Borut Pahor po 
razglasitvi svetovnega dneva čebel. / Foto: arhiv Boštjana Noča

Boštjan  
Noč

Čebelji pridelki 
in čebelarstvo 
so sinonim za 
zdrav način 
prehranjevanja 
in zdrav način 
življenja 
nasploh. 
Čebelam številni 
pravijo »krilati 
farmacevti«, 
številni čebelji 
pridelki so pravi 
dar narave. 

»Svetovni dan čebel mora postati gibanje za 
ohranjanje našega planeta – zelenega, cvetočega in 
predvsem takega, da bodo lahko vsi ljudje imeli hrano! 
Brez čebel hrane ne bo! Čebelam je treba zagotoviti 
tako okolje, da bodo lahko preživele in opravljale svoje 
osnovno poslanstvo – opraševanje. Čebela je pravi 
kazalnik čistosti okolja, saj prva začuti spremembe 
v okolju, zato je treba na čebele gledati tudi kot na 
prave naravne 'okoljevarstvenice'. Zato bo 20. maj ne 
samo svetovni dan čebel, temveč tudi opozorilni dan 
za ohranjanje našega zelenega planeta, za ohranjanje 
čistega okolja in zmanjševanje svetovne lakote.«
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Marjana Ahačič

Milena Kristan, Špela jo kli-
če večina njenih znancev, pri-
jateljev in sorodnikov, je sivo-
lasa gospa čudovitih toplih, a 
odločnih modrih oči, ki zad-
njih nekaj let živi v Gozdu - 
Martuljku, v stanovanju z ve-
ličastnim pogledom na mo-
gočne gore, ki se zdijo na do-
segu roke. Geshe Thubten 
Yonten, eden od dveh budis-
tičnih menihov iz Nepala, ki 
sta v teh dneh na obisku pri 
njej, je rekel, da je prvič, ko 
je pogledal skozi okno Špeli-
ne dnevne sobe, mislil, da je 
za steklom plakat ali maketa, 
tako blizu so se zdeli hribi. 

Nune in menihi so skrbeli 
zanjo

Upokojena zdravnica, spe-
cialistka dermatologinja, je 
po rodu Gorenjka; otroštvo je 
preživela v Radovljici, a se je 
že v mladosti z družino pre-
selila v Ljubljano in tam os-
tala vse do upokojitve. Verje-
tno zato, ker je bila vse življe-
nje aktivna hribovka, alpinist-
ka in gorska reševalka, tudi ob 
upokojitvi ni obsedela na kav-
ču s pletenjem v naročju in te-
levizijo pred nosom. Ostaja 
človek akcije, ki velik del živ-
ljenja posveča skrbi za druge.

V Nepal se je prvič odpra-
vila že v sedemdesetih letih. 
Posebno tesne vezi s to dalj-
no deželo pa je začela sple-
tati pred skoraj desetletjem, 
leta 2010, ko je odšla na tre-
king, a že v dolini močno 
zbolela. Kljub bolezni se ji je 
uspelo povzpeti do višine šti-
ri tisoč metrov nad morjem, 
se spominja, naprej pa ni 
šlo več. Dokler si ni opomo-
gla, so zanjo visoko v hribih 

skrbele nune, kasneje v Kat-
manduju pa menihi.

 »Ko sem se vrnila domov, 
sem seveda začela razmišlja-
ti, na kakšen način bi ljudem, 
ki so mi pomagali, lahko po-
vrnila vse, kar so storili zame. 
Ker sem vedela, kako slaba 
je zdravniška oskrba v tistih 
krajih visoko v gorah, sem se 
odločila, da v vasi Chyalsa, 
ki leži na skoraj tri tisoč me-
trih, postavimo ambulanto. 
Kar hitro je šlo, zbrala sem 
nekaj donacij, več kot polovi-
co sredstev prispevala sama 
– za opremo je prispevala 
skupnost Nepalcev, ki živijo 
v Sloveniji – in se spomladi 
leta 2013 prvič odpravila de-
lat v novo ambulanto.«

Tri mesece na leto zdravi 
v Nepalu

Vse odtlej se vsako leto za 
tri mesece odpravi na delo 

v Nepal, domačini jo vedno 
težko pričakujejo. Chyalsa 
je namreč vas, v kateri so do-
mačije zelo na široko razpr-
šene po okoliških hribih, je-
dro pa tvori zaselek hiš, pos-
tavljenih v bližini tamkaj-
šnjega samostana, šole z 
okoli 150 učenci in interna-
ta, kjer živi kakih 50 gojen-
cev. »Zdaj so se me že na-
vadili, me sprejeli,« pove z 
nasmehom in kar težko je 
od nje izvleči podrobnosti o 
tem, v kako surovih okolišči-
nah dela. »Ogrevanja ni, se-
veda. Toplo mi je samo, ko se 
zavijem v spalno vrečo, am-
pak saj se človek navadi,« za-
mahne z roko.

Pravi, da ljudje zdaj v nje-
no ambulanto hodijo tudi iz 
drugih dolin, pogosto več 
ur pešačenja oddaljenih od 
Chyalse. Rentgen, EKG in 
laboratorij sta na voljo v tri 
ure oddaljeni dolini, kjer je 

manjša bolnišnica. S teren-
skim vozilom se do njih pri-
de le v sušnem obdobju, si-
cer vse poti opravijo kar peš.

Tolaži, ponudi zdravilo, 
nelepi obliž

Ko pride v Nepal, zdravi 
tako rekoč vse, od prehladov 
do resnih poškodb, predpi-
še zdravila za garje in lajša 
težave starostnikov ter sem 
ter tja nalepi kakšen obliž na 
rano otročičem, ki se podijo 
naokrog in staknejo kakšno 
prasko. »Naši ljudje so zelo 
nerazgledani in neizobra-
ženi, ker živijo tako odmak-
njeno, tudi stran od turistič-
nih poti. Mislijo, da se bodo 
pozdravili le, če jim zdrav-
nica predpiše zdravila. Vča-
sih pridejo po trije skupaj in 
se jezijo, če enemu predpi-
še tablete, drugima dvema 
pa ne,« kritično pripomni 

Geshe Thubten Yonten – 
očitno še ne ve, da podobne 
zgodbe doživljajo tudi zdrav-
niki v ambulantah pri nas, 
sredi najbolj razvitih okolij.

Ko je Špela Kristan doma, 
na Gorenjskem, jo v Chyalsi 
»nadomešča« eden od do-
mačinov, ki pozna osnove 
prve pomoči in se ukvarja 
predvsem s socialno medici-
no. Ko dobi primer, ki pre-
sega njegovo znanje in kom-
petence, bolnika pošlje v do-
lino.

Dve leti nazaj je pokro-
viteljstvo nad ambulanto 
prevzela sekcija alpinistov 
veteranov pri Planinski zve-
zi Slovenije, v zadnjem času 
pa so se o sodelovanju zače-
li pogovarjati tudi z ljubljan-
sko Medicinsko fakulteto. 
Radi bi tudi, da bi se poveza-
li z eno od medicinskih fa-
kultet v Katmanduju in iz-
menjali izkušnje na različ-
nih področjih dela. Morda 
bodo na ta način lahko za-
gotovili tudi bolj stalno pri-
sotnost zdravnika v ambu-
lanti. »Radi bi ustanovili je-
dro zdravnikov, ki imajo iz-
kušnje z odpravami v Nepal 
in bi želeli pomagati. Sicer 
pa oktobra za dva meseca tja 
odhaja dr. Damjan Meško, 
upokojeni kirurg, ki je bil že 
večkrat v Nepalu.«

Ogromno dela ima z biro-
kracijo, pravi, ker želi, da je 
vse po pravilih. Ambulanto 
je pred tremi leti tudi uradno 
registrirala pri lokalnih obla-
steh. Vsakokrat, ko se odpra-
vi v Nepal, se pred odhodom 
založi z zdravili, ki jih je tam 
težko dobiti; osnovna kupi 
kar v Nepalu, ker so cenej-
ša. Obisk v njeni ambulan-
ti je namreč za bolnike po-
polnoma brezplačen, kar je 

zelo pomembno, saj skup-
nost v vasi Chyalsa živi zelo 
skromno.

Brezplačno zdravljenje in 
šola

»Naši ljudje so revni. To 
je skupnost, ki je nastala po 
letu 1960, ko so na to ozem-
lje pribežali Tibetanci. Orga-
nizacija Rdečega križa je za-
gotovila zemljo in tako smo 
se naselili tu. Tibetancev je 
vedno manj, število prebival-
cev pa v zadnjih letih vendar-
le spet narašča, zaradi samo-
stana, šole in tudi ambulan-
te,« je povedal menih. »Tudi 
šolanje za otroke – nekate-
ri prihajajo zelo od daleč – je 
skorajda brezplačno. Nekako 
zmoremo. V samostanu, ki je 
bil zgrajen v osemdesetih le-
tih, je zdaj 25 učencev, starih 
od 8 do 18 let, in pet učiteljev. 

»Kadar Špele ni pri nas, 
včasih pride avstralski 
zobozdravnik pa nepalski 
otolog, ki pomeri sluh in 
prinese slušne aparate. Tudi 
ti so za naše ljudi brezplač-
ni, saj si nakupa ne bi mog-
li privoščiti. A domačini ves 
čas sprašujejo, kjer je 'sta-
ra doktorica'. Ko pride, so 
pred njeno ambulanto dol-
ge vrste. Čutijo, da je dober 
in prijazen človek. V globini, 
zares, ne samo na površju.«

Špela Kristan bo kmalu 
spet odšla v Nepal. Upa, da bo 
za pomoč v odročnih predelih 
Nepala, stran od glavnih turi-
stičnih tokov, vendarle nav-
dušila še kakšnega od naših 
zdravnikov. Da bi še lažje zbi-
rala sredstva za svoje prijate-
lje iz vasi Chyalsa, pa je usta-
novila tudi društvo Roka po-
moči, ki pomaga ljudem v 
odročnih delih Himalaje. 

»Stara doktorica«, ki jo bolniki 
vedno tako težko čakajo
Ko je zdravnica Špela Kristan pred skoraj desetimi leti na trekingu v Nepalu hudo zbolela, so zanjo predano skrbeli in jo negovali tamkajšnje nune  
in menihi. Da bi pokazala, kako ceni njihovo skrb, je v odročni gorski vasici Chyalsa postavila ambulanto, v kateri zdaj vsako leto po tri mesece zdravi 
tamkajšnje prebivalce.

Špela Kristan s svojima prijateljema, menihoma Geshe Thubten Yonten in Mukhiya Ghale, 
ki sta v teh dneh v gosteh pri njej v Gozdu - Martuljku.

V nepalski ordinaciji skupaj s pomočnikom, ki ji pomaga pri 
komunikaciji z domačini.

Slovenska ambulanta v Chyalsi – v stavbi je tudi manjše 
stanovanje za zdravnika.

Z menihi pred templjem v Chyalski, vasi s približno 400 
prebivalci, daleč stran od turističnih poti.
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Aleš Senožetnik

Že Janez Vajkard Valvasor 
je v Slavi vojvodine Kranjske 
pisal o Kamniškem jezeru, 
ki se je raztezalo od vznož-
ja malograjskega hriba proti 
severu, dokler ni nekoč zara-
di silovitega neurja odteklo 
in se razlilo po mengeškem 
polju. Jezero naj bi segalo 
prav do cerkve sv. Jurija, ki 
še danes stoji v Nevljah. V 
starih zapiskih in kronikah 
so cerkev poimenovali sveti 
Jurij ob jezeru.

Okoli jezera so spletene 
številne pripovedke, med 
drugim tudi tista o zmaju, 

ki naj bi prebival v jezeru. Če 
gre verjeti legendi, naj bi prav 
zmaj s svojim repom razbil 
grič, ki je zadrževal vodo, za-
radi česar se je ta odtekla.

Napol pozabljene zgodbe 
in legende o zmaju so mar-
ca 1938 ponovno privrele v 
zavest Nevljanov. Takrat so 
bila namreč v polnem raz-
mahu dela za regulacijo 
struge Nevljice, ki je do te-
daj tekla pod cerkvijo sv. Ju-
rija in spodjedala brežino. 
Ob izkopavanjih temeljev za 
nov most pa so 14. marca ta-
kratnega kamniškega župa-
na Ferdinanda (Nande) No-
vaka opozorili na nenavadne 
»štore«, ki ovirajo delo. Ne-
kateri vaščani so bili menda 
prepričani, da gre za okostje 
zmaja, ki je pred davnimi 
časi prebival v jezeru.

Odkritje, ki je skrivalo  
še eno presenečenje

»Bil je ponedeljek, 14. 
marca, lep, suh in topel dan. 

Župan se je po lestvi spustil 
v jarek, vzel nekaj odkruškov 
in odšel po nasvet k veterinar-
skemu inšpektorju Josipu Ni-
kolaju Sadnikarju na Šutno. 
Ta je prepoznal gmoto kot 
kosti mamuta in odšel v Ne-
vlje, da se prepriča, za kakšno 
najdbo gre,« pripoveduje Da-
nijel Bezek, nekdanji uči-
telj matematike in fizike na 
Osnovni šoli Frana Albreh-
ta, ki že desetletja zbira raz-
lično dokumentacijo v zvezi z 
odkritjem mamuta v Nevljah. 
Pred dvema letoma pa je svo-
je raziskave strnil v knjigo Ma-
mut v naših krajih, ki jo je iz-
dal pri založbi Viharnik.

Skupaj s Sadnikarjem sta 
na najdišče odšla tudi njegov 
sin Niko in akademski slikar 
Stane Cuderman. Niko je v 
jarku odkopal golenico, reb-
ro, nekaj vretenc in stopalnih 
kosti, Cuderman pa je poskr-
bel za fotodokumentacijo do-
godka. Veterinar Josip Niko-
laj Sadnikar je v ostankih ske-
leta takoj prepoznal okostje 
mamuta. »Ni bilo dvoma, da 
gre za večje odkritje, zato je 
župan o najdbi obvestil ban-
sko oblast v Ljubljani, ta pa je 
pooblastila Narodni muzej, 
da jo razišče,« pripoved na-
daljuje Danijel Bezek. »V Ne-
vlje je prišel zoolog dr. Fran 
Kos. Že odkrite dele je dal za-
suti, da bi kosti ne razpadle 
na zraku. Začel je z odkopom 
z vrha in na površini, večji od 
100 kvadratnih metrov. To 
se je pokazalo kot izredno 
modro, saj je bilo na poti do 
fosilnega obzorja, kjer so le-
žale mamutove kosti, najde-
no še marsikaj drugega, kar 
daje celovito sliko dogajanja 

na tem prostoru v zadnji le-
deni dobi.«

Drugi dan izkopavanj, 
ravno okoli treh popoldne, 
ko je v neveljski cerkvi zvo-
nilo v spomin na odteklo je-
zero, so izkopali presenet-
ljivo odkritje – kameni no-
žiček, ki je bil z arheološke-
ga stališča še pomembnejše 
odkritje od mamutovih kos-
ti. Skupaj s kuriščem, ki so 
ga odkrili kasneje, je ponu-
dil dokaz, da se je na obmo-
čju Nevelj v času kamene 
dobe nahajala lovska posto-
janka. Tudi zlomljene kosti 
in dejstvo, da so bile razme-
tane na sto kvadratnih me-

trih velikem območju, pa so 
kazale na to, da so ga lovci 
ubili za hrano.

