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Legalizacija bo  
kmalu lažja
Nova gradbena zakonodaja se bo 
začela uporabljati v začetku junija 
letos. Predvsem črnograditeljem 
in vsem, ki niso gradili v skladu z 
gradbenim dovoljenjem, prinaša 
kar nekaj poenostavitev in možno-
sti legalizacije.
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ŠPORT

V Planici najboljši  
tekači na svetu
Jutri in v nedeljo bodo v Planici 
tekme svetovnega pokala v teku 
na smučeh. Na visoke uvrstitve 
upajo tudi v slovenski reprezen-
tanci. Obetajo jih dobri rezultati 
na zadnjih tekmah, želijo pa si 
tudi podporo navijačev.

11

GG+

Priznanje  
za metalurginjo
V SIJ Acroni so podelili Pantzevo 
priznanje za življenjsko delo pri 
razvoju podjetja. Kot prva ženska 
ga je prejela metalurginja Erika 
Bricelj – v službi strokovna avtori-
teta, zasebno pa dejavna planinka, 
gasilka, kolesarka ... 

19

ZADNJA

Od Darsa terjata  
odškodnino
Nekdanja najemnika gostišč na 
avtocestnih počivališčih Lipce in 
Povodje Janez Tičar in Marko Bo-
gataj od države in Družbe za avto-
ceste v Republiki Sloveniji (Dars) 
zahtevata skoraj štiristo tisoč 
evrov odškodnine.

32

VREME

Danes bo oblačno z obča-
snimi padavinami. Jutri 
bo delno jasno. V nedeljo 
bo delno jasno z občasno 
povečano oblačnostjo.

-2/5 °C
jutri: delno jasno
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Mateja Rant

Gorenja vas – »Več desetle-
tij se že trudimo, da bi obno-
vili cestno povezavo iz Po-
ljanske doline proti Primor-
ski na ozkem grlu od Trebi-
je preko Fužin do Sovodnja. 
Končno si je direkcija za in-
frastrukturo izborila malo 
večji kos denarne pogače in 
pred dvema letoma smo ven-
darle zastavili ta projekt,« je 
bil ob predstavitvi obnove 
brežin in opornih zidov na 
dveh odsekih ceste od Tre-
bije do Sovodnja zadovoljen 
župan občine Gorenja vas - 
Poljane Milan Čadež. Na di-
rekciji za infrastrukturo so 
poudarili, da gre za enega 
njihovih najobsežnejših in 

najzahtevnejših projektov, 
zato so obnovo in njeno fi-
nanciranje razdelili na več 
let. Po najbolj optimističnih 

pričakovanjih bi jo lahko 
končali v letu 2020.

Prve idejne projekte za ob-
novo ceste proti Sovodnju 

so pripravili že pred dese-
timi leti, a je pomanjkanje 
sredstev tudi ta projekt za 
nekaj časa potisnilo v pre-
dal. Projekt se je z mrtve 
točke znova premaknil pred 
dvema letoma in po bese-
dah Tomaža Willenparta iz 
sektorja za investicije v ce-
ste na direkciji bo v prvi če-
trtini letošnjega leta konča-
na recenzija projekta, nato 
sledi pridobivanje zemljišč 
in razpis za izbiro izvajalca. 
»Pred tem pa moramo z ob-
čino podpisati še sofinan-
cerski sporazum za obnovo 
dveh mostov.« V sklopu re-
konstrukcije ceste bodo na-
mreč obnovili tudi mostova 
na Fužinah in Sovodnju.

Devet milijonov evrov vredna naložba
Predvidoma konec leta bodo začeli obnavljati cesto od Trebije do Sovodnja, ki vključuje tudi zahtevno 
sanacijo brežin in zidov na dveh odsekih. Naložba bo skupaj vredna skoraj devet milijonov evrov.

V torek so v Sokolskem domu v Gorenji vasi predstavili 
obnove brežin in opornih zidov na dveh odsekih ceste od 
Trebije do Sovodnja (drugi z leve župan Milan Čadež, ob 
njem Tomaž Willenpart z direkcije za infrastrukturo). 48. stran

Simon Šubic

Kranj – Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, ki je 
ta teden zabeležil 25-letnico 
delovanja, namerava v Kra-
nju zgraditi do dvesto naje-
mnih stanovanj. Stanovanj-
sko sosesko Ob Savi bodo 
zgradili na levem bregu 
Save, in sicer na 3,2 hektar-
ja velikemu zemljišču med 
Mega centrom in nekda-
njo tekstilno tovarno Zvez-
da na južnem delu Kranja, 
kjer je nekdaj stalo barakar-
sko naselje, Kranjčanom 
znano tudi pod imenom 
Koreja. Vrednost projekta 
na Stanovanjskem skladu 

ocenjujejo na 25 milijonov 
evrov, financirali pa ga bodo 
z lastnimi sredstvi.

»Smo v fazi izbora vari-
antnih rešitev kot podlage 
za občinski podrobni pro-
storski načrt. Predvideva-
mo, da bo zgrajenih dvesto 
stanovanj v šestih ali osmih 
objektih. Konkretnejši po-
datek o številu stanovanj bo 
znan po sprejemu občin-
skega podrobnega prostor-
skega načrta,« so pojasnili 
na Stanovanjskem skladu 
in napovedali, da se bo grad-
nja soseske začela v prvi po-
lovici leta 2019 ob pogoju, 
da bo kranjski mestni svet 
do konca letošnjega leta 

potrdil občinski podrobni 
prostorski načrt. Sosesko 
naj bi na zemljišču, ki ga je 
Stanovanjski sklad pred de-
setimi leti kupil za dobrih 
šest milijonov evrov, zgra-
dili do leta 2021.

Novozgrajena stanovanja 
bodo po zdajšnjih načrtih 
velika od 35 do 75 kvadratnih 
metrov, namenjena pa bodo 
oddaji v najem, kar je v skla-
du z vizijo Stanovanjske-
ga sklada Republike Slove-
nije, da do leta 2025 za sko-
raj trikrat poveča fond na-
jemnih stanovanj, samo do 
leta 2020 pa naj bi jih prido-
bili dva tisoč.

V Kranju do dvesto najemnih stanovanj
Stanovanjski sklad namerava na južnem delu Kranja do leta 2021 zgraditi do 
dvesto najemnih stanovanj, velikih od 35 do 75 kvadratnih metrov.  

Sosesko Ob Savi bo Stanovanjski sklad z lastnimi sredstvi zgradil na območju nekdanjega 
barakarskega naselja Koreja v Kranju. / Foto: Tina Dokl45. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA CORN iz Sovodnja.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Rogla 2018 – deskanje na snegu

Svetovni pokal FIS v paralelnem veleslalomu v deskanju na 
snegu se bo odvijal v soboto, 20. januarja, in v nedeljo, 21. 
januarja 2018, na smučarski progi Jasa na Rogli. Televizija Slo-
venija bo proizvajalec mednarodnega TV-signala, tekme pa si 
boste lahko ogledali na drugem programi Televizije Slovenija. 
Komentator bo Leon Andrejka.  

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
uradno alpsko kapo Smučarske zveze Slovenije. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Koliko 
olimpijskih medalj ima deskar na snegu Žan Košir? Odgo-
vore s svojimi podatki pošljite do petka, 26. januarja 2018, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 9. januarja 2018, prejmejo 
majico RTV Slovenija Marija Jenko iz Cerkelj, Marija Bešter iz 
Škofje Loke in Marija Gantar iz Žirov.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. januarja 2018, prejmejo 
eno vstopnico za dobrodelni koncert Pomagajmo skupaj, ki bo 
v Športni dvorani Trata, Neli Fajmut iz Kranja, Majda Bogataj 
iz Škofje Loke, Stanka Bohinc iz Poljan, Terezija Klemenčič iz 
Škofje Loke, Klemen Arh iz Preddvora, Peter Gale iz Smlednika 
in Miro Roblek iz Preddvora. Nagrajencem čestitamo!

Lado in Rifle podirata rekorde

Dober mesec je tega, kar je v ljubljanskem SiTi Teatru BTC 
luč sveta ugledala Smrtno resna komedija Čakalnica. Zgod-
ba o zvezdnikih, ki sta se znašla v svetu po smrti, je v pičlih 
treh tednih doživela več kot 15 razprodanih ponovitev. Lado 
Bizovičar in Janez Hočevar - Rifle sta skupaj z ustvarjalsko 
zasedbo resnično zadela žebljico na glavico. In ker se nav-
dušenje občinstva le še stopnjuje, so se v zavodu Smejmo 
se odločili, da priljubljena zvezdnika ponovno povabijo na 
Gorenjsko. Predstava bo na sporedu v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika Cerklje v četrtek, 25. januarja, v dvorani na 
Češnjici v Železnikih pa v petek, 26. januarja, ob 20. uri. Več 
informacij o predstavi in prodaji vstopnic vas čaka na spletni 
strani www.smejmo.se in telefonski številki 051 606 220.

Enemu naročniku Gorenjskega glasa podarimo dve vstopnici 
za ogled predstave v Cerkljah, drugemu naročniku dve vsto-
pnici za ogled predstave v Železnikih. Nagradno vprašanje: 
Napišite vzdevek priljubljenega igralca Janeza Hočevarja. Pri-
pišite tudi, v kateri od omenjenih dvoran bi si želeli ogledati 
predstavo Čakalnica. Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
torka, 23. januarja 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – »Otroški dodatek, ki 
je dopolnilni prejemek za 
preživljanje, vzgojo in izo-
braževanje otroka, se dru-
žinam, ki prejemajo soci-
alno pomoč, še vedno šteje 
kot dohodek. S tem se soci-
alna pomoč, ki je krepko pod 
mejo preživetja, še zmanjša 
in se posledično otroški do-
datek uporablja kot osnovni 
znesek za preživetje druži-
ne, kar je nedopustno,« na-
vajajo nevladne organiza-
cije. Trenutno je približno 
13.400 družin z otroki upra-
vičenih do socialne pomoči, 
od tega okoli 600 enostar-
ševskih. Višina socialne po-
moči za posameznika zna-
ša približno 67 odstotkov 
sredstev, ki so potrebna za 
preživetje, se podpisniki od-
prtega pisma sklicujejo na 
podatke ministrstva. 

Navajajo, da že od leta 
2015 opozarjajo na to, da bi 
otroški dodatek izvzeli iz sis-
tema socialnih transferjev, 
saj njegov namen ni osnov-
na socialna varnost. Zatem 
je bilo še več poskusov, na 
začetku leta 2017 je bil tudi 
v državni zbor vložen pred-
log o neupoštevanju otro-
škega dodatka kot dohodka 
v socialno pomoč, a je bil za-
vrnjen. Marca lani je parla-
mentarni odbor za delo, dru-
žino, socialne zadeve in in-
valide vladi predlagal, naj v 
zvezi s tem pripravi ustre-
zno zakonsko rešitev, a se 

to vse do konca leta 2017 ni 
zgodilo. Zato sedaj ponov-
no opozorilo. Medtem pa 
so pred kratkim pravico do 
otroškega dodatka spet pri-
dobili starši otrok iz 7. in 
8. dohodkovnega razreda, 
kar otroškemu dodatku daje 
univerzalno noto in kaže, da 
vendarle predstavlja instru-
ment družinske politike. Za 

socialno ogrožene družine 
pa še naprej ostaja sredstvo 
za osnovno preživetje, me-
nijo v nevladnih organizaci-
jah in navajajo primer: enos-
tarševska družina z enim ot-
rokom ima cenzus denarne 
pomoči 430 evrov mesečno, 
pri čemer je otroški dodatek 
štet kot dohodek. To ne za-
došča za preživetje enega od-
raslega in enega otroka, saj 
je cenzus celo pod mejo pre-
živetja za enega člana, trenu-
tno izračunani minimalni 

življenjski stroški za odra-
slega namreč znašajo 441 
evrov mesečno. Podpisniki 
odprtega pisma pozivajo mi-
nistrstvo za delo in druge in-
stitucije k ustrezni rešitvi za 
zavarovanje otrok in najran-
ljivejših družin.

Kaj na to pravijo na mini-
strstvu za delo in kako na-
meravajo ukrepati?

V uvodu pojasnijo sistem 
dodeljevanja pravic iz javnih 
sredstev. Preden namreč po-
sameznik in družina dobita 
pravice do socialnih pomo-
či, morajo biti izčrpane prav 
vse možnosti zagotavljanja 
preživetja z lastnimi močmi 
(uveljaviti vse pravice iz nad-
rejenega sistema socialnega 
zavarovanja, izterjati dolgo-
ve, npr. preživnino, spreje-
ti vsako, predvsem plačano 
delo, zmanjšati razpoložlji-
vo premoženje). Po zakonu 

o uveljavljanju pravic iz jav-
nih sredstev se upošteva-
jo vsi dohodki, navedeni v 
omenjenem zakonu, trenu-
tno tudi otroški dodatek, ki 
je skladno z družinsko za-
konodajo namenjen med 
drugim tudi za preživljanje. 
Na podlagi tega so bile obli-
kovane ekvivalenčna lestvi-
ca (npr. pri denarni social-
ni pomoči višji ponderji za 
otroke) in dohodkovne le-
stvice (npr. državna štipen-
dija), zato odprava vrstnega 
reda uveljavljanja pravic iz 
javnih sredstev ni mogoča 
brez sprememb omenjenih 
lestvic, vse to namreč terja 
temeljite analize, pravijo na 
ministrstvu, sklicujejo pa se 
tudi na ugotovitve Inštituta 
Republike Slovenije za soci-
alno varstvo, ki v svojih ana-
lizah predlaga, da se otroški 
dodatek sicer ne bi štel kot 
dohodek, vendar pa je k tej 
spremembi treba pristopi-
ti sistemsko in da mora biti 
sprememba vrstnega reda 
uveljavljanja pravic ter nova 
določitev razmejitve med ra-
zvojnim in socialnim delom 
otroškega dodatka utemelje-
na na natančnih izračunih. 
Ministrstvo za delo še doda-
ja, da zakonske rešitve glede 
ne vštevanja otroškega do-
datka v denarno socialno po-
moč ne more predložiti dr-
žavnemu zboru v 90 dneh, 
saj je zadeva zelo komple-
ksna, poleg tega pa so zače-
li s postopki reorganizacije 
centrov za socialno delo.

Otroški dodatek izvzeti 
iz socialnih pomoči
Osem nevladnih organizacij je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
vlado in parlamentarni odbor za družino naslovilo odprto pismo, v katerem pozivajo k temu, da bi se 
otroški dodatki izvzeli iz socialnih pomoči. 

Zaradi odprave varčevalnih ukrepov bodo v letu 2018 
do otroškega dodatka upravičeni tudi otroci, katerih 
družine se uvrščajo v 7. in 8. dohodkovni razred 
(64 do 99 odstotkov neto mesečnega dohodka na 
družinskega člana). Otroški dodatek bodo tako lahko 
prejemale tudi družine, v katerih mesečni dohodek 
na družinskega člana ne presega 1020 evrov neto. 
Otroški dodatek trenutno prejema okoli 250.000 
otrok, po ponovni uveljavitvi 7. in 8. razreda jih bo še 
50.000 več, torej bo skupaj otroški dodatek prejemalo 
okoli 300.000 otrok. Za izplačilo otroških dodatkov 
je v proračunu za prihodnje leto sicer predvidenih 
237 milijonov evrov, k pojasnilu o pobudi nevladnih 
organizacij dodajajo na ministrstvu.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Na ministrstvu 
za zdravje so pred nekaj dne-
vi predstavili določila iz nove-
le zakona o pacientovih pra-
vicah, ta je sicer začel veljati 
že oktobra, in pravilnik o na-
ročanju in najdaljših dopust-
nih čakalnih dobah, ki bo sto-
pil v veljavo 21. januarja. Pra-
vilnik prinaša kar nekaj no-
vosti. Vpeljuje novo katego-
rijo med čakalnimi dobami, 
to je zelo hitro (14 dni), nujno 
(24 ur) in hitro (tri mesece). 
Pospešijo in omejijo se roki 

naročanja, zato naj pacien-
ti skrbno spremljajo datume 
izdanih napotnic: za hitro in 
redno ima pacient na voljo 
14 dni, za zelo hitro pa samo 
pet dni. Z napotnico nujno 

mora do storitve v 24 urah. 
Uvrščanje v čakalni seznam 
je na prvi prosti termin, naj-
kasneje pa pet dni po tem, ko 
zdravstvena ustanova prej-
me napotno listino. Pacient 

enkrat termin lahko odpo-
ve, a mora to narediti najpo-
zneje deset dni pred termi-
nom. Vsaj deset dni pred ter-
minom pacient prejme opo-
zorilo o posledicah neupravi-

čene odsotnosti. Če pacien-
ti napotnic in delovnih na-
logov stopnje nujnosti hit-
ro ali redno, izdanih pred 7. 
januarjem 2018, niso pred-
ložili izvajalcem, ta napotna 

listina ni več veljavna. Med-
tem ko napotne listine, s ka-
terimi so se pacienti že vpi-
sali v katerikoli čakalni se-
znam, ostajajo še naprej ve-
ljavne. Če ste torej obvesti-
lo o vpisu v čakalni seznam 
že dobili, ni kakršnekoli pot-
rebe po novi napotni listini. 
Za napotnice za kontrolne 
preglede ne velja rok pet oz. 
14 dni za predložitev po iz-
daji. Te napotnice še naprej 
ostajajo veljavne ne glede na 
datum izdaje in jih tako kot 
do sedaj pacienti predložijo 
do datuma pregleda.

Če ste že vpisani, napotnica še velja
Z 21. januarjem začne veljati pravilnik o naročanju in najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Napotne 
listine, s katerimi so se pacienti že vpisali v katerikoli čakalni seznam, ostajajo še naprej veljavne. Če ste 
torej obvestilo o vpisu v čakalni seznam že dobili, ni nikakršne potrebe po novi napotni listini.

Pacient enkrat termin lahko odpove, a mora to narediti 
najpozneje deset dni pred terminom.
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Te dni znova poteka na-
cionalna akcija, s katero 
želijo Agencija za var-

nost prometa (AVP), policija 
in druge sodelujoče institucije 
voznikom in voznicam sporo-
čiti, naj med vožnjo ne upora-
bljajo mobilnega telefona, am-
pak naj se varno ustavijo na 
primernem mestu in opravijo 
telefonski klic ali pošljejo SMS-
-sporočilo. 

Z uporabo mobilnega telefo-
na med vožnjo namreč ogroža-
mo ne samo sebe, temveč tudi 
druge, zato se na AVP zavze-
majo tudi za strožje sankcioni-
ranje telefoniranja med vožnjo; 
predlagajo 250 evrov globe in 
tri kazenske točke. Prepriča-
ni so namreč, da bi morala 
uporaba mobilnega telefona 
za volanom biti opredeljena 
kot hujši prekršek, ker številne 
študije in tudi lanski znanstve-
ni eksperiment v izvedbi AVP 
in nevroznanstvenikov doka-
zujejo, da mobilni telefon na 
voznika vpliva zelo negativno. 
Vozniku se poslabša reakcijski 
čas, počasnejše je zaznava in 
reakcija na prometno signa-
lizacijo, njegov zavorni čas je 
daljši, zmanjšano pa je tudi 
zaznavanje okolice in prome-
ta. Zaradi uporabe mobilnega 
telefona obstaja pri voznikih 
(in kolesarjih) tudi večje tve-
ganje pri odločitvah. Na AVP 
so tako izračunali, da telefoni-
ranje med vožnjo na voznika 
vpliva podobno, kot bi imel 
v krvi 0,8 promila alkohola, 
med pisanjem SMS-sporočila 
pa voznik kar štirikrat več časa 

kot pri normalni vožnji ne gle-
da na vozišče. Še več: pozor-
nost voznika na dogajanje na 
cesti pomembno odvrača celo 
uporaba prostoročne opreme 
za telefoniranje med vožnjo, ki 
je sicer po zakonu dovoljena. 

Precej manj znan aspekt 
istega problema pa so te dni 
predstavili v Zvezi ekoloških gi-
banj Slovenije. Opozarjajo na-
mreč, da vse več študij potrjuje 
nekajkrat povečano tveganje 
za nastanek rakavih in drugih 
obolenj zaradi nevarnega viso-
kofrekvenčnega sevanja mobil-
nih telefonov, ki ga je Svetovna 
zdravstvena organizacija zato 
že uvrstila med potencial-
no kancerogene dejavnike. S 
prehodom na višji napetostni 
nivo se bistveno povečuje se-
valna obremenitev, mobilnim 
telefonom pa pripisujejo tudi 
številne druge simptome, kot so 
glavoboli, nespečnost, motnje 
koncentracije, vznemirjenost, 
živčnost, dihalne težave ... 
Uporaba mobilnega telefona v 
avtomobilu je še toliko bolj tve-
gana, ker prihaja do odboja se-
vanja. Učinek oklepa karoseri-
je in zatemnjena stekla namreč 
prisilijo mobilni telefon, da se 
preklopi na višjo moč, voznik 
in potniki v avtomobilu pa 
so potemtakem izpostavljeni 
večkratnemu sevanju. To je po-
leg večjega tveganja za povzro-
čitev nesreče in strožjega sank-
cioniranja prekrška še dodaten 
razlog, da se vsaj med vožnjo 
odrečete uporabi telefona. In še 
malo več miru boste imeli, kar 
tudi ni zanemarljivo ... 

Ko vozimo, ne telefoniramo

KOMENTAR
Simon Šubic

Urša Peternel

Kranj – V teh dneh, ko se 
tudi številni Gorenjci od-
pravljajo na smučanje v tu-
jino, zlasti v Avstrijo, Italijo 
in Francijo, so na Zvezi po-
trošnikov Slovenije (ZPS) 
opozorili, da v primeru nes-
reče samo evropska kartica 
zdravstvenega zavarovanja 
morda ne bo dovolj. »Tako 
v Avstriji kot tudi v Franci-
ji osnovno zdravstveno za-
varovanje ne krije stroškov 
reševanja z gore v prime-
ru poškodbe na smučišču, 
v večini primerov podobno 
velja tudi v Italiji. Računa-
ti na to, da bomo že nekako 
sami prišli v dolino ali da se 
poškodba ravno nam pa res 
ne more zgoditi, je igranje z 
ognjem,« opozarjajo v ZPS, 
kjer svetujejo sklenitev do-
datnega turističnega zava-
rovanja. »Turistična zava-
rovanja so razmeroma po-
ceni, še zlasti če pomislimo, 

kakšni stroški nas lahko do-
letijo, če nas je treba reševa-
ti s helikopterjem,« pravijo.

Na ZPS so v novembru 
na priljubljenih smučiščih 
Slovencev v Avstriji, Italiji 
in Franciji opravili poizved-
bo o stroških helikopterske-
ga prevoza s smučišča v bol-
nišnico in reševanja s sanmi 
v primeru nezgode na smu-

čišču. Kot so ugotovili, ima 
sicer vsaka država svoja pra-
vila, a vsem je skupno eno 
– zdravstveno zavarovanje 
prevoza s helikopterjem ne 
krije ali pa ga krije le v manj-
šem delu.  

V Avstriji evropska kar-
tica pokriva le stroške pre-
voza z rešilnim avtomobi-
lom iz doline do bolnišni-
ce in bolnišnične stroške, 

medtem ko je vsako reševa-
nje z gore načeloma plačlji-
vo. Avstrija tako iz osnov-
nega zdravstvenega zava-
rovanja izrecno izključuje 
kritje stroškov reševanja v 
primerih poškodbe v gorah 
med izvajanjem prostočas-
nih aktivnosti, med katere 
spada tudi smučanje, opo-
zarjajo na ZPS. Reševanje s 

helikopterjem je večinoma 
zelo drago in hitro naraste 
na več tisoč evrov. Kriti niso 
niti stroški reševanja z reše-
valnimi sanmi.             

Prav tako v Franciji osnov-
no zdravstveno zavarovanje 
ne krije stroškov reševanja 
s helikopterjem ali drugim 
načinom reševanja ob po-
škodbi na smučišču in bli-
zu smučišča. Tudi v Franciji 

stroški reševanja s helikop-
terjem segajo v tisoče evrov, 
osnovno zavarovanje pa ve-
činoma le delno krije stroške 
zdravljenja. 

V Italiji se pravice iz zdra-
vstvenega zavarovanja razli-
kujejo glede na avtonomno 
regijo in provinco. Italijan-
ski zdravstveni sistem za 
posamezne zdravstvene sto-
ritve večinoma predvideva 
tudi manjše doplačilo oziro-
ma soprispevek, ki po nava-
di znaša nekaj deset evrov. 
Stroški reševanja s helikop-
terjem in sanmi se med ita-
lijanskimi smučišči močno 
razlikujejo; ponekod je celo 
brezplačno, drugje lahko 
doplačilo znaša od nekaj sto 
evrov pa celo do tisoč evrov. 

Ob tem, ko na ZPS sve-
tujejo sklenitev turistične-
ga zavarovanja, pa obenem 
opozarjajo, da se je pred 
sklenitvijo treba prepriča-
ti, kaj vse zavarovanje sploh 
pokriva. 

Greste na smučanje v tujino?
Samo evropska kartica zdravstvenega zavarovanja morda ne bo dovolj, opozarjajo na Zvezi potrošnikov 
Slovenije (ZPS). Svetujejo dodatno sklenitev turističnega zavarovanja.

Pri reševanju s helikopterjem se strošek reševanja 
obračuna glede na minute letenja. V Avstriji denimo 
minuta letenja helikopterja stane od 80 do 90 evrov. 

Aleš Senožetnik

Kranj – Nova gradbena za-
konodaja, ki je v veljavo sto-
pila sredi novembra lani, se 
bo začela uporabljati začetek 
junija letos. Predvsem črno-
graditeljem in vsem, ki niso 
gradili v skladu z gradbenim 
dovoljenjem, pa prinaša kar 
nekaj poenostavitev in mož-
nosti legalizacije zgradb.

Že prejšnji zakon o gra-
ditvi objektov je omogočal 
poenostavljeno legalizaci-
jo objektov, zgrajenih pred 
letom 1968, nova zakono-
daja pa možnost legalizaci-
je širi še na zgradbe, ki so 
bile brez gradbenega dovo-
ljenja zgrajene pred 1. janu-
arjem 1998. V tem primeru 
gre za amnestijo, saj se skla-
dnost s predpisi (prostorski-
mi akti, gradbenimi in dru-
gimi predpisi ter predpisi, ki 
so podlaga za izdajo mnenj) 
v tem primeru ne bo ugota-
vljala.

Med pogoji za izdajo do-
voljenja za objekt daljšega 
obstoja so poleg tega, da je 
zgrajen pred omenjenim da-
tumom in od takrat obstaja 
v enakem obsegu in z ena-
ko namembnostjo, tudi ta, 
da je evidentiran v katastru 
stavb ter je izkazana pravi-
ca graditi na zemljišču. Vla-
gatelj mora predložiti tudi 
posnetek obstoječega stanja 

(tlorise, prereze in dimenzi-
je objekta), plačati mora tudi 
komunalni prispevek. V po-
stopku izdaje dovoljenja se 
odmeri tudi nadomestilo za 
degradacijo in uzurpacijo 
prostora, ki ga mora lastnik 
poravnati pred izdajo. Ob 
tem pa velja opozoriti, da ta 
možnost ne velja za nevarne 
objekte, za katere je že bil iz-
rečen inšpekcijski ukrep.

Poleg poenostavitev pri 
objektih daljšega obsto-
ja nova zakonodaja prina-
ša tudi nekaj novosti pri le-
galizaciji za gradnje, ki niso 
dovolj stare, da bi jih legali-
zirali na omenjene načine. 
Pogoj za takšno legalizacijo 
pa je, da je zgradba zgrajena 

vsaj do faze grobih gradbe-
nih del, torej temelji, kon-
strukcija ter ostrešje s stre-
ho. Za razliko od prejšnjih 
načinov legalizacije pa mora 
investitor v tem primeru 
zahtevek za legalizacijo vlo-
žiti najkasneje do 17. novem-
bra 2022. Sam postopek le-
galizacije pa je precej podo-
ben kot v rednem postopku.

Prav tako je mogoča tudi 
legalizacija manjših odsto-
panj s pridobitvijo uporab-
nega dovoljenja. Na ta način 
se lahko urejajo legalizacije 
objektov, ki sicer imajo grad-
beno dovoljenje, vendar so 
zgrajeni v neskladju z njim. 
Če ste hišo zgradili v neko-
liko večjih dimenzijah, kot 

je bilo predvideno, a ne več 
kot za 0,3 metra, ali na strehi 
zgradili frčado, ki je gradbe-
no dovoljenje ni predvideva-
lo, boste neskladja enostav-
neje uredili.

Tudi redni postopek legali-
zacije pa prinaša nekaj poe-
nostavitev. Uzakonja dopust-
na odstopanja od prostorske-
ga akta z uporabo instituta lo-
kacijske preveritve, dopušča 
pa prenove objektov in nado-
mestne gradnje v okviru do-
ločb o racionalni rabi prosto-
ra, manjša odstopanja med 
samo gradnjo objektov in 
druge poenostavitve, ki naj 
bi prispevale k skrajšanju po-
stopkov za pridobitev grad-
benega dovoljenja.

Legalizacija bo kmalu lažja
Od junija letos bo zgradbe možno enostavneje legalizirati po novi gradbeni zakonodaji.

Nova gradbena zakonodaja je prožnejša pri legalizaciji objektov. Fotografija je simbolična. 
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Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07 s spremembami) v povezavi z 299. členom  
Zakona o urejanju prostora ( ZUreP-2, Ur. list RS, št. 61/2017) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1  

s spremembami) župan Občine Žirovnica objavlja  

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Drugih sprememb  

in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica

1. člen

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Drugih sprememb in dopol-
nitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica, ki jih je 
izdelalo podjetje Atelje Prizma, d. o. o., Jesenice. 

2. člen

Javna razgrnitev bo izvedena na sedežu Občine Žirovnica od po-
nedeljka, 29. januarja 2018, do petka, 2. marca 2018, v delovnem 
času občinske uprave in na spletnem naslovu https://zirovnica.si/.

Javna obravnava bo v ponedeljek, 26. februarja 2018, ob 18. uri v 
Kulturni dvorani na Breznici.

3. člen

Spremembe namenske rabe zemljišč so predvidene na nasled-
njih zemljiških parcelah v delu ali celoti:

- k.o. Žirovnica: 10/4, 1005, 1005, 113/1, 113/2, 1139/96, 115/1, 
115/1, 115/2, 1182/1, 1183/2, 1183/3, 1183/4, 1183/5, 1189/1, 
1189/1, 1189/1, 1189/2, 1189/4, 1191/2, 1196/5, 1196/8, 1197/2, 
1197/4, 1197/7, 1197/8, 1206/1, 1206/1, 1206/1, 1206/1, 1206/1, 
1206/10, 1206/2, 1207/2, 1212/3, 1215, 1216, 1228/3, 1238/1, 
1240/1, 1240/1, 1240/10, 1240/11, 1240/12, 1240/13, 1240/14, 
1240/15, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1240/4, 1240/5, 1240/5, 1240/5, 
1240/5, 1240/5, 1240/8, 1240/9, 1241/1, 1241/2, 1243/2, 1244/1, 
1244/2, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 19/10, 19/11, 19/4, 19/5, 19/6, 
19/7, 19/8, 19/9, 20/2, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 21/17, 21/18, 228/5, 
228/6, 229/1, 229/4, 229/4, 229/5, 229/5, 229/6, 230/3, 230/4, 
231/1, 231/2, 231/3, 234/2, 235/3, 236/1, 236/2, 236/2, 236/4, 
237/2, 239/4, 241, 242/2, 244/1, 244/3, 245/2, 245/5, 245/6, 248/1, 
248/3, 248/3, 248/4, 248/4, 249/5, 249/6, 250/1, 250/4, 250/5, 
253/1, 253/2, 254/4, 254/5, 256/2, 258/3, 259/2, 266/1, 266/1, 
266/4, 266/5, 273/3, 273/4, 274/2, 274/3, 274/4, 275/2, 275/3, 
275/6, 275/7, 276/1, 277/2, 277/4, 277/5, 279/1, 279/3, 279/4, 
280/1, 280/1, 295/3, 295/5, 295/6, 297/1, 297/1, 304/4, 304/5, 
307/1, 32, 320/4, 320/5, 321/1, 322, 323/1, 323/5, 327/1, 327/3, 
327/4, 327/5, 328/10, 328/11, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5, 328/8, 
330/2, 330/3, 330/5, 331/10, 331/3, 331/7, 331/9, 332/4, 337/2, 
337/3, 337/4, 35, 37/1, 42/1, 42/1, 42/1, 513, 513, 521, 529, 535/2, 
539/1, 597/1, 608, 609, 609, 611, 655/1, 655/4, 657/5, 657/8, 663, 
666/1, 666/2, 688/1, 7/6, 705/1, 705/10, 705/11, 705/12, 705/13, 
705/14, 705/14, 705/15, 705/17, 705/19, 705/2, 705/21, 705/22, 
705/23, 705/24, 705/26, 705/26, 705/27, 705/28, 705/29, 705/3, 
705/32, 705/33, 705/35, 705/36, 705/37, 705/39, 705/4, 705/40, 
705/41, 705/5, 705/55, 705/56, 705/57, 705/58, 705/6, 705/60, 
705/61, 705/62, 705/63, 705/64, 705/65, 705/66, 705/67, 705/67, 
705/7, 705/8, 705/9, 718/2, 718/3, 719/2, 719/3, 720, 723/2, 723/4, 
73/1, 740/2, 740/6, 742/2, 742/3, 743/10, 743/11, 743/13, 743/2, 
744/3, 744/6, 744/7, 745/1, 745/2, 745/5, 745/6, 745/7, 746, 747/2, 
747/4, 748/2, 748/4, 748/5, 748/6, 751/1, 752/2, 752/8, 752/9, 
756/5, 756/6, 759/3, 759/4, 759/7, 759/8, 759/9, 761/1, 761/3, 
762/4, 763/5, 763/6, 766/5, 767/4, 772/2, 772/5, 784, 785/2, 786/1, 
786/1, 786/1, 786/2, 786/2, 787, 788/1, 790, 791, 792, 795/1, 795/1, 
795/3, 796/1, 796/10, 796/12, 796/13, 796/13, 796/14, 796/2, 
796/2, 796/2, 796/2, 796/2, 796/3, 796/4, 796/4, 796/5, 796/7, 
796/8, 796/9, 796/9, 796/9, 797/1, 797/2, 797/3, 800/1, 800/2, 
800/6, 803/1, 803/3, 803/4, 806/1, 807/4, 810/7, 812/3, 815/3, 
819/2, 819/3, 819/4, 819/6, 820/7, 821/4, 821/5, 822/1, 822/3, 
827/2, 827/3, 829/1, 829/13, 829/14, 829/15, 829/16, 829/18, 
829/5, 829/6, 830/7, 830/8, 840/1, 840/2, 86, 868/13, 868/13, 
868/18, 868/20, 869/3, 869/3, 870/2, 870/4, 870/5, 871/4, 871/5, 
871/6, 872/10, 872/10, 872/11, 872/7, 872/8, 872/9, 88, 890/1, 
892, 914, 914, 919/14, 919/15, 919/16, 919/17, 919/19, 919/20, 
919/8, 919/9, 920/1, 920/1, 921/1, 921/2, 922/13, 922/14, 922/8, 
923, 924/2, 924/3, 924/4, 925/13, 925/2, 925/20, 925/21, 925/22, 
925/3, 925/50, 925/51, 925/52, 925/53, 925/54, 925/55, 925/56, 
925/57, 925/58, 925/59, 925/61, 925/62, 925/63, 925/64, 925/65, 
926/2, 926/2, 932/1, 932/3, 933/1, 933/3, 933/4, 934/12, 934/13, 
934/14, 934/15, 934/16, 934/17, 934/18, 934/19, 934/20, 934/21, 
934/4, 94/10, 94/5, 94/6, 94/9;