Izkopavanja so ves čas 
spremljali radovedneži, o 
čemer pričajo tudi fotografi-
je Petra Nagliča iz Šmarce, 
ki prikazujejo najdišče, ob 
njem pa večje skupine lju-
di, ki so spremljale dogaja-
nje. Dne 19. marca, na pra-
znik svetega Jožefa, je v Ne-
vlje menda prišlo celo dva ti-
soč radovednežev, tudi iz Tr-
sta in Zagreba ter celo iz av-
strijske Koroške, kar je še 
posebej presenetljivo, če po-
mislimo, da je le nekaj dni 
prej Hitler Avstrijo priklju-
čil Nemčiji. Še posebej v 
prvih dneh so nekateri pod-
jetni domačini v kosteh pre-
poznali priložnost za zaslu-
žek ali pa so si le želeli pope-
striti svoje domove s kakšno 
od mamutovih kosti. Ko se 
je eden od domačinov v neki 
kamniški gostilni hvalil kar 
s celo košaro kosti, so oblas-
ti ukrepale in na najdišče 

poslale žandarje, ki so ga va-
rovali vse dni in noči, dokler 
je potekalo izkopavanje.

Novi dom v 
Prirodoslovnem muzeju 
Slovenije

Sedmega aprila, po treh te-
dnih izkopavanj, so bila dela 
zaključena. A pojavil pa se je 
nov zaplet. »V času odkopa-
vanj se je v časopisih razvne-
la žolčna razprava, kje bo na 
koncu ostal restavrirani ma-
mut: ali v Kamniku ali v Lju-
bljani. Lokalna oblast ni do-
volila odvoza zamavčenih in 
zaščitenih kosti v Ljubljano. 
Lokalni oblasti je bil politič-
no blizu ban Marko Natla-
čen. Dogovorili so se za pri-
merno odškodnino in v me-
secu maju so iz županove 
hiše v Nevljah odpeljali več 
vozov mamutovega okostja 
v Ljubljano,« pojasnjuje Da-
nijel Bezek.

V Prirodoslovnem muzeju 
so kosti odprli in zaščitili po 
tedaj znanih metodah. Delo 
je bilo zaključeno decembra 
1941, ker pa je bil to čas voj-
ne vihre, dogodek v javnosti 
ni imel pravega odmeva. Iz-
kazalo se je, da so v Nevljah 
odkrili 40 let starega sam-
ca, ki je v višino meril več kot 
3,6 metra in nekaj manj kot 
šest metrov v dolžino. Znan-
stvenica dr. Ana Budnar Li-
poglavšek je tri leta kasneje 
opravila palinološko raziska-
vo in iz cvetnega prahu in tro-
sov praprotnic in semenk, ki 
jih je našla v mamutovi pla-
sti, dokazala, v kakšnem oko-
lju je živel. Največ je bilo bora, 
manj topola, vrbe in ma-
cesna. Natančno je določila 
trave, praproti, mahove in li-
sičnjake, ki so takrat rastli. Iz 
vsega skupaj je bilo ocenjeno, 
da je v Nevljah poginuli ma-
mut živel v času, ko se je na-
povedovala otoplitev poznega 
glaciala pred 16 tisoč leti.

Okostje mamuta je bilo 
v Prirodoslovnem muzeju 
Slovenije na ogled do leta 
1995. Danes so kosti var-
no shranjene v muzejskem 
depoju, zapakirane v va-
kuumski komori, ki jih va-
ruje pred škodljivimi zuna-
njimi vplivi. Replika okostja 
mamuta, ki je postal tudi za-
ščitni znak ustanove, v ka-
teri domuje, pa je še vedno 
na ogled v muzeju. Kamnik 
pa, kljub temu da mamut ne 
prebiva več tam, ostaja ma-
mutovo mesto. Morda bo ta 

mogočna žival s pradavnine 
nekoč znova našla pot pod 
kamniške planine. Kipar 
Miha Kač je namreč že izde-
lal kalupe za mogočen kip v 
naravni velikosti, a za ta pro-
jekt, kot kaže, za zdaj še ni 
bilo dovolj volje in posluha.

Ob osemdesetletnici od-
kritja, ki ga bomo počastili 

čez dobra dva meseca, so 
v Prirodoslovnem muze-
ju pripravili niz predavanj 
na temo odkritja neveljske-
ga mamuta. Enega izmed 
njih, z naslovom Pričevalci, 
je pripravil tudi naš sogovor-
nik Danijel Bezek. Prisluh-
nili mu bomo lahko v četr-
tek, 15. februarja, ob 18. uri.

Zgodba o zmaju iz 
Kamniškega jezera
Marca bo minilo osemdeset let, odkar so pri izkopavanjih ob regulaciji struge Nevljice našli okostje 
mamuta.

Danijel Bezek z mamutovim zobom – meljakom, ki pripada paleontološki zbirki Grmšek-
Hitij-Žalohar, ki se nahaja v avli Osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku in na didaktično 
zanimiv način predstavi fosile iz Kamniško Savinjskih Alp in Tunjiškega hribovja. Zbirko si 
je mogoče ogledati v času, ko je šola odprta. 

Niko Sadnikar z mamutovim rebrom v odkopni jami,  
14. marca 1938 / Foto: arhiv Valči Božič

Dr. Fran Kos (levo) v pogovoru s preparatorjem Viktorjem 
Herfortom (s klobukom in predpasnikom). Desno je dr. 
Miloš Levičnik, takrat študent prava, ki je pomagal pri 
zavarovanju in evidentiranju mamutovih kosti. 
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Stara struga potoka Nevljice pod cerkvijo in pokopališčem 
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Minka Skaberne in njeno 
življenje za slepe

V Kranju se je 10. janu
arja 1882 rodila profesorica 
Minka Skaberne, pobudni
ca ustanoviteljstva sloven
ske knjižnice za slepe. Bila 
je najmlajša od štirih otrok 
Franca Ksaverja in Viktori
je Skaberne. Oče je umrl, ko 
Minki še ni bilo dve leti, mati 
Viktorija pa je bila stara 30 
let, ko je ostala sama s štiri
mi otroki. Bila je brez lastnih 
dohodkov, vendar se je od
ločila, da bodo njeni otroci 
kljub skromnim sredstvom 
dosegli visoko izobrazbo.

Na prelomu iz 19. v 20. 
stoletje je bil študij na uni
verzi dostopen le moškim, 
izobrazba žensk pa se je za
ključila z učiteljiščem. Ko je 
Minka končala učiteljišče, 
je bila stara 19 let. Nekaj let 

je učiteljevala po raznih lju
bljanskih šolah. Na Dunaju 
je naredila tečaj za pouk sle
pih. Na Kranjskem še ni bilo 
organiziranih možnosti, 
kjer bi lahko uporabila svo
je znanje. Ko je izbruhnila 
vojna, je posta la pomembna 
skrb za oslepele vojake. Min
ka Skaberne je tedaj delova
la v društvu Dobrodelnost, 
v okviru katerega se je leta 
1917 odpravila v Gradec v za
vod za slepe. Obiskala je os
lepele slovenske vo jake in vi
dela, kako je bila organizira
na njihova Braillova knji
žnica. Po vrnitvi iz Gradca 
je imela javno predavanje o 
skrbi za slepe na učiteljišču 
v Ljubljani. Na tem predava
nju je razvila zamisel o usta
novitvi Braillove knjižnice v 

Ljubljani, kar bi bilo mogoče 
storiti s pomočjo dobrodel
ne dejavnosti prostovoljk. 
Leta 1918 se je bližal konec 
prve svetovne vojne. Vračalo 
se je veliko vojakov, ki so na 
fronti izgubili vid.

Minkin interes je bil 
usmerjen predvsem na 
usta novitev knjižnice za sle
pe. Na šesttedenski tečaj za 
pisanje in branje Braillove 
pisave se je prijavi lo sto pro
stovoljk. V dveh skupinah 
jih je Minka naučila toliko, 
da se je prepisovanje lah
ko takoj začelo. Prostovolj
ne prepisovalke so delale na 
svojih domovih pod Min
kinim nadzorstvom. Opre
ma za delo je bila prepro
sta: Braillova tablica, metal
na igla, trd papir in besedilo 

za prepis. V enem letu so 
prepisale 60 del slovenskih 
pisateljev. Temelji sloven
ske knjižnice slepih so bili 
postavljeni. Minka Skaber
ne je bila med soustanovite
lji zavoda za slepe. Zanjo se 
je začelo obdobje aktivnosti 
na vseh področjih. Ustanav
ljala je tečaje za prepisoval
ke, nadzorovala delo prosto
voljk in po uk slepih na no
voustanovljeni šoli v Lju
bljani, skrbela za Braillo
vo knjiž nico v Ljubljani, z 

njeno pomočjo je bil usta
novljen Dom slepih v Ško
fji Loki. 

Tudi po upokojitvi je vso 
svojo pozornost namenja
la skrbi za slepe. Prevzela je 
skrb za škofjeloško knjižni
co slepih, postala odbornica 
Združenja slepih Slovenije 
in ustanovila tako imenova
no tretjo Braillovo knjižni
co. Pozneje se je temu delu 
pridružila še zvočna knji
žnica in knjige iz Braillove 
tiskar ne.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
   V Kostanju pri Kamniku se je 10. 1. 1879 rodil  

Pavel Pestotnik, slovenski gospodarstvenik,  
športni delavec in politik. V slovenski Narodni 
vladi 1918 je vodil oddelek za promet. 

   V Špitaliču se je 10. 1. 1894 rodila operna pevka, 
zbirateljica ljudskih pesmi in plesov Tončka Marolt.

   V Radovljici se je 11. 1. 1849 rodil podobar,  
konservator Janez Vurnik. Naredil je tabernakeljski 
veliki oltar na Brezjah. 

   V Kranju je 13. 1. 1900 izšla prva števila tednika 
Gorenjec. 

   V Kranju se je 14. 1. 1782 rodil slikar Gašpar Luka 
Goetzl.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»… Hilarij je prišel na 
obisk iz daljne Avstralije. 
Zadovoljen je bil, da sem ho
dila v cerkev, da sem moli
la tudi doma. Imel je že bli
zu šestdeset let, menda je bil 
bogat. ''Zdi se mi, da bi se s 
tabo kar oženil!'' je bil vzhi
čen. Potem pa se je na vozič
ku pripeljala v hišo Lučka. 
Ko jo je zagledal, ga je mini
la vsa ljubezen …«

Še tisto popoldne je pad
la odločitev: prodala bo hišo 
in se preselila na drugi ko
nec Slovenije. Najraje na 
Gorenjsko. Kje so bratje, ni 
vedela, starša sta bila mrtva, 
za vaščane ji je bilo vseeno. 
Večina njenih znank, ki so 
bile enakih let, je bilo poro
čenih, kopica otrok se je že 
prerivala okoli njih. Ona pa 

ni doživela niti poljuba, kaj 
šele, da bi imela kakšno dru
go intimno izkušnjo.

»Četudi sem bila prepro
sta ženska, sem globoko v 
sebi čutila, da nisem neum
na, da bi lahko v življenju še 
kaj dosegla,« se Metka spo
minja tistih zelo dramatič
nih ''trenutkov odločitve'', 
kot jim rada reče. Ko bi bila 
sama, bi bilo lažje. Tako pa 
je morala misliti tudi na Luč
ko. Bila je povsem nepokre
tna, imela je sladkorno bole
zen, nevaren krvni tlak. Vse
eno je bila navezana nanjo, 
rada jo je imela, saj je bila 
njena edina prijateljica. 

»Niti sanjalo se mi ni, da 
na pol podrti hiši, v kateri 
smo živeli, pripada kar zaje
ten kos gozda. Starši ga ni
koli niso omenjali in temu 
sem se zelo čudila. Več kot 
toliko pa se s preteklostjo ni
sem želela obremenjevati. Z 
nekdanjim očetovim sode
lavcem sva se hitro dogovori
la za primerno ceno. Denar 
mi je prinesel kar v torbi. Na 
mizo je stresel dinarje, mar
ke, šilinge in švicarske fran
ke. Potem smo se posedli in 
začeli zlagati bankovce na 
posamezne kupčke. Nasled
nji dan sem odnesla gotovi
no na banko, saj sem želela, 
da so mi tudi uradno prera
čunali, ker se na te reči ni
sem čisto nič spoznala. Na 
srečo je bil ta sodelavec poš
ten človek. Pomagal mi je 
tudi, ko sem med oglasi 

iskala hišo na Gorenjskem. 
Morala je biti pritlična, brez 
stopnic, nedaleč stran od av
tobusne postaje. Hitro smo 
našli ustrezno v neki vasi, za 
katero nisem še nikoli sliša
la. Odpeljali smo se na ogle
de. Hiša je bila prav tako sta
rejša, a je že imela kopalni
co in centralno ogrevanje. 
Očetov sodelavec je predla
gal, da bi si ogledala še dru
ge, a nisem želela. Prva mi je 
bila všeč in – udarili smo si v 
roke. Na srečo mi je ostalo še 
nekaj denarja, da sem kupi
la štedilnik, posteljo za Luč
ko, dve omari, pisalni in ši
valni stroj. Aha, tudi dve zelo 
lepi preprogi sem našla! Res 
je bilo vznemirljivo! Potem 
sem začela iskati službo. 
Postala sem čistilka v bliž
nji osnovni šoli. Nič hude
ga, nič sramotnega. Druge
ga tako in tako nisem znala 
početi. Jeseni istega leta sem 
se vpisala še v večerno eko
nomsko šolo. Domov gre
de sem na oglasni deski na 
avtobusni postaji za trenu
tek obstala pred plakatom, 
ki je vabil na neko predava
nje. Bila sem šokirana: pre
davatelj je bil moj najstarej
ši brat! Najino srečanje je 
bilo po eni strani ganljivo, 
saj sva imela oba solzne oči, 
po drugi strani pa sem bila 
nanj zelo jezna, ker se mi ni 
v več kot petnajstih letih ni
koli oglasil. Bil je poln zamer 
do staršev, o njima je vedel 
povedati stvari, o katerih se 

meni ni niti sanjalo. Nisem 
vedela, prisežem, da je bil 
oče takšna pošast. Obljubil 
mi je, da me bo prišel obi
skat, a se to ni zgodilo. Ne
kaj mi je reklo, da se me sra
muje. Res je bilo tako. 

Šolanje sem zaključila leta 
1980. Skoraj istočasno sem 
praznovala tudi 30. rojstni 
dan. Lučka me je nagovo
rila, da sem povabila sode
lavke in prijateljice. Kar ne
kaj sem jih že imela, saj sem 
postajala iz leta v leto bolj 
družabna, bolj odprta za 
ljudi. Žal je vse skupaj pad
lo v vodo, ker je imela Luč
ka hud astmatični napad, z 
rešilnim avtomobilom smo 
jo morali odpeljati v bolni
šnico. Spet je vmes poseg
la usoda: dežuren je bil brat, 
ki se ni obotavljal in je hitro 
poskrbel za Lučko. Eden od 
njegovih sodelavcev se je – 
medtem ko sva klepetala na 
hodniku – ustavil in ga vpra
šal: ''Gospod doktor, ali je ta 
lepa gospa vaša sestra?'' Na 
vso moč sem zardela, brat pa 
tudi. Ni mu bilo do tega, da 
bi kolegi preko mene brska
li po njegovi preteklosti. Jan
ko sicer ni bil zdravnik, delal 
je v lekarni, z bratom pa sta 
skupaj služila vojsko v JLA. 
Čez kakšen teden sem dobi
la od njega pismo, v katerem 
me je vabil v kino. Lučka je 
bila še zmeraj v bolnišnici, 
nikogar nisem imela, ki bi 
mi svetoval, zato sem se od
ločila in sem kar šla. Janko 
je bil zelo zgovoren fant. Po
vedal je, da mu je žena ušla 
z drugim, da je sam, da po
greša žensko družbo. Vpra
šal me je, če bi lahko kdaj 
šla na torto ali v kino. Pri
stala sem. Pomagal mi je, 
da sem dobila novo službo 

v zdravstvenem domu. Po
čutila sem se, kot bi se zapo
slila na kraljevskem dvoru. 
Janko Lučki ni bil niti malo 
všeč. Bila sem prepričana, 
da je ljubosumna. Žal sem 
se motila. Po treh mesecih 
poznanstva, ko me je prvič 
udaril, sem razumela, zakaj 
mu je žena ušla. Zelo sem za
merila bratu, da me ni opo
zoril, kakšna baraba je. 

Dne 17. aprila 1986 je po
noči Lučka umrla. Kar zas
pala je. Njena smrt me je 
zelo prizadela. Bila je edi
na luč v mojem življenju, ki 
mi ni le svetila, ampak me je 
tudi grela.

Da bi se zamotila, sem se 
vpisala na kranjsko ''Sorbo
no''. Takšnih, ki so študirali 
ob delu, takrat ni bilo malo. 
Imela sem že avto, tako da 
se mi ni bilo treba več cija
ziti z avtobusom. Imela sem 
35 let, počutila sem se staro 
kot zemlja. Na starše in na 
prejšnje življenje sem se le 
še redkokdaj spomnila. Ka
dar sem se, se mi je zdelo, 
kot bi ga živela neka druga 
oseba, ne jaz. Naučila sem 
se hoditi v hribe, večkrat sem 
se zapeljala na Bled, Brezje, 
tudi v gledališče. Okoli mene 
je bilo vedno več zelo zagre
njenih žensk. Nekatere so 
bile samske kot jaz, druge lo
čene, tretje so imele težave z 
možmi ali otroki. Marsikate
ri sem nudila tudi streho nad 
glavo. Počasi sem se tega tar
nanja in večne negativnosti 
najedla. Nobeni ni bilo mar 
zame, vsaka je želela, da ji 
nudim toplo ramo, celo de
nar. Tudi jaz nisem bila več 
rosno mlada, želela sem si 
družine, otroka. Toda kako, 
ko pa mi ni bil noben moš
ki všeč? Potem pa sem za 1. 

november na pokopališču tr
čila v Marjana. Bil je mojih 
let, samski, še zmeraj je ža
loval za mamo, ki jo je izgu
bil pred nekaj leti. Združila 
naju je osamljenost, kaj naj 
rečem drugega? Začel me 
je obiskovati in malo pred 
devetintridesetim rojstnim 
dnem sem ugotovila, da sem 
noseča. Bila sem presrečna, 
prepričana, da se bo Marjan 
preselil k meni in bova sreč
no živela do konca življenja. 
Niti v najbolj drznih sanjah 
si nisem predstavljala, da me 
bo zavrnil. ''Ne morem,'' mi 
je skrušeno priznal, ''mami 
sem obljubil, da se ne bom 
vezal na druge ženske.'' Na 
pokopališču sva se srečevala 
tudi potem, ko sem tja priha
jala z otroškim vozičkom. Če 
je le mogel, se mi je izognil, 
hčerke pa ni nikoli želel ne 
videti ne pozdraviti. Slišala 
sem, da je moral lani oditi v 
dom za starejše. Prav mu je, 
norcu zmešanemu! Upam, 
da mu pokojna mama še 
zmeraj stoji ob strani in mu 
dirigira, kako naj živi!«

Metka je tudi pozneje še 
večkrat celila ljubezenske 
rane. Ta – zadnji, s katerim 
se občasno druži – pa poča
si postaja del njenega življe
nja. A bolj kot moški ji je po
membna hčerka, ki ji je res v 
veselje. Upa, da nima v sebi 
genov starih staršev in neod
ločnosti očeta, da je podedo
vala le tisto, kar je bilo pri so
rodnikih najbolj žlahtno. 

»Moje življenje je never
jetno tudi zato, ker sem se 
sama – brez tuje pomoči – iz 
nepismenega dekleta prebi
la na položaj, ki ga imam da
nes!«je svoji pripovedi po
nosno dala piko na i Metka.

(konec)

Rudniški otrok, 3. del

Gorenjska
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Zakaj je Penelopa čakala 
Odiseja tudi potem, ko so vsa 
znamenja kazala, da ni več 
živ? Ne pozabimo, da ji nak-
lonjena ji boginja Atena niko-
li ni dala jasno vedeti, da Odi-
sej še živi. Zakaj je zasovraži-
la svoje življenje, zakaj je pos-
tavljala na kocko svoj čut za 
ravnotežje in življenjsko ra-
cionalnost, s čimer je po svo-
je ogrožala tudi življenje svo-
jega sina? Možen odgovor vi-
dim samo v vprašanju: Kaj je 
ljubezen? Pri Penelopi in Odi-
seju se na to vprašanje ponuja 
nenavaden odgovor, mogoč 
nemara samo zunaj ljubezni 
ženina in neveste: ljubezen je 
skupen spomin, skupno ube-
sedovanje podob iz preteklo-
sti, prepričanost o tem, da v 
'najinem svetu', kdorkoli že 

sva, obstajajo ustrezni pome-
ni drugače nerazumljivega 
zunanjega sveta, seveda pod 
pogojem, da sva se v mladosti 
imela neznansko rada. Pove-
dano drugače: ljubezen je ko-
gnitivni raj para. Penelopina 
zvestoba je ohranjanje lastne-
ga spomina, lastne identitete. 
Odisej ni ekskluzivni gospo-
dar njene identitete, zato ga 
izpostavi nepričakovanemu 
zasliševanju, namesto da bi 
ga brez besed objela, kakor se 
to dogaja v (nedavni) televizij-
ski različici mita. Pri tej dvo-
jici ni nič samoumevno, vse 
se preveri, da bi se umesti-
lo v okvire skupnega, prever-
jenega spomina. Penelopa 
in Odisej na svojem otočku, 
med oljkami in morjem, bi 
lahko še danes pomenila pra-
vljico za stare ljubimce. V Ho-
merjevi Odiseji je s Penelopo 

povezano vznemirljivo raz-
mišljanje o vrednosti človeš-
kih sanj. Ničevost sanj, pos-
tavljena nasproti moči sku-
pnega spomina, je nema-
ra najboljši argument v prid 
zrele, pametne, ubesedene 
ljubezni Penelope in Odise-
ja.« (Str. 521–522)

Antično mitologijo pozna-
mo že dolgo (kdor jo). Kaj pa 
je miturgija? To je nova be-
seda, neologizem, ki si ga je 
izmislila avtorica in z njim 
označuje »drugačen oziro-
ma nov odnos do antične mi-
tologije«. Kakšen je lahko tak 
odnos, najbolj nazorno poka-
že sama s to knjigo, ki prina-
ša okrog 200 njenih aktuali-
zacij antičnih mitov. Gornji 

odlomek je iz gesla Penelo-
pa. Miturgija se izkaže za 
plodno in berljivo. Po eni 
strani gre za intelektualno 
moč Svetlane Slapšak, ki je 
v antropologiji antičnih sve-
tov doma, po drugi pa za ne-
usahljivo moč tega sveta sa-
mega. Za njen pristop smo 
ji lahko še posebej hvaležni v 
tem našem slovenskem sve-
tu, ki je še vedno obremenjen 
z razdvojenostjo med kato-
liškim in ateističnim pog-
ledom na svet. Prvi pozna 
samo enega in »edino prave-
ga« Boga, za drugega je svet 
povsem brezbožen in odča-
ran. Antična miturgija mu 
nevsiljivo vrača nekaj prvin-
ske čarobnosti.

Nove knjige (416)

Antična miturgija

Svetlana Slapšak, Antična miturgija, Beletrina, 
Ljubljana, 2017, 700 strani

Alenka Bole Vrabec

Bralstvo vseh starosti bere 
Alico v čudežni deželi že več 
kot sto petdeset let, čeprav 
je pisateljsko pero njene-
ga izmišljevalca omahnilo 
že 14. januarja 1898. Lewis 
Carroll, Anglež, s pravim 
imenom Charles Lutwidge 
Dodgson, rojen 27. 1. 1832, 
je bil logik, matematik, pi-
satelj, ilustrator, umetni-
ški fotograf in diakon, ki pa 
navzlic nazivu nikoli ni op-
ravljal te cerkvene službe, 
saj ga je peklila jecavost in je 
bil prepričan, da bi pridiga-
nja ne zmogel. Rod njegove-
ga očeta, tudi anglikanske-
ga duhovnika, je sodil v vi-
soki srednji sloj. Charles je 
bil prvi sin in tretji otrok. Za 
njimi se je rodilo še sedem 

sester in štirje bratje, ki so 
vsi preživeli mladostna leta, 
kar je bilo takrat zelo redko. 
Charles do enajstega leta ni 
hodil v javno šolo, oče ga je 
poučeval doma. Deček je bil 
izjemno nadarjen za mate-
matiko in logiko, po drugi 
plati pa je imel neizmerno 
fantazijo. Izobraževal se je 
na univerzi v Oxfordu, kjer 
je bil nato profesor vse do 
1881. Ko se je z otroki svo-
jega univerzitetnega pred-
stojnika Liddella nekoč vo-
zil po Temzi, je otrokom po-
vedal fantastično zgodbo. 
Alice ga je prosila, naj jo na-
piše, in Charlesu ni bilo tre-
ba dvakrat reči. 

Pojavil se je novi pisatelj 
Lewis Carroll in njegovi po-
znavalci so vedno znova od-
krivali, da je lik zvedave de-
klice na moč podoben Ali-
ci Liddell, ki je bila tudi nje-
gov fotografski model. Prva 
izdaja Alice v čudežni deželi 
je bila na Carrollovo jezo ti-
skarski zmazek in brž je pos-
krbel za drugo, ki je zaslove-
la kot komet. Zgodba o de-
klici, ki na trati sreča belega 
zajca in se po padcu v zajč-
jo luknjo znajde v popolno-
ma drugačnem, norem, za-
bavnem, nelogičnem, zaba-
vljivem pa tudi okrutnem 
svetu, polnem nenavadnih 
bitij, ki ponazarja tako ime-
novano nonsense literatu-
ro, kmalu postane literarna 
klasika, kar je še sedaj. Alica 
v čudežni deželi je doživela 
veliko gledaliških in lutkov-
nih uprizoritev, nekaj film-
skih upodobitev, postala je 
junakinja Disneyjeve risan-
ke in še vedno buri duhove 

radovednih bralcev. Seve-
da se ob knjigi lahko tudi 
posladkamo.

 

Mafini belega zajca 

Za 12 mafinov potrebu-
jemo: 1 jajce, 120 g sladkor-
ja, 1 vaniljev sladkor, 250 ml 
mleka, 60 g masla, 230 g bele 
moke, 2 žlički pecilnega pra-
ška, pol žličke natrona, 70 g 
zmletih mandljev

Za puhasto kronico: 250 g 
bele čokolade, 250 ml slad-
ke smetane, 12 parov zajčjih 
ušesc iz marcipana po želji

Pečico ogrejemo na 170°. 

Jajce stepemo s sladkor-
jem in vaniljevim sladkor-
jem. Dodamo mleko in 
zmehčano maslo in gladko 
umešamo. Moko preseje-
mo s pecilnim praškom in 
natronom vred. Suho zmes 
vmešamo v mokro, a mora 
testo ostati vlažno. 

V pekač za mafine vloži-
mo 12 papirnatih skodelic, 
jih nadevamo s testom in pe-
čemo 20 minut. Napravimo 
preskus z zobotrebcem, če 
so mafini pečeni, in jih zlo-
žimo na rešetko.

Belo čokolado stopimo v 
smetani, ohladimo in za ne-
kaj časa postavimo v hladil-
nik. Nato čokoladno zmes 
zmešamo z mešalnikom, 
napolnimo brizgalko in ma-
fine okrasimo. 

Če smo spretni, lahko iz 
marcipana naredimo 12 pa-
rov zajčjih ušesc, jih enako-
merno povaljamo v sladkor-
ni moki in vtaknemo v kre-
masti obliv.  

Pa dober tek!

Mafini belega zajca

mizica, 
pogrni se

Opozorilna tabla, ki poziva k varnosti pri delu, ta čas „visi“ na razstavi Človek : Stroj v 
Galeriji Loškega muzeja na Loškem gradu. Spominja nas na čase, ko so vsi imeli službe. 
Dandanes so mnogi brez dela, nekateri izmed tistih, ki ga imajo, pa bodo v boju za boljše 
plače v februarju na kakšnem od protestov morali paziti predvsem na svoj glas in da se ne 
poškodujejo s transparentom. I. K. / Foto: Tina Dokl

Ta nesrečna trinajstica. Čeprav sta se trudili kar dve, žoga ni hotela v koš, bi lahko v šali 
zapisali pod fotografijo s prve četrtfinalne košarkarske pokalne tekme med Šenčurjem 
Gorenjsko gradbeno društvo in Rogaško. M. B. / Foto: Tina Dokl



Alenka Brun

P
rvenstvo se bo od
vijalo v Zagrebu, 
Splitu, Varaždinu 
in Poreču, za nas
lov prvaka pa se bo 

pomerilo šestnajst repre
zentanc. Hrvaška bo prven
stvo gostila že drugič, največ 
naslovov evropskih prvakov, 
kar štiri, imajo Švedi, sledijo 
jim Francozi s tremi.

Slovenski rokometa
ši bodo igrali v skupini C v 
Zagrebu, njihovi nasprotni
ki bodo Nemci, Makedon
ci in Črnogorci. Prvo tekmo 
bodo proti Makedoniji odi
grali že jutri, 13. januarja. Iz 
vsake izmed štirih skupin se 
bodo v drugi del tekmovanja 
uvrstile po tri najboljše rep
rezentance.