- k.o. Zabreznica: 1000/4, 1001/3, 1002/112, 1002/156, 1002/157, 
1002/16, 1002/160, 1002/161, 1002/162, 1002/167, 1002/168, 

1002/176, 1002/178, 1002/179, 1002/180, 1002/181, 1002/182, 
1002/183, 1002/184, 1002/185, 1002/186, 1002/187, 1002/188, 
1002/189, 1002/190, 1002/192, 1002/193, 1002/195, 1002/197, 
1002/21, 1002/36, 1002/4, 1002/6, 1002/9, 1005/3, 1007/1, 
1007/1, 1007/4, 1008/1, 1015/2, 1015/5, 1016/2, 1016/5, 1018/1, 
1021/1, 1021/4, 1021/4, 1021/6, 1022/1, 1023/2, 1023/2, 1023/4, 
1023/4, 1023/5, 1024/1, 1024/2, 1025/10, 1025/11, 1025/4, 
1025/5, 1025/7, 1025/8, 1026/2, 1035, 1036/1, 1036/2, 1036/2, 
1036/4, 1036/4, 1036/5, 1036/6, 1036/7, 1036/8, 1052/2, 106/7, 
106/8, 106/9, 1126/5, 1133/7, 1135/1, 1135/1, 1135/10, 1135/11, 
1135/12, 1135/12, 1135/12, 1135/12, 1135/12, 1135/12, 1135/12, 
1135/12, 1135/12, 1135/12, 1135/12, 1135/3, 1135/4, 1135/4, 
1135/4, 1135/5, 1135/7, 1135/9, 1136/1, 1136/2, 1137, 1138/1, 
1138/2, 1138/3, 1139/1, 1139/1, 1139/8, 1139/9, 1140/1, 1140/1, 
1146/1, 1146/2, 1146/3, 1150/13, 1150/15, 1150/15, 1150/17, 
1150/18, 1151/6, 1151/7, 1151/8, 1153, 1160/1, 1163/1, 1167/1, 
1167/1, 1167/1, 1167/1, 1167/1, 1167/2, 1167/2, 1167/2, 1167/3, 
1168/1, 1168/2, 1175/4, 1175/4, 1175/5, 1175/6, 143/1, 143/2, 
143/3, 170/1, 173/3, 173/4, 259/2, 259/2, 259/4, 311/4, 312/12, 
312/12, 312/13, 312/15, 312/16, 312/16, 312/17, 312/18, 312/18, 
312/19, 312/20, 312/20, 312/4, 312/5, 312/5, 312/6, 312/7, 312/7, 
314/7, 319/1, 319/7, 513/7, 537, 538, 539, 541/1, 576/3, 58, 580/2, 
580/3, 580/3, 59, 60/1, 60/2, 60/4, 61, 61, 61, 611/2, 611/3, 611/3, 
611/3, 611/4, 613/1, 748/2, 752/3, 753/4, 755/5, 769/1, 769/3, 
770/1, 771/1, 771/3, 776/1, 776/2, 778, 779/1, 779/2, 780, 792, 
793/1, 793/1, 794/1, 795, 796/1, 796/3, 804/3, 804/5, 804/6, 804/7, 
806/3, 813/3, 813/4, 814/3, 814/4, 816/1, 816/1, 816/3, 816/4, 
819/2, 828/2, 829/1, 830/1, 831/1, 831/3, 832/1, 832/3, 832/4, 
835/1, 835/3, 835/4, 836/1, 836/3, 836/4, 837/1, 837/4, 837/5, 
838/1, 838/1, 839/1, 839/6, 840/1, 840/1, 841/1, 841/1, 842/1, 
842/3, 842/6, 843/1, 843/1, 844/1, 844/3, 844/6, 845/1, 846/1, 
846/3, 847/1, 847/3, 847/6, 850/4, 850/7, 865/1, 865/2, 894/1, 
894/3, 894/5, 899/4, 899/5, 902/1, 902/4, 905/2, 908/4, 914/6, 
914/8, 920/7, 920/8, 920/9, 922/3, 922/6, 922/7, 929/4, 933/3, 
933/4, 942/3, 946/4, 947, 948, 950/3, 951/1, 952, 954, 955/4, 955/5, 
990/1, 991/3, 992/4, 993/5, 995/1, 995/7, 995/7, 996/1, 996/6, 
997/1, 997/6, 998/1, 999/1, 999/5;

- k.o. Doslovče: 1005, 1037/1, 1042/5, 1042/6, 1044/1, 1044/14, 
1063/1, 1121/1, 1121/4, 1125/7, 1125/7, 1131/1, 1131/1, 1131/1, 
1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1139/2, 1143/12, 1166/41, 1168/61, 
163/4, 1682/1, 1682/2, 1704, 1709, 1711/1, 1711/1, 1711/1, 
1711/1, 1711/2, 1714/3, 183/7, 32/1, 32/105, 32/105, 32/139, 
32/139, 32/142, 32/145, 32/146, 32/147, 32/148, 32/149, 32/151, 
41, 46/1, 47/2, 47/2, 47/2, 47/2, 47/2, 47/4, 49, 5/1, 50/2, 51, 52, 
53, 57/1, 57/2, 67/1, 68/1, 68/2, 73, 73, 74, 75, 850, 883/2, 883/2, 
900/1, 900/1, 900/25, 900/35, 900/55, 900/55, 900/55, 900/65, 
905/1, 905/3, 906/5

4. člen

Pisne pripombe in predloge, ki se nanašajo izključno na razgrnje-
no gradivo, lahko dajo vsi zainteresirani organi, organizacije in po-
samezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali ustno 
na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo 
pripomb in predlogov ali se posredujejo pisno na naslov: Obči-
na Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica ali na elektronski naslov:  
obcina@zirovnica.si. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan 
javne razgrnitve.

5. člen

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena 
in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo 
teh podatkov v stališču do pripomb in predlogov, ki bo objavlje-
no na oglasni deski Občine Žirovnica in v svetovnem spletu. Ose-
be, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali 
drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Številka: 350-0036/2014
Datum: 18. 1. 2018  

 Leopold Pogačar
 ŽUPAN

Marjana Ahačič

Mojstrana – V Slovenskem 
planinskem muzeju v Moj-
strani so devetdesetletni-
co društva obeležili na raz-
širjeni svečani seji. Obudi-
li so spomine na bogato de-
javnost več generacij planin-
skih zanesenjakov, vrhun-
skih alpinistov in drugih, 
ki so doprinesli k temu, da 
ima društvo izjemno vlogo 
in pomen v domači in širši 
slovenski planinski javnosti.

Na slovesnosti sta pred-
stavnika Planinske zveze 
Slovenije društvu ob devet-
desetletnici delovanja izroči-
la jubilejno listino za uspeš-
no delo in prispevek k razvo-
ju slovenskega planinstva, 
društvo pa je zaslužnim po-
sameznikom in organiza-
cijam podelilo številna pri-
znanja. Janez Brojan, Klav-
dij Mlekuž, Janko Ažman in 
Franci Lakota so postali ča-
stni člani društva.

Člani Planinskega društva 
Dovje - Mojstrana že vrsto let 
dejavnosti izvajajo v več od-
sekih, pomembno so vpeti v 
različna dogajanja v krajih 
pod Triglavom in širše, po-
membno vlogo so odigrali 
v pripravah za ustanovitev 
Slovenskega planinskega 
muzeja v Mojstrani. V Vra-
tih imajo v upravljanju dve 
postojanki, Aljažev dom in 
Šlajmarjev dom. Zelo po-
nosni so tudi na odsek za 
kulturo, ki je lani že 39. za-
pored pripravilo slikarsko 
kolonijo v Vratih, delo in 
članstvo je zelo tesno preple-
teno za mojstransko gorsko 
reševalno službo.

Z lansko sezono so bili 
zadovoljni, saj je znano tri-
glavsko dolino obiskalo ve-
liko planincev in drugih 

ljubiteljev gorske narave. 
Skupaj z jeseniškim pla-
ninskim društvom so pri 
Aljaževem domu organizi-
rali srečanje s člani sloven-
skih planinskih društev v 
zamejstvu. 

Kot je povedal predse-
dnik Gregor Berce, skoraj 
petstočlansko društvo po-
kriva področje dolin Vrata, 
Kot in Krma. »Gre za najbolj 
obremenjene alpske doline, 
ki vodijo do vznožja Triglava. 
Poti v teh dolinah vzdržuje-
mo planinci, pri tem pa nam 
pomagajo društva iz vse Slo-
venije,« je povedal Berce in 
opozoril na skokovito pove-
čanje obiska turistov v zad-
njih letih. »Infrastruktura v 
teh dolinah je bila zgrajena 
za bistveno manjše število 
obiskovalcev, prav gotovo ne 
za tako množično obleganje, 
kakršnemu smo bili priča v 
pretekli sezoni. Zato tudi ob-
čina pripravlja projekt umir-
janja prometa, s katerim bi 
vzpostavili določen prome-
tni režim, ki bi umiril sta-
nje. Planincev, ki v zgodnjih 
jutranjih urah krenejo pro-
ti Triglavu, seveda ne želi-
mo prikrajšati, hoja v hribe 
in rekreacijska dejavnost in 
alpinizem morajo ostati, a 
je treba zadeve predvsem na 
cestah normalizirati.«

Jubilej planinskega 
društva
V petek so v Slovenskem planinskem muzeju 
pripravili svečano sejo ob devetdesetletnici 
Planinskega društva Dovje - Mojstrana. Janez 
Brojan, Klavdij Mlekuž, Janko Ažman in Franci 
Lakota so postali častni člani društva.

Predstavnika Planinske zveze Slovenije sta predsedniku 
Planinskega društva Dovje - Mojstrana Gregorju Bercetu 
ob devetdesetletnici delovanje društva izročila jubilejno 
listino za uspešno delo in prispevek k razvoju slovenskega 
planinstva.

Predsednik društva 
Gregor Berce: 
»Infrastruktura v teh 
dolinah je bila zgrajena 
za bistveno manjše 
število obiskovalcev, prav 
gotovo pa ne za tako 
množično obleganje, 
kakršnemu smo bili priča 
v pretekli sezoni.«

Suzana P. Kovačič

Naklo – V Biotehniškem 
centru Naklo bo od 22. ja-
nuarja do 16. februarja v 
okviru projekta Life arte-
mis na ogled razstava Inva-
zivke na poti, ki predstavlja 
tujerodne rastline, žuželke, 

sesalce in glive, ki ogrožajo 
slovenske gozdove oziroma 
negativno vplivajo na go-
spodarstvo ali zdravje ljudi. 
Obiskovalci bodo spoznali 
invazivne tujerodne vrste, 
njihove poti vnosa oziro-
ma širjenja ter načine, kako 
lahko vsak posameznik 

prispeva k preprečevanju 
škode, ki jo tujerodne vrste 
lahko povzročijo. Razsta-
vo bo pospremilo brezplač-
no predavanje 25. januarja 
ob 12.20, predavala bo dr. 
Andreja Kavčič z Gozdar-
skega inštituta Slovenije. 
Projekt izvajajo Gozdarski 

inštitut Slovenije, Zavod RS 
za varstvo narave, Zavod za 
gozdove Slovenije in Zavod 
Symbiosis. Sofinancirajo 
ga Evropska komisija, Mi-
nistrstvo za okolje in pros-
tor, Mestna občina Ljublja-
na in Javna agencija za razi-
skovalno dejavnost RS.

Razstava o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdu
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Ana Šubic

Jesenice – »Merjenje zado-
voljstva strank je za nas iz-
jemno pomembno ne samo 
zaradi tega, ker razumemo, 
da smo servis državljanov, 
ampak zato, ker na ta način 
tudi pridobivamo informa-
cije, kaj lahko spremenimo 
in izboljšamo,« je minister 
za javno upravo Boris Kop-
rivnikar poudaril ob začet-
ku izvajanja pilotnega pro-
jekta merjenja zadovoljstva 
uporabnikov upravnih stori-
tev v več organih, ki so ga v 
sredo predstavili na Uprav-
ni enoti (UE) Jesenice. Cilj 
polletnega projekta je vzpo-
staviti sistem koordinirane-
ga, stalnega merjenja zado-
voljstva uporabnikov, saj si 
prizadevajo, da bi bile javne 
storitve zanje čim bolj dosto-
pne, kakovostne, enostavne 
in prijazne.

V projektu sodeluje osem 
organov državne uprave in 
štiri občine, med njimi tudi 
že omenjena UE, Finanč-
ni urad Kranj in Občina Je-
senice. Na njihovih lokaci-
jah so za anketiranje ureje-
ni posebni kotički. Uporab-
niki lahko izrazijo mnenje 
na več načinov; poudarek je 
na uporabi digitalnih tehno-
logij, možno pa je tudi fizič-
no izpolnjevanje vprašalni-
kov. Podatke bodo analizira-
li s pomočjo enotne spletne 
aplikacije.

Kot je pojasnil minis-
ter, na UE že sedaj na dve 
leti izvajajo zelo pogloblje-
no ocenjevanje zadovoljstva 

uporabnikov, na podlagi nji-
hovih odzivov pa tudi ukre-
pajo. »Ankete, ki jih uvaja-
mo sedaj, so poenostavlje-
ne. V pilotnem projektu 
bomo najprej pogledali, ali 
sistem deluje, ali je primer-
ljiv. Ko bo šel v splošno upo-
rabo, pa bodo vse ankete te-
koče javno objavljene,« je 
dejal in dodal, da bodo v na-
daljevanju k sodelovanju po-
vabili tudi druge državne or-
gane in občine.

Na vprašanje, ali bodo 
ukrepali zoper uslužbence, 
nad katerimi bi se stranke 
pritoževale, je minister od-
vrnil, da so ukrepali že do 
sedaj: »Tudi odpustili smo 
že koga, a ne samo zato, ker 
je bila stranka nezadovoljna, 

ampak če se je uradnik nep-
rimerno, nekorektno in ne-
strokovno obnašal do njih.« 

Načelnica Alenka Burnik 
meni, da njihovi uslužben-
ci ne bodo delali nič drugače 
kot doslej. »UE Jesenice ima 
dolgo tradicijo merjenja ka-
kovosti zadovoljstva strank, 
prvo anketo smo sami na-
redili že leta 1997,« je raz-
ložila in dodala, da so stran-
ke sicer zadovoljne z njiho-
vimi storitvami. »Zavedamo 
se, da so njihovi odzivi izje-
mno dragoceni za še boljše 
delovanje,« je dejala. Opaža, 
da stranke zelo cenijo oseb-
ni stik, pa čeprav bi marsika-
tero storitev lahko s pomoč-
jo sodobne tehnologije opra-
vile kar od doma.

Jeseniški župan Tomaž 
Tom Mencinger je poudaril, 
da so njihov cilj predvsem 
zadovoljni občani in občan-
ke, čeprav že sedaj skrbijo, 
»da so storitve operativno in 
časovno hitro opravljene«. 
Kljub temu si želi, da bi an-
kete in njihova analiza pri-
nesle kakšno novo priporo-
čilo za še boljše delo.

Po predstavitvi projekta je 
minister z enim od naključ-
nih uporabnikov UE Jeseni-
ce Romanom Matjašičem 
izvedel anketiranje. »Izpol-
njevanje ankete je enostav-
no, tudi za starejše bo, ker ni 
veliko vprašanj. Na upravni 
enoti sem velikokrat, a ni-
mam nobenih pripomb,« je 
dejal Jeseničan.

Odzivi strank so dragoceni
Ministrstvo za javno upravo je začelo izvajati pilotni projekt merjenja zadovoljstva uporabnikov 
upravnih storitev, ki poteka tudi na jeseniški upravni enoti in občini ter Finančnem uradu Kranj. 

Minister Boris Koprivnikar je Romanu Matjašiču pomagal izpolniti anketo o zadovoljstvu s 
storitvami Upravne enote Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Mengeš – Projekt Pomahaj-
mo v svet je usmerjen v rah-
ljanje stereotipov, predsod-
kov, nestrpnosti do druga-
če mislečih, do tujcev, ljudi 
s posebnimi potrebami in 
drugih. S projektom otroke v 
vrtcih in šolah med seboj po-
vezujejo preko video omrež-
ja, kjer lahko v živo poklepe-
tajo s svojimi vrstniki iz tuji-
ne in spoznajo njihovo oko-
lje ter se naučijo tudi kakšne 
tuje besede.

Med vrtci, ki sodelujejo v 
projektu, katerega nosilec je 
FINI zavod Radeče, je že dru-
go leto tudi vrtec v Mengšu. 
Lani so sodelovali z vrtcem iz 
Poljske, letos pa iz Hrvaške. 

»V okviru projekta tako otro-
ke učimo o vrstnikih in kul-
turah v tujih državah, običa-
jih doma in po svetu, in sicer 
brez predsodkov, ki bi vodili 
v stereotipe. S tem načinom 
učenja se izogibamo stigma-
tizaciji, otrokom pa privzga-
jamo strpnost do različnih 
kultur in drugače mislečih 
ter pripomoremo h kakovo-
stnejšemu življenju in večji 
solidarnosti,« pravi vzgojite-
ljica Mateja Gubanc iz men-
geškega vrtca, ki dodaja, da 
tudi starši projekt sprejema-
jo z navdušenjem. Prek pro-
jekta otroci spoznavajo tudi 
sodobno spletno tehnologijo 
in pridobivajo digitalne kom-
petence. »Ugotavljamo, da 
smiselna in varna uporaba 

informacijsko-komunikacij-
skih tehnologij v vrtcu pri-
speva tudi k boljšemu in 
učinkovitejšemu doseganju 
zastavljenih vzgojno izobra-
ževalnih ciljev,« še dodajajo 
v mengeškem vrtcu.

V projektu sicer sodelujejo 
številne osnovne šole (OŠ) iz 
več kot dvajsetih držav, med 
njimi tudi okoli sedemde-
set iz Slovenije. V projekt pa 
so poleg mengeškega vrtca 
vključeni tudi šole in vrtci 
iz Gorenjske: OŠ dr. Jane-
za Mencingerja (enota vrtca 
Bohinj), OŠ Orehek Kranj, 
Vrtec Orehek, Vrtec Agata 
v Poljanah nad Škofjo Loko, 
Vrtec Antona Medveda Ka-
mnik, enota Bohinjska Bela 
Vrtca Bled, Vrtec Jesenice, 

Vrtec Medvode, Vrtec Urša 
v Domžalah, Vrtec Murenč-
ki pri OŠ Davorina Jenka 
Cerklje na Gorenjskem, Vr-
tec Zala pri OŠ Ivana Tav-
čarja, Vrtec Radovljica, Vr-
tec Železniki ter vrtec pri 
Oš Naklo.

Vrtci v projektu Pomahajmo v svet
Številni gorenjski vrtci sodelujejo pri projektu Pomahajmo v svet, skozi katerega se prek sodobnih 
spletnih tehnologij spoznavajo s svojimi vrstniki iz tujine.

S projektom Pomahajmo 
v svet se otroci v vrtcih 
in šolah med seboj 
povezujejo preko video 
omrežja, kjer lahko v živo 
poklepetajo s svojimi 
vrstniki iz tujine in na ta 
način spoznajo njihovo 
okolje in kulturo ter se 
naučijo tudi kakšne tuje 
besede.

Direktor sklada Črtomir 
Remec je na podlagi že kon-
čanih projektov, kjer so bi-
lastanovanja takoj razgra-
bljena, ocenil, da je v Slove-
niji še vedno veliko povpra-
ševanje po cenovno dosto-
pnih stanovanjih. Z novimi 
projekti v Kranju in drugih 
slovenskih mestih zato želi-
jo zagotoviti še nekoliko niž-
jo ceno, da si bodo vsi tisti, 
ki potrebujejo stanovanje, 
to lahko privoščili. Eden od 
osnovnih ciljev Stanovanj-
skega sklada kot izvajalca 
nacionalne stanovanjske 
politike je tudi skrb za urav-
noteženo ponudbo primer-
nih stanovanj za vse skupi-
ne prebivalstva, torej mlade, 
družine in starejše, kar sklad 
zagotavlja z investicijskimi 
projekti in lokalnimi razpisi.

Poleg novih stanovanjskih 
sosesk bodo s sredstvi Stano-
vanjskega sklada v višini 30 
milijonov evrov v Programu 

sofinanciranja zagotavlja-
nja javnih najemnih stano-
vanj do leta 2020 pridobi-
li do 500 novih najemnih 
stanovanj. Upravičeni pro-
silci so lokalne skupnosti, 
javni nepremičninski skla-
di in neprofitne stanovanj-
ske organizacije, trenutno 
pa je sklad prejel enajst vlog 
za pridobitev do 420 nepro-
fitnih najemnih stanovanj, 
med katerimi pa nobena vlo-
ga ni prispela z Gorenjske.

Sklad bo poleg tega do leta 
2020 namenil petnajst mi-
lijonov evrov za sofinanci-
ranje do 250 stanovanjskih 
enot, namenjenih bivanju 
in oskrbi starejših oseb v do-
movih za ostarele, oskrbova-
nih stanovanjih in centrih 
dnevnega varstva starejših 
oseb. Prav tako petnajst mi-
lijonov evrov pa bodo name-
nili tudi nakupu stanovanj, 
stanovanjskih stavb in ze-
mljišč, primernih za večsta-
novanjsko gradnjo na obmo-
čju mestnih občin. 

V Kranju do dvesto 
najemnih stanovanj
31. stran

Mateja Rant

Bled – Slovensko baklo, ki s 
potovanjem po Sloveniji pri-
speva k ustvarjanju olimpij-
skega vzdušja pred začetkom 
olimpijskih iger v Pjongčan-
gu, je vodja navijačev v Južni 
Koreji Tomaž Razingar pri-
nesel tudi na njegov doma-
či Bled. Najprej se je usta-
vil v blejski osnovni šoli, kjer 
so učenci nekdanjemu kape-
tanu slovenske hokejske re-
prezentance in zastavono-
ši v Sočiju zastavili kar nekaj 

vprašanj. Kot pravi Tomaž 
Razingar, je zelo vesel svoje 
tokratne naloge na olimpij-
skih igrah. »Po mojih podat-
kih bo na igrah kar nekaj slo-
venskih navijačev in zelo sem 
počaščen, da jih bom lahko 
vodil.« Bakla je svojo pot po 
Bledu končala na Blejskem 
gradu, kjer so Tomaža Ra-
zingarja (drugi z leve) spreje-
li direktor Zavoda za kulturo 
Bled Matjaž Završnik (skraj-
no levo) ter župan Janez Faj-
far (drugi z desne) in direktor 
Turizma Bled Tomaž Rogelj.

Bakla tudi na Bledu

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č



6 Gorenjski glas
petek, 19. januarja 2018

info@g-glas.si

Komunala Radovljica, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto: 

SMETAR (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– II. stopnja strokovne izobrazbe
– vozniško dovoljenje kategorije B
– fizične sposobnosti
– znanje slovenskega jezika

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje,  naj pisne prijave z dokazili 
pošljejo v 10 dneh po objavi na naslov:
Komunala Radovljica, d. o. o.,  
Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica

Mateja Rant

Bled – Kongresni urad vodi 
Vesna Klemenčič, ki je 
predstavila glavne cilje, ki 
so si jih zastavili na podro-
čju kongresnega turizma. 
Dolgoročno si želijo pred-
vsem podvojiti število med-
narodnih poslovnih in dru-
gih dogodkov, ki jih gostijo 
na Bledu.
 
Kam se v slovenskem in 
evropskem merilu uvršča 
Bled kot kongresna destina-
cija?

»Na lestvici mednaro-
dnega združenja kongresov 
in konvencij (ICCA) smo v 
evropskem merilu nekje na 
sredini po številu kongresov 
oziroma mednarodnih do-
godkov, ki jih gostimo. V Slo-
veniji pa je Bled ob Ljubljani 
in Portorožu vodilna destina-
cija na tem področju.«

Kaj naredi Bled privlačnega 
za kongresni turizem?

»Poleg naravnih danosti 
imamo na voljo vso potrebno 

infrastrukturo za organiza-
cijo tudi mednarodnih do-
godkov. S Kongresnim ura-
dom Bled smo se usmerili v 
tri ciljne skupine dogodkov, 
to so mednarodni kongresi, 
večji športni dogodki in vlad-
ni dogodki.«

Kongresni urad deluje že 
skoraj leto dni. So že vidni 
tudi konkretni rezultati, ki 
jih je prinesla ustanovitev 
urada?

»Že takoj ob ustanovitvi se 
je izkazala velika potreba po 
tem uradu; naš urad namreč 
deluje kot profesionalni pos-
rednik med organizatorji 
oziroma naročniki dogod-
kov in ponudniki storitev ter 
tako ponuja nepristranski 
pogled na destinacijo. Obe-
nem se že nakazujejo potrdi-
tve nekaterih večjih dogod-
kov, na katerih delamo zad-
njih devet mesecev.«

Koliko kongresnih dogod-
kov se na leto odvije na Ble-
du in kakšen je vaš cilj v pri-
hodnje?

»Ta čas na leto gostimo 
okrog deset do petnajst do-
godkov, od tega jih je prib-
ližno desetina kvalificirana 
kot mednarodnih oziroma 
se uvrščajo tudi v statistiko 
ICCA. Na Bledu želimo te 
številke v roku dveh, treh let 
podvojiti. To je naš dolgoroč-
ni cilj.« 

Kaj na področju kongresne-
ga turizma načrtujete letos?

»Letošnje načrtovanje je 
usmerjeno predvsem v pre-
poznavnost Bleda kot kon-
gresne destinacije tako v 
Sloveniji kot v tujini. V to 
usmerjamo svoje aktivno-
sti pri predstavitvah na tujih 
poslovnih borzah in pri slo-
venskih organizatorjih do-
godkov ter na področju digi-
talnega in osebnega marke-
tinga.« 

Je kongresni turizem prilož-
nost za oživitev predvsem 
tako imenovane »mrtve se-
zone«, na Bledu to pomeni 
od novembra do marca?

»Kongresna industrija se 

na splošno usmerja v nizke 
sezone in tudi na Bledu stre-
mimo k temu, da se podaljša 
sezona tudi na zimske me-
sece.«

Se da oceniti delež izkupič-
ka v kongresnem turizmu v 
skupni turistični blagajni na 
Bledu?

»Eden naših dolgoročnih 
ciljev je tudi, da se naredi 
analiza kongresnega gosta 
na Bledu. Na ravni Sloveni-
je in v Ljubljani se to že iz-
vaja, naše merilo pa je ta čas 
zgolj statistika ICCA. Tako 
imamo samo grobe ocene, 
ki znašajo od deset do pet-
najst odstotkov v celotnem 
turizmu.« 

Pred časom so prenovili 
osrednji kongresni prostor 
na Bledu, Festivalno dvora-
no. Kaj to pomeni za nadalj-
nji razvoj kongresnega tu-
rizma na Bledu?

»To je velika dodana vred-
nost, festivalna dvorana je 
osrednja lokacija za organi-
zacijo kongresov z do petsto 

delegati in je naš največji 
partner. S prenovo zgornjih 
dvoran smo dobili še doda-
ten prostor za manjše, tudi 
svečane dogodke. Predvsem 
pa je pomembno, da so dvo-
rane postale fleksibilne, kar 
omogoča, da se prilagajo go-
stu, in ne gost dvorani.«

 
Bi potrebovali še kakšno po-
dobno dvorano ali sedanja 
infrastruktura zadostuje 
tudi prihodnjim potrebam 
na tem področju?

»Infrastruktura popolno-
ma zadostuje, prostorskih 
kapacitet in namestitev je do-
volj. Bodo pa potrebni manj-
ši osvežitveni in razvojni pro-
jekti. Prenova hotela Golf je 
lepo pokazala, kako je mo-
goče zvišati kakovost, kar 

omogoča pridobitev tudi bolj 
zahtevnih gostov oziroma go-
stov z višjimi pričakovanji.«

Kakšni gostje so obiskovalci 
kongresov?

»Kongresni gost je speci-
fičen samo v tem, da je na 
poslovnem potovanju, torej 
mu večino časa zapolni delo. 
V prostem času pa si kljub 
temu želi dobrih restavracij, 
zanimivih prostočasnih ak-
tivnosti in dobre postrežbe. 
Po ocenah kongresni gost 
porabi trikrat več kot pros-
točasni gost, kar okvirno po-
meni petsto evrov na dan. V 
destinaciji v povprečju osta-
ne dva do tri dni. Naša že-
lja je še podaljšati čas biva-
nja teh gostov tudi po konča-
nem poslovnem delu.«

Bled kot kongresna destinacija
Kongresni turizem predstavlja priložnost, da se turistična sezona podaljša tudi na mesece zunaj glavne 
turistične sezone, torej na Bledu predvsem v zimske mesece. Zato so v okviru Turizma Bled ob podpori 
občine in v sodelovanju s turističnim gospodarstvom lani ustanovili Kongresni urad Bled.

Vesna Klemenčič / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Tržič – Prejšnji četrtek so čla-
ni Foto kluba Tržič v Gale-
riji Atrij predstavili zbornik 
z naslovom Kako so s svetlo-
bo risali v Tržiču, ki na dob-
rih osemdesetih straneh po-
pisuje bogato zgodovino fo-
toamaterstva v kraju.

Začetki fotoamaterstva v 
Tržiču so neločljivo poveza-
ni s planinstvom. Prva leta so 
fotografi delovali kot fotoa-
materski odsek Planinskega 
društva Tržič. Člani so ga us-
tanovili v začetku leta 1929. 
Glavno besedo pri ustanovi-
tvi pa sta imela tedanja čla-
na Boskovič in Kostanjevec. 
Kot prvo večjo prelomnico 
pa v društvu navajajo foto-
grafije Nadislava Salberger-
ja, ki je leta 1936 fotografi-
je poslal uredništvu Planin-
skega vestnika, kar velja za 
prvo zunanjo predstavitev 
dela Foto kluba Tržič. V tem 
času je tudi zrasla ideja o 
večji avtonomnosti društva 
z lastnimi aktivnostmi. 

V prvih letih obstoja so se 
člani ukvarjali predvsem z 
zagotovitvijo pogojev za delo 
– ureditvijo temnice in osta-
le fotografske opreme. Prvo 

razstavo planinskih foto-
grafij so pripravili leta 1939 
in našteli kar 1200 obisko-
valcev, kar je v današnjem 
času za večino razstav ne-
dosegljiva številka. Že kma-
lu po prvih uspehih, je dru-
štvo stresla druga svetovna 
vojna. Okupacija je društve-
no organiziranje prepoveda-
la, premoženje tržiških foto-
amaterjev je bilo zaplenjeno. 
A vojna ni uničila ljubezni 
do fotografije in po njej so se 

zanesenjaki ponovno začeli 
zbirati ter z vzponi in padci 
delo nadaljevali vse do današ-
njega časa. 

Kot je povedal Matej Meg-
lič, nekdanji predsednik klu-
ba, je Foto klub Tržič še da-
nes, na pragu devetdese-
tletnice, v dobri kondici-
ji, številno članstvo pa us-
pešno sodeluje na domačih 
in mednarodnih razstavah. 
»Člani, ponosni na dolgo in 
uspešno zgodovino, aktivno 

sodelujejo in doprinesejo h 
kulturnemu razvoju Tržiča 
ter za prihodnje generaci-
je ohranjajo ujete trenutke 
gibanja in bivanja. Vsebina 
zbranih zapisov govori sama 
zase in spoštljivo postavlja 
zrcalo vsem Tržičanom, ki 
so že nekoč vneto risali s 
svetlobo,« pravi Meglič.

Izvod zbornika je napro-
daj v Turistično-promocij-
skem in informacijskem 
centru Tržič.

Kako so s svetlobo risali v Tržiču
Foto klub Tržič je oseminosemdeset let zgodovine fotoamaterstva v Tržiču strnil v zbornik, ki 
predstavlja zanimiv pregled fotografije v kraju.

Člani Foto kluba Tržič na enem od klubskih piknikov / Foto: arhiv društva

Kamnik – Miro Kaplja iz Tunjic je v svojem življenju zbral preko 
60 tisoč značk, med njimi tudi nekaj zelo redkih primerkov, 
in velja za enega največjih zbirateljev značk v Sloveniji. Pred 
letom in pol je svojo izjemno zbirko, ki jo ima urejeno na 
osemdesetih okvirjih, razstavil v prostorih domače hiše, jutri 
in v nedeljo, 20. in 21. januarja, pa jih bo razstavil v prostorih 
Kulkure v nekdanjem Alpremu na Usnjarski cesti. Razstava, 
na kateri bo značke mogoče tudi menjati, bo oba dneva na 
ogled med 9. in 17. uro.

Razstava značk zbiralca Mira Kaplje

Kranj – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
tudi letos vabi k opazovanju ptic, ki se pozimi pojavljajo v 
naši okolici. Vsi, ki bi radi sodelovali pri opazovanju, naj si 
enkrat prihodnji teden, od ponedeljka do nedelje, izberejo pol 
ure, v tem času pa naj opazujejo ptice ter zabeležijo vrsto in 
število opaženih ptic. Da bi lažje prepoznali vrste ptic, so jim 
v društvu pripravili letak s fotografijami ptic, več informacij 
pa je tudi na spletni strani ptice.si pod zavihkom Ptice okoli 
nas. Ptice lahko opazujejo skozi okno in ob krmilnici ali med 
sprehodom po bližnji okolici. Opazovalci naj svoja opaža-
nja do konca februarja sporočijo preko spletnega obrazca ali 
pošljejo izpolnjen letak po pošti na naslov društva. V društvu 
bodo s primerjavo podatkov o številu ptic v posameznih letih 
ugotavljali, ali njihovo število v naseljih upada ali narašča.

Opazovanje ptic v okolici
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Addiko gotovinski krediti

Za hitro in enostavno izpolnitev 
vaših želja, brez stroškov odobritve.

+ paket bančnih storitev 
6 mesecev brez stroškov vodenja! 

Ponudba velja do 28. 2. 2018.

Poslovalnica Kranj, Koroška cesta 1, 04 201 08 80 addiko.si

Maša Likosar

Škofja Loka – Spremembe 
zakona, ki jih je predlagalo 
ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
urejajo področje skrbi za za-
puščene živali. Eden izmed 
ključnih načinov zmanjše-
vanja števila zapuščenih ži-
vali je uveljavljanje odgovor-
nega lastništva hišnih živa-
li. Pasji mladiči, ki se sko-
tijo v Sloveniji, bodo mora-
li biti označeni že v leglu, to 
naj bi prispevalo tudi k ome-
jevanju preprodaje psov in 
ilegalne trgovine s psi. Spre-
minja se tudi določba gle-
de usmrtitve zdravih živali 
v zavetiščih. Veljavna uredi-
tev dovoljuje usmrtitev zdra-
ve zapuščene živali v zaveti-
šču po preteku tridesetih dni 
od namestitve v zavetišče, če 
živali ni bilo mogoče oddati 
novim lastnikom, po novem 
zavetišče ne bo smelo več ev-
tanazirati zdrave živali. Ob-
čine bodo morale stroške 

oskrbe zapuščene živali pla-
čevati 45 dni, torej 15 dni več 
kot prej. 

Monika Koprivnikar, 
predsednica društva Žver-
ca, ki je ustanovilo zaveti-
šče Mačji dol v Škofji Loki, 
pravi, da je prepoved evta-
nazije živali v zavetiščih, če 

ta ni potrebna iz zdravstve-
nih razlogov, seveda premik 
v pravo smer, a dodaja, da 
so hkrati potrebni tudi dru-
gi ukrepi, ki bodo omogoča-
li kvalitetno oskrbo. Zaveti-
šče mora skrbeti za nakup 
hrane, čiščenje, vzdrževa-
nje objektov, odvoz smeti, 

ogrevanje oziroma hlajenje 
prostorov, veterinarsko os-
krbo, odpravo parazitov, re-
dna cepljenja, plačilo oskrb-
nikov. V skladu z novim pre-
dlogom bo moralo vsako za-
vetišče za vse to od 45. dneva 
naprej zagotavljati sredstva. 
Potreben bi bil ukrep, ki bi 

zavetiščem zagotavljal fi-
nanciranje nadaljnje oskr-
be živali, saj so zavetišča le 
delno uspešna pri pridobi-
vanju donatorskih in spon-
zorskih sredstev. Zakonska 
prepoved evtanazije in nalo-
žitev financiranja nadaljnje 
oskrbe zavetiščem ima lah-
ko zelo škodljive posledice 
za živali. Nekatera zavetišča 
namreč ne morejo pridobi-
ti dovolj sredstev, da bi lah-
ko poskrbela za vse osnov-
ne potrebe živali. V tem pri-
meru bi lahko prišlo do hi-
ranja živali, prenatrpanosti, 
bivanja živali v neočišče-
nih in neogrevanih prosto-
rih, pomanjkljive veterinar-
ske oskrbe. Že sedaj je v po-
letnih mesecih velik pro-
blem prezasedenost, prena-
trpana zavetišča pa ne sme-
jo sprejemati živali, ker je 
to nevarno za prenos bolez-
ni. Hkrati s prepovedjo ev-
tanazij bi morali razmisli-
ti tudi o gradnji novih zave-
tišč. Prepoved evtanazij bi 

lahko privedla do še večjega 
števila zavrženih živali, saj 
bi tisti, ki žival zavržejo, ve-
deli, da je zavetišče ne bo us-
mrtilo. “Naložitev obvezno-
sti obstoječim zavetiščem, 
ki že sedaj delajo preko svo-
jih zmožnosti, ni prava pot. 
Potreben bi bil celovit pri-
stop. Predlagan ukrep je po-
vršen poskus nečesa, kar je 
verjetno mišljeno dobrona-
merno, a bo v resnici lahko 
zelo škodljivo,” pojasnjuje 
Monika Koprivnikar in do-
daja, da v Mačjem dolu že 
sedaj ne uspavajo živali po 
tridesetih dneh ali kadarkoli 
kasneje, če ni nujno iz zdra-
vstvenih razlogov, ampak se 
za oddajo živali zelo potru-
dijo s fotografiranjem, ogla-
ševanjem in v komunikaciji 
s potencialnimi posvojitelji. 
Kljub temu so nekatere, za 
posvojitelje nezanimive ži-
vali v zavetišču več let, tako 
da je finančno breme za nji-
hovo oskrbo v celoti na za-
vetišču.

Prepoved usmrtitve zdrave živali
V parlamentarni obravnavi so spremembe in dopolnitve zakona o zaščiti živali. Glavni zakonski novosti sta prepoved usmrtitve zdrave živali v zavetišču po 
preteku trideset dni ter podaljšan rok plačevanja stroškov s strani občine za petnajst dni.

V poletnih mesecih je zavetišče Mačji dol polno zavrženih mladičkov. / Foto: Monika Koprivnikar 

Vilma Stanovnik

Kranj – Že dve leti poteka pro-
jekt, s katerim želi Mestna ob-
čina Kranj dvigniti nivo biva-
nja v največji kranjski sose-
ski. V tem času so strokovnja-
ki z različnih področij s po-
močjo prebivalcev ugotavlja-
li najbolj pereče težave. Prav 
tako so že pripravili in izved-
li nekaj manjših projektov, na 
sredini zaključni prireditvi v 
nekdanji trgovski šoli na Žu-
pančičevi ulici pa so pregle-
dali vse načrte. Med njimi je 
zlasti pomemben center za 
družine, ki bo pomenil nad-
gradnjo osrednjega otroške-
ga igrišča s pokrito igralnico, 
čajno kuhinjo, previjalnico in 

sanitarijami. Zgradili naj bi 
tudi kolesarski poligon, tako 
imenovani pumptrack. Na-
črtovana je tematska pove-
zovalna pot med Planinami, 
uredili in osvetlili naj bi pod-
hoda pod Cesto talcev in Ces-
to Rudija Šeliga, uredili naj bi 
skupnostni prostor na Plani-
ni 3 in urbani center na Pla-
nini 1. Poskrbljeno bo tudi za 
novo urbano opremo, od klo-
pi, smetnjakov, stojal za kole-
sa do pitnikov in korit. »V mi-
nulih letih smo res ogrom-
no naredili in prišli do toč-
ke, ko se projekti kristalizi-
rajo. Sedaj poteka projektira-
nje in pridobivanje gradbe-
nih dovoljenj, kjer je to pot-
rebno. S tem projektom smo 

prvi v Sloveniji in med prvi-
mi v Evropi. To pa zato, ker 
smo uspeli s participacijo jav-
nosti, s participacijo vas, ob-
čanov, ki ste s svojimi idejami 
pripomogli, da so se projek-
ti izoblikovali. Če bomo us-
pešni, kot vse kaže, da bomo, 
bomo imeli tudi pisarno pod-
pore za revitalizacijo tega ob-
močja, ki bo verjetno skupaj 
za staro mestno jedro. To pa 
pomeni, da bomo vsaj do leta 
2021 delno sofinancirani z 
evropskimi sredstvi,« je po-
vedal vodja urada za okolje 
in prostor pri Mestni občini 
Kranj Janez Ziherl in dodal, 
da je občina za projekt revita-
lizacije Planine dobila nagra-
do URBACT.

Planino želijo prenoviti
Po dveh letih je Skupina za prenovo soseske Planina pripravila idejne 
projekte, pri čemer se je vključevanje prebivalcev izkazalo kot dobra praksa.

Zaključna predstavitev novosti na Planini je pritegnila tudi domačine./ Foto: Primož Pičulin
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kulturni turi-
zem je med najbolj rastočimi 
vrstami potovanj, saj je kar 37 
odstotkov vseh potovanj po 
svetu povezanih z njim, nje-
gova rast pa je 15 odstotkov le-
tno, sta na delavnici povedali 
Neja Petek in Petra Goneli iz 
Agencije za razvoj komuni-
kacije v turizmu Nea Culpa, 
specializirane za kulturni tu-
rizem. Tudi na Škofjeloškem 
kulturna dediščina in sodob-
na ustvarjalnost predstavlja-
ta ključno prednost za turi-
zem. Prepoznavnost tega ob-
močja dviguje Škofjeloški 
pasijon, ob koncu leta 2016 
proglašen za Unescovo dedi-
ščino človeštva. Na delavni-
ci so ga večkrat omenili, med 
drugim tudi v kontekstu, 
kakšna doživetja najbolj za-
nimajo turiste: takoj za zgo-
dovinskimi znamenitostmi 
so to zgodovinske uprizori-
tve, saj gre za živo zgodovino, 
ki na sodoben način inter-
pretira kulturno dediščino. 
Škofjeloški pasijon s svojimi 
uprizoritvami vsakih šest let 
že predstavlja tak potencial, v 
vmesnem obdobju pa turisti 
od lani lahko njegovo zgodbo 
spremljajo na digitalizirani 
Romualdovi poti, kjer se tra-
dicija prepleta s sodobnimi 

tehnologijami. Kot nalašč je 
za turiste, ki želijo sami raz-
iskovati zgodbe okolja, ki ga 
obiščejo, so ugotavljali na de-
lavnici. Kultura bo osrednja 
tema slovenskega turizma v 
tem in prihodnjem letu, sta 
napovedali vodji delavnic in 
predstavili tudi več primerov 
dobrih praks v svetovnem in 
slovenskem turizmu.

Turisti si danes želijo ak-
tivnih doživetij, čim tesnej-
šega stika z lokalci in njiho-
vim življenjskim slogom, iz-
kusiti želijo kar najbolj av-
tentična doživetja. Takšen 

cilj zasleduje tudi projekt 
Kjer domujejo zgodbe, ki jo 
je na Škofjeloškem izvajalo 
več projektnih partnerjev, 
poleg občin Žiri in Gorenja 
vas - Poljane tudi Javni za-
vod Ratitovec Železniki, Lo-
ški muzej, Rokodelski cen-
ter DUO, Razvojna agencija 
Sora. Projekt, katerega dru-
ga faza se končuje 31. janu-
arja letos, je predstavila Lu-
cija Kavčič, direktorica Zavo-
da za kulturo in turizem Po-
ljanska dolina. Namen pro-
jekta je bil med drugim po-
pestriti ponudbo muzejev in 
kulturnih centrov na osnovi 
zgodb in jih povezati med se-
boj. Predstavila je konkret-
ne ukrepe: izdajo brošure, v 
kateri bodo obiskovalci lah-
ko zbirali žige obiskanih 
ustanov, vzpostavitev sple-
tne strani, pobarvanko za 

otroke, v muzejih in roko-
delskem centru bo na voljo 
tudi oprema, ki bo omogoča-
la, da si tudi obiskovalci izde-
lajo loški (in dražgoški) kru-
hek ali sami skujejo žebelj ... 
Skratka pričakujejo, da bodo 
s temi privlačnimi doživetji 
pritegnili čim več gostov. O 
tem, kako se bo predstavlja-
lo škofjeloško območje v po-
nudbi slovenskega turizma 
na tujem (največkrat v okvi-
ru slovenskih zgodovinskih 
mest, veliko se povezujejo 
zlasti z Idrijo), je udeležen-
cem povedala Andreja Križ-
nar iz Turizma Škofja Loka. 
Osrednji del delavnic pa je 
bil namenjen medsebojni 
izmenjavi predlogov in idej, 
kako oblikovati povezano 
ponudbo kulturno-turistič-
nih doživetij, in iskanju re-
šitev za skupno trženje. 

Turistom ponujajo zgodbe
Na dobro obiskani razvojni kulturno-turistični delavnici Kulturna doživetja Škofjeloškega so udeleženci 
prisluhnili možnostim, ki jih kulturni turizem predstavlja za slovenske in tuje obiskovalce in turiste. 
Predstavili so tudi projekt Kjer domujejo zgodbe. 

Dobro obiskana delavnica Kulturna doživetja Škofjeloškega

Willenpart računa, da bi 
pozno poleti oziroma zgo-
daj jeseni že izbrali izvajal-
ca, ki bi z deli lahko začel ko-
nec leta, če ne bo pritožb. 
Skupna projektantska oce-
na za obnovo dva kilometra 
dolgega odseka na Trebiji 
je 7,6 milijona evrov, obno-
va dobre pol kilometra dol-
gega odseka na Sovodnju pa 
bo vredna 1,7 milijona evrov. 

»Vrednost tega projekta, če 
bo seveda obveljala projek-
tantska ocena, predstavlja 
deset odstotkov letnega pro-
računa direkcije za naložbe 
v ceste. Letos imamo na pri-
mer na voljo 92 milijonov 
evrov,« je razložil Willen-
part in dodal, da bodo torej 
za financiranje omenjene 
naložbe v prihodnjih treh le-
tih namenili približno tri do 
štiri odstotke njihovega le-
tnega proračuna.

Devet milijonov evrov 
vredna naložba
31. stran

V članku »Nasprotujejo potvarjanju zgodovine«, ki je bil ob-
javljen na 1. in 3. strani torkovega Gorenjskega glasa, sta dve 
netočnosti. V poudarku o pohodih v Dražgoše smo napačno 
zapisali dolžino nočnega pohoda Po poti Cankarjevega bata-
ljona. Ta ni dolg 10 kilometrov, kot je zapisano, ampak 29,72 
kilometra. V povzetku govora Lare Jankovič je bilo napačno 
zapisano, da je bila »kritična do vladajočih, ki niso uzakonili 
rehabilitacije domobranstva«. Moralo bi pisati, da je bila »kri-
tična do vladajočih, ki niso uzakonili prepovedi rehabilitacije 
domobranstva«. Za napaki se opravičujemo. 

 Uredništvo

Popravka

Jože Košnjek

Dražgoše – Kulturno in turi-
stično društvo Dražgoše je v 
nedeljo, na dan proslave pri 
spomeniku, vabilo k cerkvi 
svete Lucije. Pred cerkvijo 
je bila razstava o petdesetle-
tnici zgraditve nove cerkve. 
Stara je bila požgana in po-
rušena, znameniti oltarji pa 
so bili rešeni in prepeljani 
na varno v Škofjo Loko. Na 
zunanjih panojih je z bese-
do in sliko obujen spomin 
na prizadevanja Dražgoša-
nov na gradnjo nove cerkve. 
Zasilno so jo več kot dvajset 
let imeli urejeno v eni od ba-
rak. Letošnje leto je za novo 
cerkev jubilejno, saj je bila 
posvečena junije leta 1968. 

Nova dražgoška cerkev ima 
sloves prve po vojni zgraje-
ne cerkve v Sloveniji. V dvo-
rani pod cerkvijo pa sta do-
mačina Dejan Zupanc in 
Rok Pintar, ki je tudi predse-
dnik Kulturnega in turistič-
nega društva Dražgoše, pri-
kazala leta 2015 posnet film 
Dražgoše – Pri nas je sonce 
doma in računalniško prip-
ravljen prikaz središča sta-
rih Dražgoš. Avtor prvega 
filma je Dejan Zupanc, ki 
želi, da bi ga videlo čim več 
obiskovalcev Dražgoš. Pot-
rebne informacije o mož-
nem ogledu so na spletni 
strani društva. Rok Pintar 
pa je na osnovi starih foto-
grafij pripravil film o središ-
ču starih Dražgoš s cerkvijo, 

mežnarijo, šolo, prosvetnim 
domom in župniščem. Po-
vedal je, da bo slikovni spo-
min na nekdanjo vas še do-
polnjeval. Dražgoše so bile 

pred drugo svetovno vojno 
tudi zaradi številnih obisko-
valcev, ki so prihajali gledat 
znamenite oltarje, urejena 
vas.

Razstava o cerkvi, film o Dražgošah
Dražgošani so v nedeljo vabili na ogled razstave o gradnji nove cerkve, filma o Dražgošah in jaslic.

Dejan Zupanc in Rok Pintar pred sliko središča nekdanjih 
Dražgoš / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Sorica – Rekonstrukcija regi-
onalne ceste Sorica–Podrošt 
bi se utegnila nadaljevati že 
v začetku marca, je na zadnji 
seji občinskega sveta poro-
čal župan Železnikov Anton 
Luznar. Konec decembra se 
je v zvezi s tem sestal s pred-
stavniki Gorenjske gradbe-
ne družbe in Krajevne skup-
nosti Sorica. »Predstavnika 
izvajalca je zanimalo, če bi 
lahko že začeli graditi, a se s 
tem nismo strinjali, saj cesta 
v času zime ne sme biti zapr-
ta. Če smo toliko časa čaka-
li, bomo pa še kakšen mesec. 
Gradnja se bo tako okvirno 
začela okoli 1. marca, odvis-
no od vremenskih pogojev,« 
je razložil župan. Direkcija 
za infrastrukturo je 3,5 mili-
jona evrov vredno pogodbo z 
Gorenjsko gradbeno družbo 
podpisala v začetku novem-
bra, rok za izvedbo pa je 14 
mesecev. Letos jih torej čaka 
intenzivna gradnja. »Njihov 

cilj je obnoviti oba manjka-
joča odseka in križišče ter da 
bi do konca leta preplastili 
cesto z grobim asfaltom,« je 
razložil župan.

Letos se bo nadaljevala 
tudi sanacija usadov na re-
gionalni cesti Sorica–Petro-
vo Brdo, ki je doslej običajno 
služila za obvoz med grad-
njo ceste proti Sorici. Kot 
zagotavljajo na direkciji, re-
konstrukcija ceste Podrošt–
Sorica ne bo ovirana, saj 
bodo dela na cesti proti Pe-
trovemu Brdu izvajali ob 
krajših polovičnih zaporah. 
Sanacijo usadov na tej cesti 
bi sicer že morali končati, a 
je prišlo do sprožitve novih 
usadov na brežinah, pred-
videnih za sanacijo. »Inter-
ventno je bilo treba izdela-
ti dopolnitev projektne do-
kumentacije, kar je razlog 
za kasnitev pri napredova-
nju gradbenih del. Ta naj bi 
bila predvidoma končana do 
konca junija,« so še pojasni-
li na direkciji.

Z gradnjo bodo počakali 
na konec zime
Nadaljevanje del na regionalni cesti v Sorico 
morda že v začetku marca

 Škofjeloški pasijon s svojimi uprizoritvami vsakih šest 
let predstavlja izjemen kulturno-turistični potencial, 
v vmesnem obdobju pa turisti od lani lahko njegovo 
zgodbo spremljajo na digitalizirani Romualdovi poti, 
kjer se tradicija prepleta s sodobnimi tehnologijami. 

Trzin – Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija PZS, 
Zavod za šport RS Planica, Planinsko društvo Onger Trzin 
in Osnovna šola Trzin vabijo jutri, 20. januarja, na že 29. 
tekmovanje Mladina in gore, ki bo na Osnovni šoli Trzin, od 
koder prihajajo lanskoletni zmagovalci. Na tekmovanju se 
bo v planinskem znanju teoretično in praktično pomerilo 20 
štiričlanskih osnovnošolskih ekip, najboljših na regijskih tek-
movanjih, in letos tretjič 19 dvočlanskih srednješolskih ekip, 
ki so se prijavile na ta izziv. V sklopu tekmovanja je organi-
ziran tudi likovni natečaj Moja sanjska gora. Uradni začetek 
tekmovanja bo ob 10. uri, finale s kvizom in skritim gostom 
ob 14.30, zaključek s podelitvijo nagrad pa ob 16. uri.

Državno tekmovanje Mladina in gore jutri v Trzinu
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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

Jasna Paladin

Domžale – V prostorih Ob-
čine Domžale so v ponede-
ljek, 15. januarja, pripravili 
slavnostni podpis letošnjih 
pogodb o štipendiranju. Ob-
čina želi na tak način že vrsto 

let pomagati uspešnim dija-
kom in študentom, ki se šo-
lajo doma in v tujini in ki so 
predani svojemu šolanju in 
ambicijam, ter pomagati di-
jakom in študentom iz soci-
alno ogroženih družin. Na 
tokratni javni razpis se je 

prijavilo 34 kandidatov, dva-
indvajset jih je izpolnjevalo 
pogoje.

»Občina Domžale je v šol-
skem letu 2017/2018 podeli-
la skupno petnajst štipendij, 
od tega trinajst štipendij za 
nadarjene dijake in študente, 

eno za socialno šibkega štu-
denta in eno štipendijo za 
študenta, ki študira v tujini. 
Celoletna štipendija za dija-
ke znaša 181 evrov, za študen-
te 237 evrov mesečno in se 
izplačuje za nazaj. V obdobju 
od šolskega leta 1995/1996 
do vključno 2017/2018 je 
bilo podeljenih 275 štipen-
dij,« pravijo na Občini Dom-
žale, kjer v zameno za štipen-
dije od dijakov in študentov 
pričakujejo obvezno opravlja-
nje študijske prakse v občin-
ski stavbi ali katerem od jav-
nih zavodov. 

Mlade štipendiste je poz-
dravil tudi župan Toni Dra-
gar in jim zaželel veliko 
uspehov pri šolanju, in da 
bi delali tisto, kar jih veseli.

Občinski svetniki so ko-
nec leta 2017 sprejeli tudi 
nekaj sprememb Odloka o 
štipendiranju, tako da po no-
vem za prejemanje občinske 
štipendije ne velja več pogoj, 
da kandidat ne prejema ka-
tere druge štipendije.

Novi štipendisti Občine Domžale
Občina je v zadnjih dvaindvajsetih letih podelila že 275 štipendij za svoje dijake in študente.

Letošnji novi štipendisti Občine Domžale / Foto: Vido Repanšek (Občina Domžale)

Aleš Senožetnik

Kamnik – V prostorih Doma 
kulture Kamnik je v četrtek 
potekala druga konferenca o 
kulturi, na kateri so se člani 
kamniških kulturnih društev 
zavzeli za čimprejšnjo obno-
vitev zveze kulturnih društev. 
Konference se je udeležilo ka-
kšnih dvajset predstavnikov 
društev, prisostvovala pa sta ji 
tudi poslanka državnega zbo-
ra dr. Julijana Bizjak Mlakar 
in upravnik Doma kulture 
Kamnik in vodja oddelka kul-
ture na Zavodu za turizem, 
šport in kulturo Kamnik dr. 
Tomaž Simetinger.

Pobudnik obuditve zve-
ze kulturnih društev Simon 
Skalar je zbrane seznanil, da 
bo vloga zveze zagovorniška 
in ne bo imela vloge nepo-
srednega financerja kot nek-
daj. Po Skalarjevih besedah 
je namen zveze izboljšanje 

pogojev za delovanje ljubi-
teljske in profesionalne kul-
ture, saj kot je dejal, zdru-
žena kulturna društva lah-
ko skupaj dosežejo veliko 
več, kot pa vsako posame-
zno društvo posebej. V raz-
govoru so kulturniki pouda-
rili več težav, s katerimi se so-
očajo. Želijo si prevetritve se-
danjega razpisa za sofinanci-
ranje kulturnih organizacij 
v občini Kamnik, ki društva 
postavlja v konkurenčen po-
ložaj, kulturniki pa si poleg 
povečanja sredstev, ki jih ob-
čina namenja kulturnim de-
javnostim, želijo tudi sodelo-
vati pri oblikovanju postop-
ka razdeljevanja sredstev in 
priprave strategije o kulturi.

Društva nameravajo do nas-
lednjega sestanka s predlogi 
in pripombami dopolniti pre-
dlagan statut in se lotiti obliko-
vanja programa. Ustanovitve 
zveze pa si želijo čim prej.

Kamniški kulturniki bodo 
ustanovili zvezo
Kamniški kulturniki želijo poenoteno zastopati 
interese kulture v občini. Kot je bilo slišati na drugi 
konferenci o kulturi, se bodo zavzeli za prevetritev 
sistema financiranja kulturnih organizacij.

Predstavniki kamniških kulturnih organizacij so pozvali  
k čimprejšnji ustanovitvi zveze.

Aleš Senožetnik

Praprotna Polica – Avto-
hiša Jenko stoji v središ-
ču vasi Praprotna Polica pri 
Cerkljah. Družinsko podje-
tje s tremi zaposlenimi vodi-
ta brat in sestra Tadej in Ro-
mana Jenko. Avtomehanič-
ni začetki podjetja pa sega-
jo v čas pred dobrimi štiri-
desetimi leti, ko je njun da-
nes že pokojni oče Matevž 
odprl manjšo avtomehanič-
no delavnico v garaži doma-
če hiše.

»Brat je očetu že vsesko-
zi pomagal, po njegovi smrti 
pa sta z mamo tudi prevze-
la vodenje podjetja, dokler se 
jima nisem pred dobrim le-
tom dni, ko se je mama upo-
kojila, pridružila še jaz,« pri-
poveduje Romana Jenko, ki 
v podjetju ureja administra-
cijo in še mnogo drugih stva-
ri. »Vsak dela vse, saj smo 
majhna ekipa. Poleg naju z 
bratom je v podjetju še iz ča-
sov, ko je delavnico vodil oče, 
zaposlen tudi serviser. Vese-
li smo, da nam je zvest tako 
dolgo časa, dobrega delavca 
je namreč težko dobiti, poleg 
tega pa je to tudi kazalnik, da 
je pri nas zadovoljen,« še do-
daja Romana Jenko.

Lani jih je razveselila na-
grada za serviserja leta, 
ki ga Citroën podeljuje 

serviserjem, ki dosegajo 
najboljše rezultate na po-
dročju poprodaje in s kate-
rim so tudi stranke najbolj 
zadovoljne. »Med kakšnimi 
tridesetimi pooblaščenimi 
serviserji smo verjetno s tre-
mi zaposlenimi najmanjši 
izmed vseh. A veliko damo 
na osebni stik s stranko, in 
kot kaže, se to obrestuje,« 
pojasnjuje Jenkova, ki do-
daja, da jim veliko strank 
zvestobo izkazuje že leta. 
»Stranka ceni, da si zanjo 

vzameš čas, jo poslušaš in 
ji seveda hitro in kvalitetno 
rešiš težavo. V vseh teh le-
tih smo z nekaterimi posta-
li že pravi prijatelji. Stran-
ke se vračajo, nas priporo-
čajo drugim in to nam veli-
ko pomeni.« Večina strank 
seveda prihaja z območja 
Gorenjske, a kot pravi Jen-
kova, se nekateri pripeljejo 
tudi iz sosednje Avstrije in 
celo Prekmurja.

V Avtohiši Jenko jekle-
nim konjičkom ponujajo 

c elostno rešitev. Poleg ser-
visa in vulkanizerskih del so 
namreč v sodelovanju s po-
dizvajalci strankam na vo-
ljo tudi kleparska in ličarska 
dela ter rešitve s področja av-
toelektrike.

Večjih širitev v prihodnje 
ne načrtujejo. Želijo pred-
vsem nadaljevati tradicijo 
manjše družinske avtome-
hanične delavnice, ki slovi 
po osebnem stiku s stranka-
mi, saj jim je to do zdaj pri-
našalo najboljše rezultate.

Za stranko si vzamejo čas
Nagrado za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën lanskega leta je dobilo podjetje Avtohiša Jenko 
iz Praprotne Police.

Tadej in Romana Jenko ter serviser Jože Gosar iz podjetja Avtohiša Jenko z nagrado za 
najboljšega serviserja Citroënovih vozil
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Igor Kavčič

Ljubljana – Morda gostite-
ljica novinarske konference 
Upravnega odbora Prešer-
novega sklada ljubljanska 
SNG Opera in balet ni bila 
izbrana naključno in je bila 
že namig o enem od obeh le-
tošnjih prejemnikov Prešer-
novih nagrad, namreč ba-
letniku Janezu Mejaču. Pri-
znani slovenski baletni so-
list, koreograf in režiser je 
najvišjo slovensko nagrado 
v slovenski umetnosti prejel 
za življenjsko delo, prav tako 
za izjemen in prepoznaven 
ustvarjalni opus pa je Pre-
šernovo nagrado prejel pe-
snik, prevajalec in publicist 
Boris A. Novak. 

Preden pa smo izvedeli 
imena nagrajencev, je pred-
sednik upravnega odbora 
Prešernovega sklada Vinko 
Möderndorfer namenil ne-
kaj besed lani spremenje-
nemu zakonu o Prešernovi 
nagradi, ki ga je sicer spod-
budil prav jeseni 2016 ime-
novan novi odbor. Pove-
dal je, da je odbor sicer od-
dal pripombe na novi zakon, 
izmed katerih so bile neka-
tere upoštevane, spet dru-
ge ne. »Zadovoljni smo, da 
je zakonodajalec upošteval 
naš predlog za šest names-
to dosedanjih štirih strokov-
nih komisij. Odslej bodo 
predloge za nagrajence 

sprejemale komisije za knji-
ževnost, glasbo, uprizorit-
vene umetnosti, avdiovizu-
alne umetnosti, likovne in 
novomedijske umetnosti 
ter komisija za oblikovanje 
in arhitekturo. Vsaka bo šte-
la sedem članov,« je povedal 
Möderndorfer in dodal, da 
je bila upoštevana tudi po-
buda, da upravni odbor od-
ločitve o nagrajencih spreje-
ma zgolj na podlagi predlo-
gov strokovnih komisij. Te 
sicer potrdi vlada, torej se 
politiki vendarle ne da po-
polnoma izogniti. Po novem 

bodo za nagrade Prešerno-
vega sklada štela umetniška 
dela iz obdobja zadnjih treh 
in ne dosedanjih dveh let. 

Se pa v odboru ne strinja-
jo z določbo, da se dobitni-
ki nagrad razglasijo že 3. de-
cembra, zlasti pa se jim zdi 
nesmiselno uveljavljanje na-
čela spolne uravnoteženosti 
pri izboru nagrajencev. Stro-
kovne komisije lahko izbere-
jo vsaka po dva nagrajenca za 
življenjsko delo, kar pomeni, 
da upravni odbor lahko sprej-
me dvanajst predlogov tako 
za veliko kot malo nagrado. 

Pripravili so tudi novo li-
kovno podobo Prešernove-
ga sklada. Na javni natečaj 
je prispelo 33 predlogov, žiri-
ja pa je izbrala rešitev obliko-
valke Vesne Vidmar. 

Avtorja letošnje proslave 
in svečane podelitve nagrad 
bosta plesalca in koreogra-
fa Rosana Hribar in Gregor 
Luštek, nagrajenca Prešer-
novega sklada za leto 2015. 
»Proslava bo izvedena sko-
zi ples in glasbo, šlo bo za 
združevanje tradicionalne-
ga z nečim svežim, kar izra-
ža duh časa in je aktualno. 
K sodelovanju sva povabi-
la Simfonični orkester SNG 
Opera in balet Maribor pod 
vodstvom Simona Krečiča 
ter raperje Omarja, Trka-
ja, Zlatka in Mirka. V plesu 
bodo predstavljene različne 
zvrsti, vsaka izmed njih in-
terpretira tudi Prešerna, nje-
govo poezijo – bodisi uglas-
beno in intepretirano skoz 
plesni dialog bodisi bo šlo za 
stvaritev, ki je nastala po nav-
dihu Prešerna,« je povedala 
Rosana Hribar.

Umetniško raznolik nabor 
nagrajencev

V nadaljevanju so predstav-
niki posameznih strokovnih 
komisij, letos so bile še zad-
njič štiri, predstavili letoš-
nje lavreate. Najprej nagra-
jence Prešernovega sklada. 

Nagrade prejmejo: akadem-
ski snemalec Marko Brdar 
za filmski opus zadnjih dveh 
let, igralec Matej Puc za vlo-
ge, ustvarjene v zadnjih dveh 
letih v Mestnem gledališču 
ljubljanskem, dramatičarka 
in performerka Simona Se-
menič za ustvarjalni opus 
zadnjih dveh let, koreografi-
nja in baletna solistka Vane-
tina Turcu za vrhunske do-
sežke v zadnjih dveh letih, še 
posebno za dramsko zasno-
vo baletne mojstrovine Ev-
genij Onjegin, fotograf Boris 
Gaberščik za seriji Solve et 
Coagula in Von Dieser Welt 
ter intermedijska umetnica 
Maja Smrekar za delo K-9_
topologija.

Kot je zapisano v uvodu, bo 
letošnjo Prešernovo nagrado 
prejel pesnik, dramatik pre-
vajalec in publicist Boris A. 
Novak za izjemen in prepo-
znaven ustvarjalni opus. Po-
leg naštetega je Boris A. No-
vak tudi angažiran javni inte-
lektualec, literarni znanstve-
nik in univerzitetni preda-
vatelj, ki slovensko literarno 
in, širše, kulturno krajino po-
membno oblikuje že štiride-
set let. V veličastnem epu Vra-
ta nepovrata je pesnik porabil 
vse svoje veščine, zaposlil ves 
register pesniških postopkov, 
je med drugim v obrazložitev 
zapisal Goran Dekleva. 

Prešernovo nagrado za ži-
vljenjsko delo prejme Janez 

Mejač, mojster baleta, ume-
tnik, koreograf, režiser in 
prvi solist ljubljanskega ba-
leta, ki je s svojim neizmer-
ljivim plesnim opusom in 
umetniškimi izraznimi glo-
binami zaznamoval sloven-
sko baletno umetnost dvaj-
setega stoletja. Kar dve dese-
tletji je vladal slovenski ba-
letni umetnosti, ji daroval 
svojih izrednih 84 solistič-
nih vlog, ki jih je oblikoval s 
26 domačimi in tujimi kore-
ografi, je v obrazložitev zapi-
sal Tomaž Rode.

Ob zaključku je pred-
sednik upravnega odbora 
Prešernovega sklada Vin-
ko Möderndorfer dejal še, 
da njihov namen letos ni bil 
ne programski ne »ideolo-
ški«, da letošnje nagrade na 
neki način segajo od klasič-
ne baletne umetnosti prek 
dramske igre in fotografije 
do intermedijske umetno-
sti. »Slovenski umetno-
sti smo vrata odprli na ste-
žaj. Če je ples pogosto spre-
gledan, prav tako fotografi-
ja, sta letos oba nagrajena. 
In prav tako dramatika in 
nova, drzna in provokativna 
intermedijska umetnost.« 
Seveda je seznam tistih, ki 
si zaslužijo take nagrade, 
še dolg, je povedal, zatorej 
se v prihodnjih letih lahko 
nadejamo še mnogih zani-
mivih in kvalitetnih nagra-
jencev.

Od klasike do sodobne umetnosti
Prešernovi nagradi bosta letos prejela pesnik Boris A. Novak in baletnik Janez Mejač. Avtorja letošnje proslave in svečane podelitve nagrad bosta plesalca  
in koreografa Rosana Hribar in Gregor Luštek. Novo likovno podobo Prešernovega sklada je pripravila oblikovalka Vesna Vidmar.

Preteklo leto je bilo leto Borisa A. Novaka, v velikem slogu 
ga je zaznamoval z epom Vrata nepovrata, pred tem pa je 
izšla prenovljena izdaja zakladnice pesniških oblik Oblike 
duha. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – V Zgodovinskem 
arhivu Ljubljana (ZAL) so 
na novinarski konferen-
ci predstavili različne aktiv-
nosti na temo praznovanja, 
ki se bodo odvijale vse leto. 
Tako v Ljubljani kot v štirih 
enotah, ki sodijo pod okrilje 
arhiva, v Novem mestu, Idri-
ji, Kranju in Škofji Loki.

Kot je uvodoma povedal 
direktor arhiva Mitja Sadek, 
na začetku zgodbe ne stoji ar-
hivist, ampak ljubljanski žu-
pan Ivan Hribar, ki je vode-
nje mesta prevzel po potresu 
leta 1895, in že takrat ugoto-
vil, da je bil ta zelo zanemar-
jen in neurejen. Zato je uve-
del delovno mesto mestne-
ga arhivarja in nanj sprejel 
pesnika in duhovnika Anto-
na Aškerca, ki tako velja za 
prvega poklicnega arhivarja 

na Slovenskem. Čeprav so 
tedaj z mnogih strani priha-
jale opazke, češ da je njego-
va arhivarska služba le neka-
kšna sinekura, se je Aškerc 
v resnici lotil urejanja ar-
hivskih dokumentov z vso 
resnostjo. Aškerc je začel z 
delom 15. julija 1898, zato 
arhiv ta dan praznuje kot 
svoj rojstni dan. 

Zgodovinski arhiv Ljublja-
na je nastal iz Mestnega ar-
hiva ljubljanskega in je ta čas 
največji slovenski regional-
ni arhiv, ki pokriva osrednjo 
Slovenijo in dvajset uprav-
nih enot. »Arhiv ima pet or-
ganizacijskih enot s sedeži 
v Ljubljani, Kranju, Novem 
mestu, Škofji Loki in Idriji 
in skupaj hrani več kot 15 te-
kočih kilometrov arhivske-
ga gradiva. Gre za gradivo 
z vseh področij človekove-
ga ustvarjanja od 14. stoletja 

pa vse do danes. V depojih 
varno hranimo različno gra-
divo, od zgodovinsko po-
membnih listin, različnega 
spisovnega gradiva, razgle-
dnic, fotografij do načrtov, 
avdiovizualnega in elektron-
skega gradiva …« je povedal 
Sadek; da je najstarejša oh-
ranjena listina, ki se vsebin-
sko nanaša na Ljubljano, iz 
leta 1320. 