Športni program Televizi
je Slovenija bo z evropske
ga prvenstva na Hrvaškem 

prenašal vse tekme sloven
ske reprezentance ter veči
no zanimivih tekem drugih 
nastopajočih, polfinala in 
finale. Danes zvečer bo ob 
20. uri na drugem progra
mu Televizije Slovenija na 
sporedu še posebna odda
ja, namenjena evropskemu 
prvenstvu. V živo boste lah
ko spremljali ravno tako vse 
tekme slovenske reprezen
tance na evropskem prven
stvu in dogajanje, povezano 
s slovensko reprezentanco, 
tudi na Valu 202.

Pogovarjali pa smo se z 
Gorenjcem Gregorjem Pet
ernelom, ki bo tekme spre
mljal na prizorišču – torej 
bo nastopil v vlogi komenta
torja, je pa tudi vodja proje
kta evropskega prvenstva v 
rokometu na Televiziji Slo
venija.

Vas je delo na televiziji priv
lačilo že od nekdaj ali ste se 

v teh vodah znašli zgolj nak
ljučno?

»Igral sem rokomet. V Ra
dovljici pa v Besnici. Potem 
sem si poškodoval ko leno. 
Med bolniškim dopustom 
sem videl oglas, da v Šport
nem uredništvu na Televizi
ji Slovenija iščejo nove sode
lavce, pa sem se prijavil. Kaj 
se dogaja v športu, sem vedel, 
tako da mi je bilo delo pisano 
na kožo. Opravil sem avdici
je, potem pa začel in všeč mi je 
postalo tudi novinarstvo. Kas
neje sem se želel preizkusiti 
tudi kot voditelj, kar me prej 
sploh ni zanimalo. Je pa na 
'nacionalki' obstajala hierar
hija, ki jo še danes zelo spoš
tujem, ampak ker se mi nap
redovanja niso zdela logična, 
sem takrat raje šel drugam.«

Koliko časa ste športni ko
mentator oziroma kako se 
je začela vaša pot športnega 
komentatorja?

»Od majhnega mi je bilo 
všeč. A novinarstvo in vode
nje oddaj me je začelo zani
mati šele, ko sem prišel na 
RTV in spoznal, kakšna je 
pot do komentatorskega 
mesta. Ko se mi je že zazde
lo, da bo zame predolga, se je 
pojavil Šport TV, in ko sem 
tam začel komentirati hokej 
– najprej ligo EBEL, v kateri 
so takrat prvo leto nastopali 
Jeseničani, sem začel v tem 
tako uživati, da tega sploh ne 
morem opisati. Pomembno 
vlogo pri tem je odigral Zvo
ne Šuvak, ki je bil strokovni 
komentator. Pred prvo tek
mo sem mu povedal, da me 
je malo strah, pa me je hitro 
opogumil, da če bo kaj, naj 
kar njemu ’porinem’ bese
do. Vedno je imel dober 
odgovor. Zvonko je bil vizi
onar: kar je napovedal, se je 
zgodilo. Res sem se veselil 
tekem, komentiranja in dru
ženja z njim.«

V ZNAMENJU ROKOMETA
Na RTV Slovenija bo med 12. in 28. januarjem veliko dogajanja v znamenju moškega rokometa oziroma 
trinajstega evropskega prvenstva v rokometu, ki ga bo gostila naša soseda Hrvaška. 

Slovenska moška članska rokometna reprezentanca se bo jutri - v soboto, 13. januarja, zvečer - pomerila z reprezentanco 
Makedonije. / Foto: arhiv TV Slovenija (Žiga Culiberg)

Kot komentator imate verjet
no svoje najljubše športnike, 
moštvo, za katere seveda ni 
nujno, da so Slovenci.

»Ah ne, najraje imam 
naše in seveda pravo veselje 
jih je spremljati, ko jim gre 
dobro, malo težje včasih, ko 
jim ne gre, in povsem dru
gače vse to občutim, ko jih 
spremljam kot novinar ali 
komentator. Takrat si vse
mu temu še toliko bližje, 
bolj si vpleten, nekateri se ti 
zaupajo, drugi se te izogiba
jo, ti pa to potem zapakiraš 
v zgodbo, kakor pač veš in 
znaš. Mislim, da moraš tako 
kot poskušati razumeti zma
go ali poraz, poskušati razu
meti tudi odzive posamezni
ka po tekmi.«

Si upate napovedati finale 
letošnjega evropskega prv
enstva? 

»Ne da si ne upam, ampak če 
ne rečem, da bo tam Sloveni
ja, potem nisem ničesar pose
bnega povedal, ne? Za dnjih 

deset, petnajst let je bilo najla
žje reči, da bodo v finalu Fran
cozi, ki so tudi tokrat v ožjem 
krogu favoritov. Me pa bolj 
kot to, kdo bo v finalu, skrbi
jo poškodbe naših reprezen
tantov. Brez Škofjeločanov 
Mateja Gabra in Jureta Dolen
ca smo precej oslabljeni.« 

Kaj pomeni biti vodja tovrs
tnega športnega projekta na 
Televiziji Slovenija in obe
nem komentator?

»Dodatno odgovornost, de
lo, načrtovanje in organizaci
jo, ki poteka že nekaj mese
cev, ampak imamo tako eki
po, da vem, da bomo dob
ro izpeljali projekt. Prenose, 
oddaje, studijski del in poro
čanje v informativnih odda
jah, da boste gledalci v Slove
niji na tekočem z vsem, kar 
se bo dogajalo na prvenstvu, 
predvsem z našo reprezen
tanco, in da vam bomo v dne
vne sobe pripeljali še katere
ga od tujih rokometnih zvez
dnikov.«

Gregor Peternel / Foto: arhiv TV Slovenija (Žiga Culiberg)

Na Planet TV bomo spomladi prisluhnili novim glasbe-
nim talentom, med katerimi pa bo le eden postal 'nova 
zvezda Slovenije'. Prijave so že odprte, šov, ki bo Sloveniji 
predstavil novo pevsko zvezdo, pa bo vodil Klemen Bun-
derla, eden najbolj znanih slovenskih radijskih glasov, ki 
se dobro znajde tako na odru kot pred kamero, vemo pa 
tudi, da dobro poje. Zdaj ga bomo videli v voditeljski vlo-
gi, ki se je že zelo veseli, od šova pa pričakuje predvsem 
veliko smeha in zabave. Pot do zvezd bo široko odprta le 
za enega zmagovalca ali zmagovalko, ki bo poleg denarne 
nagrade dobil oziroma dobila tudi priložnost preizkusiti 
svojo nadarjenost v profesionalnem glasbenem studiu.

Klemen Bunderla bo iskal novo zvezdo
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HUMOR, HOROSKOP
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_4
NALOGA

7 1 6 5 2
3 1 8

8 9 1
2 9 8 4 6

8 5
4 3 2 5 8
2 5 7

6 3 9
9 4 2 8

sudoku_LAZJI_18_4

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_4
NALOGA

71652
318

891
29846

85
43258
257

639
9428

sudoku_LAZJI_18_4

REŠITEV

718469352
392715864
645823791
527398146
869174235
431256987
254987613
186532479
973641528

sudoku_TEZJI_18_4
NALOGA

1 7 4 6
2 9 1

2
9 4 3 7 5

2
4 7 6 9 1

4
7 5 6

8 6 3 4

sudoku_TEZJI_18_4

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_4
NALOGA

1746
291

2
94375

2
47691

4
756

8634

sudoku_TEZJI_18_4

REŠITEV

178469325
265378491
439251867
692143758
513827649
847695213
386514972
754932186
921786534

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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. Pripravila B. F.                        

Ne bi mogel 
Obiskovalka doma starejših občanov v skupnih prostorih 
zagleda starejšega moškega, ki osamljeno sedi za mizo 
in gleda nekam predse. Da bi ga razvedrila, je pristopila k 
njemu in ga vprašala:
»Gospod, koliko ste pa vi stari?«
»Osemindevetdeset let,« ji je odgovoril.
»Jaz vam ne bi nikoli dala!« je presenečeno rekla.
»Saj tudi mogel ne bi več!« ji je odvrnil starček.

Koliko je dva krat dva 

Za prosto delovno mesto so se potegovali računovodja, 
inženir in pravnik. Vsak je moral odgovoriti na vprašanje 
kadrovnika, koliko je 2 x 2.
»Dva krat dva je točno štiri!«je dejal računovodja.
»Dva krat dva je približno štiri!« je dejal inženir.
Pravnik pa se je približal kadrovnikovemu ušesu in zaše-
petal: »Koliko pa hočete, da naj bi bilo?«

Med časom in večnostjo 
Nekdo, ki se je želel pošaliti z znanim fizikom, ga je vpra-
šal: »Ali mi lahko pojasnite razliko med časom in večnos-
tjo?«
»Tudi če bi si vzel čas za to, bi vi potrebovali celo večnost, 
da bi razumeli, kar bi vam povedal!«

Laž in politika
Kako veste, da politik laže?
Ustnice se mu premikajo. 

Kdo je boljši
Šef s tajnico v postelji: »Ti pa precej bolje seksaš kot moja 
žena!«
»Vem, mi je že tvoj šofer povedal!«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Po glavi vam bo rojilo misli. Raztreseni boste, tako da 
vam bo pogovor s prijateljem dobro del. Koliko boste 
upoštevali njegov nasvet, je druga stvar, važno je le, da 
boste imeli jasnejši pogled. Presenečenje vas čaka v kon-
cu tedna.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Vse težave, take in drugačne, boste pustili preteklosti in 
se predajali sprotnim užitkom ter začeli živeti za priho-
dnost. Glejte le, da ne zanemarite nekaterih pomembnih 
obveznosti, pa bo vse v redu. Pričakujte večji izdatek.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Za seboj puščate obdobje, ki vas je psihično utrudilo. Seve-
da ste zaradi vsega dogajanja prišli do določenih resnic, ki 
znajo zelo boleti. A nikoli ne smete pozabiti, da se vsaka 
stvar v življenju zgodi s točno določenim namenom.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Na splošno boste imeli veliko energije. Lahko boste ure-
sničili marsikatero zamisel. Malo se boste zapletli, v sicer 
zelo zanimivih situacijah, a s potrpežljivostjo boste našli 
pravo pot. Ob koncu tedna si boste vzeli svojih pet minut.

Lev (23. 7.–23. 8.)
V veselje vas bo spravil neki sicer manjši denarni priliv, 
na katerega ste že čisto pozabili. Če ne drugega, boste z 
njim lahko pokrili minus, ki se vam je že nabral. V službi 
se boste končno prerinili v ospredje in glejte, da čim več 
izkoristite.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Potrebni ste notranjega miru, zato vam je dopust več kot 
dobrodošel. Slabe volje boste zaradi financ, a kaj morete, 
ko ste brezbrižno zapravljali, na to niste mislili. Dobre 
novice pričakujte od nekoga, na katerega ste skoraj že 
pozabili.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Zaradi dobre novice, ki jo boste v kratkem prejeli, boste 
z lahkoto ustvarili in dosegli svoj cilj in želje. Dobro pre-
mislite, kako boste razpolagali z denarjem. Ne odlašajte 
več in si vzemite čas za stvari, za katere mislite, da niso 
pomembne.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Pri delu boste spoznali, kako pomembno je sodelovanje 
in da prava beseda ob pravem času lahko naredi čude-
že. V ljubezni se boste počutili malce nemočni, saj se ne 
boste znali odločiti. Vprašajte svoje srce in odgovor bo 
na dlani.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Nove ideje vam bodo dale veliko misliti, pri sami realiza-
ciji pa boste potrebovali pomoč prijateljev oziroma ljudi, 
ki jim popolnoma zaupate. Prihodnje dni boste tudi zelo 
romantični in končno si boste v tej smeri zastavili cilj.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Poizkušali boste stvari in misli postaviti na pravi tir. Z 
razpletom boste še kar zadovoljni, a samega časa vam bo 
vzelo več, kot boste pričakovali. Na delovnem področju 
se vam kmalu odpira priložnost, ki je nikakor ne smete 
zamuditi.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Nikakor vas ne izuči, da se ne smete ozirati na mnenje 
drugih. Tudi tokrat boste vi tisti, ki boste potegnili krajši 
konec. Res, da potem po drugi strani več pridobite, a vse-
eno razmislite, kdo so vaši resnični prijatelji. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Imate veliko vrlin in ljudje vas imajo zelo radi, a imate eno 
veliko napako. Ne znate in ne zmorete biti potrpežljivi, 
vendar trenutna situacija potrebuje le svoj čas in nič dru-
gega. Preusmerite misli in vam bo veliko lažje počakati.
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_12. 01. 2018

Nagrade:  3-krat knjiga La nonna La cucina  
La vita / Čudoviti recepti moje none

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, 24. januarja 2018, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 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 Ble i we i so vi ce sti 4.

 

Izberite svoje letošnje darilo

Popust in darilo  
veljata le za fizične  

osebe. Daril ne  
pošiljamo po pošti.  

Količina daril je  
omejena.

kava  
Barcaffe  

250 g

majica
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MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

avtomatski  
dežnik

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk  
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v  
višini 48,56 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste  
v naši avli lahko tudi popili kavico ter izbrali  
eno od petih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) od ponedeljka do petka  
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i



26

DRUŽABNA KRONIKA
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Lomilec ženskih src, pevec Ricky 
Martin (46) in njegov partner, ume-
tnik Jwan Yose sta poročena. 
“Zabava sledi čez nekaj mesecev. 
Izmenjala sva si zaobljube, podpi-
sala vse papirje, tudi predporočno 

pogodbo,” je povedal pevec, ki pravi, da se počuti čudo-
vito, ker lahko partnerja kliče mož. Par se je spoznal leta 
2015, zaročila pa sta se novembra 2016. Skupaj vzgajata 
devetletna dvojčka Valentina in Matea.

Ricky Martin srečno poročen

Sedeminpetdesetletni igralec 
Hugh Grant s svojim dekletom, 
švedsko televizijsko producentko 
Anno Eberstein, pričakuje otroka. 
Par ima skupaj že petletnega sina 
in dvoletno hčerko, Hugh pa ima iz 

razmerja s Tinglan Hong še šestletno Tabitho in štirilet-
nega Felixa. Par novice ni komentiral, skriti pa je tudi ne 
moreta več, saj ima Anna že zelo zaobljen trebušček.

Peti otrok na poti za Hugha Granta

Pevec Rick Springfield (68) je spregovoril 
o depresiji, zaradi katere je lani skoraj storil 
samomor. “Samomorilski manifest je tis-
to, o čemer pogosto razmišljam. Bil sem 
že blizu,” je povedal pevec, ki je to tema-
tiko vključil tudi v pesem novega albuma 

The Snake King. Leta 2011 pa je izdal avtobiografsko delo 
z naslovom Pozno, pozno ponoči. Iz slednjega izvemo, da 
si je življenje prvič želel vzeti že pri sedemnajstih letih.