Praznovanje so začeli že 
v torek v Slovenski kinoteki 
s projekcijo treh kratkih iz-
obraževalnih filmov. Scena-
ristka vseh treh filmov je ar-
hivistka Marjana Kos, zad-
nja dva o kulinariki in o zgo-
dovini avtomobilizma na 
Slovenskem pa je v sodelo-
vanju s Studiom Virc prip-
ravila lani. »V arhiv priha-
jajo različne skupine lju-
di in pogosto opažamo, da 
obiskovalci zelo malo vedo 

o našem pomenu in delu. 
Ocenila sem, da je filmski 
mediji tisti, ki ima največji 
učinek v javnosti, primeren 
je za splet, lahko si ga večkrat 
ogledamo,« je o motivu za 
pripravo kratkih filmov po-
vedala Kosova. 

V marcu bodo na spletni 
strani ZAL objavljeni digi-
talizirani zapisniki sej lju-
bljanskega mestnega sveta 
od leta 1520 pa vse do 1786. 
Zapisniki omogočajo vpog-
led v zgodovino mesta Lju-
bljane, kakršnega nima no-
beno mesto daleč naokoli. 
Na začetku aprila bo ZAL kot 
vsako leto predstavil svojo 
dejavnost na kulturnem ba-
zarju v Cankarjevem domu, 
maja pa bodo predstavili tre-
tjo slikanico o miški Mici 
z naslovom Miška Mica in 
njeni egipčanski predniki 
z gradu Fužine. Z dnevom 

odprtih vrat v vseh petih 
enotah bodo 9. junija obe-
ležili mednarodni arhivski 
dan. Svoj 120. rojstni dan bo 
arhiv praznoval 15. julija, ko 
bo v razstavišču enote v Lju-
bljani odprta priložnostna 
razstava o zgodovini arhiva, 
glavni dogodek v letu pra-
znovanja se bo sredi oktobra 
odvil v Zgodovinskem atriju 
Mestne hiše v Ljubljani, ko 
bo odprta arhivska razstava 
o prelomnem letu 1918. Raz-
stava je timsko delo arhivistk 

iz vseh petih enot ZAL pod 
vodstvom Judite Šega, vodje 
škofjeloške enote. Že od leta 
2014 arhiv na svoji spletni 
strani enkrat mesečno obja-
vlja svoje najzanimivejše ar-
hivske dokumente v seriji z 
naslovom Arhivalija mese-
ca. Letos bodo tako posebej 
poudarili najbolj reprezen-
tativno arhivsko gradivo, ki 
se bo vsakokrat navezalo na 
eno dekado iz bogate zgodo-
vine delovanja arhiva, torej 
dvanajstkrat po deset let.

Sto dvajset arhivskih let
Zgodovinski arhiv Ljubljana, v katerega sodita tudi enoti v Kranju in Škofji Loki, letos praznuje sto 
dvajset let obstoja. V jubilejnem letu pripravljajo številne dogodke, namenjene javnosti.

Pred Zgodovinskim arhivom Ljubljana; ob fordu A, ki 
je letnik 1930, in njegovem lastniku Martinu Smrtniku 
scenaristka kratkega filma o zgodovini avtomobilizma 
Marjana Kos in direktor arhiva Mitja Sadek / Foto: Tina Arh (arhiv ZAL)
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Kranj – Plavalni klub Triglav 
Kranj vsako leto konec mese
ca januarja prireja mednaro
dno plavalno tekmovanje, ki 
se letos imenuje Boštjanov 
dr. Fig. Ime tekmovanja je 
povezano s kranjskim kultur
nim praznikom, saj je posve
čeno največjemu slovenske
mu pesniku Francetu Pre
šernu, ki so ga otroci po znali 
pod imenom dr. Fig. Kot pra
vijo organizatorji, so tekmo
vanje posvetili tudi svojemu 
preminulemu prijatelju, so
delavcu in gonilni sili kranj
skega plavanja Boš tjanu Pa
vliču. »V povezavi z osnovno 
idejo je tekmovanje name
njeno najmlajšim kategori
jam plavalk in plavalcev, sta
rim med osem in 15 let. Tako 
tudi letos pričakujemo okoli 
petsto tekmovalcev in tekmo
valk iz vseh slovenskih klu
bov, poleg njih pa še mlade 
iz nekaterih drugih držav, od 
Srbije in Hrvaške do Avstrije 
in Italije. Po tradiciji zadnjih 
let bomo poskrbeli za spek
takularno prireditev, ki jo bo 
poleg plavalnega tekmovanja 
spremljalo vrsto vzporednih 

dogodkov, kot na primer na
stop najboljših slovenskih 
sinhronih plavalk. Finalni 
nastopi bodo potekali v soju 
žarometov in ob predvajanju 
ključnih trenutkov preko ve
likega ekrana. Pri pravljamo 
tudi svečani prihod dr. Fran
ceta Prešerna in Primičeve 
Julije v spremstvu balerin iz 
Baletne šole Stevens ter ne
kaj zanimivih glasbenih točk. 
Želimo prikazati, da je tudi 
plavanje zanimivo tako za 
gledalce kot nastopajoče, zla
sti pa si želimo, da je tekmo
vanje spodbuda mladim za 
treninge,« je v imenu organi
zatorjev iz Plavalnega kluba 
Triglav Kranj povedal Roni 
Pikec in dodal, da so veseli, 
ker se bo slavnostnega odpr
tja udeležil predsednik Repu
blike Slovenije Borut Pahor, 
prav tako pa bo nastopajoče 
in navijače pozdravil župan 
Boštjan Trilar.

Jutrišnje tekmovanje v 
olimpijskem bazenu bo po
tekalo pod častnim pokrovi
teljstvom Republike Slove
nije, začelo pa se bo s pred
tekmovanji ob 8.30. Fina
li se bodo začeli ob 17.30, še 
prej pa bo svečano odprtje.

Plavalni spektakel
V kranjskem bazenu bo jutri potekalo že dvajseto 
mednarodno tekmovanje za mlade plavalce.

Vilma Stanovnik

Kranj – Pred odhodom na 
svetovno prvenstvo v poletih, 
ki ta konec tedna poteka v 
Oberstdorfu, se je v prostorih 
dolgoletnega zlatega spon
zorja nordijskih disciplin 
banke Sberbank predstavila 
šestčlanska slovenska ekipa.

»Izbira potnikov za sve
tovno prvenstvo v poletih v 
Oberstdorfu je bila lahka. 
Izbrani fantje so tudi na no
voletni turneji pokazali svo
je, uvrščali so se med tride
seterico, in če si tam zra
ven, si tudi na velikankah 
močan. Vesel sem, da ima
mo pravico nastopa s petimi 
predstavniki po zaslugi Pe
tra, ki je z naslovom svetov
nega prvaka poskrbel za do
datno kvoto. Šesti tekmova
lec bo izločen po prvih pole
tih pred kvalifikacijami,« je 
povedal glavni trener sloven
ske reprezentance v smučar
skih skokih Goran Janus, 
ki je odločil, da na 25. sve
tovno prvenstvo v poletih v 
Oberstdorf potujejo aktual
ni svetovni prvak s Kulma 
2016 Peter Prevc, izkušeni 
Jernej Damjan ter debitan
tje Anže Semenič, Žiga Je
lar, Tilen Bartol in Domen 
Prevc.

»Mislim, da ni nobena 
skrivnost, da je cilj medalja – 
in k temu bomo tudi streme
li. Kdo bo skakal na nedeljski 
ekipni tekmi, bo znano po 

sobotnih poletih. Odločal bo 
celoten vtis obeh dni letenja. 
Vemo, da se v skupni sešte
vek posamezne tekme štejejo 
poleti v petek in soboto, tako 

da bomo po tej tekmi tudi do
ločili ekipo za nedeljo,« je še 
dodal Janus.

»Še vedno pravim, da 
zdaj še ni čas za obujanje 

spominov, ampak je treba 
stremeti naprej, da bo nas
talo še več spominov, ki jih 
bomo lahko obujali,« je po
vedal Peter Prevc.

Sicer pa se je program v 
Oberstdorfu začel včeraj z 
uradnim treningom in kva
lifikacijami, če bo vse po sre
či z vremenom, pa bo prvi 
vrhunec danes ob 16. uri, 
ko je na sporedu prva posa
mična tekma. Tej bo sledila 
druga serija. Jutri bosta prav 
tako ob 16. uri najprej na 
sporedu tretja in nato četrta 
serija. Nedeljska ekipa tek
ma bo na sporedu ob 16. uri.

Čas je za nove spomine
Aktualni svetovni prvak v smučarskih poletih Peter Prevc je pred odhodom na svetovno prvenstvo  
v poletih povedal, da ni čas za obujanje spominov izpred dveh let, temveč je čas, da nastanejo  
novi lepi spomini na Oberstdorf.

Aktualni svetovni prvak v smučarskih poletih iz Kulma 2016 Peter Prevc ne želi obujati 
spominov, temveč je pripravljen, da v Oberstdorfu nastanejo novi. / Foto: Andrej Tarfila

Slovenija je na SP v poletih osvojila šest medalj. Robert 
Kranjec je bil svetovni prvak v Vikersundu leta 2012, 
Peter Prevc je uspeh ponovil na Kulmu leta 2016. 
Svetovni podprvak je leta 1988 v Oberstdorfu postal 
Primož Ulaga, bronasto medaljo je na Kulmu leta 
1996 osvojil Urban Franc, tako kot v Harrachovu leta 
2012 Peter Prevc. Naši imajo tudi ekipno bronasto 
medaljo iz Vikersunda 2012, ki so jo osvojili Robert 
Kranjec, Jure Šinkovec, Jurij Tepeš in Jernej Damjan.

Kranj – Jutri in v nedeljo bo Rogla gostila svetovni pokal v de-
skanju na snegu. Na sporedu sta dva paralelna veleslaloma. 
Med svetovno elito na startu kar sedem naših tekmovalcev 
in tekmovalk. Med dekleti bosta ob izkušeni olimpijki Glorii 
Kotnik na startu še Iva Polanec ter Sara Goltes. Na čelu močne 
moške posadke bo štajersko-gorenjska naveza Rok Marguč-
Žan Košir, iz ozadja pa bo elitno šestnajsterico napadel še 
en štajersko-gorenjski dvojec – Tim Mastnak in Jure Hafner.

Najboljši deskarji se zbirajo na Rogli

Zagreb – Potem ko je slovenska moška članska reprezentanca 
na zadnji tekmi prvega dela evropskega prvenstva v sredo 
zvečer z 28 : 19 premagala Črno goro, se je uvrstila v drugi 
del tekmovanja, ki se danes začenja v Varaždinu. Po porazu 
z Makedonijo in delitvi točk z Nemčijo, kar je sprožilo veliko 
slabe volje in pomislekov glede sojenja, naši v nadaljevanje 
tekmovanja vstopajo z eno točko, pomerili pa se bodo z Dan-
sko, Španijo in Češko. Prvi obračun v Varaždinu jih danes ob 
18.15 čaka proti Danski.

Naši rokometaši že v Varaždinu

Kranj – Hokejisti kranjskega Triglava so uvrstili v polfinale 
državnega prvenstva, kjer bo njihov nasprotnik SŽ Olimpija. V 
četrtfinalu so namreč v dveh tekmah izločili hokejiste Playboya 
Slavije. Najprej so zmagali v Zalogu z 8 : 0 in nato še v Kranju 
s 6 : 1. Kar je uspelo Kranjčanom, pa ni uspelo hokejistom MK 
Bled, ki so v četrtfinalu imeli za nasprotnika ekipo ECE Celje. 
Celjani so bili dvakrat boljši, saj so na Bledu zmagali s 3 : 0, 
v Celju pa s 6 : 4. Do prve polfinalne tekme je še kar nekaj 
časa in v tem času bodo moštva odigrala tekme v Alpski in 
mednarodni hokejski ligi. Kranjčane že jutri čaka težka tekma, 
saj odhajajo v Beograd k Crveni zvezdi. Tekme bodo odigrali 
tudi hokejisti v Alpski hokejski ligi. Oba predstavnika Slovenije, 
SIJ Acroni Jesenice in SŽ Olimpija, sta med tednom odigrala 
tekmi s hokejisti Red Bull Hockey Junior in bila oba poražena. 
SŽ Olimpija je izgubila s 4 : 2, SIJ Acroni Jesenice pa s 6 : 2. Že 
jutri oboje nova preizkušnja. Hokejisti HDD SIJ Acroni Jeseni-
ce bodo gostovali pri Alge Elastic Lustenau, SŽ Olimpija pa pri 
WSV Sterzing Broncos Weihenstephan. V nedeljo Jeseničane 
čaka še gostovanje pri moštvu VEU Feldkirch.

Triglav že v polfinalu

Maja Bertoncelj

Rateče – Ta konec tedna se v 
Planici pod Ciprnikom obe
ta dvodnevni tekaški spored. 

Jutri se bodo najbolj
ši smučarski tekači na sve
tu pomerili v sprintu, od ka
terega največ pričakujejo 
tudi v številni slovenski re
prezentanci. Potekal bo v 
klasični tehniki, ki najbolj 
ustreza Anamariji Lampič 
in Katji Višnar. Pred dvema 
letoma je bila na domačem 
prizorišču najvišje na sed
mem mestu Vesna Fabjan, 
a sprint je bil takrat v njeni 
močnejši prosti tehniki. Na 
zadnjem sprintu pred Plani
co se je v Dresdnu v Nemči
ji v izločilne boje uvrstila kar 
šesterica Slovenk in Sloven
cev, kar je dober obet. Tam 
je manjkala Lampičeva, ki 
se je po novoletni tekaški 

turneji umaknila na trening 
in se pripravljala za doma
či vrhunec sezone, kar je bil 
dogovor s trenerjem že prej. 
Želi si dobro utrjene proge, 

sproščenosti in seveda dob
rega rezultata.

Dogajanje v sklopu tekmo
vanja svetovnega pokala se 
bo začelo že danes v Kranjski 

Gori z Nočnim sprintom, ob 
20. uri bo tudi predstavitev 
ekip. Jutri se bodo kvalifika
cije sprinta v Planici zače
le ob 10.30, finale pa ob 13. 
uri. V nedeljo bosta preiz
kušnji na razdalji. Ob 9.30 
bo start za ženske na deset 
kilometrov v klasični tehni
ki, v istem koraku se bodo ob 
12.30 na start podali še moš
ki na 15 kilometrov. Tekme v 
Planici bodo za številne zelo 
pomembne, saj se bližajo 
olimpijske igre. Odmevna 
je vrnitev Pettra Nordhuga 
v norveško reprezentanco. 
Skušal si bo priteči normo 
za Pjongčang. 

Cena vstopnic za odrasle 
za soboto ali nedeljo je deset 
evrov, za otroke do vključno 
14. leta starosti pa je vstop 
brezplačen. V slovenskem 
tekaškem taboru si želijo 
čim večje podpore navijačev.

V Planici najboljši tekači na svetu
Jutri in v nedeljo bodo v Planici tekme svetovnega pokala v teku na smučeh. Na visoke uvrstitve upajo 
tudi v slovenski reprezentanci. Obetajo jih dobri rezultati na zadnjih tekmah.

Planica je najbolj znana po tekmah svetovnega pokala v 
smučarskih skokih, ta konec tedna pa bo znova gostila 
najboljše tekače na svetu. Fotografija je z decembrskega 
državnega prvenstva, ki je bilo nekakšna generalka pred 
svetovnim pokalom.
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Bled – Na Gorenjskem ni ve-
liko poslovnega sodelovanja 
med zadrugami, izjema je 
odkup in prodaja mleka, za 
kar je osem gorenjskih kme-
tijskih zadrug – M-Sora Žiri, 
Škofja Loka, Sloga Kranj, 
Naklo, Gorenjska mlekar-
ska zadruga, Cerklje, Gozd 
Bled in Tržič – ter podjetje 
KŽK Kranj že v letu 2005 
ustanovilo skupno podje-
tje Mlekop, družbo za od-
kup in prodajo slovenske-
ga mleka. Čeprav je pred leti 
KZ Cerklje izstopila iz Mle-
kopa, na novo pa sta vstopi-
li KZ Dolomiti Dobrava in 
KGZ Litija, je združeno pod-
jetje vse do danes ohranilo 
svoje osnovno poslanstvo – 
skupno nastopati na trgu in 
z večjimi količinami mleka 

dosegati na trgu tudi boljše 
pogoje za »mlečna« kmetij-
ska gospodarstva in posre-
dno tudi za zadruge. 

Mlekop največji 
odkupovalec mleka

Lani je Mlekop od svojih 
članic ter od GKZ Srednja 
vas v Bohinju in KZ Dreta, 
s katerima poslovno sodelu-
je, že drugo leto zapored od-
kupil več kot sto milijonov 
litrov mleka – natančneje 
104,5 milijona litrov mleka, 
s to količino pa se po besedah 
Marijana Robleka, direktor-
ja Mlekopa, ki ima zadnje tri 
leta sedež na Bledu, uvršča 
na prvo mesto med odkupo-
valci, saj odkupi približno 
petino vsega slovenskega in 
približno štiri petine vsega 

gorenjskega mleka. Okrog 
35 odstotkov odkupljene ko-
ličine mleka proda Ljubljan-
skim mlekarnam, tako da je 
njihov največji dobavitelj, 
približno 15 odstotkov mleka 
gre v vipavski Ekolat (nekda-
nja mlekarna Agroind Vipa-
va), v kateri je Mlekop tudi 
manjši lastnik, približno pet 
odstotkov ga proda na Hrva-
ško, preostalo mleko pa gre 
v Italijo, kjer oskrbuje z mle-
kom štiri oziroma pet mle-
karn, s tremi od teh sodeluje 
že od vsega začetka. 

Cena za vse enaka

»Mleko je postalo nava-
dno tržno blago, ki ga je zme-
raj možno prodati, a vpraša-
nje je, po kakšni ceni. Ker je 
to hitro pokvarljivo blago, s 
katerim se ni možno 'igra-
ti', je zelo pomembno, da 

so med prodajalcem in kup-
cem dobri poslovni odnosi,« 
pravi Marijan Roblek in do-
daja: »Doslej se nam še ni 
zgodilo, da bi morali mleko 
zliti proč ali da ne bi dobili 
plačanega.« Za letos so z ve-
čino kupcev mleka že skle-
nili dogovore o letni količi-
ni, o ceni mleka pa se dogo-
varjajo za vsak mesec sproti. 
Čeprav dosegajo s kupci raz-
lične cene, v Mlekopu že od 
vsega začetka vodijo poslov-
no politiko, da kmetijska go-
spodarstva in posredno za-
druge dobivajo za mleko 
enako plačilo za liter mleka, 
ne glede na to, komu in po 
kakšni ceni je bilo prodano 
mleko, oziroma so morebi-
tne razlike v ceni le posledi-
ca razlik v kakovosti mleka. 

»Gorenjsko mleko je glede 
kvalitete na evropski ravni, 
zato je po njem veliko pov-
praševanje,« pravi Roblek, 
ki pa ob tem opozarja, da 
bodo gorenjska (slovenska) 
»mlečna« kmetijska gospo-
darstva zaradi majhnosti in 
težkih naravnih razmer dol-
goročno težko konkurirala 
velikim pridelovalcem mle-
ka iz držav, ki imajo za prire-
jo veliko ugodnejše naravne 
razmere. V Sloveniji se pri-
reja mleka tudi vse bolj osre-
dotoča na nižinsko obmo-
čje, kjer so sicer boljši narav-
ni pogoji za prirejo mleka, a 
hkrati hribovsko kmetijstvo 
ostaja brez pomembnega 
vira dohodka, kar dolgoroč-
no lahko pomeni opuščanje 
kmetovanja, zaraščanje ... 
»To ni dobro,« meni Mari-
jan Roblek, ki je prepričan, 
da bi slovenska kmetijska 
politika lahko z različnimi 
ukrepi spodbujala ohranitev 
prireje mleka na hribovskih 
območjih.

Ukinitev kvot povzročila 
še večja nihanja

Slovenija je s svojimi koli-
činami mleka »majhen igra-
lec«, praktično brez vpliva 
na dogajanje na mlečnem 
trgu, zato je tudi cena, ki jo 
dosega, zelo odvisna od raz-
mer na evropskem in svetov-
nem trgu. Kot pravi Roblek, 

je ukinitev mlečnih kvot 
povzročila še večja nihanja 
v količinah mleka na trgu in 
posledično tudi pri ceni. »Ta 
nihanja se kažejo v tem, da 
je bila, na primer, avgusta 
in septembra lani cena mle-
ka na prostem trgu na Nizo-
zemskem in v Nemčiji sko-
raj 45 centov za liter, že de-
cembra pa je bila na Nizo-
zemskem cena 18 centov, 
nemški dobavitelji pa so ga 
dostavljali v italijanske mle-
karne po ceni od 24 do 26 
centov. Na prostem trgu res-
da ni velikih količin mleka, a 
vplivajo tudi na cene pogod-
beno dogovorjenih količin,« 
pojasnjuje Marijan Roblek 
in dodaja, da na ceno mle-
ka vplivajo ponudba in pov-
praševanje, prodaja evrop-
skega mleka v Azijo in Afri-
ko, ruski embargo, ki vklju-
čuje tudi evropsko mleko in 
mlečne izdelke, velike zalo-
ge mleka v prahu ... 

Zdajšnje razmere kažejo 
na zniževanje cene

Medtem ko so v Mleko-
pu predlani (v prvih enajstih 
mesecih) dosegli na letni 
ravni povprečje 25,13 centa 
za liter mleka (toliko so dobi-
le zadruge), je bilo lani v ena-
kem obdobju povprečje 31,3 
centa za liter. »Trenutne raz-
mere na mlečnem trgu kaže-
jo na to, da se bodo odkup-
ne cene v prvi polovici le-
tošnjega leta zniževale, tako 
da bomo letos težko doseg-
li lansko povprečje,« ocenju-
je Marijan Roblek in ob tem 
opozarja na »bumerang«: 

»Ko odkupne cene začne-
jo padati, kmetje poskušajo 
razliko v ceni oziroma izpad 
dohodka nadomestiti z večjo 
količino mleka, kar povzroči 
še večjo ponudbo mleka na 
trgu in posledično še dodat-
no znižanje cene.« Tako v 
Evropski uniji kot v Sloveni-
ji se količina odkupljenega 
mleka povečuje, v Sloveniji 
se tudi nadaljuje koncentra-
cija: manjše »mlečne« kme-
tije opuščajo prirejo mleka, 
večje še povečujejo čredo in 
količino mleka.

Velika cenovna nihanja
»S kupci mleka se dogovorimo za letne količine, o ceni pa se dogovarjamo za vsak mesec posebej,« 
pravi Marijan Roblek, direktor Mlekopa, ki na podlagi trenutnih razmer na mlečnem trgu ocenjuje, da 
se bodo odkupne cene mleka v letošnjem prvem polletju zniževale.

Marijan Roblek, direktor 
Mlekopa

Prireja mleka je na Gorenjskem pomembna kmetijska dejavnost.

Ali kmetje za mleko še kdaj lahko pričakujejo ceno 40 
centov za liter, kolikor je bila v najboljših časih, pred 
štirimi, petimi leti? »Tega si ne upa nihče napovedati. 
Lahko se zviša spet na 40 centov, a lahko pade tudi 
na 20 centov, kot se je tudi že zgodilo,« pravi Marijan 
Roblek.

V Mlekopu zanikajo 
govorice, da bi si 
slovenski odkupovalci 
mleka pri prodaji mleka 
v italijanske mlekarne 
medsebojno konkurirali 
ali si celo nagajali. 
Nasprotno: zatrjujejo, da 
se večkrat na leto srečajo 
in si izmenjajo koristne 
informacije.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
pripravlja tudi tržno poroči-
lo za goveje meso. Poglejmo, 
kakšne so bile cene v tednu 
med 1. in 7. januarjem, ko je 
bilo zaklanih 325 do dve leti 
starih bikov, 14 več kot dve 
leti starih bikov, 61 krav in 57 

telic. K ceni so prišteti pov-
prečni prevozni stroški v vi-
šini 6,02 evra na sto kilogra-
mov hladne mase. Pri kako-
vostnih razredih se oznake 
U, R, O, P nanašajo na vizu-
alno ocenjevanje mesnatosti 
živali, oznake 2, 3 in 4 določa-
jo razvrstitev trupa glede na 
zamaščenost, oznaka n.z. pa 
pomeni, da ni bilo zakola.

Tržne cene govejega mesa

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetijska gospodar-
stva, ki se ukvarjajo s sadjar-
stvom ali vinogradništvom 
in so v spomladanski pozebi 
med 21. in 22. aprilom utr-
pela škodo, lahko na agen-
cijo za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja vložijo v času 
od 5. februarja do vključno 
6. marca letos zahtevek za 
dodelitev pomoči. Vsem, ki 
imajo na podlagi podatkov 
iz aplikacije Ajda najmanj 
en GERK (grafična enota 
rabe zemljišč kmetijskega 

gospodarstva) poškodovan 
vsaj 60-odstotno, bo agen-
cija poslala delno izpolnjen 
obrazec Pomoč za najbolj 
prizadeta kmetijska gospo-
darstva. Če kmetijsko gospo-
darstvo obrazca ne bo preje-
lo, lahko uporabi obrazec, ki 
je objavljen na spletni strani 
agencije, ga izpolni in pod-
piše ter ga z drugimi prilo-
gami pošlje na agencijo. Iz-
polnjen in podpisan obrazec 
šteje za zahtevek, o katerem 
bo agencija morala odločiti 
najkasneje v šestih mesecih 
od poteka roka za vložitev. 

Vlaganje zahtevkov za 
pomoč po pozebi

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg)

 Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
 razred 24 mesecev 24 mesecev

 U2 359,01 - - n.z.

 U3 357,11 - - 338,93

 R2 350,19 - - 318,65

 R3 355,58 357,45 265,91 330,70

 R4 - - 271,02 314,77

 O2 321,18 - 225,22 304,79

 O3 327,25 - 239,51 302,76

 O4 - - 236,02 n.z.

 P2 - - 192,89 -

 P3 - - 195,75 -

Naklo – V sredo, 24. januarja, z začetkom ob 10. uri bo v sejni sobi 
Kmetijske zadruge Naklo v Naklem predavanje o ugotavljanju 
ketoze pri kravah molznicah, ki je namenjeno predvsem rejcem 
krav molznic, še posebej tistim, ki imajo krave v kontroli mleč-
nosti. Predaval bo Franc Pavlin, svetovalec specialist za živinorejo 
v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Ketoza lahko prizadene 
krave molznice v prvih treh mesecih po telitvi, pri tem pa je rej-
cem pri ugotavljanju bolezni lahko v pomoč analiza mleka.

Ugotavljanje ketoze pri kravah molznicah

Škofja Loka – Kmetijska svetovalna služba pripravlja v torek, 23. 
januarja, ob 9. uri v gasilskem domu na Trati pri Škofji Loki pre-
davanje o spremembah pri obdavčitvi kmetijstva in pri kmečkem 
zavarovanju. Predavala bo Ana Demšar Benedičič, specialistka 
za ekonomiko pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, ki bo 
predstavila nov izračun dohodka iz osnovne kmetijske in osnov-
ne gozdarske dejavnosti, novosti pri poslovanju z gotovino in pri 
pavšalnem nadomestilu ter spremembe pri pošiljanju položnic 
za kmečko zavarovanje. Zaželeno je, da udeleženci prinesejo 
s sabo obrazec M1 – prijava podatkov o pokojninskem, inva-
lidskem in zdravstvenem zavarovanju ter starševskem varstvu.

Spremembe pri davkih in zavarovanju

Kranj – Družba Slovenski državni gozdovi je na javni razpis 
za sklepanje dolgoročnih pogodb za prodajo 670 tisoč ku-
bičnih metrov lesa iglavcev in listavcev prejela 195 ponudb. 
Vse, ki niso oddali popolne ponudbe, je pozvala k dopolnitvi. 
V nadaljnjem postopku bo za vsakega ponudnika določila 
količino in vrsto gozdno-lesnega sortimenta, podatki o tem 
bodo objavljeni na spletni strani družbe.  

Za les iz državnih gozdov skoraj dvesto ponudb
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MERKUR
nepremicnine

www.merkurnepremicnine.si

Vabilo k oddaji zavezujočih 
ponudb za nakup nepremičnin
•	 zemljišča	v	industrijski	coni	Naklo		

v	skupni	velikosti	več kot 45.000 m2

•	 zemljišča	in	skladišča	v	poslovno	industrijski	coni		
Hudinja	Celje	v	skupni	velikosti	več kot 90.000 m2

Vabilo	v	celotnem	obsegu	je	objavljeno	na	spletni	strani
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Marjana Ahačič

Bled – »Lesna industrija na-
rašča, celo za 15 odstotkov na 
letni ravni, povečuje se šte-
vilo zaposlenih v njej in tudi 
dobiček. Podjetje Lip je eden 
boljših primerov v slovenski 
lesni industriji, veliko izva-
žajo in na novo zaposlujejo,« 
je bil po seji Sveta za gozdno-
-lesno verigo, ki je bila v pone-
deljek prav v prostorih podje-
tja Lip na Bledu, zadovoljen 
minister Dejan Židan. Franc 
Pohleven, predsednik Sve-
ta za gozdno-lesno verigo, ki 
je ministrov posvetovalni or-
gan, v katerega so vključeni 
različni akterji iz gozdarstva 
in lesne dejavnosti, pa je de-
jal, da želijo s svetom vzpo-
staviti celovit sistem, ki bo 
povezoval od gozda do žag in 
končne predelave.

Na seji so govorili tudi o iz-
rednem stanju na področju 
gozdarstva in lesarstva po de-
cembrskem vetrolomu, ki naj 
bi po trenutni oceni poškodo-
val okoli dva milijona kubič-
nih metrov drevja; redna seč-
nja v gozdovih je, kot je pove-
dal Poglajen, zaradi naravne 
ujme odložena, zdaj se bodo 
posvečali le sanitarni sečnji.  
»Ključnih je naslednjih sto 
dni, ko mora biti odstranje-
nega čim več podrtega drev-
ja, saj se bo sicer začel nov ci-
kel razvoja lubadarja, kar bi 
stanje v gozdovih spet pos-
labšalo. Država bo naredi-
la vse, kar bodo strokovnja-
ki določili kot potrebno, da 
bo to mogoče,« je dejal mini-
ster in obljubil, da bodo ob-
javili razpise za gradnjo goz-
dnih prometnic, gozdno me-
hanizacijo, predindustrijsko 

obdelavo lesa in podobno. 
Na sedežu zavoda za gozdo-
ve je začela delovati poseb-
na koordinacijska skupina s 
predstavniki različnih insti-
tucij, ki bo namenjena od-
pravljanju ozkih grl in težav 
pri spravilu podrtega lesa iz 
gozdov. 

Kot je poudaril Damjan 
Oražem, direktor Zavoda 
za gozdove Slovenje, so slo-
venski gozdovi zaradi pos-
ledic klimatskih sprememb 
na udaru predvsem od leta 
2014 naprej. »To se je nada-
ljevalo s posredno škodo za-
radi podlubnikov, in ko smo 

računali, da se bo stanje 
umirilo, je prišel še decem-
brski vetrolom. Na srečo so 
bila tla v času decembrske-
ga vetroloma razmočena in 
ne zamrznjena, zato drevje v 
vetrolomu ni bilo polomlje-
no, ampak le podrto, in tako 
ni nastala še večja škoda«, je 
povedal Oražem. Veter je po-
diral predvsem iglavce, saj li-
stavci pozimi nimajo listja in 
je njihov upor manjši.

Dokončno škodo gozdar-
ji še ocenjujejo, prav tako je 
še v pripravi sanacijski načrt. 
Razveseljivo je, da so odprte 
skoraj vse gozdne ceste, je 

še povedal Oražem in apeli-
ral na lastnike gozda, naj po-
drti les čim prej pospravijo. 
Če hitro ukrepajo, lahko na-
mreč kljub stroškom sečnje 
in spravila – po njegovi oce-
ni je to dvajset evrov na ku-
bični meter – še vedno nekaj 
zaslužijo. 

Oražem ob tem opozar-
ja, naj lastniki gozda sami 
pospravijo podrt les, če so 
zato ustrezno usposobljeni 
in imajo na voljo ustrezno 
strojno opremo, sicer naj 
za to delo najamejo usposo-
bljene izvajalce. »Načeloma 
je kapacitet za spravilo do-
volj, sicer pa so po Evropi or-
ganizirane tudi specializira-
ne mobilne skupine za spra-
vilo lesa, ki delajo tam, kjer 
se v gozdu pojavi katastrofa. 
Takšne ekipe bi bilo smisel-
no uporabljati tudi pri nas, 
angažirati pa jih moramo 
čim prej, dokler so še na vo-
ljo,« je še povedal Oražem. 

Ključnih naslednji sto dni
Svet za gozdno-lesno verigo je na ponedeljkovi seji, ki je bila tokrat v prostorih Lipa Bled, posebno 
pozornost namenil trenutnemu stanju v slovenskih gozdovih. Minister Židan je obljubil vso podporo 
države.

Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem, minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Dejan Židan ter predsednik Sveta za gozdno-lesno verigo Franc Pohleven na 
seji, ki so jo tokrat pripravili v prostorih podjetja Lip na Bledu

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kot ugotavljajo v fi-
nančni upravi, so bili lani pri-
hodki višji pri vseh pomemb-
nejših vrstah dajatev. Pri-
spevki za zagotavljanje pra-
vic iz pokojninskega, invalid-
skega in zdravstvenega zava-
rovanja, ki se pretežno vpla-
čujejo v pokojninsko in zdra-
vstveno blagajno, v manj-
šem obsegu pa tudi v državni 
proračun, so porasli za 300 
milijonov evrov, to je za 6,5 
odstotka, tako da je skupni 
znesek vplačil presegel šest 

milijard evrov. Vplačani da-
vek na dohodek in dobiček 
je bil višji skoraj za 11 odstot-
kov, pri tem sta po obsegu in 
stopnji rasti posebej izstopa-
la davek na dohodek od prav-
nih oseb – tega je bilo vplača-
nega 167 milijonov evrov ali 
skoraj 28 odstotkov več kot 
leto prej – in dohodnina, pri 
kateri so beležili za 118 mili-
jonov evrov več vplačil in po-
rast za 5,7 odstotka. Podobno 
je bilo pri domačih davkih na 
blago in storitve. Davka na 
dodano vrednost je bilo gle-
de na predhodno leto za 221 

milijonov evrov oziroma za 
6,8 odstotka več, trošarin pa 
za 34 milijonov evrov ali za 
2,2 odstotka več. Že peto leto 
zapored se je znižal tudi dav-
čni dolg. Medtem ko je ta v 
letu 2013 predstavljal 11,5 od-
stotka pobranih javnofinanč-
nih prihodkov, je bil lani de-
lež 8,2-odstoten. Davčni dolg 
je na zadnji lanski dan zna-
šal 1,267 milijarde evrov in je 
bil za 53,7 milijona evrov niž-
ji kot leto prej.

V finančni upravi ugota-
vljajo, da se v zadnjih letih 
krepi delež prostovoljnega 

izpolnjevanja obveznosti, 
tako pri predlaganju obra-
čunov in prijavljanju obdav-
čljivih prihodkov kot pri pla-
čevanju. Lani je bi bilo pro-
stovoljno plačanih kar 95 
odstotkov vseh obvezno-
sti. Izboljšanje davčne kul-
ture davkoplačevalcev je po 
mnenju finančne uprave v 
precejšnji meri odraz go-
spodarske rasti, zagotovo pa 
tudi njenih prizadevanj za 
izboljšanje storitev, avtoma-
tične izmenjave podatkov, 
ukrepov izterjave in ciljno 
usmerjenih nadzorov.

Lani pobrali več davkov kot leto prej
Finančna uprava je po prvih znanih podatkih lani pobrala 15,53 milijarde evrov dajatev, kar je približno 
920 milijonov evrov več kot leto prej. Dokončni podatki bodo znani po zaključnem računu v začetku 
februarja. 

Medtem ko smo do pred kratkim v Sloveniji posekali 
od tri do štiri milijone kubičnih metrov drevja letno, 
ta številka zdaj znaša od pet do šest milijonov. To 
predstavlja potencial za slovensko lesno industrijo, ki 
zadnja leta beleži visoko, celo 15-odstotno rast, morda 
tudi zato, ker je v zadnjih letih na voljo več lesa po nižji 
ceni.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kapitalska zadruga, 
ki je s 47,5 odstotka največja 
lastnica Deželne banke Slo-
venije (DBS), je 25-odstotni 
delež DBS-ja in še eno delni-
co prodala Skupini Prva, ki 
je ponudbo za nakup lastni-
škega deleža dala skupaj s 
Prvo osebno zavarovalnico. 
To sta na seji prejšnji petek 
potrdila upravni in nadzorni 
odbor Kapitalske zadruge, 
kasneje pa še občni zbor, ki 
je potekal istega dne. O viši-
ni kupnine iz Kapitalske za-
druge niso sporočili, znano 
pa je, da se je zadruga odloči-
la za prodajo deleža zato, ker 
mora banki BKS vrniti okrog 
devet milijonov evrov posoji-
la, ki ga je leta 2007 najela v 
tekmi za prevladujoč lastni-
ški delež v DBS. Poleg izbra-
nega kupca sta se za nakup 
deleža 25 odstotkov + ena 
delnica potegovala še dva po-
nudnika: Telekom Slovenije 
skupaj z Modro zavarovalni-
co in srbska AIK Banka, ki 

sicer že vodi postopek za na-
kup večinskega deleža v Go-
renjski banki. 

Predstavniki Skupine 
Prva, Prve osebne zavaro-
valnice in Kapitalske za-
druge so v torek že podpisa-
li pogodbo o nakupu lastni-
škega deleža DBS, pogodba 
je sklenjena z več odložni-
mi pogoji, med drugim mo-
rajo podpisnice pridobiti še 
dovoljenje Banke Slovenije 
ter javne agencije za varstvo 
konkurence. Kot je ob pod-
pisu pogodbe tem povedal 
Janez Kranjc, izvršni di-
rektor Prve osebne zavaro-
valnice, so z Deželno ban-
ko Slovenije že doslej sode-
lovali pri trženju riziko ži-
vljenjskih zavarovanj, za na-
kup lastniškega deleža ban-
ke pa so se odločili, ker že-
lijo še okrepiti svoje mesto 
na slovenskem trgu finanč-
nih storitev ter ponuditi ob-
stoječim in novim stran-
kam celoten spekter stori-
tev za zagotavljanje njihove 
finančne varnosti. 

Lastniška sprememba  
v Deželni banki Slovenije

Cveto Zaplotnik

Kranj – Srbska AIK Ban-
ka, ki je že več kot 21-odsto-
tna lastnica Gorenjske ban-
ke, je 16. decembra lani jav-
no napovedala, da bo najka-
sneje v tridesetih dneh obja-
vila ponudbo za prevzem še 
preostalih delnic. V ponede-
ljek, 15. januarja, je bil zad-
nji dan, ko bi glede na na-
povedi lahko objavila prev-
zemno ponudbo, vendar 
tega ni storila. Uradnih in-
formacij o tem, kaj se je zap-
letlo, ni, a neuradno je sliša-
ti predvsem dvoje: prvič – da 

Narodna banka Srbije pre-
verja nekatere njene spor-
ne posle in da naj bi od nje 
zahtevala dokapitalizacijo, 
in drugič – da je banki po-
teklo dovoljenje za poveča-
nje lastniškega deleža čez 
50 odstotkov. Za AIK Banko 
bo pomembna tudi skupšči-
na delničarjev Save, ki bo v 
torek, 30. januarja. Na skup-
ščini bodo namreč lastniki 
Save odločali o tem, ali so-
glašajo s sklenitvijo kupop-
rodajne pogodbe, na podla-
gi katere naj bi AIK Banki 
prodali 37,65 odstotka del-
nic Gorenjske banke. 

AIK banka (še) ni objavila 
prevzemne ponudbe

Kranj – Davčni zavezanci, ki lani glede dohodnine med letom 
niso uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane ali želi-
jo te podatke o olajšavah spremeniti, morajo do 5. februarja na 
finančno upravo vložiti vlogo za uveljavljanje olajšave. Ta rok 
velja le za tiste, ki bodo vlogo oddali na papirnatem obrazcu; 
vsi, ki jo bodo oddali preko portala eDavki, pa imajo za to čas 
do 20. februarja. Finančna uprava ponuja tem še dodatno 
ugodnost: v primeru, da bodo upravičeni do vračila dohodni-
ne, jim bo denar na račun nakazala štiri dni prej kot ostalim. 

Daljši rok za uveljavljanje olajšave preko eDavkov
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Andraž Sodja 

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so v sredo z 
zaslišanjem prič nadaljeva-
li tožbo podjetnice Mirjane 
Grašič Šircelj, ki od Mestne 
občine Kranj zahteva 590 
tisoč evrov odškodnine za 
nekdanjo družinsko gostil-
no Blažun na Klancu v Kra-
nju. Prepričana je namreč, 
da je bila izigrana, saj naj bi 
leta 2009 občini pod ceno za 
šeststo tisoč evrov prodala 
gostilno, ker je bila ta zaradi 
načrtovane vzhodne mestne 
vpadnice in mostu predvi-
dena za rušenje. Leta 2014 
pa je občina objekt s finanč-
no pomočjo kranjskega dob-
rotnika Vincenca Drakslerja 
preuredila v medgeneracij-
ski center.

Prva je na prostor za pri-
če stopila tožnica, ki je po-
drobno opisala dolgole-
tne želje po širitvi gostilne 
in gradnji hotela, kar jim je 
bilo onemogočeno zaradi 
rezervata vzhodne vpadni-
ce, ki ni dopuščal novih gra-
denj, temveč le vzdrževalna 

dela. »Pod županom Dami-
janom Pernetom smo se za-
čeli dogovarjati, po naši ce-
nitvi je bila gostilna vredna 
skoraj 1,2 milijona, po cenit-
vi občine pa 850 tisoč evrov. 
Po premisleku smo občini 
odgovorili, da se strinjamo s 
ceno, na kar pa nismo preje-
li odgovora. Kasneje sta me 
dva dni pred sejo mestne-
ga sveta poklicala podžu-
pan Igor Velov in direktor 
občinske uprave Aleš Slado-
jevič in dejala, da bodo ces-
to gotovo gradili, za gostil-
no pa so pripravljeni odšteti 
šeststo tisoč evrov. Po seji sta 
se znova obrnila name in po-
vedala, da je cena potrjena, a 
v štirih letnih obrokih brez 
obresti,« je pojasnila Grašič 
Šircljeva. Leta 2014 jo je pok-
lical sosed, da se v nekdanji 
gostilni gradi medgeneracij-
ski center. »Če bi vedela, da 
vpadnice ne bo, ne bi niko-
li pristala na prodajo.« Pred 
odprtjem centra se je tožnica 
oglasila pri tedanjem župa-
nu Mohorju Bogataju, ki naj 
bi ji rekel, naj ne vznemir-
ja javnosti, ker lahko izgubi 

volitve, ter ji zagotovil, da se 
bodo dogovorili za odško-
dnino, po izgubljenih voli-
tvah pa so se dogovori kon-
čali. »Ne oporekam pogod-
bi, ampak goljufiji, zakaj je 
bil objekt odkupljen: ne za 
rušenje, ampak za gradnjo 
medgeneracijskega centra.« 

Mestni svetnik Zoran 
Stevanovič, ki je na pobu-
do Grašič Šircljeve prever-
jal njeno zgodbo, je pojas-
nil, da se je zgodba o objek-
tu na mestnem svetu hitro 
končala, saj je župan zavr-
nil razpravo. Upokojeni ce-
nilec Anton Bradač je po-
jasnil, zakaj je objekt kljub 
plombi ocenil na skoraj 1,2 
milijona evrov, cenilec pa še 
vedno vztraja, da je bil toliko 
tudi vreden, saj rezervat ob-
voznice ni bil breme: »Zain-
teresiran kupec bi lahko ku-
pil in nadaljeval gostinsko 
dejavnost, ko nastane točka 
rušenja, pa je tisti, ki želi po-
rušiti, dolžan plačati preos-
talo vrednost objekta.«

Tedanji direktor občin-
ske uprave Aleš Sladoje-
vič je razložil, da je občina 

nepremičnino odkupila, ker 
se jim je zdelo korektno gle-
de na rezervacijo: »Intere-
sa občine v tistem trenutku 
ni bilo. Da bi nekaj kupova-
li na zalogo, pa tudi ni smi-
selno.« Na vprašanje sodni-
ce Mete Pristavec, kdaj naj bi 
se vpadnica gradila, je Slado-
jevič ocenil, da tega verjetno 
ne bo doživel, saj od izdela-
ve načrta v projekt ni bil vlo-
žen niti evro. Enako je me-
nil tudi Brane Šimenc, ki je 
bil leta 2014 zadolžen za re-
alizacijo investicije v nekda-
njo gostilno, iz katere je kas-
neje nastal medgeneracij-
ski center: »Objekt je še ved-
no v rezervatu. Vzhodna ob-
voznica se ni zgradila v šti-
ridesetih letih. Odkar je tra-
sa rezervirana, so se razme-
re spremenile, tako da cestni 
promet speljejo na obvozni-
ce okoli mesta, načrtovana 
vzhodna obvoznica pa bi se-
kala jedro mesta. Kranj ver-
jetno potrebuje severno ob-
voznico, zato ocenjujem, da 
do realizacije vzhodne obvo-
znice s strokovnega vidika 
ne bo nikoli prišlo.«

Rezervat vpadnice, ki je nikoli ne bo
Na kranjskem okrožnem sodišču so v sredo znova obravnavali tožbo Mirjane Grašič Šircelj, ki od 
Mestne občine Kranj zahteva odškodnino, ker naj bi bila izigrana pri prodaji družinske gostilne Blažun. 

Andraž Sodja

Rateče – V Ratečah naj bi se 
včeraj nekaj minut pred de-
veto uro zjutraj v stanovanj-
ski hiši hudo sprla oče in sin, 
pri tem pa naj bi sin očeta ra-
nil z nožem. Poškodovanega 
so s helikopterjem Sloven-
ske vojske prepeljali v jese-
niško bolnišnico. 

Po neuradnih informaci-
jah naj bi šlo za poskus ubo-
ja. Na Policijski upravi Kranj 
so sprva le pojasnili, da so 
policisti včeraj zjutraj posre-
dovali v zasebnem prostoru, 
kjer so bile povzročene teles-
ne poškodbe: »V povezavi z 
dogodkom kriminalisti že 
obravnavajo eno osebo, pre-
iskava pa še poteka.« 

Nasilno dejanje v Ratečah 

Nomenj – V ponedeljek zvečer se je v kraju Nomenj v Bohi-
nju zgodila nenavadna prometna nesreča. Vinjena voznica je 
namreč z osebnim avtomobilom zapeljala s ceste in trčila v 
bližnjo stanovanjsko hišo, njen avtomobil pa je pri tem v po-
končni legi ostal prislonjen na steno objekta. Policija je voznici 
odredila alkotest, ki je pokazal 0,62 miligramov alkohola v litru 
izdihanega zraka. Prometna nesreča bi se lahko končala tudi 
tragično, ugotavljajo na Policijski upravi Kranj in opozarjajo 
voznike, naj se odpovejo alkoholu, če imajo namen sesti za 
volan, ali pa naj izberejo drug prevoz. 

Avto je obstal prislonjen na hišo
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Zvoh – V sredo opoldne je pod Zvohom snežni plaz odnesel 
in zasul turnega smučarja. Pod snegom ujetega planinca, ki 
je sam poklical pomoč, so kranjski gorski reševalci odkopali in 
ga na kraju nesreče oskrbeli. V dolino ga je prepeljal helikopter 
Slovenske vojske.

Snežni plaz odnesel turnega smučarja

Simon Šubic

Kamnik – Včeraj okoli 5. ure 
zjutraj je po Šutni v Kamni-
ku moški s kladivom raz-
bijal stekla na objektih, pri 
sebi pa je imel tudi solzi-
vec. Policisti so takoj po pre-
jetem obvestilu posredova-
li in moškega tudi prijeli. 
Zaradi lažjih poškodb in si-
ceršnjega zdravstvenega sta-
nja so ga odpeljali v ljubljan-
ski klinični center, kjer so ga 
hospitalizirali. 

V kasnejšem ogledu so po-
licisti ugotovili, da je moški 
poškodoval več objektov, na 
katerih je razbijal okna in iz-
ložbene vitrine, dva oškodo-
vanca pa sta zaradi uporablje-
nega solzivca morala poiskati 
zdravniško pomoč. V dogod-
ku je nastalo za nekaj tisoč 
evrov gmotne škode. »Do se-
daj zbrana obvestila kažejo na 
to, da je ravnanje osebe posle-
dica njegovega zdravstvene-
ga stanja,« so sporočili s Poli-
cijske uprave Ljubljana. 

V Kamniku razbijal izložbe

Simon Šubic

Kranj – Na zatožno klop 
kranjskega okrožnega so-
dišča sta v torek zaradi lan-
skih nasilnih ropov dveh ob-
čanov v Tržiču in Goričah 
ter župnika v Laporju pri 
Slovenskih Konjicah sedla 
30-letni Gregor Drnovšek iz 
Hrastnika in 33-letni Trbo-
veljčan Ferid Ravkić. Ker so 
slednjega na mariborskem 
okrožnem sodišču za rop 
župnika v Laporju in starej-
še ženske v Goričah že prav-
nomočno obsodili na dve leti 
in pol zapora, mu v Kranju 
sodijo samo še za rop starej-
šega Tržičana, medtem ko 
se bo soobtoženi na kranj-
skem sodišču moral zago-
varjati za vse tri rope, stor-
jene v sostorilstvu. Čeprav 
oba priznavata, da sta očita-
ne rope storila, pa na torko-
vem predobravnavnem na-
roku krivde nista priznala. 
Vsak zase sta namreč zatrje-
vala, da njuna vloga pri ropih 
ni bila odločilna, zato nista 
bila zadovoljna s kaznima, 
ki jima ju je okrajna držav-
na tožilka Lea Martinjak po-
nudila v primeru takojšnje-
ga priznanja. 

Naj takoj pojasnimo, da je 
za kaznivo dejanje ropa zag-
rožena kazen od enega do 
desetih let zapora, prvoobto-
ženi Drnovšek pa bi jo s ta-
kojšnjim priznanjem krivde 
za tri rope razmeroma dob-
ro odnesel z enotno kazni-
jo štirih let zapora. »To se 
mi zdi preveč, glede na to, 
da je Ravkić imel pištolo in 
nož,« je pojasnil, zakaj kriv-
de ne priznava. Soobtožene-
mu Ravkiću je bila za en rop 
ponujena štirinajstmesečna 

zaporna kazen. Tudi on je ni 
sprejel. »Vem, da sem to na-
redil, a vseh okoliščin se ne 
spomnim, saj sem bil tedaj 
ves mesec na kokainu in ta-
bletah,« je razložil svojo od-
ločitev in ob tem poudaril, 
da je pri ropu v Tržiču samo 
pazil, da oškodovanec ne bi 
poklical policije. 

Očitani ropi so se zgodi-
li pred letom dni, policija pa 
je marca lani ob prijetju Rav-
kića (sostorilca Drnovška so 
odkrili kasneje) poudarila, 

da so bili izvedeni zelo na-
silno. Sredi januarja lani sta 
tako storilca zgodaj zjutraj 
vstopila v odklenjeno stano-
vanjsko hišo v Goričah, kjer 
sta starejšo lastnico zvezala s 
plastičnimi zategami. Odtu-
jila sta ji nekaj sto evrov, ogr-
lico in osebne dokumente, 
nato pa pobegnila. Oškodo-
vanka se je po ropu, v kate-
rem se je lažje poškodovala, 
sama osvobodila. Konec ja-
nuarja sta oropala tudi starej-
šega moškega v stanovanjski 
hiši v Tržiču. Potrkala sta mu 
na balkonska vrata, ki jih je 
lastnik odprl. Eden od njiju je 
občana zgrabil, drugi pa mu 
je zagrozil s pištolo, ki mu jo 
je naslonil na glavo. Moške-
ga sta zvezala z električnim 
kablom in si prilastila nekaj 
sto evrov, oškodovanec pa 
se je po ropu osvobodil sam. 
Konec januarja naj bi oropa-
la še župnika iz Laporja. Zve-
čer sta roparja pozvonila na 
vrata župnišča, ko jih je žu-
pnikova sestra odprla, pa sta 
takoj napadla njo in župnika. 
Pri tem naj bi obema grozila 
z nožem in pištolo. Župnik 
jima je izročil 200 evrov, v 
njegovi pisarni pa sta ropar-
ja odkrila še 800 evrov.

Žrtve sta najprej zvezala 
Zasavca Gregor Drnovšek in Ferid Ravkić priznavata, da sta pred letom dni izvedla tri rope, a krivde 
nista priznala, ker je tožilstvo ponudilo previsoki kazni.

Hrastničan Gregor Drnovšek sicer priznava, da je sodeloval 
pri vseh treh ropih, a naj bi v njih imel obrobno vlogo.  
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so ta teden obravna-
vali vožnjo v napačno smer 
po avtocesti med Kranjem 
in Strahinjem. Voznico so 
izsledili, zdaj proti njej vodi-
jo postopek.

Starejša voznica je v pone-
deljek okoli 14. ure na avto-
cesto pravilno zapeljala s pri-
ključka Kranj zahod, med 
vožnjo proti Strahinju pa je 
avtomobil kmalu obrnila in 

se po prehitevalnem pasu v 
napačno smer odpeljala na-
zaj proti Kranju. Nevarno 
vožnjo je policistom prija-
vila njihova sodelavka, ki ni 
bila v službi, še dva druga po-
licista, ki prav tako nista bila 
v službi in sta takrat tudi pe-
ljala proti Strahinju, pa sta se 
trčenju z voznico izognila z 
naglim zaviranjem. Voznica 
je z vozilom takrat ponovno 
obračala in se odpeljala pro-
ti Strahinju, kjer so jo nazad-
nje ustavili. 

Dvakrat je obrnila
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Aktualno
Razstava ob stoti obletnici rojstva 
svetovno znane operne pevke 
Valerije Heybal ... Stran 18

Pogovor
Erika Bricelj je kot prva ženska 
prejela Pantzevo priznanje za 
življenjsko delo. Stran 19

Obletnice
Igralca Juša Berce in Matej 
Čujovič praznovala 55 oziroma 
25 let ustvarjanja. Stran 20

Jasna Paladin

Robert Flerin je eden red-
kih izučenih puškarjev pri 
nas. V začetku osemdesetih 
let se je šolal v Kranju v pu-
škarni in v srednji kovinar-
ski šoli, kjer je bilo v genera-
ciji osem fantov, in čeprav se 
je naučil izdelati orožje v ce-
loti, se je že kmalu speciali-
ziral zgolj na puškina kopita.

»Bili smo zadnja generaci-
ja, ki je še imela dualen šolski 

sistem, torej pol leta pou-
ka in pol leta prakse, kar je 
bilo odlično, saj je pri takšni 
obrti veliko bolj kot splošno 
znanje pomembno delo z ro-
kami,« se spominja šolskih 
dni, o tem, zakaj se je odlo-
čil prav za ta poklic, pa pra-
vi: »Orožje me je zanimalo 
že od malega, kakor verjetno 
vse fante. Bolj kot z lovom 
sem ga povezoval z vojsko in 
nekaj časa sem tudi treniral 
v streljanju z zračno puško. 

Za ta poklic sem izvedel bolj 
kot ne po naključju, ko sem 
spoznal puškarja v Domža-
lah. Takrat sem videl, da je to 
dejansko poklic, za katerega 
se da tudi izučiti, in tako sem 
se s tem namenom vpisal na 
šolo za puškarje.« Delavnico 
si je nato uredil v domači hiši 
na Duplici, kjer puškina ko-
pita izdeluje že več kot tride-
set let.

Vsako kopito je izdelano 
po meri naročnika

»Puškina kopita delam iz-
redno rad, vse ostalo, kar sodi 
zraven, pa mnogo manj,« 
nam v smehu prizna tudi si-
cer izredno hudomušen so-
govornik, a hitro doda, da gre 
v resnici za zelo resno delo, ki 
zahteva celega človeka. Obo-
gateti ni mogoče, preživeti 
pa, saj je dela dovolj, a pred-
vsem zato, ker je za vsak iz-
delek potrebnih ničkoliko ur 
ročnega dela, ki se raztegne 
tudi v več tednov. Naročnikov 
je zadnja leta morda nekoliko 
manj, prizna, saj je manj lov-
cev, mladih pa unikatno in 
ročno izdelano orožje ne za-
nima več tako zelo, prav tako 
manj dajo na tradicijo. Ver-
jetno svoje naredi tudi viso-
ka cena, saj ročno izdelane 
in umetelno okrašene puške 
dosegajo cene po nekaj deset 
tisoč evrov, v tujini tudi po sto 
tisočakov. Ima pa zato zadnja 
leta veliko strank iz Italije in 
Avstrije, kjer so umetelno iz-
rezljana kopita še vedno zelo 
priljubljena in cenjena.

Njegovo delo se začne, ko 
mu puškar ali pa lovec v de-
lavnico prinese kovinski del 

orožja, najpogosteje so to pu-
ške. Obliki in velikosti kopi-
ta primerno – slednje je od-
visno od tega, ali je strelec le-
vičar ali desničar, kako ve-
lik je in kako dolge so nje-
gove roke – izbere kos lesa, 
ga sprva grobo odreže, nato 
pa natančno zapasa s ko-
vinskim mehanizmom in z 
dleti in drugim orodjem roč-
no izrezlja do želene oblike 

in okrašene podobe. »Kopita 
izdelujem iz orehovega lesa, 
saj je takšna tradicija, poleg 
tega se ta les lepo obdeluje pa 
še lepo je videti zaradi različ-
nih barvnih odtenkov. Delo 
je natančno in zamudno; po-
gosto je za mano že teden dni 
rezljanja, pa sem še daleč od 
dokončanega.«

Pravi, da gre za zelo lep 
poklic, ki pa nezadržno 

izumira. Mladih, ki bi jih to 
delo zanimalo, ni, tudi na-
ročnikov je manj, čeprav je 
glas o njegovem znanju in 
sposobnostih ničkolikokrat 
segel tudi v tujino in do ne-
katerih znanih naročnikov. 
»A s tem se ne želim hvali-
ti. Več mi pomeni, da puški-
no kopito izdelam za neko-
ga, ki mu to res veliko pome-
ni, kot pa za znano osebo, ki 
ga bo kot darilo zgolj postavi-
la v omaro,« ostaja skrivnos-
ten. Doslej je izdelal že več 
tisoč puškinih kopit, in ker 
ima svoje delo iskreno rad, 
bodo z njegovimi kopiti tar-
če zanesljivo lahko zadevali 
še mnogi strelci.

Cev ustreli, kopito zadene
S tem starim in preverjenim rekom se bodo verjetno strinjali vsi strelci in poznavalci orožja, prav gotovo pa tudi Kamničan Robert Flerin, eden redkih 
puškarjev kopitarjev pri nas. Puškina kopita izdeluje že več kot trideset let, in čeprav ima dela še danes dovolj, gre za obrtno znanje, ki nezadržno izginja.

Robert Flerin iz Kamnika je eden redkih puškarjev, specializiranih za kopita pri nas. / Foto: Tina Dokl

Njegova ročno izdelana lesena kopita krasijo tudi umetelne 
rezbarije. / Foto: Tina Dokl

Ročno izdelano orožje zahteva več tednov, tudi mesecev 
natančnega dela, zato gre za primerke, ki so med lastniki 
izjemno cenjeni. / Foto: Tina Dokl

»Kopita izdelujem iz orehovega lesa, saj je takšna 
tradicija, poleg tega se ta les lepo obdeluje pa še lepo 
je videti zaradi različnih barvnih odtenkov. Delo je 
natančno in zamudno; pogosto je za mano že teden 
dni rezljanja, pa sem še daleč od dokončanega.«
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Od petka do petka

Simon Šubic

Koliko (če sploh) zvišati 
minimalno plačo?

Predlog ministrice za 
delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti Anje 
Kopač Mrak, da minimalno 
plačo, ki zdaj znaša 613,66 
evra neto, zvišajo za 4,7 od-
stotka na 638,42 evra neto, je 
naletel na zelo različne odzi-
ve. Medtem ko je Mrak Ko-
pačeva, njen predlog bo Eko-
nomsko-socialni svet obrav-
naval danes, prepričana, da 
gospodarstvo v zdajšnjih 
ugodnih razmerah ta stro-
šek zmore, saj da bi se sku-
pen strošek plač podjetjem 
zvišal le za 0,21 odstotka 
oz. bi za zvišanje minimal-
ne plače morala nameniti 
0,6 odstotka svojega dobič-
ka, pa finančna ministrica 
pričakuje, da bo Mrak Kopa-
čeva dodatno argumentirala 
svoj predlog, saj so številke, 
ki bi lahko utemeljevale dvig 
minimalne plače, po njenih 
besedah precej nižje od pre-
dloga. Vraničar Ermanova je 
ob tem poudarila, da je pov-
prečna plača na letni ravni 
po zadnjih javnih podatkih 
zrasla za 2,8 odstotka oz. v 
zasebnem sektorju za 2,5 
odstotka, inflacija je bila lani 
1,7-odstotna, ocenjena rast 
produktivnosti pa 1,6-odsto-
tna. Vodja poslancev največ-
je vladne stranke SMC Si-
mona Kustec Lipicer pa je 

Mrak Kopačevi očitala, da je 
njen predlog izrazito politič-
no in predvolilno obarvan 
in da ga je podala brez pred-
hodnega dialoga s socialni-
mi partnerji, po njeni oceni 
pa zvišanje minimalne pla-
če ne bo rešilo ključne teža-
ve – previsokega števila pre-
jemnikov. Po mnenju sindi-
katov bi moralo biti poviša-
nje med petimi in šestimi 
odstotki, je sporočila predse-
dnica ZSSS Lidija Jerkič. Ob 
upoštevanju visoke gospo-
darske rasti, rasti dobičkov 
in rasti produktivnosti pa bi 
bil povsem upravičen še višji 
dvig minimalne plače, je do-
dala. Delodajalce je po drugi 
strani predlagano povišanje 
minimalne plače preseneti-
lo. Generalni sekretar Zdru-
ženja delodajalcev Sloveni-
je Jože Smole je tako opozo-
ril, da se večina minimalnih 
plač izplačuje v delovnoin-
tenzivnih panogah ter v pod-
jetjih, ki imajo težave s po-
slovanjem, kjer ni dobičkov. 

Kmalu tožba proti 
Hrvaški

Zunanji minister Karl Er-
javec je v petek v državnem 
zboru napovedal, da bo Slo-
venija proces za sprožitev 
tožbe proti Hrvaški sprožila 
predvidoma že do konca fe-
bruarja, do tedaj tudi name-
rava poslati ustrezno gradi-
vo Evropski komisiji. Odbor 
državnega zbora za zunanjo 

politiko, katerega seja je po-
tekala za zaprtimi vrati, je 
politiko slovenske vlade gle-
de izvrševanja arbitražne 
razsodbe o meji s Hrvaško 
podprl. Na Hrvaškem so se 
odzvali, da ne vidijo nobene-
ga razloga za slovensko tož-
bo na Sodišču EU, če pa jo bo 
Slovenija kljub vsemu vloži-
la, pa bo Hrvaška ustrezno 
odgovorila. Hrvaški Večer-
nji list je sicer pred dnevi po-
ročal, da naj bi se Slovenija 
in Hrvaška že dogovorili za 
podpis protokola za reševa-
nje spora o meji, vendar da 
si je slovenski premier Ce-
rar na dan obiska v Zagrebu 
19. decembra premislil. Pre-
mier Cerar in minister Er-
javec sta navedbe hrvaške-
ga medija že zanikala. »Tiha 
diplomacija se je dogajala, 
vendar, kot sem večkrat po-
vedal, za tiho diplomacijo 
potrebuješ tudi verodostoj-
nega in kredibilnega par-
tnerja, zato sem bil ves čas 
na stališču, da s Hrvaško ni 
mogoče voditi tihe diploma-
cije, in to se je tudi pokazalo 
v tem konkretnem primeru. 
Mi bomo o tem, da so to ob-
javili, seznanili tudi Evrop-
sko komisijo,« je napovedal 
Erjavec.

Vlada bi se pogajala

Po pogovorih z ministrico 
za izobraževanje Majo Ma-
kovec Brenčič in ministrom 
za javno upravo Borisom 

Koprivnikarjem, ki so po-
tekali pred tednom dni, je 
glavni tajnik šolskega sindi-
kata SVIZ Branimir Štrukelj 
ocenil, da se je vlada priprav-
ljena pogajati o stavkovnih 
zahtevah sindikata. Štru-
kelj je pogovore štel kot prvi 
krog pogajanj o stavkovnih 
zahtevah SVIZ-a, izpelja-
ni pa da so bili v »konstruk-
tivnem vzdušju, kar je dob-
ro za začetek tako zahtev-
nih pogajanj«. Cilj pogajanj 
z vlado je po njegovih bese-
dah doseči stavkovni spora-
zum, do katerega bi prišlo še 
pred izvedbo stavke, ki jo na-
povedujejo za 14. februar, na 
njej pa naj bi sodelovalo sko-
raj 38.000 zaposlenih. Vla-
da je sicer že imenovala eno-
tno pogajalsko skupino, ki 
naj bi vodila enotna pogaja-
nja z vsemi sindikati javnega 
sektorja, ki so postavili svoje 
zahteve glede zvišanja plač 
in grozijo s stavko.  

Najhitrejši bralec pri nas

Osnovnošolec iz Maribo-
ra Gašper Dimnik je minu-
lo soboto na državnem tek-
movanju s prebranimi 8523 
besedami na minuto posta-
vil absolutni rekord v hitrem 
branju. S tem je izboljšal 
lanski rekord s 3928 beseda-
mi na minuto. Hitri bralci so 
tekmovali v branju treh te-
matsko zelo različnih član-
kov in potem odgovoriti na 
zastavljena vprašanja. 

Kolikšen bo minimalec?
Predloga, da se minimalna plača za letos zviša za skoraj pet odstotkov, pričakovano ne podpirajo vsi. 
Bi gospodarstvo zmoglo tak strošek?

Ministrica za delo Anja Mrak Kopač je s predlaganim 
dvigom minimalne plače marsikoga presenetila, če ne celo 
ujezila. / Foto: Gorazd Kavčič

Zunanji minister Karl Erjavec je napovedal, da bo 
Slovenija proces za sprožitev tožbe proti Hrvaški sprožila 
predvidoma do konca februarja. / Foto: arhiv GG

Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj si želi, da bi z vlado 
stavkovni sporazum podpisali pred 14. februarjem, ko je 
napovedana stavka. / Foto: arhiv GG

Jože Košnjek

med sosedi

Slovenci v zamejstvu (595)

Pesmi o radiški zemlji
Prihodnjo soboto, 27. ja-

nuarja, ob pol treh popoldne 
bo v kulturnem domu na Ra-
dišah/Radsberg, ki leže na 
vzpetini na južni strani Ce-
lovca, od koder ima obisko-
valec koroško glavno mesto 
kot na dlani in imajo sloves 
najbolj sončne koroške vasi, 
zanimiva prireditev. Njeni 
organizatorji, Krščanska kul-
turna zveza, Slovenski naro-
dopisni inštitut Urban Jarnik 
in Slovensko prosvetno dru-
štvo Radiše bodo predstavili 
knjige in zgoščenke z naslo-
vom Tiha zemlja in podnas-
lovom Pesemsko izročilo z 
Radiš in okolice. Zbirka pred-
stavlja najstarejšo pesemsko 
literaturo Radiš in okolice in 
najsodobnejšo pevsko litera-
turo. Tako so zbrane pesmi 
iz doslej neznanih rokopi-
snih zapisov ali prepisov ter 

pesmi, ki so bile že objavlje-
ne v starejših publikacijah. 
Drugi del zbirke predstavlja 
pevsko gradivo, ki se še da-
nes poje in so ga v preteklih 
letih ljudski pevci, prepeva-
joče družine in pevski zbori 
zapeli neutrudnemu zbira-
telju starega ljudskega gradi-
va, domačinu Nužeju Tolma-
jerju. Tako je Nužej, dolgole-
tni tajnik Krščanske kulturne 
zveze, pobudnik za ustanovi-
tev Narodopisnega inštituta 
Urban Jarnik in človek, ki živi 

za ohranitev slovenske bese-
de na Koroškem, odkril mar-
sikateri pevski dragulj in ga 
obvaroval pozabe. Nužej Tol-
majer je za svoje delo na kul-
turnem področju prejel lani 
priznanje Republike Avstri-
je, v Sloveniji pa Murkovo 
priznanje. Zbirki pesmi so 
priložene tri zgoščenke. Na 
sobotni prireditvi bodo pe-
smi prepevali in pripovedo-
vali mešani in moški pevski 
zbor Radiše, Anna Krasnik, 
Magdalena Rumpelnik, Lizi 

Wrulich, Marija Mickl, Vik-
torija Bevc, družina Resz-
tej, Marija Wrulich, Gertru-
de Karulle, Kajžnikova dru-
žina, Matia Zenkl in Radiški 
puebi. 

Na dvojezičnih Radišah 
ima slovensko kulturno živ-
ljenje bogato tradicijo. Slo-
vensko kulturno društvo je 
bilo na pobudo duhovnika 
Valentina Laknerja ustanov-
ljeno že leta 1904. Po drugi 
svetovni vojni in po vrnitvi 
številnih slovenskih družin 
iz izgnanstva je slovensko 

kulturno življenje znova za-
živelo. Leta 1979 je društvu 
uspelo veliko dejanje: nek-
danji župnijski hlev so pre-
uredili v kulturni dom. Na 
Radišah so postavili tudi prvi 
in takrat edini spomenik slo-
venskim izgnancem na Ko-
roškem. Drugje zanj ni bilo 
prostora. Šele leta 2012 so ga 
postavili pri železniški po-
staji v Žrelcu v Celovcu, kjer 
je bilo zbirališče slovenskih 
družin, ki so bile nato pos-
lane v različna nemška naci-
stična taborišča. 

Kulturni dom na Radišah je bil nekdaj župnijski hlev.