Rick Springfield trpi za depresijo

Po petih letih zveze sta se razšla igralka 
Lena Dunham (31) in pevec skupine Ble-
achers Jack Antonoff (33). Vest je potrdil 
igralkin predstavnik, ki pravi, da je njun 
razhod prijateljski. Novembra je Lena 
preko Twitterja celo namigovala na zaro-

ko in nikoli ni bilo videti, da je med njima napeto. Razlog 
njune odločitve ni znan.

Lena Dunham spet samska

VRTIMO GLOBUS

I. Kavčič, A. Brun

U
metniški pro-
jekt skupine 
UBS je pred tri-
deset in nekaj 
leti začel nas-

tajati spontano v vago-
nih takratnih jugoslovan-
skih železnic. Zahvaljujoč 
pogostim zamudam vlakov 
so imeli trije študentje iz 
Gorenjske na poti do Ljub-
ljane dovolj časa za snovan-
je skladb ter igranje kitare. V 
tistem času je svojo glasbeno 
pot na podoben način zače-
njala tudi akustična skupi-
na Tantadruj in na nekem 
njihovem koncertu so fantje 
iz UBS nastopili kot pred-
skupina. Tokrat sta skupi-
ni zamenjali vlogi. Prijatelji 

in sorodniki v »zaključeni 
družbi« smo zavzeli Kultur-
ni dom v Kamni Gorici in 
dlani najprej ogreli s Tan-
tadruji, kasneje pa še z Uše-
som, Bopsom in Starijem. 
Na odru so delovali kot eno, 
Ušes s cajonom in mnogimi 
ropot inštrumenti, Stari kot 
solo kitarist, Bops ob kitari 
z orglicami, vsi trije pa tudi 
z glasom. Bops je tudi avtor 
besedil. Igrali so stare koma-
de, nekaj novih, se pojavili 
na zaslužen dodatek, hkrati 
pa nekaj muzike prihranili 
še za naslednjič. 

Da na mladih tudi rokov-
ski svet stoji, sta na nedav-
nem odprtju razstave foto-
grafa Andreja Tarfile dva-
najstletnika Lan Bertoncelj 
(kitara) in Jakob Žorž (sak-
sofon) dokazala z avtorsko 

skladbo in doživela gromek 
aplavz. Fanta sta sicer polo-
vica rokovske skupine Fire 
Skulls, v kateri igrata še leto 
mlajša Lucija Maja Tavčar 
(bas kitara) in Maks Kovač 
(bobni). »Goreče loban-
je« igrajo avtorske skladbe, 
katerih avtor je Lan, pri aran-
žmajih mu pomaga Jakob, 
preigravajo pa tudi rokov-
ske klasike skupin AC/DC, 
Guns & Roses, Nirvana, Bob 
Dylan ...

In če zaidemo še v televi-
zijske vode, potem spom-
nimo, da bomo danes zve-
čer dobili zmagovalca prve-
ga slovenskega The Biggest 
Looserja in med finalisti 
imamo tudi Gorenjca: Alek-
sandra Jovića iz Škofje Loke. 
Na male zaslone pa spom-
ladi prihaja tudi že četrta 

sezona MasterChef Sloveni-
ja, ki naj bi gledalcem pred-
stavila nove kuharske smer-
nice; z novo sezono pa pri-
haja tudi nov sodnik: mesto 
ženske žirantke bo namreč 
prevzel moški, sicer že zna-
ni televizijski chef Bine Vol-
čič. »Od tekmovalcev priča-
kujem garanje, organizira-
nost in natančnost pri delu, 
predvsem pa dobro in okus-
no hrano, pri čemer sploh ni 
nujno, da gre za visoko kuli-
nariko. Nikakor ne maram 
površnosti, ne prenesem 
izgovorov za napake, naj-
bolj pa me iztiri nespoštljiv 
odnos do hrane in sestavin, 
kar se odraža tudi v preveč 
odpada pri kuhi. Spoštovan-
je do hrane je osnova, ki ena-
ko velja za amaterske in pro-
fesionalne kuharje.«

IN FOTRI SO SPET MLADCI
V soboto so v Kulturnem domu v Kamni Gorici svojo tridesetletnico »nenastopanja« s koncertom 
proslavili zdaj že zreli fantje iz skupine UBS. Brez Tantadrujev kakopak ne gre.

Sodobna pridobitev velikih rokovskih skupin je odrski 
„selfie“ na koncu koncerta. / Foto: Igor Kavčič

Skupinska: UBS in Tantadruj: Stari, Bops, Mateja Blaznik, 
Aleš Hadalin, Ušes in Boštjan Soklič / Foto: Igor Kavčič

Največje oboževalke skupine UBS – žene Mojca Vergelj,  
dr. Urška Blaznik in Darja Stare / Foto: Igor Kavčič

Prihodnost slovenske rokovske glasbe v Lanu in Jakobu je 
že na videz kul, na posluh pa kul na kvadrat. / Foto: Igor Kavčič

Aleksander (v sredini, v drugi vrsti) je od začetka do danes 
izgubil precej kilogramov. / Foto: Planet TV

Karimu Merdjadimu in Luki Jezeršku se bo spomladi 
pridružil kot tretji sodnik Bine Volčič. / Foto: Pop TV 

Simpatična Kranjčanka Sara Hostnik ni le aktivna 
likovna ustvarjalka in vizualna umetnica, temveč 
slovi tudi kot mojstrica priprave kulinaričnih dobrot. 
V Layerjevi hiši je tako vodila delavnico peke 
raznovrstnega slastnega peciva in lično okrašenih 
medenih piškotkov, ki so jih v prazničnih dneh z obilo 
ljubezni podarili svojim najbližjim. / Foto: arhiv dogodka



27Gorenjski glas
petek, 12. januarja 2018 ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Medijski pokrovitelji:

  

petek, 
2. februar 2018

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

Škofja Loka 

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

petek, 2. februar 2018,
ob 19. uri

dobrodelni
koncert

Nakup vstopnic:
ŠKOFJA LOKA:  
TIC Turizem Škofja Loka in 
Turistično društvo Škofja Loka
KRANJ:  Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta 
Vstopnina: 15 €

OMAR NABER

KVATROPIRCI  MANCA ŠPIK  
ob spremljavi 
ORKESTRA
SLOVENSKE VOJSKE
voditelj 
BOŠTJAN ROMIH

pomagajmo 
skupaj

organizator
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Danica Zavrl Žlebir

Vincarje – Čeprav zima brez 
snega ni podobna sama sebi, 
smo se te januarske dni peš 
podali iz Škofje Loke mimo 
grajskega obzidja do Grebe-
narjeve domačije na robu 
Vincarij, da bi podoživeli iz-
kušnje Ločanov in drugih, ki 
v prazničnem času romajo 
na ogled Grebenarjevih jas-
lic. Včasih sta jih postavlja-
la Antonija in Gašper Doli-
nar, ki sta takrat gospodarila 
pri Grebenarju, danes nju-
no tradicijo nadaljuje Raj-
ko Krmelj, ki je po zakoncih 
brez otrok podedoval tudi 
skrb za jaslice. To sam poč-
ne že več kot poldrugo dese-
tletje pa tudi prej je pomagal 
Grebenarjevema pri postav-
ljanju jaslic.

»Jaslice so stare čez čez sto 
let, nastale so verjetno pred 
prvo svetovno vojno,« o Gre-
benarjevih jaslicah pove Raj-
ko Krmelj, ki so ga lani za 
skrbno negovanje te tradici-
je nagradili z občinskim pri-
znanjem. V hišnih jaslicah, 

ki zavzemajo ogromen kot v 
sobi s kmečko pečjo, je oko-
li dvesto figuric, samo ovčic 
je okoli osemdeset. V času po 
drugi svetovni vojni, ko se fi-
gurice pri nas niso dobile, 
so jih h Grebenarju prinaša-
li ljudje, ki so jih imeli mož-
nost dobiti v tujini. In tako je 
bilo v jaslicah vsako leto kaj 
novega, poleg običajnih figu-
ric pa se je v njih znašlo tudi 
veliko drugih živali: lisica, za-
jec, divji petelin, orel, svizec, 
medved ..., tudi ptice trnovke, 
ki jih je Grebenarjeva Tona, 
navdušena nad nadaljevan-
ko s tem naslovom, postavila 
v jaslice. Otroci so, stoječ na 
skrinji, zvedavo opazovali jas-
lice, se navduševali nad žival-
cami v njih, jezercem, po ka-
terem plava čoln, hlevčkom s 
sveto družino in tremi kralji. 
Le dotikati se jih niso smeli, 
čeprav je kakšna otroška ro-
čica v navdušenju ušla nad-
zoru. Rajko se začne z jasli-
cami ukvarjati že ob koncu 
oktobra ali začetku novem-
bra, ko nabira in suši mah, ob 
koncu novembra jih začne 

prinašati s podstrešja in na 
dan sv. Miklavža jih začne 
postavljati. Ker Grebenarjeva 
hiša stoji ob sprehajalni in po-
hodni poti (mimo se gre tudi 
na Lubnik), si jih v praznič-
nem času pride ogledat veliko 

ljudi. Še vedno so nad njimi 
najbolj navdušeni otroci, od-
rasle pa tja med drugim vle-
če tudi nostalgija, kot deni-
mo našega vodiča Jerneja 
Tavčarja, ki se rad spominja 
tako hoje v snegu za gradom 

proti Grebenarju kot čarob-
nega doživetja ob jaslicah. 
Vrste obiskovalcev se po pra-
znikih redčijo, Rajko pa bo 
vse do svečnice še vsak dan v 
hiši pričakoval tiste, ki si jih 
želijo ogledati.  

Ločani obiskujejo Grebenarjeve jaslice
Rajko Krmelj že vrsto let postavlja jaslice pri Grebenarju, kamor v prazničnem času še vedno radi romajo Ločani in okoličani.

Rajko Krmelj, »skrbnik« Grebenarjevih jaslic / Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Kranj – V kranjski župniji 
že nad deset let deluje sku-
pina jasličarjev, imenovana 
Kranjski jasličarji. V njej se 
zbira od pet do deset prosto-
voljcev, ljubiteljev jaslic, med 
katerimi so tudi otroci, ki na-
daljujejo tradicijo postavlja-
nja jaslic v kranjski župnij-
ski cerkvi. Jaslice so najprej 
postavljali v kapeli na desni 
strani oltarja, nato pred oltar-
jem, zadnja leta pa na desni 
strani cerkve, gledano od ol-
tarja proti cerkvi. Vsakoletna 
priprava na postavitev jaslic 

se začne septembra z izbiro 
teme, ki bo uporabljena za 
božični dogodek. Potem sle-
di izdelovanje osnutka jas-
lic, izbira materialov in raz-
delitev del, konec novembra 
pa se začne izdelovanje jaslic. 
Jasličarji se običajno odloča-
jo za aktualne teme. Tako so 
jaslice posvetili Betlehemu, 
dvajseti obletnici samostoj-
nosti Slovenije, stoletnici pri-
kazovanja Marije v Fatimi in 
obletnici konca prve svetovne 
vojne. Za osrednji motiv leto-
šnjih jaslic je bil poleg prika-
za božičnega dogodka izbra-
no mesto  Kranj. Tudi zato, 

da med sprehodom po mes-
tu tudi razmišljamo, kje vse 
lahko srečamo Jezusa. Ali ga 
prepoznamo v brezdomcu, 
ali je morda prisoten v spro-
ščeni igri otrok na ulici? Sre-
čamo ga lahko marsikje, pra-
vijo jasličarji, ki so postavili v 
jaslice vse kranjske posebno-
sti. Osrednje mesto ima žu-
pnijska cerkev svetega Kanci-
jana, potem pa se vrstijo zna-
čilne kranjske stavbe, vod-
njak na Glavnem trgu, vo-
dovodni stolp, spomenik dr. 
Franceta Prešerna, cerkvica 
na Šmarjetni gori in kapelica 
ob poti na kranjskem polju. 

Kranj v Kranjskih jaslicah
Kranjski jasličarji že nad deset let postavljajo jaslice v kranjski župnijski 
cerkvi svetega Kancijana.

Božična zgodba iz Betlehema in kranjska župnijska cerkev sv. Kancijana sta del letošnjih 
Kranjskih jaslic v župnijski cerkvi.

Breznica – Pred stavbo Ob-
čine Žirovnica na Breznici 
so konec decembra izobesili 
zastavo svetovnega dneva če-
bel. S tem so izkazali ponos 
in veselje ob razglasitvi sve-
tovnega dneva čebel, ki ga bo 
ves svet obeleževal 20. maja 
v čast in spomin na utemelji-
telja modernega čebelarstva 
Antona Janša z Breznice.

Zastava svetovnega 
dneva čebel

Kranjska Gora – Kljub dol-
gemu obdobju deževja in 
visokih temperatur so kranj-
skogorski žičničarji uspeli 
obdržati odprta vsa smučišča 
iz izjemo Preseke. Zadovolj-
ni so tudi z obiskom smu-
čarjev, ki jih je bilo posebej 
veliko med božično-novole-
tnimi prazniki. »Za nami je 
že 49 obratovalnih dni, ne-
prekinjeno obratujemo od 
24. novembra,« je povedala 
Klavdija Gomboc. Lani, ko so 
sezono sredi marca končali 
po 108 obratovalnih dneh, je 
smučišča obiskalo skupaj 188 
tisoč smučarjev. To sezono 
so največ smučarjev v enem 
dnevu našteli 29. decembra, 
ko se jih je po zasneženih 
kranjskogorskih pobočjih sp u-
ščalo skoraj pet tisoč. 

Kljub slabemu vremenu 
smučišča odprta
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

226 strani,  
212 x 267 
mm, trda 
vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju,  
jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
Matthias F. Mangold, svobodni no-

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

Trda vezava
Format 212 x 267 mm 
226 strani
ISBN 978-961-6893-96-1

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga lahko  

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!
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PREPROSTO

www.narava.si

ISBN 978-961-6893-96-1

 
 24,99 € 

KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

za štedilnik. Torej tudi ti – sploh če je to prvič in se  

ti zdi, da ti ne bo uspela niti najpreprostejša jed.  

Dobra novica zate: Ja, zmoreš! Pokazali ti bomo, kako. 

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

19                               90
EUR

Ni veselja do kuhanja? Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga 
lahko spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski 
praženec, skuhati zelenjavni kari... prebereš in začneš – in končno  
kuhaš samostojno!