V ponedeljek, 22. januarja, ob 19. uri bodo v 
Mohorjevi hiši v Celovcu podelili 39. Tischlerjevo 
nagrado. Ob 80-letnici, ki jo bo praznovala 4. aprila 
letos, jo bo prejela pesnica in pisateljica številnih 
pravljic in pripovedk za otroke Lenčka Kupper iz 
Celovca. Prejemnica visokega priznanja ni le vešča 
pisanja, ampak je tudi izvrstna pevka.
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Oprah proti Weinsteinu

Vse skupaj se je začelo ok-
tobra 2017, ko je igralka Rose 
McGowan javno obtožila 
mogočnega filmskega pro-
ducenta Harveyja Weinste-
ina, da jo je spolno nadlego-
val. Nato se ju je usul cel plaz 
podobnih razkritij in obtožb. 
Začel se je pravi lov na čarov-
nice, tokrat na moške. Svo-
jevrstni finale je to dogajanje 
doseglo 7. januarja, na pode-
litvi zlatih globusov 2018, v 
sklepnem govoru legendar-
ne televizijske voditeljice in 
človekoljubke Oprah Win-
frey, ki je zanj požela stoječe 
ovacije. »V čast in privilegij 
mi je, da delim ta večer z vse-
mi neverjetnimi moškimi in 
ženskami, ki so me navdihni-
li in mi bili v izziv. Hkrati pa bi 
rada opozorila tudi na nena-
sitno zavzetost, s katero dru-
štvo hollywoodskega tujega 
tiska odkriva resnico, ki nas 
opozarja, da nismo slepi za 
korupcijo in nepravičnost, ti-
rane, žrtve, skrivnosti in laži. 
Tisk zdaj cenim bolj kot kdaj 
koli prej. Zagotovo vem, da 
če govorite resnico, je to naj-
močnejše orožje, ki ga imate. 
Ponosna sem na vse ženske, 
ki so bile dovolj močne, da 
so se oglasile in z nami delile 
svoje osebne zgodbe … Rada 
bi izrazila hvaležnost vsem 
ženskam, ki so prenašale leta 

zlorab in napadov, ki so, tako 
kot moja mama, morale hra-
niti otroke, plačevati račune 
in slediti svojim sanjam … /
aplavz/ Predolgo ženske niso 
bile slišane ali se jim ni verje-
lo, če so si drznile govoriti res-
nico v brk moči tistih moških. 
A njihov čas je minil. Njihov 
čas je minil! Vsa dekleta, ki 
to gledate, vedite, da je na ob-
zorju nov dan! Ko bo končno 
prišel, bo to zaradi veliko izre-
dnih žensk, veliko vas je tudi 
nocoj v tem prostoru, in ne-
kaj fenomenalnih moških, ki 
se trdo borijo, da bodo postali 
voditelji in nas bodo ponesli v 
čas, ko nihče več ne bo niko-
li dejal 'tudi jaz' /Me too/ …« 
Sledile so stoječe ovacije. In 
odzivi na družbenih omrež-
jih. Oglasila se je tudi slovita 
Meryl Streep, ki ni Oprah raz-
glasila za nič več in nič manj 
kot za kandidatko za nasle-
dnjo ameriško predsednico. 
»Oprah je z govorom izstreli-
la v nebo raketo. Želim si, da 
bi kandidirala za predsedni-
co. Menim, da tega ni želela 
napovedati s tem govorom, a 
zdaj nima druge možnosti.« 
Streepova pretirava, a bilo bi 
res noro, če bi ZDA po Trum-
pu dobile še prvo črno predse-
dnico. To bi bil žur!

Francozinje v bran 
moških

Mnogi smo se čudili tej 
ameriški ženski evforiji, ki 

se je zdela vse bolj pretirana. 
Po novem letu smo končno 
dočakali tudi evropski od-
ziv na primerno visoki rav-
ni. Skoraj sto francoskih 
igralk, pisateljic in akademi-
kinj na čelu s slovito zvez-
dnico Catherine Deneuve je 
v pariškem časniku Le Mon-
de, ki velja za enega najbolj 
uglednih na svetu, objavi-
lo odprto pismo, v katerem 
obsojajo plaz obtožb, ki se je 
na moške usul po Harveyju 
Weinsteinu. Podpisnice 
pravijo, da so obtožbe spol-
nega nadlegovanja in posil-
stev zoper Weinsteina ustva-
rile »totalitaristično« vzduš-
je, naperjeno proti vsem 
moškim, in sprožile »lov na 
čarovnice«, ki preti spolni 
svobodi nasploh. Preberimo 
nekaj značilnih odlomkov. 
»Posilstvo je zločin, a sku-
šati zapeljati nekoga, tudi 
vztrajno ali pa nerodno, še ni 
zločin – kot ni mačistični na-
pad, če se moški obnaša gen-
tlemansko. Moški so kazno-
vani po hitrem postopku, iz-
gubljajo službe, pa je vse, kar 
so zagrešili, da so se dotakni-
li kolena neke ženske, sku-
šali ukrasti poljub, govorili o 
intimnih zadevah med služ-
beno večerjo ali pa pošiljali 
spolno nabita sporočila ne-
zainteresiranim ženskam.« 
Podpisane Francozinje v 
pismu kritizirajo gibanje 
#MeToo, ki se je razmahni-
lo predvsem v Hollywoodu, 

v Franciji pa pod oznako 
#BalanceTonPorc (»Izdaj-
te svojega prasca«), češ da 
je sprožilo »puritanski val«. 
»Kar se je začelo z emanci-
pacijo žensk, z osvobodi-
tvijo njihovih spon, da lah-
ko spregovorijo, se je danes 
sprevrglo v popolno nasprot-
je – ustrahujemo ljudi s 'ko-
rektno' govorico, sesuvamo 
tiste, ki ne ustrezajo našim 
merilom, tiste ženske, ki se 
ne želijo podrediti novi real-
nosti, pa so obravnavane kot 
sokrive in izdajalke. Names-
to da bi pomagala ženskam, 
ta blaznost pošiljanja (moš-
kih šovinističnih) 'praši-
čev' v klavnico dejansko po-
maga sovražnikom spolne 
svobode – verskim skrajne-
žem, nazadnjakom najslab-
še vrste in tistim, ki se jim 
v imenu koncepta dobrote 
in viktorijanske morale zdi, 
da so ženske otroci z odra-
slimi obrazi, ki si želijo biti 
zaščiteni.« Afera, spočeta ob 
razkrivanju spolnega nadle-
govanja, torej dobiva nove 
sociološke razsežnosti. 

Moški pa molčijo

»Drage dame in tisti go-
spodje, kar vas je še ostalo.« 
S temi besedami je komik 
Seth Meyers začel letošnjo 
podelitev zlatih globusov. 
Res čudno, da se v tej ženski 
debati ne oglasi noben koraj-
žen moški … 

Lov na moške čarovnice
V zadnjih mesecih smo priče pravi vojni med različnimi pogledi na vprašanja morale v spolnosti. 
Nekatere ženske moške napadajo, druge jih branijo, ene in druge sodijo med medijske zvezde. To bo še 
zanimivo …

Oprah Winfrey (1954) ni le medijska zvezda, je tudi 
humanitarka: na obisku žrtev orkana Katrina, evakuiranih iz 
New Orleansa, 9. 9. 2005. / Foto: Wikipedija

Catherine Deneuve (1943), ko je kot Lepotica dneva (1967) 
moške vznemirjala: zdaj jih brani pred napadi hudih žensk. 

Kontroverzna moža iz filmskega sveta: Woody Allen in 
Harvey Weinstein (desno) / Foto: Wikipedija
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Jože Košnjek

Pred leti smo za svoj slo-
gan izbrali »Gorenjski glas 
– več kot časopis«. Upraviče-
no, saj se pod imenom Go-
renjski glas ni skrival le ča-
sopis, ampak prireditve, ki 
smo jih vsako pomlad in je-
sen organizirali po gorenj-
skih krajih, nagradne igre, 
izleti in še marsikaj. 

Hodili smo s časom. Uje-
li smo njegov ritem in uvaja-
li novosti, ki so s svetlobno 
hitrostjo drvele v časnikar-
stvo. Že nekaj let ima Go-
renjski glas spletno inačico 
z zavidljivim številom obi-
skov. Naš splet ni ostal ne-
opažen. Mnogo ljudi brska 
po njem. To vemo, ker nam 
ljudje to povedo in v pove-
zavi s spletom sprašujejo to 
ali ono. Od lani naprej pa je 
naša zgodovina v digitalni 

obliki. Si predstavljate, ko-
liko dela je bilo potrebne-
ga, da so vsi izvodi časopisa 
od oktobra leta 1947 dosto-
pni javnosti. Včasih je bilo 
treba brskati po starih izvo-
dih časopisa v arhivu naše-
ga podjetja ali v kranjski Štu-
dijski knjižnici, ki hrani vse 

časopise. Sedaj je potrebnih 
le nekaj klikov v rubriko Go-
renjska od leta 1947 naprej 
– Tisoče zgodb, zbranih na 
enem mestu na naši spletni 
strani in pred vami se bodo 
odprli izvodi iskanih časopi-
sov oziroma člankov … Po-
skusite. Stari, že pozabljeni 

časopisi vas bodo dobese-
dno vsrkali vase!

Gorenjski glas je postal do 
danes velika družina. Časo-
pis je njena glava, otroci pa 
so najrazličnejše priloge, 
od tematskih do lokalnih in 
regionalnih. Že uveljavlje-
ne so tematske priloge Ze-
lena Gorenjska, Kmetijstvo 
in gozdarstvo, Nepremični-
ne, Svet v gibanju, Zdravje & 
Lepota, Športni glas, Upoko-
jenski glas, Šolski glas in Vrt 
pa vsakoletni letopis Gorenj-
ska in Slovenske počitnice. 
Že včasih smo ob posebnih 
priložnostih namenili posa-
mezni občini stran ali dve, 
leta 2006 pa je bil z lokal-
no-regionalno prilogo Jese-
niške novice storjen korak 
naprej. Gorenjski glas se je 
izkazal kot izurjena novinar-
ska in tehnična ekipa, zato 
so v kasnejših letih pod nje-
no streho začeli izhajati: De-
želne novice za občino Rado-
vljica, Loški glas za občine 
ob obeh Sorah, Tržiški glas, 
Preddvorski glas, Kranj-
ske novice, Kamničan/ka, 

Jurij, Loške novice in Zgor-
njesav'c. Vse te priloge so 
del Gorenjskega glasa in jih 
prejmejo vsi naročniki. Tako 
lahko, in to je dodana vred-
nost, tudi drugje na Gorenj-
skem zvedo, kaj se dogaja pri 
sosedih in kako se oni loteva-
jo reševanja vsakdanjih kri-
žev in težav. Del naše dru-
žine so tudi lokalne prilo-
ge Sotočje za občino Med-
vode, Novice izpod Krvavca 
za občino Cerklje, Viharnik 
za občino Preddvor, Pr' Je-
zer za občino Jezersko, Va-
ška ragla za Britof, Vaščan za 

Kokrico, Belca za Predoslje, 
Stiki za krajevno skupnost 
Primskovo in Besniška vo-
ščenka za krajevno skupnost 
Besnica. K temu je treba do-
dati še revijo Kranjčanka in 
TV Okno z radijskimi in te-
levizijskimi programi. 

Priloge, priložene Gorenj-
skemu glasu, tako dosegajo 
večjo naklado in širijo mrežo 
brezplačnega lokalnega ti-
ska na Gorenjskem. Gorenj-
ski glas tako izkorišča svoje 
konkurenčne prednosti, ki 
jih ima kot osrednji gorenj-
ski časopis.

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (27)

Časopis, priloge, splet

Priloge, ki jih izdaja Gorenjski glas, so obogatitev lokalnega 
tiska na Gorenjskem in pomemben dejavnik obveščanja ljudi. 

Klik na spletni strani Gorenjskega glasa nas lahko popelje 
med zgodbe in dogodke, stare sedemdeset let. /Foto: Tina Dokl
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Jasna Paladin

Sopranistka Valerija Hey-
bal je bila rojena v Kamniku 
16. januarja 1918, in čeprav 
je na svoji življenjski poti 
pustila izjemen pečat v oper-
nem svetu, mlajše generaci-
je o njej vedo bore malo. Tudi 
v Kamniku, kjer se sploh v 
zadnjem času močno trudi-
jo ta spomin oživiti. Prav na 
dan stote obletnice njene-
ga rojstva so v Domu kultu-
re Kamnik pripravili slove-
snost umetnici v spomin z 
odprtjem priložnostne raz-
stave, na kateri so se zbrali 
tudi vnuki in pravnuki nje-
nih bratov in sester ter tisti, 
ki so Valerijo Heybal pozna-
li osebno.

»Slovesnost posvečamo 
Valeriji Heybal – Kamni-
čanki in svetovljanki, oper-
ni pevki evropskega in lahko 
rečemo tudi svetovnega slo-
vesa, ki je v enem od svojih 
intervjujev rekla, da ji je pet-
je pomenilo sonce, vodo in 
zrak in – če je kdaj v življenju 
kaj resnično ljubila, je bil to 

njen poklic. Vse to izžareva-
jo tudi naše fotografije, pred 
vas smo jih postavili zato, da 
bi začutili, da se je pred sto 
leti tu, v Kamniku, rodila ve-
lika umetnica. Je res poza-
bljena? Ne, a vendarle bi mo-
rali storiti še marsikaj, da bi 
bila bolj navzoča med nami. 
Po njej bi lahko poimenova-
li katero od kulturnih usta-
nov, na rojstno hišo bi mo-
rali postaviti spominsko plo-
ščo, v Kamniku bi lahko bila 
ulica Valerije Heybalove in 
še marsikaj bi se dalo storiti. 
Spomin na velike ljudi je tre-
ba ohranjati,« je na odprtju 
razstave povedala pobudni-
ca slovesnosti, predsednica 
Društva sv. Jakoba Kamnik 
dr. Marjeta Humar, ki je 
razstavo pripravila v sodelo-
vanju z Domom kulture Ka-
mnik in Območno izpostavo 
Kamnik Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti.

Del razstave sega v leto 
1996, ko je bila dve leti po 
smrti umetnice v njen spo-
min pripravljena obsežna 

razstava, ki je bila predsta-
vljena v takratnem Raz-
stavišču Veronika. Dru-
gi del razstave pa je nastal 
kot strnjeni povzetek življe-
nja in dela Valerije Heybal, 
podrobneje opisan v mono-
grafiji avtorjev Marka Košir-
ja in Petra Bedjaniča, ki je 
bila izdana lani ob 100-letni-
ci njenega rojstva. Razstava 

bo v Domu kulture Kamnik 
na ogled do konca januarja.

Valerija Heybal  se je ro-
dila v Kamniku očetu Josi-
pu, organistu, in materi Ce-
ciliji, rojeni Matičič. Osnov-
no šolo je začela obiskova-
ti v Kamniku, nato nadalje-
vala v Ljubljani, kjer je kon-
čala tudi nižjo gimnazijo in 
šest razredov srednje šole 

Državnega konservatori-
ja v Ljubljani. Glasba jo je 
spremljala od rane mlados-
ti. Solo petje je študirala pri 
profesorju Francu Župev-
cu, v vlogi Djule v Gotovčevi 
operi Ero z onega sveta pa je 
debitirala 16. januarja 1938 
in nato istega leta postala čla-
nica ljubljanske Opere, kjer 
je delala vse do 31. decembra 

1947. V začetku leta 1948 je 
odšla v Beograd, v letih od 
1952 do 1954 pa stalno na-
stopala v Bernu, gostovala 
je v Izraelu, Avstriji, Londo-
nu, Bruslju in drugje. Prepe-
la je skoraj ves repertoar za 
dramski sopran in nastopa-
la v svetovno znanih oper-
nih delih. Njen glas je zad-
njič javno zazvenel v Kamni-
ku 19. februarja 1977 na slo-
vesnosti ob obletnici rojstva 
slikarja Ivana Vavpotiča. 
Zadnja leta svojega življenja 
je zaradi bolezni večino časa 
preživela v bolnišnici, umr-
la pa je 18. septembra 1994 
v Ljubljani in bila pokopa-
na na kamniških Žalah. Za 
njeno smrt so vedeli le red-
ki, vsaj na poslednjo pot jo je 
pospremila zgolj peščica ro-
jakov in prijateljev.

»V Kamniku ni pozablje-
na,« je sporočilo organiza-
torjev tokratne slovesno-
sti, sploh ob stoti obletnici 
rojstva Valerije Heybal, ko 
so se številni potrudili, da 
bi umetnico spoznale tudi 
mlajše generacije.

Petje ji je bilo sonce, voda in zrak
V torek, prav na dan 100. obletnice rojstva svetovno znane operne pevke Valerije Heybal, so v Kamniku, kjer je bila umetnica rojena in je tudi pokopana, 
pripravili slovesnost z odprtjem razstave, s katero želijo dokazati, da v rodnem mestu ni pozabljena, čeprav bi se dalo za ohranitev njenega spomina storiti 
še marsikaj.

Kulturni program ob stoti obletnici rojstva Valerije Heybal ni minil brez opernega petja. Ob 
spremljavi pianistke Irine Milivojević je nastopila sopranistka Vlatka Oršanić. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Zavod Mavrični Bojevni-
ki deluje z namenom pomo-
či mladim z motnjo ADHD, 
kar pomeni motnjo pozor-
nosti in hiperaktivnost. V 
zavodu delujejo številni pro-
stovoljci, ki pomagajo na ta-
borih in tudi pri drugih ak-
tivnostih zavoda. V lanskem 
letu so naredili pomemben 
korak naprej z organizacijo 
dveh konferenc: ena je bila 
namenjena strokovni javno-
sti, druga staršem. 

»Aprila je bila na Zdra-
vstveni fakulteti Univer-
ze v Ljubljani prva sloven-
ska strokovna konferen-
ca na področju ADHD. Iz-
dan je bil tudi zbornik na 
več kot sto straneh in je za 
branje na voljo na spletni 
strani zdravstvene fakulte-
te in na spletni strani Zavo-
da Mavrični Bojevniki. Z or-
ganizacijo konference smo 
želeli prispevati k ozavešča-
nju strokovne javnosti o na-
raščajoči potrebi po povezo-
vanju različnih strokovnja-
kov pri obravnavi otrok in 

mladostnikov z ADHD s ci-
ljem osvetliti problematiko 
otrok, njihovih družin, šol-
skega okolja, prikazati pri-
mere dobre prakse in osno-
vati predloge za skupno de-
lovanje strokovnjakov. Pred-
vsem pa želimo, da se v Slo-
veniji oblikujejo korak k pre-
poznavanju problematike 

in ustreznemu ukrepanju 
uradnih in drugih institu-
cij v podporo gradnji zdrave 
osebnosti teh otrok. Odzivi 
udeležencev so bili zelo po-
zitivni, zato smo začeli raz-
mišljati še o konferenci za 
starše, ki imajo veliko vpra-
šanj. Pripravili smo jo ko-
nec preteklega leta, potekala 

pa je v Medvodah. To je bil 
prvi tovrstni dogodek v slo-
venskem prostoru,« je pove-
dal prostovoljec Jure Kajzar, 
22-letni absolvent zdravstve-
ne nege. Ana Močnik, 25-le-
tna absolventka psihologi-
je, pa je dodala: »Z odzivom 
smo bili zelo zadovoljni. 
Strokovnega srečanja se je 

udeležilo 88 staršev in tride-
set otrok. Namen je bil starše 
opolnomočiti in jim ponu-
diti informacije, ki jih pot-
rebujejo. Pokrili smo raz-
lične tematike in vidike mo-
tnje ADHD.« Številka udele-
žencev kaže, da ne gre za red-
ko motnjo. »Po nekaterih po-
datkih naj bi bila v enem ra-
zredu eden do dva otroka s 
to motnjo, katere simptomi 
se običajno razlikujejo glede 
na spol. Tudi naša opažanja 
na taborih so takšna,« pravi 
Kajzar. Močnikova pa doda-
ja: »Pri dečkih je bolj izraže-
na komponenta hiperaktiv-
nosti, kar se tudi lažje opa-
zi, pri deklicah pa nepozor-
nosti, dajejo vtis, da poslu-
šajo, v resnici pa so s svojimi 
mislimi lahko povsem drug-
je. Na splošno so osnovni tri-
je simptomi te motnje hipe-
raktivnost, impulzivnost in 
nepozornost, vendar pa je iz-
raženost teh simptomov pri 
vsakem posamezniku edin-
stvena. V praksi se najbolj ka-
žejo na šolskem področju.«

Za otroke z ADHD v Za-
vodu Mavrični Bojevniki 

vsako poletje organizirajo ta-
bore, na katerih je bilo lani v 
treh terminih skupaj več kot 
sto otrok. »Otrokom želimo 
približati naravo in zato so 
tabori v naravi. Spimo v šo-
torih, čez dan potekajo raz-
lične aktivnosti. Vsakega 
otroka posebej kot mentor 
opazuješ in ugotoviš njego-
va močna področja, ki ga naj-
bolj zanimajo, ter nato ak-
tivnosti gradiš na njih. Tre-
ba je spodbujati tudi krepi-
tev samozavesti. Ti otroci so 
velikokrat nesprejeti, ker jih 
okolica obravnava kot mo-
teče ... Ne glede na vse ima-
jo v sebi velik potencial. Po-
membna je ozaveščenost o 
tej motnji, da ljudje razume-
jo, kaj je v ozadju vedenja,« 
je še pojasnil Kajzar.

Zavod ima zanimivo ime 
– Mavrični Bojevniki. »Bo-
jevniki zato, ker se bojujejo 
vsak dan z izzivi, ki jih pri-
naša diagnoza, mavrični 
pa zato, ker je vsak otrok z 
ADHD zgodba zase, ne gle-
de na to, da imajo vsi ena-
ko diagnozo,« sta zaključila 
Močnikova in Kajzar.

Življenje z mavričnimi bojevniki
»Otrok z motnjo pozornosti in heperaktivnostjo ni malo, kot se morda zdi. O tem se premalo govori in tudi njim veliko pomeni, če so slišani,« pravita Ana 
Močnik in Jure Kajzar, prostovoljca v Zavodu Mavrični Bojevniki, ki je v Medvodah organiziral prvo strokovno srečanje za starše otrok s to motnjo.

Ana Močnik in Jure Kajzar, prostovoljca v Zavodu Mavrični Bojevniki
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Urša Peternel

Pantzevo priznanje, presti-
žno stanovsko priznanje, ste 
prejeli kot prva ženska. Sliši 
se v resnici neverjetno, da so 
vseh dosedanjih 22 priznanj 
prejeli – moški … 

»Metalurgija je še v mojih 
mladih letih vedno veljala za 
moški poklic zaradi same te-
žavnosti dela v proizvodnji, 
veliko fizičnega dela, pa tudi 
zaradi izpostavljenosti vro-
čini, prahu, prepihu. Rav-
no zaradi tega so se nekje do 
sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja za ta poklic in za štu-
dij odločali predvsem moš-
ki. Zato je logično, da so tudi 
priznanja dobivali pravilo-
ma moški pred koncem de-
lovne kariere.«

Da je poklic metalurginje v 
resnici bolj 'moški', pa kaže 
tudi naziv ob vašem imenu: 
glavni metalurg … Zakaj ne 
– glavna metalurginja?

»Naziv delovnega mesta 
se vedno ponuja v moški ob-
liki, potem pa je to neodvi-
sno od tega, kdo ga zaseda. 
To poimenovanje je specifi-
ka za tehnične poklice in se 
s tem ne obremenjujem. Da-
nes poklic metalurginje ni 
več tako redek, je pa več me-
talurginj na Ravnah.«

Koliko pa vas je v SIJ Acroni 
oziroma Razvojnem centru 
Jesenice?

»V Razvojnem centru Je-
senice je šestnajst razvoj-
nih inženirjev, od tega sva 
dve ženski. Metalurginje v 
Acroniju so zaposlene še na 
Logistiki, Tehnični kontro-
li, Ekologiji ... Nas je že kar 
nekaj, čeprav sem bila v tem 
koncu ena prvih žensk, ki je 
diplomirala iz metalurgije.«

Za študij metalurgije ste se 
odločili po zaključeni Gim-
naziji Jesenice. To je bilo leta 
1976. Je vaša odločitev vzbu-
dila kaj začudenja, celo zgra-
žanja?

»Čeprav je bila takrat bolj 
uveljavljena delitev na moš-
ke in ženske poklice, odloči-
tev ni vzbujala nikakršnega 
začudenja. Že srednja me-
talurška šola na Jesenicah je 
imela takrat precej dijakinj, 
ki so se zaposlile pri kontro-
li ali analizi izdelkov ali pa so 
nadaljevale študij. So mi pa 
starši pustili proste roke pri 
izbiri študija. Oče se je sicer 
bolj nagibal k študiju farma-
cije, a ni imel pripomb. Po-
menilo pa je tudi, da bom 

zaposlitev dobila v bližini 
doma.«

Najbrž pa ste bili že od 
majhnega bolj tehnični tip ...

»Drži. Odraščala sem veči-
noma bolj v fantovski družbi, 
igranje s punčkami me ni to-
liko zanimalo kot postavlja-
nje zaklonišč, zabijanje žeb-
ljev. To veselje mi je potem še 
kako prav prišlo pri delu s sta-
rim presevnim elektronskim 
mikroskopom, ki smo ga 'šra-
ufali' kar sami. Pri novem mi-
kroskopu, ki je bil že računal-
niško voden, me je odsotnost 
nastavljanja brez privijanja 
ali odvijanja vijakov kar malo 
motila, saj si stvari nisem 
znala več predstavljati.«

Diplomirali ste leta 1982 in se 
takoj zatem zaposlili v takra-
tni Železarni Jesenice. Men-
da pa ste že med študijem vsa-
ko poletje mesec dni poletnih 
počitnic preživeli v železarni 
na praksi. Kako so na vas, mla-
do, izobraženo metalurginjo, 
gledali 'stari' železarji?

»Dejstvo je, da je, ko 
zaključiš študij, pridoblje-
no znanje samo osnova za 
praktično delo. Izkušnje je 
treba šele pridobiti z delom, 
velikokrat tudi preko na-
pak. Z zaposlitvijo na takrat-
nem Raziskovalnem oddel-
ku sem imela res srečo, ker 
sem prišla v kolektiv, kjer so 
sodelavci z veseljem preda-
jali svoje znanje naprej.«

Od začetka ste delali v Razi-
skovalnem oddelku, kasneje 

v oddelku raziskave in razvoj 
v SIJ Acroni. Vmes ste leta 
1993 tudi opravili magiste-
rij. Magistrska naloga je bila 
s področja mikrolegiranih 
jekel in nosi naslov Nastaja-
nje precipitatov med defor-
macijo mikrolegiranih je-
kel. Sliši se zapleteno ... Lah-
ko na enostaven način raz-
ložite, s čim se pravzaprav 
ukvarjate v službi?

»Po diplomi potrebuješ 
vsaj tri leta, da se vpelješ v 
praktično delo. Najprej sem 
delala na elektronskem mi-
kroskopu, kar je poleg različ-
nih tehnik preiskav zajema-
lo še čiščenje, centriranje 
mikroskopa in spoznavanje 
s tehnikami priprav vzorcev. 
S temi preiskavami preisku-
jemo notranjo zgradbo je-
kel. Ukvarjala sem se tudi 
s spremljanjem jekel za po-
boljšanje in vzmetmi, z vpli-
vom toplotnih obdelav na 
njihove lastnosti. Sodelova-
la sem pri razvoju mikro-
legiranih jekel, to so jekla z 
majhnim dodatkom niobija 
ali vanadija ali titana. Ti ele-
menti tvorijo z ogljikom in 
dušikom karbide, nitride ali 
karbonitride. Velikost, obli-
ka in porazdelitev le-teh prav 
tako določa končne lastnos-
ti jekla. S timskim delom 
smo razvili skupino jekel za 
tlačne posode, odporne pro-
ti povišanim temperaturam, 
ki so namenjene za izgra-
dnjo cevovodov ali hranilni-
kov plinov, petrokemičnih 
izdelkov. Lastnosti posame-
znih skupin jekel določajo 

standardi. S poznavanjem 
teh sem pripomogla k vzpo-
stavitvi informacijskega sis-
tema. Dnevno sodelujem 
tudi s komercialo pri prever-
janju zahtev kupcev.«

V čem je sploh lepota jekla, 
ki ste mu posvetili svojo ce-
lotno poklicno kariero?

»Jeklo je material, ki ga 
je možno stoodstotno reci-
klirati. To vedno znova po-
udarjamo. Veliko znanja je 
potrebnega, da se izdela je-
klo z zelo natančno kemič-
no sestavo, da ima izdelek 
ozka dimenzijska odstopa-
nja glede na zahtevane di-
menzije .... V Acroniju ima-
mo trenutno v proizvodnem 
programu okrog petsto raz-
ličnih vrst jekel. Vsako ima 
specifične lastnosti in s tem 
namen uporabe, to so ner-
javna jekla, jekla za različ-
ne konstrukcije, za različ-
ne gradbene stroje, za cevo-
vode, tlačne posode, mosto-
ve, različna kmetijska orod-
ja oziroma mehanizacijo, 
orodna jekla za brizganje iz-
delkov iz plastike. Vse last-
nosti jekla pa so odvisne od 
mikrostrukture, to je notra-
nje zgradbe jekel, ki jo lah-
ko opazujemo z optičnim 
ali elektronskim mikrosko-
pom. S temi preiskavami 
lahko ugotovimo možne 
vzroke napak v procesu iz-
delave, predelave in toplo-
tne obdelave. Prav tako lah-
ko ugotovimo vzrok za na-
pake pri kasnejši uporabi iz-
delka, denimo lomu izdelka, 

prezgodnji obrabi, luščenju 
zaščitnih plasti ...«

Za priznanje so vas predlaga-
li sodelavci, zdi se, da ste odli-
čen kolektiv, ki drži skupaj?

»Čeprav so nekateri sode-
lavci tudi pol mlajši, se dob-
ro razumemo. Občudujem 
njihovo zavzetost pri usva-
janju novih jekel in tehnolo-
gij, prav tako pa zelo cenim 
natančnost pri delu z doku-
mentacijo in v analizah. Mla-
di prihajajo z veliko znanja, 
poznavanjem orodja, imajo 
veliko entuziazma. Treba je 
izkoristiti njihov potencial.«

Kako pa ste v vseh teh letih 
krmarili zasebno, družinsko 
življenje? 

»Družini sem večinoma 
dajala prednost pred službo. 
Začetna leta v Železarni Je-
senice so bila, kar se tiče dru-
žine, ugodna. 'Šiht' od šes-
tih do dveh je omogočal, da 
si lahko ves popoldan pre-
živel z družino. Otroci so v 
šolo in domov hodili sami, 
s ključem stanovanja okrog 
vratu. S podaljšanjem delov-
nika na 16. uro se je kako-
vost življenja bistveno spre-
menila. V današnjih časih, 
če misliš delati kariero, je 
pomoč starih staršev neizo-
gibna ali pa mora veljati do-
govor – najprej dela kariero 
eden, nato drugi.«

Kaj vas navdušuje v prostem 
času, kaj radi počnete?

»Prosti čas preživljam, če 
se le da, aktivno. V hribe ho-
dim v vseh letnih časih, so 
pač ture prilagojene razme-
ram. Včasih si tako slabe vo-
lje, da ti pri ušesih ven piha, 
v hribih ti gre pa vse to pri 
nogah ven ... Pozimi smu-
čam, zadnja leta tudi turno, 
poleti kolesarim. Zelo rada 
grem na kolesarska potova-
nja po raznih deželah. Bili 
smo že v Provansi pa na Ca-
minu, v Apuliji …«

Se morda že ozirate v čas po 
upokojitvi?

»Osem ur prostega časa 
več, kot ga imam zdaj, je kar 
veliko in ga bo treba nekako 
izpolniti. Dejstvo je tudi, da 
z leti postajamo nekoliko po-
časnejši pri vseh opravilih. To 
v zadnjih letih opažam tudi 
sama. Kolikor bo zdravje do-
puščalo, bo dovolj časa za vso 
rekreacijo, poleg tega pa sem 
aktivna tudi v domačem gasil-
skem društvu, pozimi pa še 
pri sekciji za ročna dela, ki se 
jim bom lahko bolj posvetila.«

Priznanje za metalurginjo
V SIJ Acroni so podelili Pantzevo priznanje za življenjsko delo pri razvoju podjetja. Kot prva ženska ga je prejela glavna 
metalurginja mag. Erika Bricelj. V obrazložitvi so jo poimenovali za »starosto in gurujko na področju razvojno raziskovalnega 
dela znotraj Acronija in Razvojnega centra Jesenice. Pooseblja markantno in nezamenljivo osebnost tako po strokovni kot osebni 
človeški plati.« V službi strokovna avtoriteta, v domači Mojstrani pa dejavna planinka, gasilka, kolesarka, smučarka ... In ponosna 
mama hčerke, ki dela kot zdravnica.

Glavna metalurginja Erika Bricelj je lani dopolnila šestdeset let, v podjetju je zaposlena 36 
let. Za čas po upokojitvi ima že kopico načrtov, med drugim namerava prehoditi romarsko 
Jakobovo pot oz. Camino, ki jo je sicer že prekolesarila. / Foto: Gorazd Kavčič

Mag. Erika 
Bricelj

»Odraščala 
sem večinoma 
bolj v fantovski 
družbi, igranje s 
punčkami me ni 
toliko zanimalo 
kot postavljanje 
zaklonišč, 
zabijanje 
žebljev. To 
veselje mi je 
potem še kako 
prav prišlo pri 
delu s starim 
presevnim 
elektronskim 
mikroskopom, ki 
smo ga 'šraufali' 
kar sami.«
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Juša, kako se spominjate 
Mateja kot mladega igral-
ca na Loškem odru, najprej 
v otroških predstavah, začel 
je kot Jure v Obutem mačku, 
in potem v odrasli skupini?

»Težko bi govorila o nje-
govih začetkih, spomnim pa 
se ga kot nežne dušice, bil je 
kot ena mimozica. Droban, 
a z močnim glasom, kot ga je 
na primer pokazal v predsta-
vi, v kateri je igral čarovnika. 
Bolj mi je v spominu ostal v 

kasnejših predstavah, v kate-
rih sva skupaj igrala.«

Kako se vi, Matej, spominja-
te Juše?

Matej: »Vidim slike s pred-
stav, v katerih je igrala Juša, 
še preden sem sam stopil na 
odrasli oder. V Mišelovki na 
primer je bila neverjetna go-
spa Boyle, še pred tem v igri 
Hrup za odrom, ki smo jo 
potem ponovili dvajset let 
kasneje. Ko sem začel igra-
ti v odrasli skupini, se mi je 
zdelo fino, da sem lahko ig-
ral skupaj z njo in še nekate-
rimi starejšimi igralci, moji-
mi otroškimi idoli.«

Juša: »Joj, kako sem mo-
rala biti zoprna gospa Boyle. 
Spomnim se, ko sem priš-
la dan po predstavi v službo 
in pozdravila kolega Toneta, 
ta pa mi je le zabrusil nazaj, 
naj izginem, da me ne more 
gledati. Kasneje mi je pove-
dal, da je bil prejšnji večer na 
predstavi.«

Kdaj sta prvič zaigrala sku-
paj?

Matej: »Najbrž takoj, ko 
sem stopil na odrasli oder, 
saj smo majhen gledališki 
ansambel. Je pa res, da sva 

bila kaj hitro tudi poročena. 
Pred 17 leti sem v Kralju Oj-
dipu igral naslovno vlogo, 
Juša je pa bila takrat Jokasta, 
moja odrska mama, s katero 
sem se poročil.« 

Juša: »V precej predstavah 
sva igrala skupaj, najprej sva 
bila uradni par in partnerja, 
v naslednjih predstavah pa 
pogosto skrivna ljubimca.«

V gledališkem listu k letoš-
nji predstavi Goli pianist ali 
mala nočna muzika sta ob 
zapisu o vajinih ustvarjalnih 

jubilejih dodana tudi spiska 
vlog, ki sta jih doslej odigra-
la. Pogled nanj vama najbrž 
dobro dene, mar ne?

Juša: »Jaz tak spisek vi-
dim doma, ko vsake toliko 
časa odprem omaro in se 
ven vsuje cel kup besedil, ki 
sem se jih morala naučiti za 
predstave. Takrat se vedno 
zavem, da je bilo vlog res ve-
liko.« 

Matej: »Ko grem skozi ta 
spisek, se vzbudijo spomini 
na igralce, na vse igre, kako 
smo se imeli fino in katere 
vloge so mi bile mogoče ne-
koliko ljubše kot druge.«

Juša, za vami je tudi trinajst 
režij predstav za otroke?

Juša: »Otroške predstave 
sem začela režirati še v času 
nekdanje vodje Loškega odra 
Mete Petrač. Nekaj režiser-
jev je poskusilo, pa so vsi na-
redili do polovice, zato je pre-
dlagala, da se kar sami lotiva. 
Bili sva kar zagnani in sva se 
pri režijah zelo potrudili. Jaz 
sem se ukvarjala bolj z igro 
in pedagoškimi prijemi, ona 
s sceno in organizacijo. Ta-
kratni otroci, zdajšnja mlada 
generacija igralcev Loškega 
odra, kot so Jan Bertoncelj, 

Gašper Murn, Martin Lun-
der … povedo, da so se v tis-
tih predstavah marsikaj nau-
čili.« 

V katerih vlogah sta najbolj 
uživala oziroma so se vama 
še posebno vtisnile v spo-
min?

Matej: »Mogoče bi prej 
znal našteti tiste redke pred-
stave, ki mi niso ostale v 
spominu. No, vloga Ojdipa 
v Kralju Ojdipu je bila vse-
kakor ena mojih prelomnic, 
prav tako Benedikt v Igre je 

konec, za obe sem bil tudi 
nagrajen. Tu je še Maček v 
žaklju, zelo ljuba mi je tudi 
aktualna predstava Goli pia-
nist ...«

Juša: »Najbolj sem uživa-
la v igri Arzenik in stare čip-
ke, ki smo jo igrali v sezoni 
1993/94. Režiral jo je Mar-
jan Bevk. Z Bibo Uršič sva 
spravljali moške na oni svet, 
Kondi Pižorn jih je pa poko-
paval. Joj, koliko sva se na-
mučili. Na odru sva mora-
li delovati dobrohotni, pri-
jazni, najina resnična vloga 
pa je bila ravno nasprotna, 
saj sva bili le hladnokrvni 
morilki.«

Oba sta igrala različne gleda-
liške žanre, od komedije do 
drame in tragedije, klasične 
in sodobne igre, saj se Lo-
ški oder ne omejuje zgolj na 
vedno znova popularne ko-
medije ... 

Juša: »Velik privilegij je, 
da lahko igraš različne vlo-
ge in različne gledališke ža-
nre. Tako ne zapadeš v le eno 
vrsto igranja. Rada igram 
tako komedije kot drame.« 

Matej: »Treba je poveda-
ti, da se je nekdanja direk-
torica vseskozi trudila, da bi 

nam igralcem nudila gleda-
liško izobrazbo, nekaj tega, 
kar poklicni igralci dobijo 
na akademiji. To pomeni, 
da smo uprizarjali predsta-
ve različnih žanrov, iz različ-
nih obdobij, z različnimi re-
žiserji. Tako smo dobili neke 
vrste igralsko izobrazbo.«

V spominu imam čudovite 
Variacije v Versaillesu – Sca-
pinove zvijače.

Matej: »To je bila zagotovo 
ena naših uspešnic. Ludvik 
Kaluža nas je učil verza, letoš-
nji Prešernov nagrajenec Ja-
nez Mejač gib, režiral je Jože 
Vozny. Takrat smo res garali, 
ampak vse se je nekako dobro 
sestavilo in s predstavo smo 
dosegli velik uspeh.«

Juša: »Če zdaj samo po-
mislim, koliko smo se na 
koreografskih vajah ukvar-
jali s plesom. Meni je še kar 
šlo, saj že po naravi tako ho-
dim.« (Vstane in pokaže.)

Kaj je tisto, kar šteje, ko igra-
lec dobi neko vlogo? Nadvse 
resen pristop, natančnost, 
kreativnost? 

Juša: »Sama ne razmi-
šljam dosti o tem, da smo 
vendarle samo ljubiteljski 
igralci. Vloge se lotim čim 
resneje, običajno kar padem 
vanjo. Zdi se mi, da to velja 
tudi za druge v našem an-
samblu.«

Matej: »To bi morali vpra-
šati naše domače, ki bi zago-
tovo znali povedati, kako res-
no se lotevamo iger.«

Juša: »Veliko je odpove-
dovanja, kolikokrat ne mo-
rem iti na kakšen izlet, ker 
se učim besedila ali pa imam 
vaje. Zaradi gledališča sem 
pustila pevski zbor, ker mi 
oder več pomeni.« 

Matej: »Včasih se težko 
spravim od doma, ko mo-
ram na vajo, ko pa se vrnem 
domov, sem bolj spočit kot 
prej. To ti dajo tudi izkušnje, 
ki mi jih po tolikih letih res 
ne manjka.«

Juša: »Ko so vaje v inten-
zivni fazi, običajno ne mo-
rem zaspati, saj razmišljam 
o navodilih režiserja.«

Menda ste, Juša, eni tistih, ki 
ima najbolj red. Na vaje ho-
dite točno in pripravljeni? 

Matej: »Za Jušo to popol-
noma drži. Tudi sam sem 
zelo redoljuben, vesten in 
natančen, ampak ravno tu, 
na odru, si včasih privoščim 
malo manj reda.«

Juša: »Če se nečesa lotim, 
potem čutim dolžnost, odgo-
vornost, da opravim čim bo-
lje. Če česar ne zmorem, to 

tudi pravočasno povem.«
Matej: »Ko sem bil mlaj-

ši, sem se vedno obremenje-
val, kako in kaj povedati. V 
predstavi Igre je konec sem 
imel sedem monologov, en 
večer sem dobro znal prva 
dva, drugič druga dva mo-
nologa, tretjič tretja. Nakar 
mi je režiser Jaša Jamnik de-
jal, da ni problem, če kdaj 
povem tudi malo druga-
če. Če sem se včasih zmo-
til v besedilu, ni bilo vari-
ante, da bi povedal druga-
če, danes pa že nekako spe-
ljem. Pomembno je, da po-
veš vsebinsko podobno in se 
ne opazi, da si se ''zaštrikal'' 
pri besedilu.«

Juša: »Jaz sem že eno fazo 
naprej, ko se res lahko nare-
di tema in ne veš ne naprej 
ne nazaj. Po toliko letih ni-
mam nobenega strahu pred 
odrom, tega pa me je vseeno 
malo strah.«

Mar v ansamblu ni nobenih 
»popustkov« do starejše ko-
legice?

Juša: »Pet let se že upiram 
– češ saj me ne potrebujete 
več, pa mi ne uspe. Imam 
pa vedno en pogoj: da do-
bim vlogo, za katero ni pre-
več besedila.«

Matej: »To je res, Juše 
preprosto ne damo, hkrati 
pa seveda, kolikor se le da, 
upoštevamo tudi njeno že-
ljo. To je ta bonus, ki si ga 
je sama priborila, sicer pa 
kot predsednik kulturnega 
društva Loški oder z našo 
vodjo Ano Babnik vztrajava, 
da vedno tudi igralci iz sta-
rejše generacije sodeluje-
jo pri predstavah. To je na-
mreč velika prednost naše-
ga teatra, da imamo odlič-
ne igralce pri dvajsetih in se-
demdeset in več letih.« 

V besedilu k vaši obletni-
ci sem prebral, da jih v an-
samblu skrbi, da vas bo vze-
la pravna stroka ...

Matej: »Brez skrbi, prav-
na stroka me zagotovo ne 
bo vzela. Sodišče je moja 
služba, teater je pa le teater. 
Temu se ne odpovem.«

Juša?
Juša: »Kot sem rekla. Z 

bonusom – in če bom pri 
zdravju. Tu na Loškem odru 
mi je preveč lepo, da bi se 
mu odrekla. Seveda bom 
vztrajala tudi, dokler bom 
imela občutek, da me mladi 
sprejemajo. Moram reči, da 
so zelo pozorni do mene, ne 
vem, ali zato, ker me imajo 
radi, ali zato, ker se me boji-
jo.« (smeh)

Saj smo kot ena družina
S predstavo Goli pianist ali mala nočna muzika dramatika Matjaža Zupančiča sta igralca Loškega odra Juša Berce in Matej Čujovič 
praznovala petinpetdeset oziroma petindvajset let umetniškega ustvarjanja. Pred današnjo ponovitvijo na domačem odru in tremi 
prihajajočimi gostovanji v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani smo se pogovarjali z jubilantoma.

Matej Čujovič in Juša Berce, tokrat v isti garderobi / Foto: Igor Kavčič

Juša Berce 
in Matej 
Čujovič

Juša: »Pet let 
se že upiram, 
češ saj me ne 
potrebujete več, 
pa mi ne uspe. 
Imam pa vedno 
en pogoj: da 
dobim vlogo, za 
katero ni preveč 
besedila.« 

Matej: »Sodišče 
je moja služba, 
teater je pa le 
teater. Temu se 
ne odpovem.«
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Josip Vandot, avtor Kekca
Menda so se pravljične 

osebe, kot sta Kekec in Be-
danec, iz Zgornjesavske do-
line porodile zaradi zimske 
odrezanosti Kranjske Gore 
od ostalega sveta. V temnih 
večerih in nočeh, v času, ko 
še niso poznali elektrike, so 
si domačini krajšali zimske 
večere z razgretimi domi-
šljijskimi zgodbami o Peh-
ti in drugih posebnežih. 
Tudi Josipu Vandotu, avtor-
ju Kekčevih dogodivščin, ki 
se je rodil 15. januarja 1884 
v Kranjski Gori, se ni mog-
lo niti sanjati o današnjem 
zimskem že skoraj monde-
nem letovišču.

Avtor enega največjih 
mladinskih junakov sloven-
ske literature je moral 12 let 
star od doma do daljnega 
Novega mesta, kjer je leta 

1901 v reviji Dom in svet 
objavil prve pesmi. Njego-
va prva povest je izšla, ko je 
bil v sedmi gimnaziji. Proti 
svoji volji se je moral zapo-
sliti na železnici. V Šentvi-
du ob Glini so ga zapostav-
ljali, ker je bil Slovenec, zato 
je pustil službo, odšel do-
mov ter služil kruh celo kot 
pastir. Ves čas je tudi pisal. 
Ker se tako ni mogel preživ-
ljati, so ga starši nagovori-
li, da se je vrnil na železni-
co. Služil je v Litiji, Postoj-
ni, Trstu, Sisku, Radencih 
in Pragerskem, potem pa 
se je leta 1922 zaradi slabe-
ga zdravja upokojil. A pra-
vi razlog za upokojitev je bil 
verjetno odpor do službe. 
Potem se je posvetil samo 
še pisanju. V tem času je 
živel v Ljubljani, Slovenski 

Bistrici in ob izbruhu dru-
ge svetovne vojne v Maribo-
ru. Ob izseljevanju Sloven-
cev, da bi Nemci naredili »to 
deželo spet nemško« so ga 
Nemci julija 1941 z družino 
odpeljali najprej v taborišče 
v takratni Slavonski Požegi, 
potem pa v Trnjavsko Kuto. 
Tam so ga julija 1944 ubi-
le bombe, ki jih je na njego-
vo hišo odvrglo poškodova-
no zavezniško letalo. 

Josip Vandot je nekaj del 
izdal tudi v samozaložbi, 
med drugimi leta 1936 tudi 
knjigo o Kekcu. Prva zgodba 
o njem, Kekec na hudi poti, 
je že izšla leta 1918 v mladin-
skem mesečniku Zvonček. 
Leta 1922 je bil objavljen Ke-
kec na volčji sledi in dve leti 
pozneje še Kekec nad samo-
tnim breznom. 

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Tržiču se je 15. 1. 1732 rodil pesnik, duhovnik, 

redovnik Feliks Dev. Menda je bil prvi Slovenec, ki 
se je pod vplivom Pohlinove gramatike iz leta 1768 
resno ukvarjal z mislijo na ustvaritev slovenske 
posvetne poezije. 

   V Gmajnici pri Komendi se je 16. 1. 1748 rodil 
doktor znanosti, pravnik Anton Remic. Bil je dvor-
ni odvetnik in svetnik v Passauu. Leta 1783 mu je 
bil podeljen plemiški naslov. 

   V Kranju se je 17. 1. 1786 rodil živinozdravnik An-
ton Hayne. Bil je, tako kot brat Emanuel, bratranec 
nemškega pesnika Heinricha Heineja. Bila sta 
uspešna in spoštovana Kranjčana. Po končanem 
študiju veterine na Dunaju sta se uveljavila kot 
izvrstna ranocelnika in veterinarja. 

   Na Gašteju pri Kranju se je 18. 1. 1875 rodil arheo-
log, etnograf, čebelar, duhovnik, redovnik, bene-
diktinec Valter (pri krstu Franc) Schmid (Šmid). 
Leta 1902 je zapustil samostan in se posvetil študi-
ju geografije, zgodovine in arheologije. Leta 1905 
je postal kustos deželnega muzeja v Ljubljani. 

   V vasi Mače pri Bistrici v Rožu na Koroškem se je 
19. 1. 1801 rodil farmacevt in lekarnar Sebastijan 
Šavnik. V letih 1864–1866 in 1869–1872 je bil 
župan Kranja.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Janko je bil nezakonski ot-
rok. Danes, ko na te reči gle-
damo precej sproščeno, nje-
govega grešnega rojstva nih-
če ne bi niti opazil. A leta 1948 
je bilo vse drugače. Sploh če si 
se rodil materi, ki je bila brez 
pedigreja rdeče aristokracije, 
kot – malo za šalo malo zares 
– pravi sogovornik.

»Mama Tončka je bila še 
zelo mlada, ko me je rodi-
la. Imela je komaj dobrih se-
demnajst let. Že kot otrok 
sem se naposlušal zgodb, da 
ji je kar naenkrat začel rasti 
trebuh in nihče ni vedel, za-
kaj. Njena mati, ki je po voj-
ni ostala sama s petimi otro-
ki, na srečo so bili ostali sino-
vi, je bila obupana, prizade-
ta, ranjena in osramočena. 
Vsa vas je nanjo – ne na hčer-
ko – kazala s prstom in se ji 
za hrbtom posmehovala. To 
so počeli tudi tisti, ki so med 

vojno doživljali podobno uso-
do, ki so pripadali poražen-
cem. Predstavljate si moje 
rojstvo. Še odrasli niso imeli 
česa jesti, ker stricev nihče ni 
smel zaposliti, nakar sem pri-
jokal na svet še jaz. Nezaže-
len. Frdaman. Že od trenut-
ka, ko so me prvič ugledali, 
me je sprejelo sovraštvo. Po-
tem so me skrbno opazovali, 
ker so želeli ugotoviti, komu 
sem podoben. Pa ni bilo nič 
iz te moke. Vedno bolj sem 
dobival mamine poteze, nje-
ne modre oči, svetle lase, ra-
hlo skodrane. Šele ko sem bil 
star pet let, so me začeli klica-
ti po imenu. Prej pa ne. Prej 
sem bil ščene. Tisto ščene so 
mi rekli. Z mamo nisva hodi-
la v cerkev, ker bi bilo sramot-
no, da bi dva izmečka sedela 
v tamkajšnjih klopeh. Mama, 
ki je postajala vedno bolj ver-
na ženska, se je zaradi tega 
žrla, jaz nikoli. Že v osnovni 
šoli sem hitro spoznal vso hi-
navščino – tudi tistih, ki so v 
božjem hramu sedeli v prvih 
klopeh. Ni mi bilo lahko. Bil 
sem vedoželjen, precej bister 
otrok, veliko sem bral, risal, 
ustvarjal, a stroge učiteljice 
nisem prepričal. Moral sem 
sedeti v zadnji klopi in ko-
maj kdaj se je zmenila zame. 
V spričevalu sem imel do če-
trtega razreda same dvojke, 
tudi iz vedenja. To slednje je 
bilo smešno, saj nisem niko-
li razgrajal, klepetal, se pre-
tepal. Verjetno me je kazno-
vala zato, ker so ji tako naro-
čili ali pa je bila po srcu hu-
dobna ženska. Ne vem več. 
Malo bolje se mi je godilo 

proti koncu osnovne šole. Bil 
sem zelo dober pri matema-
tiki in fiziki. Marsikoga sem 
tudi inštruiral, a ne zastonj. 
Plačilo je bilo skromno: gaj-
bica krompirja ali repe, toli-
ko, da smo doma lažje zadi-
hali. Rekli so mi, da sem pre-
računljiv, vendar so klobasali 
zato, ker se jim ni niti sanjalo, 
v kakšnih razmerah živimo. 
Morda bi nekaj povedal še o 
moji mami Tončki, ki me je 
kot nevidna senca spremljala 
skozi mladost. Bila je tam, pa 
je ni bilo. Ne spomnim se, da 
bi me kdaj nagovorila, pokli-
cala k sebi, mi rekla kakšno 
lepo besedo. Družina me je 
imela za nekakšno skupno 
last, za skupno pokoro. Že 
tako in tako si nismo izkazo-
vali čustev, meni pa sploh ne. 
Če sem bil lačen, sem moral 
sam poskrbeti, da sem prišel 
do hrane. Spal sem pod peč-
jo, poleti, ko je bilo vroče, pa 
na njej. Ko sem imel deset let, 
se je mama poročila. Vzela je 
nekega Gregorja, moral je 
biti dobričina ali pa človek, ki 
je pripravljen v sili žreti tudi 
muhe. Ni bil napačen, tudi 
udaril me ni nikoli, pa sem 
poleti pogosto prihajal na obi-
ske, saj sem bil pri kmečkih 
opravilih zelo priden, pred-
vsem pa nagel. Tudi mamini 
bratje so se poženili, odšli so s 
trebuhom za kruhom, ostala 
sva sama z babico. Na lepem 
sem začel njo klicati mama, 
in ker mi tega ni prepoveda-
la, je tako ostalo. Nismo ime-
li elektrike, dobili smo jo šele 
leta 1981 kot zadnji v vasi. 
Vsak večer sva sedela v temi, 

molčala in čakala, da se bova 
spravila spat. Kljub temu da 
je bilo kar nekaj postelj pro-
stih, sem še zmeraj spal pod 
pečjo. Rad sem imel pomlad, 
saj so se dnevi začeli daljša-
ti, jaz pa sem lahko bral tudi 
po večerji. Z mamo sva se ra-
zumela brez odvečnih be-
sed. Če je kaj potrebovala, je 
v tisto smer pomignila z gla-
vo in točno sem vedel, kaj ji 
moram prinesti. Ljudi je de-
lila na tiste, ki so bili frda-
mani, in na one, ki jih je vsaj 
malo spoštovala. Iz govoric, 
ki so krožile po vasi, sem iz-
luščil, da je imela tudi ona v 
mladosti nezakonskega otro-
ka, ki pa ji je ob rojstvu umrl. 
Predvideval sem, da je bila 
večna lučka, ki je brlela v nje-
ni kamri, namenjena temu 
otroku. Ded, ki so ga partiza-
ni tik pred koncem vojne su-
rovo ubili za hišo, je bil men-
da dobričina, ki ji je ta greh 
spregledal in jo je imel kljub 
temu zelo rad. Moral pa ji je 
odpustiti še en greh: rojstvo 
moje mame. Izračunal sem 
namreč, da ga tam okoli leta 
1930, ko je bila moja mama 
spočeta, sploh ni bilo doma! 
Dokumenti, ki so mi prišli 
v roke, so pričali, da je šel že 
leta 1926 iskat srečo v Ameri-
ko, vrnil pa se je šele leta 1935. 
Še danes ne vem točno, kako 
to, da sem si mamo (babico) 
upal vprašati, čigav je bil naj-
mlajši stric in čigava je bila 
tudi moja lastna mama. Spo-
minjam se, bilo je eno takšno 
čudno, deževno vreme, ko bi 
se človek najraje zavlekel pod 
odejo in dan prespal. Bile so 

me same oči in ušesa. Potem 
je začela razlagati, da ded že 
več mesecev ni poslal denar-
ja, pa so bili že tako lačni, da 
so na neki njivi kradli kore-
nje za pujse. Potem pa se je 
pri hiši ustavil neki gostilni-
čar, ki je z Bizeljskega vozil 
vino. Konju se je snela pod-
kev in je moral počakati, da ga 
je kovač vnovič podkoval. Če-
tudi sem bil še otrok, sem ve-
del, da zgodbe ne pripovedu-
je meni, ampak nekomu, ki 
ga v tistem prostoru sploh ni 
bilo … Počasi sva vzpostavila 
neko posebno vez, ki je trajala 
vse do njene smrti. Ko je bila 
nebogljena, stara in bolna, 
mi je dovolila, da sem jo ne-
goval, umival, da sem se doti-
kal njenega telesa. Bila je od-
visna od moje pomoči, mož-
no pa je tudi bilo, da se sploh 
ni več zavedala, kdo pravza-
prav sem,« se v svojem dol-
gem monologu spominja 
Janko.

Marsikaj o tem, kar je sli-
šal že kot otrok, je pozneje 
tudi zapisal. Četudi je bil še 
mlečen pod nosom, ne pom-
ni, da bi ljudje v petdesetih 
in tudi šestdesetih letih prej-
šnjega stoletja v vsakodnev-
nem govoru uporabljali tako 
močne besede, kot so bile ko-
munisti in revolucija. Misli 
celo, da so ljudje raje molča-
li, kot pa da bi se izpostavlja-
li. Vedeli pa so – tako kot on 
– koga se morajo bati in kdo 
lahko pripomore, da ljudje 
ne dobijo službe. To je bilo 
nekaj najhujšega, kar se je 
lahko zgodilo, zlasti mladim 
fantom. Velikokrat je za koga 
slišal, da je izdajalec, podrep-
nik, prodana duša. Nekate-
ri od teh so nehali obiskova-
ti cerkvene obrede, se vpisali 
v partijo in zaživeli boljše in 
bolj lagodno življenje.

»Tega ni bil sposoben 
vsak. Moja mama (babica) 

zagotovo ne. Raje je živela v 
na pol podrti bajti, kot da bi se 
prodala. Kako je bilo s strici, 
ne vem, ker smo potem, ko 
so odšli od doma, izgubili sti-
ke. Dva sta se ''prešvercala'' 
v Avstralijo, od koder sta po-
šiljala domov ob novem letu 
nekaj dolarjev, a to šele te-
daj, ko mame (babice) ni bilo 
več med živimi. Moja mama 
je v novem zakonu rodila še 
tri otroke, ki sem jih komaj 
poznal. Ni marala, da bi ji, ko 
sem odrasel, hodil pred oči. 
Po nepotrebnem se je bala, 
da bi s svojimi radovednimi 
vprašanji v njeni novi družini 
odpiral rane. To, kdo je moj 
oče, me je pa res žrlo, da me 
bolj ni moglo. Spominjam 
se, dobil sem neko priložno-
stno delo pri izgradnji ceste. 
Lopato smo sukali le nekate-
ri, drugi pa so z mojstrom se-
deli v senci in praznili stekle-
nice vina. Vsakemu od delav-
cev je namreč pripadala ena – 
za moč. In tako je beseda dala 
besedo, da so trije domačini 
spravili name. Začeli so me 
dražiti, če vem, kdo me je za-
plodil. Uporabljali so zelo vu-
lgarne izraze, ob katerih so se 
na ves glas privoščljivo sme-
jali. Od doma sem bil nava-
jen, da sem tiho, zato se na 
njihovo drezanje nisem pre-
več oziral. Ker le niso odne-
hali, sem jih naravnost vpra-
šal, koga točno imajo v mis-
lih. Vprašanje jih je malo pre-
senetilo, a so mi obljubili, da 
ga naslednjič pripeljejo s se-
boj. In so ga res. Možakar je 
bil manjše rasti, že precej v le-
tih in prepit skoz in skoz. To 
je tvoj oče, so se smejali in ga 
porivali proti meni. Ubogi 
človeček, ki je komaj stal na 
nogah, tako je bil pijan, mi je 
čez čas, ko se je streznil, priz-
nal, da so mu plačali zato, da 
se mi zlaže …«

(Konec prihodnjič)

Bilo je nekoč, 1. del

Je Janko našel očeta?
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Zgodba Profesorskega 
ceha nas je pritegnila tudi ob 
praznovanju tokratne, 80. 
obletnice. Ob vnovičnem bra-
nju Kronike sestankov loških 
profesorjev, predvsem pa ob 
proučevanju koresponden-
ce med nekaterimi člani (ka-
tere velik del sega v povojna 
leta) so se nam še bolj izrisa-
li pristni, iskreni in spoštljivi 
odnosi med njimi, obenem 
pa je pred nami rasla njihova 
človeška in duhovna veličina. 
Loški profesorji so predstav-
ljali akademijo v pravem po-
menu besede: skupnost uče-
njakov, povezanih v ljubez-
ni do domače grude, ki jih je 
družilo iskreno prijateljstvo 
in spoštovanje. Predvsem pa 
jim je bilo skupno delo 'za 
našo stvar'; negovali so ga 

kljub temu, da jih je življenj-
ska pot že pred vojno odnes-
la na različne konce Sloveni-
je in Jugoslavije, po vojni pa 
nekatere primorala v emi-
gracijo ali odrinjenost v do-
mačem okolju. Starejši člani 
društva se spominjajo, kako 
je dr. Pavle Blaznik na sre-
čanjih in v pismih tovarišem 
rad omenjal, da vsi delajo 'za 
našo stvar' in besedna zveza 
je postala nekakšen slogan 
Muzejskega društva Škofja 
Loka, gotovo pa že od vsega 
začetka izraža tudi duha Pro-
fesorskega ceha. Zato smo 
jo izbrali za naslov pričujo-
če publikacije. V njej smo 
članom društva, pa tudi šir-
ši loški in slovenski javnosti 
ob 80-letnici želeli v kratkih 
podobah približati osebne 
zgodbe članov Profesorske-
ga ceha, zajeti nekaj vzdušja, 

ki ga prinaša Kronika sestan-
kov loških profesorjev, in v 
zgodbo o tem edinstvenem 
loškem intelektualnem kro-
gu vplesti nekaj manj znanih 
podatkov o začetkih delova-
nja društva do druge svetov-
ne vojne.« (Str. 19)

Tako beremo v zborniku 
Za našo stvar. Mnogi smo 
že slišali za loški Profesorski 
ceh, tu pa je zdaj res dobro 
opisan. Na straneh 20–21 je 
tudi fotografija prvega sreča-
nja teh mož leta 1930 na vrtu 
gostilne pri Balantu, kjer 
je zdaj loška avtobusna po-
staja. Na sliki so: Ivan Dole-
nec (1884–1971), Pavle Bla-
znik (1903–1984), Tine De-
beljak (1903–1989), France 

Planina (1901–1992), Jakob 
Šolar (1896–1986), France 
Koblar (1889–1975), Lovro 
Sušnik (1887–1964), Fran-
ce Košir (1906–1939), Ivan 
Molinaro (1903–1988), Mar-
tin Gorjanec (1882–1955). 
Od te ustanovne enajsterice 
na sliki manjka samo Maks 
Miklavčič (1900–1971), sicer 
pa ima vsak od njih v knjigi 
svojo zgodbo. Ta enajsterica 
je spodbudila raziskovalno in 
zbirateljsko vnemo, iz katere 
je nastal Loški muzej, izšlo 
63 letnikov Loških razgledov 
in še cela vrsta drugih publi-
kacij, rezultat pa je dejstvo, 
da je nekdanje loško gos-
postvo domoznansko najbo-
lje obdelan del Slovenije. 

Nove knjige (417)

Za našo stvar

Za našo stvar, 80 let Muzejskega društva Škofja Loka, 
Škofja Loka, 2017, 160 strani

Alenka Bole Vrabec

Prijateljica Rija mi je lani 
jeseni s Šrilanke prinesla 
lonček zmletega čilija, ki je 
sicer ostro pekoč, a dober, in 
ravnam z njim hudo stiska-
ško. Bila je navdušena nad 
otoško hrano, saj je ljubi-
teljica zelenjave in začimb. 
V znak hvaležnosti sem ji 
obljubila eno šrilanško ve-
čerjico, ki se je končno ures-
ničila. In ker je tudi ljubi-
teljica jajc, sodi na jedilni 
spored jajčni kari. A pre-
den sem recept našla, me 
je nasmejala stara šrilan-
ška pravljica o mogočnem 
zaljubljenem levu, ki je za-
sledoval in se hotel poročiti 

z najlepšo deklico iz neke 
vasi. Po grozoviti tulbi je 
zaprosil njenega prestraše-
nega očeta, naj mu jo da za 
ženo. Kmet je bil sprva ves 
zgrožen, a dovolj zvijačen. 
Predlagal je levu, naj si da iz-
biti čekane in kremplje, da 
se ga deklica ne bo več bala, 
če bo krotak. Rečeno – stor-
jeno. Ko je lev prišel znova 
snubit, je bil le še senca sa-
mega sebe in kmetje so ga 
zlahka pobili … Brez lev-
je trofeje sem končno naš-
la nazoren recept pri Petru 
Kuruviti (*1963), sinu šri-
lanškega očeta in avstrijske 
matere, zelo cenjeni avstral-
ski gastronomski osebnosti, 
katerega televizijske oddaje 
slovijo po vsem svetu. Kuru-
vita trdi, da jajčni kari prip-
ravlja po babičinem receptu. 
Kari je jed, kari kot mešani-
co začimb dobimo v prašku, 
je pa tudi drevo. Manjkali so 
njegovi listi … A v posušeni 
obliki sem jih našla na kon-
cu Celovške ceste … stakne-
te pa jih lahko tudi na sple-
tu …

Jajčni kari po šrilanško

Za 4–6 oseb potrebujemo: 
6 jajc, 200 ml olja za cvrenje, 
najbolje kokosovega, 1 žličko 
čilija (po okusu), 1 žličko ku-
mina, 1 žličko karija v prahu, 
pol žličke kurkume, pol žlič-
ke koprčevih semen, 1 čebulo, 3 
stroke česna, 2 majhna zelena 
čilija, šopek karijevih listov, 3 
cm nastrganega ingverja, 3 cm 
cimeta, 1 ščep muškata, 350–
400 ml kokosovega mleka.

Po Kukuritovem nasve-
tu moramo jajce na vrhu 

predreti, da lupina ne poka. 
Očitno sem bila prestrastna, 
ko sem vanj udarila s pletil-
ko in mi je vsebina jajca ovila 
dlan z rokavom pulija vred. 
Brez škripanja z zobmi ni 
šlo, a v drugo se mi je posre-
čilo z uporabo debele šivan-
ke. Jajca v kropu kuhamo le 
5–6 minut in jih nato ohladi-
mo v ledeno mrzli vodi.

Jajca olupimo in jih ne 
pregloboko napikamo. Pre-
vidno jih natremo s kurku-
mo in soljo. Segrejemo olje, 
ki je dovolj vroče, če kruhova 
kocka, ki jo vržemo vanj, za-
cvrči. Jajca s penovko zloži-
mo v olje in jih pečemo dob-
ro minuto, da so kot posu-
ta z zlato rjavimi mehurč-
ki. Poberemo jih iz maščobe 
in zložimo na papirnato ku-
hinjsko brisačo. 

V ponvi na suho popraži-
mo v terilniku zdrobljeno 
semenje. Na olju steklasto 
prepražimo sesekljano če-
bulo, strt česen in na tenke 
polkolobarčke narezan čili, 
dodamo vse začimbe, ci-
metovo palčico ter posuše-
ne liste drevesa kari. Duši-
mo 6 minut, zalijemo s ko-
kosovim mlekom, dodamo 
muškatni orešek in iz oma-
ke vzamemo cimet. Nato 
omako prelijemo v primer-
no skledo, naložimo vanjo 
ocvrta jajca in ponudimo 
okrašeno s svežim korian-
drom, meto ali kar s peter-
šiljem. Jed ponudimo s so-
lato iz sojinih kalčkov in ku-
hanim polnovrednim rja-
vim rižem, v katerem se je 
cmarila 3 cm dolga cimeto-
va palčka.   

Pa dober tek!

Naivni lev

mizica, 
pogrni se

Za turizem na Bledu je bilo lansko leto zgodovinsko, saj so zabeležili kar milijon nočitev. 
Trend poplave turistov z vsega sveta pa se očitno nadaljuje: sodeč po fotografiji našega 
naravnega bisera na sončni strani Alp ne občudujejo zgolj obiskovalci naše ter sosednjih 
držav, temveč jih je mnogo tudi iz daljnega Vzhoda – ob bližajočih se olimpijskih igrah v 
Južni Koreji jim lahko vrnemo obisk. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Marsikdo se je v zadnjih dneh na sprehodu skozi Britof v meglenem zimskem jutru 
spraševal, kaj na vrhu velikega dimnika gasilske stavbe počne žensko kolo. Gre za simbolni 
pomen propagiranja rekreacije ter zdravega načina življenja ali pa so temperature za 
kolesarjenje res prenizke in tako samovšečno stoji na piedestalu, čakajoč toplejših sončnih 
žarkov? S. L. / Foto: Gorazd Kavčič



Samo Lesjak

Muzej Občine 
Šenčur ni zgolj 
prostor ohran-
janja domače 
kulturne dedi-

ščine, temveč vsakomesečna 
odprtja raznovrstnih razstav 
nosijo tudi družabno noto in 
tkejo pomembne vezi z ustvar-

jalci izven domače regije. Tako 
je bilo tudi v torek na odprtju 
razstave nadvse barvitih ilu-
stracij z motiviko flore in fav-
ne, obogatene z etnografskim 
izročilom, avtorice Katerine 
Kalc, akademske slikarke, ki 
ustvarja na Krasu. Na Gorenj-
sko jo je pripeljalo prijateljsko 

poznanstvo z aktivnim kultur-
nikom Mirom Erzinom, ki zna 
v Šenčurju poskrbeti za pestro 
kulturno-družabno dogajan-
je. Tokratno odprtje, ki ga je 
povezovala Slavica Bučan, je 
bilo glasbeno obarvano, obo-
gatila sta ga nastop domače-
ga Komornega moškega pev-
skega zbora ter odlični mladi 
violinist Nikola Semić, ki pri-
haja iz Beograda, glasbeno pa 

se že več let izobražuje pri nas. 
Ustvarjalka Katerina Kalc, ki 
poleg slikanja in ilustriranja 
knjig za otroke vodi še tečaje 
risanja in ustvarjalne delavni-
ce, se je vsem iskreno zahva-
lila, je pa tudi sama prvič ilu-
stracije videla zbrane na enem 
mestu.

BARVITE ILUSTRACIJE
V prostorih Muzeja Občine Šenčur je potekalo 
odprtje razstave simpatičnih ilustracij tržaške 
Slovenke Katerine Kalc.