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 13. 1.
20.40 KRČENJE
18.50 MADAME
20.30 VELIKA IGRA
15.30 VAMPIRČEK, sinhro.
14.20, 18.30  
JUMANJI: DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
17.00 PRAVA NOTA 3
15.40, 18.20  
VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
13.40, 16.30 BIKEC FERDINAND, sinhro.
13.30 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
21.00 UMOR NA ORIENT EKSPRESU

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 13. 1.
18.20, 20.30, 22.10 KRČENJE
15.40, 19.00 MADAME
16.30 JAZ SEM TI
17.50, 20.50 VELIKA IGRA

13.40, 15.50 VAMPIRČEK
17.40, 20.20, 22.40  
JUMANJI: DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
13.45 PRAVA NOTA 3
20.00 NAJVEČJI ŠOVMEN
13.30 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
21.00 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI, 3D
13.50, 16.00, 18.10  
BIKEC FERDINAND, sinhro.
14.40, 16.50  
BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.

KINO SORA , ŠKOFJA LOKA

Petek, 12. 1.
18.00 MADAME
20.00 KRČENJE

Sobota, 13. 1.
18.00 VAMPIRČEK, sinhro.
20.00 KRČENJE

Nedelja, 14. 1.
17.00 VAMPIRČEK, sinhro.
19.00 MADAME

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 12. januarja
20.00 Thomas Bernhard: PRED UPOKOJITVIJO (gostovanje v Kulturnem domu Franca Ber-
nika, Domžale)

Sobota, 13. januarja
10.00 Tom Barber: O DVEH KOZAH (v dvorani PGK, matineja)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Nedelja, 14. januarja
18.00 KPŠHD Vuk Karadžić: 6. letni koncert

GLEDALIŠKI SPORED

Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

Informacije in prijave: 
- 04/201 42 41 
- narocnine@g-glas.si 
- ali osebno Gorenjskem glasu  
 na Bleiweisovi  cesti 4 v Kranju .
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          POČITNICE // od  28. januarja do 2. februarja 2018

ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  1,27 EUR
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR

Igor Kavčič

Reteče – Tamburaški orke-
ster Bisernica iz KUD »Jan-
ko Krmelj« Reteče - Gorenja 
vas tudi letos v kulturnem 
domu v Retečah pripravlja 
tradicionalni ponovoletni 
koncert. Jutri, v soboto, 13. 
januarja, ob 19. uri se bos-
ta predstavili domači tam-
buraški skupini Bisernice, 
mlajši, ki jih vodi Janez Ker-
melj, in veterani, ki jih vodi 
Marjan Igličar in Cerkveni 
otroški-mladinski in meša-
ni pevski zbor župnije Re-
teče z zborovodkinjo Patri-
cijo Volčič. V goste so tok-
rat povabili Sorške orgličar-
je iz KUD Oton Župančič, 
Sora pod vodstvom Damirja 
Fajfarja in Zdenke Bergant 
ter Folklorna skupina Jelč-
ki iz društva Sožitje, Ško-
fja Loka, pod mentorstvom 
Marka Mohoriča. Najprej 
bodo nastopili mlajši tam-
buraši tudi z dvema korač-
nicama, sledil bo folklorni 

nastop z belokranjskimi ple-
si, nato pa bodo na oder sto-
pili mlajši pevci. Za njimi 
bodo v osrednjem delu veče-
ra nastopili veterani Biser-
nice ter s petimi skladbami 

od Cvetja v jeseni do Šifre-
rjeve Za prijatelje še Sorški 
orgličarji. Cerkveni meša-
ni pevski zbor bo med dru-
gim zapel čudovito Cohe-
novo Hallelujah, ki jo bodo 

zatem zaigrali tudi tambura-
ši veterani. Slednji bodo ve-
čer privedli do zaključka, ki 
bo s spletom Gorenjskih ple-
sov tokrat pripadel folklorni 
skupini Jelčki iz Sožitja.

Ponovoletni koncert v Retečah
Sedemindvajsetletno koncertno tradicijo bodo letos obogatili gostje Sorški orgličarji in Folklorna 
skupina Jelčki.

Kot gostje bodo nastopili Sorški orgličarji. / Foto: Peter Košenina

Aleš Senožetnik

Kamnik – V sredo so v 
preddverju kamniške občin-
ske stavbe prikazali kratki 
film Ljubezen na tirih, ki so ga 
posneli mladi z zavoda Cirius 
Kamnik, v sodelovanju z Mla-
dinskim centrom Kotlovnica 

in Občino Kamnik. Film je 
nastal lani v okviru Celostne 
prometne strategije Obči-
ne Kamnik in Evropskega te-
dna mobilnosti. Namen filma 
je opozoriti na ovire, s kateri-
mi se soočajo gibalno ovira-
ni v vsakdanjem življenju pri 
uporabi javnega potniškega 

prometa. V slogu burleske 
nemega filma podaja zgod-
bo Gašperja, ki se z vlakom 
odpravi v Ljubljano, na poti pa 
se srečuje s številnimi prepre-
kami, ki jih z invalidskim vo-
zičkom le stežka premaguje.

Celotno dogajanje so do-
kumentirali tudi mladi 

fotografi s posebnimi potre-
bami Ervin Potočnik, Endi 
Edin Pašič in Nino Rako-
vič, pri delu pa jim je poma-
gal mentor Matej Peljhan. 
Razstavo fotografij so prav 
tako v sredo odprli v občin-
ski stavbi in bo na ogled še 
do 12. februarja.

Opozarjajo na težave gibalno oviranih
S kratkim filmom Ljubezen na tirih in istoimensko razstavo mladi s posebnimi potrebami s Ciriusa 
Kamnik opozarjajo na problematiko javnega prevoza gibalno oviranih oseb.
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 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. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 20. 3., KOPALNI IZLET V DOLENJSKE TOPLICE - AKCIJA: 
23. 1., NAKUPOVANJE GRADEC PRIMARK: 24. 3., SEJEM PORDE-
NONE: 3. 3.; STRUNJAN: 26.–28. 1., BERNARDIN: 11.–14. 3., LEN-
DAVA: 5.–8.3., MADŽARSKE TOPLICE: 8.–11.2., BANJA VRUĆICA 
S TERAPIJAMI: 16.–23. 3., MEDŽUGORJE: 10.-12.3., RIM: 15.–18.3.. 
www.rozmanbus.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 

Izvajata: Magično gledališče Jaba Daba Du 
ČARODEJ TONI 

Petek, 12. januar 2018, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

      Izvaja: Lutkovno gledališče Tri in Bobek 
 O DVEH KOZAH 

Sobota, 13. januar 2018,  ob 10. uri  
Prešernovo gledališče Kranj 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
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  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

TRISOBNO stanovanje, Nazorjeva v 
Kranju, v celoti obnovljeno 2017, tel.: 
031/549-008 18000058

HIŠE
ODDAM

DVOSTANOVANJSKO starejšo hišo z 
parcelo 1000 m2, podeželje, lepa lo-
kacija, ugodno, tel.: 041/209-066 
 18000143

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO zemljišče v Kranju, 410 
m2, tel.: 031/805-412 18000085

NA POKLJUKI se prodaja paš-
nik z gozdovi, hlevom in pastirsko 
kočo. Kompleks je velik 32 ha, tel.: 
041/600-307 18000144

KUPIM

MANJŠO zazidljivo parcelo - Rado-
vljica, Bled, Žirovnica z okolico, tel.: 
031/489-477 18000017

ZAZIDLJIVO parcelo v okolici Kranja, 
do 700 m2, tel.: 040/475-287 
 18000074

GOZD v okolici Škofje Loke, tel.: 
040/639-234 18000097

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO na Zlatem polju, tel.: 
031/208-506 18000102

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A3, letnik 1998, 1.9 TDi, bele 
barve, lepo ohranjen, tel.: 041/406-
966 18000043

NISSAN Qashqai 2.0 DCI, 4 x 4, le-
tnik 2008, prevoženo 68.000 km, tel.: 
040/282-883 18000082

OPEL Astro 1996 in krožno žago za 
rezanje hlodovine, tel.: 041/694-938 
 18000141

OPEL Corsa 1.0, letnik 1998, prevo-
ženo 93.000 km, dobro ohranjen, tel.: 
04/20-46-776 18000155

PEUGEOT 207 1.6 16 V, 88 kw, letnik 
2009, 1. lastnik, garažiran, RC oprema 
max, 16.600 km, tel.: 041/335-539  
 18000035

PEUGEOT 207, letnik 2006 1.4, 90 
km, 94.000 km, odlično ohranjne, vre-
den nakupa, tel.: 031/341-379  
 18000148

RENAULT Clio 1.5 DCi, let. 2004, reg. 
2/19, 190.000 km, 5 vrat, avtomatska 
klima, vsa oprema, tel.: 040/285-748  
 18000055

RENAULT Modus 1.2 16 V, let. 2009, 
dobro ohranjen, cena 4.700 EUR, 
84.600 km, tel.: 04/25-26-860, 
041/816-528 
 18000092

RENAULT Megane clas 1.4 RN, letnik 
1997, lepo ohranjen in redno servisi-
ran, 1. lastnik, ugodno, tel.: 031/846-
566  
 18000146

SEAT Toledo TDi, letnik 1998, servi-
siran, cena 600 EUR, tel.: 04/59-57-
448 18000072

SUZUKI Jimny, letnik 2006, dobro 
ohranjene, 164.000 km, cena 4.800 
EUR, tel.: 04/25-26-860, 041/816-
528 18000093

VW Polo 1.4, letnik 1998, tel.: 
041/880-943 18000071

VW POLO, letnik 2007, prev. 190.000 
km, 5 vrat, bencin, 2. lastnik, kov. mod-
re barve, 2.699 EUR, tel.: 041/894-
493 18000159

KUPIM

BMW Isetta, vozno ali potrebno popra-
vila, tel.: 04/23-30-765 18000124

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ZIMSKE gume za R scenic 185 65 15, 
4 vijaki, tel.: 031/692-315 18000053

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO karambolirano, tudi totalka, 
slabše ohranjen ali v okvari. www.av-
tovleka-simenko.si, tel.: 070/300-554 
18000036

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 17004048

STROJI IN ORODJA
PRODAM

JEKLENKO za avtogeno varjenje, na 
vozičku s priborom, tel.: 041/606-
034 18000154

OPREMO za izdelovanje proti vlomnih 
kovinskih mrež, tel.: 031/734-136 
 18000122

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

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

PRIREDITVE

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bo danes, v petek, 12. januarja, ob 18. uri uvodno informativ-
no predavanje o učenju Bruna Gröninga, v torek, 16. januar-
ja, bo ob 17.30 delavnica Starševstvo – ni panike, ob 18. uri 
pa delavnica Razumem, znam slovensko za otroke od 11. do 
15. leta, ki jim slovenščina ni materni jezik. V Domu Taber v 
Cerkljah bo danes, v petek, 12. januarja, ob 18. uri delavnica 
Urejanje parka, v ponedeljek, 15. januarja, pa bo ob 18. uri v 
Knjižnici Cerklje na Gorenjskem delavnica Beremo skupaj. 
V TIC-u Cerklje bo v torek, 16. januarja, ob 16.30 tombola. V 
Domu upokojencev Preddvor bo v torek, 16. januarja, ob 10. 
uri srečanje pogovorne skupine. Obvezna prijava za vse pri-
reditve na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

IZLETI

Rehabilitacija in pustovanje v Izoli
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča, da 
sprejema vpis za dvodnevno pustovanje in rehabilitacijo od 
9. do 11. februarja v hotelu Delfin v Izoli. Maske so zaželene. 
Zaradi rezervacije sob prosijo, da se čim prej prijavite. Vse 
podrobne informacije dobite vsak torek in četrtek od 15. do 
17. ure ter prvi ponedeljek v mesecu od 9. do 11. ure v pisarni 
MDI Kranj oz. na telefon 04 202 34 33.

Do Celjske koče
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet do 
Celjske koče. Izlet bo v četrtek, 25. januarja, odhod s poseb-
nim avtobusom izpred Globusa bo ob 8. uri. Hoje bo za dve 
uri in pol. Izlet je primeren tudi za pohodnike, ki bodo šli 
lažjo pot. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
ponedeljka, 22. januarja.

PREDAVANJA

Dejavniki tveganja za zdravje
Žirovnica – Sekcija za kulturo in izobraževanje pri Društvu 
upokojencev Žirovnica vabi svoje člane in simpatizerje na pre-
davanje pod naslovom Dejavniki tveganja za zdravje, ki bo v 
ponedeljek, 15. januarja, ob 18. uri v dvorani Gostišča Osvald. 
Predavala bo Ksenija Noč, diplomirana medicinska sestra.

O skrivnostnem podzemskem svetu naših gora
Stara Fužina, Bled – Triglavski narodni park vabi na preda-
vanje o skrivnostnem podzemskem svetu naših gora, ki bo 
danes, v petek, 12. januarja, ob 19. uri v Centru TNP Bohinj 
v Stari Fužini in v sredo, 17. januarja, ob 19.00, v Infocentru 
Triglavska roža Bled.

OBVESTILA

Zaključek akcije spremembe soseske Planina
Kranj – Zaključna predstavitev in delavnice s prebivalci Idej-
nega projekta soseske Planina za leto 2018 bo v sredo, 17. 
januarja, od 18. do 20. ure v nekdanji trgovski šoli na Župa-
ničevi 22.

Kreacija obilja
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v ponedeljek, 15. januarja, ob 16. uri na brez-
plačno delavnico s predavanjem Kreacija obilja. V drugem 
delu ob 18. uri pa bodo brezplačni pregledi, kontrole na-

mestitve atlasa. Predavanje in delavnico bo vodil Gregor 
Šikman, intuitivni zdravilec, atlasolog in učitelj metod sa-
mopomoči v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri Vo-
dovodnem stolpu).

RAZSTAVE

Slikarska razstava Katerine Kalc
Šenčur – Odprtje slikarske razstave Katerine Kalc bo v torek, 
16. januarja, ob 19. uri v Muzeju občine Šenčur. Razstava bo 
odprta do 11. februarja.

PREDSTAVE

Od kod si, kruhek?
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled otroške predstave Od 
kod si, kruhek? v izvedbi KUD Predoslje. Predstava se bo 
jutri, v soboto, 13. januarja, začela ob 10. uri v Domu kraja-
nov Visoko.

Ključ za dva
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled abonmajske predstave 
za abonma in izven Ključ za dva. Predstava v izvedbi KD 
Domovina Osp se bo jutri, v soboto, 13. januarja, začela ob 
19.30 v Domu krajanov Visoko.

Ti nori Tenorji
Sveti Duh – Jutri, v soboto, 13. januarja, ob 19.30 gostuje v 
Kulturnem domu Sv. Duh pri Škofji Loki Šentjakobsko gle-
dališče Ljubljana s komedijo Ti nori Tenorji, zmagovalna 
predstava po izboru občinstva in strokovne žirije na Čufarje-
vih dnevih. Predstava je za abonma in izven.

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu dne, 27. decembra 2017 z geslom: SREČNO V NO-
VEM LETU 2018, prejmejo darilni bon v vrednosti 15 EUR v Mo-
nokel optiki. Ti srečneži so Tatjana Gros, Duplje, Silva Benedi-
čič, Križe in Vinko Štefe, Golnik. Nagrajencem čestitamo!

Rezultati 3. kroga – 10. januar 2018
2, 4, 5, 8, 11, 13, 21 in 36

Loto PLUS: 7, 17, 20, 28, 29, 35, 38 in 12
Lotko: 8 2 3 1 3 9

Sklad 4. kroga za Sedmico: 580.000 EUR
Sklad 4. kroga za PLUS: 570.000 EUR
Sklad 4. kroga za Lotka: 720.000 EUR

LOTO
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi mami, mame in tete 

Grete Klinar
Hvala vsem za pomoč, podporo, tolažbo v teh težkih trenutkih in 
izrečena sožalja.
Hvala vsem za cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Predvsem pa hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Vsi njeni
Hrušica, Cerklje, januar 2018

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest,  da se je v 86. letu poslovila naša draga 
žena in mama

Miroslava Boštar
roj. Pintar, iz Naklega

Od nje se bomo poslovili v petek, 12. januarja 2018, ob 15. uri 
na pokopališču v Naklem. Žara bo od 9. ure naprej v tamkajšnji 
mrliški vežici.

Mož Leon, hčerka Leonida in sin Boris

OSMRTNICA

Z žalostjo sporočamo, da nas je zapustil dragi 

Sašo Pipan
Od njega se bomo poslovili v soboto, 13. januarja 2018, ob 13. uri v Križah. 

Vsi njegovi

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

STAR hrastov les, javorjeve plohe, 
češnja in smrekove bankine, tel.: 
041/608-765 
 18000127

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA vhodna vrata, zelo ugodno, 35 
% ceneje, tel.: 041/271-953 
 18000086

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18000005

HRASTOVA suha ali mešana drva, 
kostanjeve kole ter ostali les, tel.: 
041/504-662 
 18000052

SUHA drva, tel.: 04/25-22-689  
 18000057

SUHA bukova drva, deske debeline 
2.5 cm, 3 cm, 5 cm - smreka, tel.: 
04/23-11-964, 041/481-588 
 18000152

TRSKE in butare, tel.: 070/315-183  
 18000117

UGODNO prodam lesne brikete za kur-
javo, tel.: 040/887-425  
 17004327

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOTNI usnjen kavč, cena po dogo-
voru, naslov: Vojkova 1, Lesce, tel.: 
04/53-18-476, 041/407-707 
 18000064

OTROŠKO mladinsko sobo Mali princ, 
postelja s predalom, nočno omarico in 
pisalno mizo, tel.: 041/366-933  
 18000121

SEDEŽNO garnituro 220 x 250, ni raz-
tegljiva, cena po dogovoru, ohranjena, 
tel.: 031/888-843  
 18000158

KUPIM

RABLJENO kuhinjo in omaro z vrati, 
š. 60, g. 40, v. ni pomembna, tel.: 
051/505-087 
 18000070

PODARIM

DVOSED, v celoti tapiciran in lepo oh-
ranjen, tel.: 031/811-931  
 18000078

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

PRALNI stroj Candy, globine 40 cm, 
cena 220 EUR, tel.: 031/337-118 
 18000157

ZAMRZOVALNO skrinjo, staro 5 let 
in dnevni regal 3 m, ugodno, malo ra-
bljeno, tel.: 04/59-45-197, 040/501-
213  
 18000118

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

80-LITSKI bojler, malo rabljen, ugo-
dno, tel.: 031/736-852 
 18000084

GLASBILA
PRODAM

2 HARMONIKI, diatonično in klavirsko, 
80 basno, ugodno, tel.: 041/758-972 
 18000090

DIATONIČNI harmoniki CFB in B 
Es As, obe odlično ohranjeni, tel.: 
040/739-512 18000156

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

MOTORNE sani Polaris 340, v dobrem 
stanju, tel.: 051/649-793 18000077

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

RAFFOV leksikon spolnosti z anketo 
med ženskami, s fotografijami, tel.: 
041/995-813 18000083

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

SLIKO Ruševec v naravi, cena 120 
EUR, tel.: 04/25-21-374 
 18000120

TAPISERIJE unikati, izjemne tehnične, 
umetniške, sporočilne in energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 18000069

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Prosen Čirče: velika pro-
dajna akcija akumulatorjev vseh tipov, z 
brezplačno montažo. Agroizbira Kranj 
d.o.o., Smledniška cesta 17, 4000  
Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 17004306

BOBNASTO kosilnico Vicon 188, na-
kladalec Sip 25 m3, cepilec na sveder, 
tel.: 04/23-11-964, 041/481-588  
 18000153

MEŠALEC za gnojevko Creina na kar-
dan, odlično ohranjen, tel.: 040/365-
080  
 18000138

PREDSETVENIK Gorenje in puhalnik 
Grič, tel.: 041/356-157 
 18000142

V AGROIZBIRI Prosen Čirče dobite 
ugodno rezervne dele za obnovo mo-
torjev vseh tipov traktorjev, led luči, 
olja, antifriz, kardane, ... Agroizbira 
Kranj d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000  Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 17004305

VITEL  2 T. Tajfun za manji traktor in ki-
per prikolico 1.2 T z ročno zavoro, tel.: 
04/51-31-716, 041/409-904  
 18000133

KUPIM

NAKLADALKO za seno, lahko slabše 
ohranjeno in rotacijsko kosilnico, tel.: 
041/204-925 
 18000054

PUHALNIK za seno Grič in sadilec 
krompirja, tel.: 031/220-731 
 18000056

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 18000016

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 18000080

TRAKTOR Deutz, Ursus, IMT, Univer-
zale, Štore, Zetor ali TV, tel.: 041/872-
029 18000098

PRIDELKI
PRODAM

300-KG krompirja in 150 kg pese za 
krmo, ugodno, tel.: 031/241-218 
 18000126

GOBE jurčke, očiščene in zamrznjene, 
ugodno, tel.: 041/220-856  
 18000139

JEDILNI in krmni krompir, bel in rdeč 
ter ječmen in ajdo, tel.: 040/355-865 
 18000048

JEDILNI krompir sorte evora, asterix, 
tel.: 031/513-678 
 18000061

JEDILNI krompir več vrst in domačo 
ploščato čebulo, pridelano brez gnojil 
in škropil, tel.: 031/216-581 
 18000150

JEDILNI, rdeči, krompir bellarosa, tel.: 
041/347-507 18000131

KRMNI krompir v 30 kg vrečah, tel.: 
041/943-862 18000059

KRMNI in jedilni krompir, tel.: 031/511-
045 18000066

KRMNO peso, drobni krompir in očiš-
čeno ajdo, tel.: 031/745-612  
 18000062

OCVIRKE, svinjsko mast, vložene ku-
marice, tel.: 041/545-204 
 18000132

RDEČO peso, rumeno korenje in kole-
rabo, tel.: 040/781-255  
 18000134

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM ali menjam koze sanske pa-
sme, tel.: 051/203-255 18000087

PRODAM

2 BIKCA stara 5 in 9 mesecev, LS/
LIM, eko reja, tel.: 031/570-791 
 18000130

2 BIKCA ČB in bikca LS, stari 2 do 3 
tedne, tel.: 040/365-080  
 18000136

9 MESECEV brejo telico, kravo in bik-
ca simentalca, starega 4 mesece, tel.: 
041/316-617  
 18000081

BIKCA, starega 8 mesecev, tel.: 
04/57-21-605 18000073

BIKCE simentalce, težke 200 kg in te-
ličko belgijko, težko 150 kg ter meso 
od krave, tel.: 068/138-796 
 18000088

BURSKO kozo za zakol, tel.: 031/652-
451 18000129

ČB teličko, staro 1 teden, tel.: 
040/256-961 18000089

ČB telice, stare do 1 leta in novo mini 
pečico, cena 20 EUR, tel.: 031/580-
530  
 18000116

ČB telice in ČB/LIM teličke, stare do 
14 dni, tel.: 031/711-866 
 18000123

ČB bikca, starega 1 mesec, tel.: 
041/335-966 18000135

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 04/25-
51-705, 031/616-647  
 18000140

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 
 17004348

KONJA ujahanega, starega 9 let, tel.: 
041/606-034 18000151

KRAVO po izbiri, tel.: 041/612-032  
 18000103

KRAVO simentalko po izbiri, tel.: 
051/260-910 
 18000112

KUNCE orjaške lisce, stare od 4 do 7 
mesecev ali starejše, tel.: 030/268-
162 18000105

OVCO z jagnetom, tel.: 051/703-233  
 18000065

PRAŠIČE za zakol, težke 120 do 150 
kg, možna dostava, tel.: 041/760-789 
 18000111

TELICE ČB ali simentalke, po izbiri, 
breje, tel.: 040/436-427 
 18000149

TELICO simentalko, staro 4 mesece, 
težko 180 kg, tel.: 051/391-828 
 18000049

TELICO brejo 4 mesece, staro 18 me-
secev, tel.: 030/307-601  
 18000104

TELICO simentalko staro 10 dni in 
ČB/LS teličko, staro mesec dni, tel.: 
041/515-867 
 18000145

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 041/896-712 
 18000099

VEČ ČB bikcev in jedilni ter krmni 
krompir, tel.: 041/378-920 
 18000067

ZAJCE, tel.: 031/828-594  
 18000115

KUPIM

BIKCE in teličke, simentalce ali mesne 
pasme), kravo ali telico ter bikca, tel.: 
051/372-468 
 18000125

KRAVO po teletu, dobra mlekarica, 
tel.: 041/608-780 
 18000137

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v parih dneh - 
nove višje cene, eko plus. Uspešno in 
srečno 2018. Kogler Franz A. d.o.o., 
Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081  
 17004282

PAR cvergeljnov, tel.: 04/51-41-297, 
051/392-628 
 18000075

ZAMENJAM

BIKCA  LS/cika, starega 5 mesecev za 
do 14 dni staro simentalko ali ciko, tel.: 
030/270-280  
 18000091

OSTALO
PRODAM

POLOVICO govejega mesa od krave, 
brez silaže in krmil, tel.: 04/51-46-
939, 031/894-376 18000068

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V SLAŠČIČARNI  Zima, Anka Zima 
s.p., Grajska c. 3, na Bledu zaposli-
mo slaščičarko ali slaščičarja, izku-
šnje zaželene, možnost priučitve. 
Dopoldanski delovni čas, stimulativno 
nagrajevanje. Več informacij na, tel.: 
031/316-795 
 18000094

ZAPOSLIMO voznika C ali E katego-
rije za lokalne prevoze Kranj - Medvo-
de - Kranj. Pogoj koda 95 in delovne 
izkušnje. Informacije na: primi.peter@
siol.net ali telefon: 05 908 25 01. Primi 
d.o.o., Grintovška ul. 35, Kranj  
 18000107

ZAPOSLIMO prodajalca (avtomehani-
ka) rezervnih delov za kmetijsko me-
hanizacijo. Prošnje pošljite na klasje@
siol.net ali po pošti Klasje d.o.o., Cesta 
na klanec 4, 4000 Kranj  
 18000113

REDNO ali honorarno ali pogodbeno 
zaposlim mlajše upokojenke/-ce za ra-
zvoz reklam po celotni Sloveniji. Delo 
dobro plačamo! Warmont, Rado Ovčar 
s.p., Kajuhova 4, Slov. Konjice, tel.: 
041/667-958 
 18000108

ZAPOSLIMO terenskega komercialista 
(m/ž) za prodajo medicinsko - terapev-
stkih pripomočkov končnim kupcem na 
področju Slovenije. Španovina, d.o.o., 
Savska Loka 21, Kranj, tel.: 040/130-
154 18000110

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvo-
dnjo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur/Celovec, Avstrija 
 17004319

IŠČEMO - mizar - monter, pomočnik - 
monter ter polagalca podov, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Celovec, 
Avstrija  
 17004320

ZAPOSLIMO trgovke/ce, delo je 
dvoizmensko in delavca v skladišču. 
Kamm d.o.o., Poslovna cona A 19, 
Šenčur. Ponudbe na klemen@kamm.si 
 18000095

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 
 18000106

IŠČEM DELO - pomoč v računovod-
stvu, znanje Vasco programa, sem 
natančna in zanesljiva, tel.: 031/275-
186 18000015

IŠČEM DELO - živo glasbo za ohceti, 
obletnice in vse zabave izvaja duo Dva, 
tel.: 031/595-163  
 18000147

IŠČEM DELO - duo Stari sablji vam z 
živo glasbo popestri praznovanje, tel.: 
031/325-654 
 18000160

IŠČEM DELO - voznik z C, E kat. in 
NPK zdravniškim pregledom, izkušnje 
z vožnjo prekucnika, tel.: 040/389-
518 18000063

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  
 18000006

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 17004349

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 18000007

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 18000037

POLAGANJE vseh vrst keramike, kom-
pletna adaptacija kopalnic, Pečarstvo 
Železnik, Stanislav Železnik, s.p., Vin-
harje 14, Poljane nad Šk. Loko, tel.: 
031/505-468 18000096

PREMAKNJENO prvo vratno vretence 
- vzrok skoraj vseh bolezni in zdravstve-
nih težav. Brezplačni pregled in name-
stitev atlasa izvajam vsak dan. Teodora 
Engelman s.p., C. Staneta Žagarja 3 a, 
Kranj, tel.: 041/326-634 18000109

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 18000004

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B d.o.o., Adergas 13, Cerklje - iz-
vajamo vse od temeljev do streh, not-
ranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 18000100

IŠČEM

IŠČEMO gospo za pomoč v gospodinj-
stvu in varstvo otroka, vsakodnevno, 
tel.: 051/694-424 
 18000114

ZA 90-letno gospo, delno pokretno 
iščemo v Kranju 24-urno varstvo za po-
lovico meseca, plačilo 500 EUR, tel.: 
031/208-506 
 18000101

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov... 
Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 
 17004350

RAZNO
PRODAM

CISTERNO plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701  
 18000060

ELEKTRIČNI stenski raduator Vaillant 
0,75 kw in 2 plinski jeklenki, ugodno, 
tel.: 04/53-12-527  
 18000119

PTIČJO kletko in moške pohodne 
čevlje Alpina Žiri, nove, št. 45, tel.: 
040/215-044 
 18000079

SOBNO kolo, cena 300 EUR in 4 m3 
gabrovih drv, primerne tudi za kuhinj-
ske štedilnike, tel.: 041/274-891 
 18000128

SOD za vino 50-litrski, rostfrei, oljni 
gorilec Olim, 200 EUR in 4 zimske 
gume 185/60 R 14, tel.: 040/791-
315  
 18000076

TEHTNICO na uteži, tel.: 040/674-
688 
 18000050

IŠČEM

STARE računalnike, klime, virilne apa-
rate, pipe, stroje, železo, odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-956 
 18000051
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ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi brat in stric

Rudi Bonča
iz Puštala

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste mu darovali cvetje, sveče, 
svete maše in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej pa 
smo hvaležni gospodu Ivanu Guzelju za vse, kar je dobrega storil 
za našega Rudija. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga 
spoštovali in bili del njegovega življenja.
Ohranili ga bomo v lepem spominu!

Sestra Ivana in nečakinje Francka, Neža, Marija, Pavla in Tončka
Škofja Loka, december 2017

Dober, plemenit človek
je v naših srcih zapustil
sled dobrote in plemenitosti!

ZAHVALA
Draga mama:
Pošle so ti moči, zaprla trudne si oči, 
zdaj boš v grobu mirno spala, v naših srcih boš ostala. 

V 76. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, 
babica

Umka Tirović
1942–2017

V globoki bolečini se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so-
sedom, prijateljem, sodelavcem Mestne občine Kranj, Mercatorja 
Kranj ter Gimnazije Kranj za izrečena sožalja. 

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi in jo spoštovali

ZAHVALA

V 95. letu se je od nas poslovila draga mama, babica, prababica 
in teta

Ana Benedičič
p. d. Hlipkova Ančka z Zalega Loga

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Hvala tudi g. župniku za lep pogrebni obred ter pevcem 
za ganljivo petje. Iskrena hvala vsem imenovanim in neimeno-
vanim, ki ste jo imeli radi, jo spoštovali, obiskovali in jo v tako 
velikem številu pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči vsi njeni
Zali Log, december 2017

Predragi, saj vas nisem zapustila,
na pot le k Bogu grem od vas,
tam Mater Sveto bom prosila,
da zrli kdaj bi v njen obraz.
(Podhomski)

V SPOMIN

Mineva eno leto, odkar nas je zapustil naš dragi ati in dedi 

Bogomir Demšar 
iz Radovljice

Hvala vsem, ki nanj niste pozabili in mu prižigate svečke.

Hčerki Maja in Ninalija

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

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu …
(T. Pavček)

Žalostni sporočamo, da nas je v 82. letu tiho zapustila naša draga mami,  
tašča, babica, prababica

Jožica Golob
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 15. januarja 2018, ob 14. uri na kranjskem 
pokopališču. Žara bo na dan pogreba v tamkajšnji mrliški vežici od 10. ure dalje.

Žalujoči: hčerki Tatjana in Adela z družinama ter svak Dimitrije
Stiška vas, Tržič, Šenčur, Beograd, januar 2018 

ZAHVALA

V 79. letu nas je za vedno zapustil naš dragi

Anton Zupan
iz Radovljice

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahva-
la osebju Zdravstvenega doma Radovljica in Bolnišnice Golnik. 
Zahvala tudi gospodu župniku Andreju Županu za lepo opravljen 
pogrebni obred, pogrebni službi Anton Novak, pevcem in troben-
taču ter Društvu izgnancev Slovenije. Hvala vsem, ki ste se od 
njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 88. letu nas je zapustila naša draga mami, mama, tašča, sestra, 
teta, nečakinja, botra, sestrična, soseda

Mihaela Jenko
roj. Mlakar, p. d. Lebnova mama iz Dragočajne

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in vaščanom za izrečena sožalja, podarjene sveče, daro-
ve za sv. maše, denarne darove za cvetje. Hvala g. župniku Toma-
žu Nagodetu za obiske na domu, Andreju Piršu za lepo opravljen 
pogrebni obred in darovano sv. mašo, pevcem Ultima in pogreb-
ni službi Navček. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo 
pospremili na zadnjo pot, iskrena hvala.

Žalujoči: hči Joži z družino, hči Marina z Boštjanom, sin Rajko  
ter bratje in sestra z družinami
Dragočajna, Sv. Florjan nad Šk. Loko, Moše, Hraše, Trboje,  
9. januarja 2018

Hvala ti, mami, za rojstvo, življenje,
za ljubezen, potrpljenje, vzgojo in skrbi,
naj večna ti lučka gori.

ZAHVALA

V 85. letu se je poslovil dragi mož, oče, tast in brat

Franc Bertoncelj
Tinetov Francelj iz Češnjice pri Kropi 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom, krajanom, čebelarjem ČD Radovljica, DU Podnart in 
vsem, ki ste nam izrekli sožalja, darovali cvetje, sveče ter ostalo 
pomoč. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, se poklonili njegovemu 
spominu in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala župniku 
g. Francu Kaduncu za lepo opravljen pogrebni obred, Mihu 
Rozmanu in Nini za ganljive besede slovesa ter pevcem. Iskrena 
hvala tudi pogrebni službi Akris.

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA
V 84. letu starosti se je od nas poslovil oče, dedek, pradedek, tast, 
brat in stric

Anton Jerič
p. d. Bavohov Tone iz Praprotne Police

Zahvaljujemo se sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem 
za molitve, izrečena sožalja, podarjene sveče in darove za svete 
maše. Zahvala gre članom Čebelarskega društva Cerklje za po-
darjeno spominsko svečo, gasilcem iz Gasilskega društva Vele-
sovo, Društvu upokojencev Cerklje, Aktivu kmečkih žena Kranj 
in odbornicam iz aktiva Cerklje, Anžetovim sodelavcem iz Loške 
zadruge – trgovine Naklo. Posebna zahvala gre KUD–u Pod lipo 
Adergas in Francu Sircu, ki je v njihovem imenu prebral zahvalne 
besede ob slovesu nekdanjemu igralcu in režiserju. 
Hvala gospodu župniku Slavku Kalanu za večletne obiske na domu 
in lepo opravljeno pogrebno mašo. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali 
in ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči: hčerki Mihaela in Danica z družinama
Praprotna Polica, Prebačevo, 28. decembra 2017

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal. 
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Anketa

Anica Treven, Stražišče:

»Jem veliko sadja in zelenja-
ve, veliko hodim po svežem 
zraku, pa gre! Proti gripi se 
nikoli ne cepim, tudi zbolela 
še nisem in upam, da tudi 
letos ne bom.«

Martina Hribernik, 
Lavtarski Vrh:

»Pred leti sem se redno ce-
pila, zdaj pa se že nekaj časa 
ne. Raje vzamem kakšno 
zdravilo za boljšo odpornost, 
se mi zdi, da bolj pomaga.«

Milan Belec, Radovljica:

»Nikoli se ne cepim, čeprav 
sem že obležal zaradi gripe. 
Zdravim se s čajčki, medom, 
Lekadolom, prežganim slad-
korjem, potenjem … Ne bom 
rekel, da se ni pametno ce-
piti, a se verjetno ne bom.«

Olga Bedei, Srednje Bitnje:

»Že mnogo let nisem zbo-
lela za gripo in tudi cepila 
se nisem še nikoli. Za večjo 
odpornost imam svoj stalni 
jutranji obred s čajčki, sirupi 
… Pa veliko sem na svežem 
zraku.«

Urša Peternel

Potem ko iz nekaterih tujih 
držav prihajajo alarmantna 
opozorila o širjenju posebej 
nevarnega virusa gripe, pri 
nas epidemije še ni. Pa se 
Gorenjci odločajo za ceplje-
nje proti gripi? Kot kažejo 
odgovori iz ankete, se cepijo 
le redki …
Foto: Tina Dokl

Se cepite proti 
gripi? 

Janez Kuhar, Vodice:

»Nikoli se ne cepim, pa tudi 
zbolel doslej še nisem za 
gripo. Običajno sem samo 
prehlajen. Za odpornost 
skrbim s pestro prehrano, 
prav pazim se ne, in sprehodi 
na svežem zraku.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo pretežno oblačno in večinoma suho. Jutri bo ob-
lačno z občasnimi rahlimi padavinami. Meja sneženja bo na 
okrog 500 metrih nadmorske višine. V nedeljo bo oblačno. Ni 
izključeno rahlo naletavanje snega.

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

Andraž Sodja

Srednja vas v Bohinju – V 
Zavodu sv. Martina v Sred-
nji vasi v Bohinju so v sre-
do praznovali prav poseben 
jubilej. 103. rojstni dan je 
namreč praznovala Angela 
Hodnik, najstarejša Bohinj-
ka in najstarejša prebivalka 
doma v Srednji vasi. Ob vi-
sokem življenjskem jubile-
ju so kleni Bohinjki v zavo-
du pripravili pravo slavje. To 
se je začelo s sveto mašo, na-
daljevalo pa s slavnostnim 
sprejemom, ki so ga po-
pestrili folklorniki vetera-
ni Kulturnega društva Tri-
glav Srednja vas. Hodnikovi 
je čestital tudi župan Franc 
Kramar, ki je slavljenki za-
želel še naprej veliko zdrav-
ja ter ji obljubil, da jo bo obi-
skal.

Življenje Angele Hodnik 
je polno dogodivščin in ta-
lentov, saj je odlična slikar-
ka, ki je nekdaj poskrbela 
za poslikavo marsikaterega 

bohinjskega spominka. Ro-
jena je bila 10. januarja 1915, 
na sredini prve svetovne 

vojne, delala je kot gospo-
dinjska pomočnica na Jese-
nicah, v Radovljici in celo v 
Beogradu, kjer je prežive-
la bombardiranje ob začet-
ku druge svetovne vojne. Od 
tam sta se s prijateljico žele-
li vrniti v Slovenijo, tako da 
sta vstopili na vlak za delo v 
Nemčiji, misleč, da bosta v 
Sloveniji skočili dol, pa jima 

to ni uspelo. Angela je delala 
v Berlinu v tovarni municije. 
Po vrnitvi jo je čakal prazen 
izropan dom, a kljub temu 
je ostala doma in našla delo 
najprej v gostilni Mihovec v 
Stari Fužini, nato pa v Hote-
lu Jezero.

Kot je povedala socialna 
delavka v Zavodu sv. Mar-
tina Alenka Zorč, je Ange-
la družabna, v dom je sicer 
prišla šele, ko je bila stara 
že 101 leto, hitro si je naš-
la družbo, je aktivna, redno 
vadi hojo – dopoldne v fizi-
oterapiji, popoldne pa sama 
v svoji sobi. Je zelo pozor-
na opazovalka in v vsem 
tem času je ugotovila, da 
je v Domu kar zabavno, saj 
ima rada številne priredi-
tve in izlete. Tako je pose-
bej poudarila, da je ob nas-
lednjih izletih ne smejo po-
zabiti. Kljub visoki staros-
ti ne jemlje praktično no-
benih zdravil. „Za zdravila 
je ugotovila, da ji škodijo in 
jih ne je. Tudi povijanja nog 
ne mara, se ji zdi brez potre-
be. Se pa zanese predvsem 
nase in hodi, ko se dobro po-
čuti, in počiva, ko je to pot-
rebno. Glede hrane ni bila 
nikoli zahtevna, prav boga-
te prehrane ni imela,“ še do-
daja Zorčeva.

Praznik najstarejše Bohinjke
V Zavodu svetega Martina v Srednji vasi je bilo v sredo slovesno, saj je 103. rojstni dan praznovala 
najstarejša Bohinjka, Angela Hodnik iz Stare Fužine, ki izvrstno kljubuje visoki starosti.

Angela Hodnik med praznovanjem 103. rojstnega dne

Simon Šubic

Kranj – Cene vozniškega iz-
pita so se s 1. januarjem po-
višale, saj je začela veljati ta-
rifa o določitvi cen vozniške-
ga izpita, z njo pa Agencija 
za varnost prometa (AVP) 
nadomešča stari pravilnik 
o višini stroškov vozniške-
ga izpita in preizkusa zna-
nja. Cena teoretičnega dela 
izpita je višja za dobrih de-
set evrov in po novem zna-
ša 24 evrov, skupaj s takso 
pa 42,10 evra (prvo opravlja-
nje) oziroma 28,50 evra (vsa-
ko nadaljnje opravljanje), je 
pa enotna za vse kategorije 
vozniškega izpita. Cene za 
praktični del so se poviša-
le še občutneje, za nekatere 
kategorije tudi za več kot po-
lovico. Za praktični del izpi-
ta B-kategorije (osebna vozi-
la) je nova cena 33 evrov (s ta-
kso 37,50 evra), stara cena pa 
je znašala 15,44 evra (s takso 
19,94 evra). 

Cena vozniškega izpita, ki 
naj bi krila vse stroške, nasta-
le z zagotavljanjem opravlja-
nja vozniškega izpita, se 
ni spremenila vse od leta 
2004, so pojasnili na AVP. 
»Tedaj je bila cena določena 
po občutku, brez kakršnih 
koli številk, ki bi opraviče-
vale točno takšen znesek. 
Tudi če je bila takratna cena 
ustrezna, do danes ni šlo le 
za rast cen, pač pa so se od 
takrat pomembno spreme-
nili tudi pogoji za opravlja-
nje vozniških izpitov,« so 
razložili. Najpomembnejša 
in najdražja sprememba je 
bila zagotavljanje ustreznih 
poligonov za izpeljavo pre-
izkusa spretnosti vožnje, so 
navedli. Ravnokar uveljav-
ljena tarifa sicer temelji na 
odhodkih, ki nastajajo v zve-
zi z zagotavljanjem opravlja-
nja vozniških izpitov, in šte-
vilu vozniških izpitov v letu 
2016, višino tarife pa bodo 
vnovič preverili po treh letih. 

Dražji vozniški izpit
Cene praktičnega dela vozniškega izpita so se za 
posamezne kategorije podražile tudi za več kot 
polovico. Dozdajšnje cene so bile nespremenjene 
od leta 2004. 

Angela je v Beogradu doživela bombardiranje 
ob začetku druge svetovne vojne. Od tam sta se s 
prijateljico želeli vrniti v Slovenijo, vstopili sta na vlak 
za delo v Nemčiji, misleč, da bosta v Sloveniji skočili 
dol, pa jima to ni uspelo. Cveto Zaplotnik

Tržič – V stečajnem postop-
ku tržiškega Peka je bil v to-
rek četrti poskus prodaje bla-
govne znamke Peko, tokrat 
drugič na dražbi z zniževa-
njem izklicne cene 220 tisoč 
evrov. Na dražbi sta sodelo-
vala dva dražitelja, vendar je 
stečajna upraviteljica Tadeja 
Tamše zniževanje izklicne 
cene ustavila pri 100.000 
evrih. Naslednja javna draž-
ba, prav tako z zniževanjem 
izklicne cene, bo februarja. 
V zvezi z uporabo blagovne 
znamke je Okrožno sodiš-
če v Ljubljani prepovedalo 

zadružnemu podjetju Peko 
kooperativa uporabo ime-
na blagovne znamke, Peko 
kooperativa se je na odloči-
tev pritožila na Višje sodiš-
če v Ljubljani, ki pa o pri-
tožbi še ni odločilo. Nasled-
nji mesec bosta v stečajnem 
postopku Peka še dve draž-
bi, obe z zviševanjem izklic-
ne cene. Na prvi dražbi, ki bo 
6. februarja, bodo poskušali 
prodati Pekov poslovno-pro-
izvodni kompleks po izklic-
ni ceni dva milijona evrov, 
na dražbi, ki bo 20. februar-
ja, pa poslovalnico Deteljica 
v Tržiču po izklicni ceni 80 
tisoč evrov.  

Blagovne znamke Peko  
še niso prodali 