Slikarka Katerina Kalc v družbi Mira Erzina (desno) ter 
podžupana Aleša Periča Močnika, ki je ustvarjalki v imenu 
Občine Šenčur izročil tudi priznanje. / Foto: Tina Dokl

Odprtje razstave je obogatil mednarodno obarvan glasbeni 
program z beograjskim violinistom Nikolo Semićem in 
domačim moškim pevskim zborom. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

O
d 18. januar-
ja lahko na 
velikih plat-
nih sprem-
ljate trikrat-

no oskarjevko Meryl Stre-
ep in dvakratnega oskarje-
vca Toma Hanksa v zgodo-
vinski politični drami Ste-
vena Spielberga Zamolčani 
dokumenti (The Post). Zgo-
dba se osredotoča na objavo 
dokumentov iz Pentagona v 
Washington Postu, s pomo-
čjo katerih so novinarji časo-
pisa leta 1971 razkrili resni-
co o vietnamski vojni.

Počasi pa že odštevamo do 
zadnjega poglavja filmske 
romantično-erotične trilogi-
je Petdeset odtenkov. Na veli-
kem platnu bo svoj vrhunec 
doživela zgodba, ki bo razkri-
la, kakšno skupno življenje si 
bosta ustvarila glavna lika tri-
logije Christian in Anastasia, 
ki se v zadnje poglavje svoje 
zgodbe podajata kot gospa in 
gospod Grey. 

Film Petdeset odtenkov 
svobode prihaja na Ladies 
night v kranjski Cineplexx 7. 
februarja. Povpraševanje po 
vstopnicah za predpremi-
ero je veliko, saj je ta lahko 
lepo darilo za valentinovo, 
čeprav pa bo prav 14. febru-
arja Cineplexx v Kranju gos-
til predpremiero Marvelo-
vega Črnega panterja. Film 
spremlja T'Challa, ki se po 
smrti očeta kralja Wakade 
vrača domov v izolirano in 
tehnično napredno afriško 

skupnost, da bi zasedel pre-
stol in postal novi kralj. V tis-
tem trenutku se pojavi stari 
sovražnik in takrat je kraljevi 
karakter T'Challa in Črnega 
panterja postavljen na preiz-
kušnjo, saj se znajde v spopa-
du, ko je ogrožen tako obstoj 
Wakande kot celega sveta. 
Soočen z izdajo in nevarno-
stmi mora mladi kralj zbra-
ti svoje zaveznike in osvobo-
diti moč Črnega panterja, 
da bi premagal svoje sovra-
žnike in omogočil varnosti 

svojemu narodu in njihove-
mu načinu življenja. 

Filmska trilogija Petdeset 
odtenkov pa je upodobitev 
erotičnih knjižnih uspešnic, 
ki so postale svetovni feno-
men. Odkar je serija romanov 
prispela na prodajne police, je 
bila prevedena v številne jezi-
ke in so jo prodali več sto mili-
jonov izvodov, in sicer tako v 
tiskani kot tudi v digitalni obli-
ki, kar jo uvršča med najuspe-
šnejše in najhitreje prodajane 
knjižne serije vseh časov. 

Tu zgodba od začetka sle-
di burnemu razmerju Ana-
stasie Steele s premožnim 
in uspešnim poslovnežem 
Christianom Greyem. Never-
jetno privlačen, skrivnosten 
in strah vzbujajoči multimi-
lijonar sprva popolnoma pre-
vzame in zamaje njen nedolž-
ni in naivni svet. Po drugi stra-
ni pa tudi Christiana prema-
mita njena lepota in svobod-
ni duh. Spustita se v vroče in 
strastno razmerje, ki bo v zad-
njem delu trilogije z naslo-
vom Petdeset odtenkov svo-
bode dobilo epilog.

PETDESET ODTENKOV
Na velikem platnu bo svoj vrhunec doživela zgodba, ki bo razkrila, kakšno skupno življenje si bosta 
ustvarila glavna lika trilogije Petdeset odtenkov.

Kakšen bo epilog zakoncev Grey? 

Fo
to

: a
rh

iv
 C

in
ep

le
xx

a 
(d

is
tr

ib
uc

ija
 K

ar
an

ta
ni

ja
 C

in
em

as
)

Kranj – V soboto, 20. januarja, bo v Trainstation SubAr-
tu potekal koncertni večer ob slovesu Slavka Manfre-
de, kranjske legende, ki nas je zapustil ob začetku leta. 
Slavc, upravičeno samooklicani večni župan Kranster-
dama, je s svojo nenadkriljivo karizmo zadal neizbrisen 
pečat kranjski alternativni glasbeno-družabni sceni, od 
časov vzpostavljanja glasbenega podzemlja v bivšem 
Delavcu v sedemdesetih do dandanašnjih koncertov 
na Trainu. Praznino ob njegovi izgubi bodo v soboto 
skušali zapolniti zvoki zasedb Demolition Group, Rag-
galution, The Star Time Playboys, Easywalkers, Jimmy 
in Zwook ter zagotovo še kdo, noč spominov na Slavca 
pa bo obogatil tudi kolaž kratkih filmov o njem – ter 
seveda anekdote o raznovrstnih avanturah njegovih 
razburljivih dni ter še daljših noči, s katerimi je prežet 
vsak, ki je Slavca poznal. 

Koncertni večer Slavcu v spomin

Od tod do večnosti: Slavko Manfreda / Foto: arhiv Slavka Manfrede

Kulturni dom Komenda bo 20. januarja gostil dobrodelni 
koncert s Prifarskimi muzikanti, in ker je večerni razpro-
dan, so se odločili za dodatnega ob 16.30. Za tega je nekaj 
vstopnic še na voljo. Organizatorka Majda Ahačič pa vas 
21. januarja vabi na dobrodelni koncert Pomagajmo si, ki 
bo ob 18. uri v Dom krajanov Primskovo v Kranju. Nas-
topili bodo: Aleksander Mežek, Tuba evfonij ansambel 
Glasbene šole Kranj, Peklenski muzikantje, Jernej Mišič, 
Tilen Lotrič in Ana Skumvač, koncert pa bosta povezovala 
Klavdija Jurišič in Ciril Plešec. Na odru Kulturnega doma v 
Radomljah pa kraljuje muzikal Pepelka kulturnih društev 
Ihan in Mlin Radomlje. Danes zvečer in jutri je muzikal 
na sporedu ob 19.30, v nedeljo, 21. januarja, pa ob 17. uri.

Prifarci, Pepelka in Pomagajmo si
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK_19. 01. 2018

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_6
NALOGA

4 6 5 3 8
2 1 6 4

7 9 5
   7 6 4 5 9

8 6 9 2
9 2 7 1 5

8 3 7
9 8 2 4

4 1 3 8

sudoku_LAZJI_18_6

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_6
NALOGA

46538
2164

795
   76459

8692
92715

837
9824

4138

sudoku_LAZJI_18_6

REŠITEV

465397812
982516743
713482695
276145938
158639274
349278156
831964527
597823461
624751389

sudoku_TEZJI_18_6
NALOGA

6 3 8 4
8 7 9 3 6

2
4 6 8

4 3 2
7 9 8

2
1 6 8 9 4
4 1 8 3

sudoku_TEZJI_18_6

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_6
NALOGA

6384
87936

2
468

432
798

2
16894
4183

sudoku_TEZJI_18_6

REŠITEV

637815294
281794536
954263871
312957468
546138927
798426315
873642159
165389742
429571683

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. Pripravil B. F.                        

Slovensko-hrvaški pogovori
Hrvat razlaga Slovencu: »Janez, veš, da sem ponoči san-
jal Ljubljano, ki je bila vsa v plamenih, nad porušenim 
mestom letijo letala in ga bombardirajo, na ulici je polno 
mrtvih ... Groza!«
Slovenec mu odgovarja: »Kakšni ste Hrvati. Samo slabe 
stvari sanjate. No, tudi jaz sem ponoči sanjal Zagreb. Vse 
slovesno, praznovanje na ulici, ljudje se veselijo, glasba 
na vsakem oknu, ognjemet, po celem mestu visijo veliki 
plakati.«
Hrvat je radoveden: »Kaj pa piše na teh plakatih?«
Slovenec: »Joj, ne vem, ker se nisem učil cirilice.«

Ni razloga za poroko 
»Veš, Micka, res ne vem, zakaj se v mladih letih nisem 
poročil s teboj,« reče postarani Lojze.
»Lojze, saj imava vendar še vedno čas, da se poročiva!« 
veselo odvrne Micka.
»Čas že, toda zdaj nimam več nobenega trdnega razlo-
ga!«

Kmečka pamet 
Kmet je moral v krajši zapor zaradi utaje davkov ravno v 
času setve. Ženi je iz zapora napisal pismo: »Ko boš orala, 
zelo pazi, da ne pride na dan denar, ki sem ga raje zakopal, 
kot da bi plačal davke.«
Čez teden dni pride v zapor ženino pismo: »Policajev je 
prišlo kot peska. Vse njive so prekopali. Kaj pa zdaj?«
Mož: »Krompir posadi.«

Korelacija med treznostjo in skopostjo
Kdaj gre Dolenjec trezen iz gostilne?
Kadar plača Gorenjec.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Vse se enkrat konča in vse se enkrat začne. Tako se vedno 
sklene krog, pa če hočemo ali ne. Čakajo vas odločitve, od 
katerih bo marsikaj odvisno. Ne smete pozabiti, da nam 
sreče, ki jo nosimo v sebi, nihče nikoli ne more vzeti.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Že nekaj časa živite čisto v svojem svetu in za zdaj nimate 
namena česa spremeniti. Sebe postavljate na prvo mesto 
in le težko, no, morda če se bo zelo potrudil, bo kdo drug 
prišel na vrsto. Na službenem področju vas čaka prav 
lepo presenečenje.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Za vami je obdobje, ki ga marsikdo ne bi preživel, kot ste 
ga vi. Čas celi rane, tudi vaše se bodo zacelile. Prihodnost 
vam prinaša spremembe, ki jih ne pričakujete, in morda 
je bolje tako. Sedaj niti ne verjamete, da se lahko zgodi 
kaj lepega. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Ker še preveč dobro veste, kaj pomeni biti iskren s seboj, 
boste v prihodnjih dneh težko prenašali ljudi, ki tega še ne 
razumejo. Bodite mirni in potrpežljivi, saj vam to prinese 
dobre rezultate. Ne bodite preveč razsipni z denarjem.

Lev (23. 7.–23. 8.)
V novi teden boste stopili z obilico dobre volje in optimiz-
ma. Ta dobra volja se vas bo kar nekaj časa držala pa tudi 
na čustvenem področju boste več kot zadovoljni. Spozna-
li boste, da ste bili od nekega prijateljstva preveč odvisni.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Občutek, da ste popolnoma sami in da je vse odvisno 
samo od vas, vas hromi in težko delate korake naprej. 
Niste sami, malo poglejte naokoli in videli boste ljudi, ki 
vam želijo pomagati, a le takrat, ko boste to vi dovolili.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Začeli se boste pripravljati na projekt, ki vam zelo veliko 
pomeni. Kot vedno boste dali vse od sebe in boste več kot 
zadovoljni. Čustveno ste se že začeli odpirati, zato naj vas 
ne zmedejo dogodki, ki temu sledijo. Presenečeni boste.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
V tednu, ki prihaja, vas bo mučila neustavljiva radoved-
nost. Nenehno boste poskušali kaj novega. Presenečenja, 
ki sledijo, so velika in prijetna. Na čustvenem področju se 
vam odpirajo nove poti, kar pa je tudi že skrajni čas.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Polni boste energije in pripravljeni boste storiti vse, da 
dosežete svoj cilj. Svoja čustva vse preveč skrivate, saj ste 
prepričani, da vam je usojeno, da ste vedno znova razo-
čarani. Nikar tako. Nekdo vas bo končno le prepričal, da 
se motite.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Ujeli se boste v svojo zanko in se prepustili lenarjenju. 
Prav kmalu pa pride do izziva, ki bo od vas zahteval vso 
drznost in veliko časa. Splet okoliščin vas pripelje do 
izpolnitve starih ciljev, na katere ste že skoraj pozabili.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Pred vami je malce naporen teden. Nabralo se vam bo 
več različnih opravkov, ki ste jih v preteklosti nepremiš-
ljeno prelagali. V okolju, v katerem delate, boste prišli do 
zaključka, da niste vi tisti, ki se morate vedno prilagajati.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Radi bi prehiteli čas in včasih še sami sebe. V tem tednu 
raje še malo počivajte in se predajte razvajanju z ljubljeno 
osebo. V okviru družine se boste odpravili na daljšo pot 
in prijetno vzdušje vam ne uide. Sobota bo vaš dober dan.
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1. nagrada: 8-krat topli napitek
2. nagrada: 6-krat topli napitek
3. nagrada: 4-krat topli napitek

Topli napitek dobite v sejemski Hiški kavarne Khislstein 12.56  
8. februarja na Glavnem trgu od 10. do 17. ure.

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 torka, 30. januar-
ja 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.

8
FEBRUAR

Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja Prešernovi recitali  
Festival lajnarjev / Kranjski Parnas in Prešenovi nagrajenci / Sejem obrti / Vlado Kreslin

 
Dan

veselih
ust

10
FEBRU

AR

SOBOTA

11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg  
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka
Maistrov trg - Prešernovo gledališče

 21.00 Večerno pustovanje v Klubarju 

 www.visitkranj.com

PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in 
otroci posamezniki v spremstvu staršev ali kot skupi-
ne najkasneje do 8.2.2018. 
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Zvezdnica Kim Kardashian (37) je s 
pomočjo nadomestne matere postala 
tretjič mamica. S Kanyejem Westom sta 
se razveselila deklice. »Tukaj je. Zaljub-
ljena sva v njo in s ponosom oznanjava 
njeno rojstvo. Je zdrava in lepa deklica,« 

sta preko družabnih omrežjih sporočila zvezdnika.

Kim Kardashian tretjič mamica

Igralka Mila Kunis (34) je prejela častni 
naziv ženske leta, ki jo podeljuje univerza 
Harvard. »V čast nam je podeliti nagrado 
Mili Kunis, ki jo že dolga leta gledamo 
tako na malih zaslonih kot filmskih plat-
nih,« je sporočila predstavnica najsta-

rejše kolegijske gledališke organizacije Hasty Pudding. 
Nagrado podeljujejo osebam, ki so v svetu zabave pustili 
trajen pečat. 

Mila Kunis prejela častni naziv

Dolores O’Riordan, irsko pevko sku-
pine The Cranberries, so našli mrtvo v 
kopalnici hotelske sobe v Londonu. Stara 
je bila šestinštirideset let. Pevka je imela 
zdravstvene težave s hrbtenico, zaradi 
katerih je skupina lani odpovedala skoraj 

vse koncerte. Le nekaj tednov pred njeno nenadno smr-
tjo je oboževalcem sporočila, da se sedaj počuti odlično. 
Za seboj je pustila tri otroke, sina Taylorja (20) ter hčerki 
Molly (16) in Dakoto (12).

Poslovila se je Dolores O’Riordan

Po desetih letih zveze sta se razšla Anne 
Heche (48) in James Tupper (52). »Z 
Jamesom imava za seboj lep del življenja, 
veliko lepih trenutkov. Uživala sva v sku-
pnem delu, še posebej v seriji The Brave, 
toda razmerja se spreminjajo in zorijo,« 

je v izjavi za javnost zapisala igralka, ki pravi, da si bosta 
še naprej prizadevala skupaj vzgajati njuna sinova.

Anne Heche spet samska

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

D
irektorja ljub-
ljanskega Best 
Western Pre-
mier Hote-
la Slon in blej-

skih Hotela Kompas ter 
Best Western Premier Hote-
la Lovec, Gregor Jamnik in 
Tine Brodnjak, sta povabila 
na tradicionalno ponovole-
tno srečanje poslovnih par-
tnerjev in prijateljev omen-
jenih hotelov. Tine Brodnjak 
je sicer novo ime v zgornjem 
duetu direktorjev, vendar ni 
neznano slovenskim hotelir-
jem. Njegova predhodnica je 
bila predstavnica nežnejšega 
spola, Nataša Keršič Razin-
ger, ki poslovno pot nada-
ljuje v Ljubljani kot vodja 

Hotela Lev, medtem ko je bil 
Brodnjak tako kot ona priso-
ten tudi že v blejskih hotelih, 
potem delal na Hrvaškem in 
se nato se vrnil v Slovenijo. 

Tudi letos je srečanje v 
Slonu začinila kulinarika, 
za glasbo je tokrat poskrbela 
Nuša Derenda, Mojca Hor-
vat s svojo ekipo pa za plesno 
vzdušje. Ker je bilo na vabi-
lu pri »dress code« oziroma 
pravilu, kako naj pridejo gos-
tje oblečeni, zapisano tudi 
»disco glitter« (disko blešči-
ce), so eni to upoštevali bolj, 
drugi manj, v ospredju pa so 
bile seveda bleščice. Nekate-
rim je bil dovolj le detajl, kot 
je lak za nohte z bleščicami, 
čevlji, torbica, pas, okrasna 
moška vratna ruta, drugi so 
si upali več. Predvsem než-
nejši spol je posegel po sicer 

klasičnem kroju, a tokrat v 
svetlikajočem odtenku: žen-
ski oblekici. 

»Zakaj Na Kležn’k? Od 
kod ime?« nas je zanimalo, 
ko smo slučajno v istoimen-
ski restavraciji in slaščičarni 
naleteli na nasmejano sla-
ščičarko Heleno Štenkler, 
doma iz Rodin. Odgovor 
bomo verjetno izvedeli nas-
lednjič. Dvaintridesetletni-
ca je bila ravno pri sladkem 
opravilu: delala je nostalgič-
no sladico, ki je včasih s sme-
tanovimi zvitki (»šamrola-
mi«) in kremnimi rezina-
mi pri otrocih spadala med 
najbolj zaželene – indijanč-
ke. Ker je lokal na letališču v 
Lescah, jim rečejo kar padal-
čki. Včasih so bili tu znani 
po blejski grmadi. Kot kaže, 
so še vedno, kar pomeni, da 

Pristavčev recept zanjo osta-
ja. Helena pravi, da rada 
ustvarja, preizkuša in da je 
vesela, da njeni domišljiji 
dovolijo prosto pot.

Ko smo jo pozdravili, je 
ravno stepala beljake s slad-
korjem. Polovica sladkorja 
se je medtem kuhala v vodi 
na drugi strani slaščičarske-
ga pulta. Potem je sledilo 
združevanje: tekoči sladkor 
je vlila v stepeni del, meša-
la dalje in potem zmes v treh 
nadstropjih nabrizgala na 
okrogle piškotke: dobili smo 
»gole« indijančke, ki jih je 
za konec »oblekla« oziroma 
oblila še s čokolado. Preos-
tanek zmesi pa je spotoma 
uporabila še za okrasitev tor-
te malinin oblaček, jogurto-
ve torte z malinami in itali-
jansko meringo.

NOSTALGIČNA SLADICA
Hotel Slon je gostil tradicionalno ponovoletno srečanje, Heleno Štenkler pa smo ujeli ravno pri izdelavi 
včasih pri otrocih izjemno priljubljenih sladic – indijančkov.

Urša Hlebš je za »disco glitter« izbrala svetlečo kratko 
žensko oblekico z dolgimi rokavi. / Foto: Zaklop

Gregor Jamnik, gost ponovoletnega srečanja Demeter 
Bitenc in Tine Brodnjak / Foto: Zaklop

Nuša Derenda v družbi svojega Frenka / Foto: Zaklop Helena Štenkler / Foto: A. B.

Takole nastaja sladica, ki je navduševala in še navdušuje 
številne otroke, po njej pa posežejo tudi odrasli. / Foto: A. B.

Počasi so »goli« indijančki dobivali končno podobo. 
Oblečeni v čokoladni preliv so bili prav mamljivi. / Foto: A. B.

Modna oblikovalka Nina Šušnjara je za obisk 
tradicionalnega ponovoletnega srečanja v ljubljanskem 
Hotelu Slon izbrala srebrno barvo. / Foto: Zaklop
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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

Medijski pokrovitelji:

organizator
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Vabimo vas, da se nam pridružite na kopalnem izletu v Terme 
Zreče. Najprej se bomo sprehodili skozi Slovenske Konjice, 
nato pa s pomočjo lokalne vodičke spoznavali kraje zgornje 
Dravinjske doline. Peljali se bomo tudi na Zlati grič, od koder je 
lep razgled. V Termah Zreče nam bodo strokovnjaki predavali 
o zdravem načinu življenje in o tem, kako pomembno je, da 
smo čim dlje aktivni in se gibamo na svežem zraku. Po okusnem 
kosilu bo sledilo triurno kopanje v termalnih vrelcih bazenov in 
odhod domov.

Prav lepo vabljeni!

Odhod avtobusa:
ob 7.00 z AP Radovljica, ob 7.25 z AP Creina,  
ob 7.45 z AP Mercator Primskovo, ob 8.10  z AP Škofja Loka 

Cena izleta je 32 EUR.

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, kosilo, strokovno predavanje,  
3-urno kopanje v Termah Zreče in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite 
osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje od petka, 26.  januarja 2018, do 10. ure,  
zaračunamo potne stroške. 

          IZLET // torek, 30. januarja 2018
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KOPALNI IZLET V ZREČE

Janez Kuhar

Šenčur – Šenčurska godla 
je znana povsod po Sloveni-
ji, vendar je najbolj značil-
na za gorenjski okoliš, pred-
vsem za Šenčur. S svojimi 
posebnimi sestavinami in 
dovršeno pripravo privab-
lja gurmane vseh generacij. 
Več kot sto dvajset litrov god-
le je v soboto hitro pošlo. 

Godlo so nekdaj na kmetih 
kuhali pozimi iz obarnika, to 
je juhe, v kateri obarijo krva-
vice. »Šenčurska godla se 
razlikuje od godle, kakršno 
kuhajo drugje po Sloveniji,« 
pravi Zalka Jovanovič, ki jo 
ob pomoči Marte Pipan že 
vrsto let kuha za Turistično 
društvo Šenčur po receptu 
starejših kmečkih gospo-
dinj iz Šenčurja. »Prava šen-
čurska godla se mora kuha-
ti več ur, poleg krvi pa potre-
bujemo ješprenj, kašo, čebu-
lo, česen, številne začimbe za 

krvavice (majaron, meto) pa 
tudi poper, sol, mast in oc-
virke,« pravi Zalka. Na dne-
vu godle so vsem obiskoval-
cem poleg godle postregli 
tudi »obvezno« prilogo, to je 
kuhan krompir v oblicah, saj 
je Šenčur poznan daleč nao-
koli po dobrem krompirju. 
Obiskovalcem so jo postregle 
članice in člani Turističnega 
društva Šenčur. Godla je tek-
nila tudi Kranjčanom Marti-
nu Žonti, ki prihaja na god-
lo že peto leto, največkrat 
skupaj s prijatelji, ter Tone-
tu Drakslerju in Milanu Ko-
šniku, ki na godlo prav tako 
prihajata že vrsto let. Milan 
je več kot štirideset let delal 

v Nemčiji, po vrnitvi domov 
pa se je pred petimi leti od-
ločil, da jo znova poskusi, 
in bil navdušen. Prvič pa so 
prišli godlo poskusit zakon-
ca Angelca in Jurij Prevo-
dnik iz Kranja ter Marinka 
in Jože Mali s Spodnjega Br-
nika. »Godlo imajo radi tako 
starejši kot tudi mlajši, mno-
gi jo nesejo domov za kosi-
lo, tudi za vso družino,« je 
pojasnil podpredsednik Tu-
rističnega društva Šenčur 
Marko Kogovšek. Za prijet-
no vzdušje so v prostorih Tu-
rističnega društva Šenčur 
poskrbeli Jurjevi godci s pev-
cema Vido Šušteršič in Zlat-
kom Pivcem.

Godla jim je hitro pošla
Turistično društvo Šenčur je v soboto v svojih prostorih v središču Šenčurja pripravilo že šestindvajseti 
tradicionalni Dan šenčurske godle.

Godlo, ki je v Šenčur privabila številne obiskovalce, sta skuhali Zalka Jovanovič  
(prva z leve) in Marta Pipan (četrta z leve), na sliki tudi Francka Stružnik, Meri Erjavec  
in Marko Kogovšek.

Zakonca Prevodnik iz Kranja nista mogla prehvaliti okusne 
šenčurske godle.

Krvavec – Konec tedna se znova začenja akcija Šolar na smuči, 
ki bo potekala do 26. januarja na smučiščih na Krvavcu, Rogli, 
Mariborskem Pohorju, Voglu, Cerknem in prvič tudi v Kranj-
ski Gori. Smučarski centri bodo skupaj s Smučarsko zvezo 
Slovenije, Zavodom za šport RS Planica in Policijo omogočili 
brezplačno učenje osnov smučanja učencem četrtih in petih 
razredov. Uradni začetek akcije bo v nedeljo, 21. januarja, ob 
11.30 na Krvavcu, kjer bodo v sklopu dogodka otroci do 15. leta 
starosti smučali zastonj.

Znova akcija Šolar na smuči

Ambrož pod Krvavcem – Prizor na zgornji fotografiji so za-
beležili pri turistični kmetiji Pr' Ambružarju, ki velja za eno 
bolj znanih pod Krvavcem. Lastniki so v dobri veri, da bodo 
prispevali k urejenosti področja, že pred časom del parkirišča 
odstopili za namestitev smetnjakov za odlaganje komunalnih 
odpadkov, a dobro dejanje se je kaj hitro sprevrglo v nadlogo. 
»Smeti odmetavajo, kamor se jim zazdi, pripeljejo tudi, kar 
se jim zazdi. Groza! Postalo je nevzdržno. Kar naprej posp-
ravljamo smeti za drugimi. Gostje nas sprašujejo, ali imamo 
mi toliko smeti in zakaj jih nihče ne odvaža,« se pritožujejo 
lastniki, ki jih mineva potrpljenje. Za nastalo situacijo naj bi 
bili soodgovorni lastniki vikendov na tem področju, ki bi jih v 
Cerkljah tudi sicer radi spodbudili k večji vključenosti v lokalno 
okolje. V Občini si namreč prizadevajo za izgradnjo kanali-
zacijske infrastrukture tudi na hribovitem področju, za kar bi 
bili v primeru zadostnega števila prebivalcev upravičeni tudi 
do evropskih sredstev. A kot je že večkrat poudaril tudi župan 
Franc Čebulj, je pod Krvavcem uradno prijavljenih precej manj 
prebivalcev, kot pa jih skupaj z lastniki vikendov dejansko živi 
na tem področju.

Odpadke odlagajo vsepovsod

Nered pri smetnjakih pod Krvavcem 
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt 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!

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

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

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 20. 1.
14.10, 18.15, 20.20  
ZAMOLČANI DOKUMENTI
19.15 POTNIK
17.10 ČUDO
21.10 VELIKA IGRA
15.00 JUMANJI: DOBRODOŠLI  
V DŽUNGLI
15.20, 18.00  
VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
13.20, 16.15 BIKEC FERDINAND, 
sinhro.
13.00 MEDVEDEK PADDINGTON 2, 
sinhro.
20.40 UMOR NA ORIENT EKSPRESU

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 20. 1.
17.40, 20.00, 22.20  
ZAMOLČANI DOKUMENTI
18.20, 20.30, 22.40 POTNIK
21.00 KRČENJE
15.40 MADAME

20.50 VELIKA IGRA
14.20, 16.20 VAMPIRČEK
15.30, 20.10, 22.30 JUMANJI:  
DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
13.30 PRAVA NOTA 3
18.50 NAJVEČJI ŠOVMEN
17.50 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI 
JEDI, 3D
13.40, 15.50, 18.00  
BIKEC FERDINAND, sinhro.
14.30, 16.40  
BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro

KINO SORA , ŠKOFJA LOKA

Petek, 19. 1.
20.00 VELIKA IGRA

Sobota, 20. 1.
18.00 VAMPIRČEK, sinhro.
20.00 OBUPANA

Nedelja, 21. 1.
17.00 VAMPIRČEK, sinhro.  
(+ delavnica)
19.00 VELIKA IGRA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 19. januarja
19.30 Vinko Mödrndorfer: TRI ŽENSKE (v dvorani PGK)

Sobota, 20. januarja
10.00 Tina Sovič: BILO JE NEKOČ V AFRIKI (v dvorani PGK, matineja)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sobota, 20. januarja
20.00 Špas teater: MOŠKA COPATA

Nedelja, 21. januarja
10.00 Čarodej Toni (matineja)

GLEDALIŠKI SPORED

Aleš Senožetnik

Kranj – Kdo je avtor teorije, na 
podlagi katere je človek prvič 
stopil na Luno? Čigav izum je 
razpršilo za parfume, inova-
cija, ki jo danes uporablja cel 
svet? Katero podjetje ima to-
liko prenosov mobilnih iger, 
kot je ljudi na svetu? Katero 
podjetje je razvilo tehnologi-
jo za poenostavitev označe-
vanja s črtnimi kodami? Kdo 
je odkril inovativen sistem za 
pomoč pri iskanju ponesre-
čenih v gorah? Kdo je razvil 
prvi gospodinjski aparat na 
dotik na svetu? Po katerem 
Slovencu se imenuje zakon 
in posledično konstanta?

Ne veste? Naj vam na-
mignemo, da je vsem odgo-
vorom skupno to, da gre za 
Slovence ali slovenska pod-
jetja. Vprašanja (in odgovo-
re) najdete na spletni stra-
ni talentismo.si, kjer lahko 
svoje znanje preizkusite z 
nizom petih vprašanj. 

Slovenski kvizum, ki je za-
živel 7. januarja ob obletnici 
smrti Jožefa Stefana, je na-
menjen splošni javnosti, ide-
ja pa izvira iz projekta Inže-
nirke in inženirji bomo!, ki 
mlade navdušuje za inovativ-
nost ter osvetljuje priložnos-
ti njihovega razvoja v inženir-
skih, tehnoloških in naravo-
slovnih poklicih. Pri razvo-
ju kviza so sodelovali dijaki 
in študenti Mediatlona 2017 
s podporo Društva za mar-
keting Slovenije, Mladinske 
knjige in Gospodarske zbor-
nice Slovenije. Snovalci želi-
jo s kvizom, ki je zastavljen 

na poučen in humoren na-
čin, doseči tristo tisoč Sloven-
cev, in kot pravijo, »krepiti sa-
mozavest Slovencev kot na-
roda inženirjev in inovator-
jev ter utrditi prepoznavnost 
Slovenije«. Kviz pa bo goto-
vo koristen pripomoček tudi 

šolarjem in vsem, ki jih zani-
ma znanost.

Skozi kviz lahko spozna-
mo dosežke številnih Sloven-
cev in podjetij, in če menite, 
da slovensko znanje ni kvali-
tetno in cenjeno, boste svoje 
mnenje spremenili ob reše-
vanju kviza. Vas že zanima-
jo odgovori na zgornja vpra-
šanja? Naj vam zaupamo le 
nekatere, na druga pa boste 
z nekaj sreče naleteli pri re-
ševanju kviza.

Brez teorije, ki jo je raz-
vil Herman Potočnik Noor-
dung in popisal v knjigi Pro-
blem vožnje po vesolju – ra-
ketni motor, Neil Armstrong 
in njegovi nasledniki ne bi os-
vajali Lune. Peter Florjančič, 
inovator z Bleda, ni izumil le 
pršilca za parfume, temveč 

patentiral še štiristo drugih 
izumov. Med drugim tudi 
avtomobilski airbag. Podje-
tje NiceLabel – Euro Plus s 
sedežem v Šenčurju ponu-
ja tehnologijo za poenostavi-
tev označevanja s črtnimi ko-
dami, ki služi milijon podje-
tjem po svetu, med drugim 
tudi gigantom, kot so Ikea, Si-
emens, Volvo, FedEx in dru-
gi. In ko smo že pri tehnolo-
ških rešitvah: pralni stroj Go-
renja velja za inovacijo na glo-
balni ravni, ki je po letu 1996 
utrla pot razvoju gospodinj-
skih naprav na dotik. Edini 
Slovenec, po katerem se ime-
nuje kakšen zakon? Stefano-
va konstanta se imenuje po 
enem najuspešnejših sloven-
skih raziskovalcev vseh ča-
sov, Jožefu Stefanu.

Pravilen odgovor je: Slovenec
Pred dnevi je ob 125. obletnici smrti Jožefa Stefana na spletu zaživel kviz Slovenski kvizum,  
ki ne preizkuša le znanja, temveč na zanimiv način ozavešča o dosežkih slovenskih inovatorjev  
in podjetnikov.

Odslej lahko znanje o slovenskih inovatorjih preizkusite tudi s Slovenskim  
kvizumom. / Foto: Tina Dokl 

Slovenski kvizum, ki 
je zaživel ob obletnici 
smrti Jožefa Stefana, 
je namenjen splošni 
javnosti, ideja pa izvira 
iz projekta Inženirke in 
inženirji bomo!, ki mlade 
navdušuje za inovativnost 
ter osvetljuje priložnosti 
njihovega razvoja v 
naravoslovnih poklicih. 
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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 

Izvaja: Gledališče Bičikleta 
BONTON ZA MALE LUMPE 

Petek, 19. januar 2018, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

      Izvaja: LG Koruzno zrno in Tina Sovič 
 BILO JE NEKOČ V AFRIKI 
Sobota, 20. januar 2018,  ob 10. uri  

Prešernovo gledališče Kranj 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 6. 1. 
2018 v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša 
Vrtač, d. o. o., iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. na-
grada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-ROC – 
Rok Vončina, Kranj, 2. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW POLO – Pavla Zupan, Blejska Dobrava, 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Milena Muzik, Kri-
že.  Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenke nagradne križanke, ki je bila objavljena v 
Gorenjskem glasu dne 3. januarja 2018 z geslom: IZBE-
RITE SVOJE DARILO, prejmejo darilni bon v vrednosti 
15 EUR v Monokel optiki. Nagrajenke so:  Marija Babič, 
Kranj, Marija Kavčič, Zgornja Besnica in Milena Mihajl, 
Bohinjska Bela. Nagrajenkam čestitamo!

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

STANOVANJE v starejši hiši v okolici 
Kranja, tel.: 041/673-732 
 18000247

ZAMENJAM

TRISOBNO stanovanje na Zlatem po-
lju za hišo z doplačilom, v Kranju, tel.: 
031/449-093  
 18000248

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.Rezultati 5. kroga – 17. januarja 2018

6, 21, 22, 27, 28, 30, 39 in 16

Loto PLUS: 1, 11, 14, 17, 19, 25, 29 in 31
Lotko: 9 9 8 8 5 0

Sklad 6. kroga za Sedmico: 670.000 EUR
Sklad 6. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 6. kroga za Lotka: 750.000 EUR

LOTO

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

TERME Olimije - samostojni vikend, 
brunarica, ogrevana, 2 spalnici, parki-
rišče, tel.: 030/619-628 18000208

POSESTI
PRODAM

GOZD 8.5 ha in kmetijsko zemljišče 
4,3 ha, pri Begunjah - Lescah, tel.: 
041/632-881 18000227

KUPIM

MANJŠO zazidljivo parcelo – Radov-
ljica, Bled, Žirovnica z okolico, tel.: 
031/489-477 18000017

NAJAMEM

V NAJEM vzamem kmetijo na J. Go-
renjskem, tel.: 040/672-083 18000235

V OKOLICI Sp. Brnika in Vopovelj ali 
bližnji okolici najamem njivo ali travnik, 
tel.: 041/778-852 18000245

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Punto 1.4, letnik 2009, cena po 
dogovoru, tel.: 041/787-069  
 18000256

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.

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 

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

PRIREDITVE

Skupaj se mamo fletno
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi na kulturno-za-
bavno prireditev Skupaj se mamo fletno, ki bo jutri, v so-
boto, 20. januarja, ob 19. uri v Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika v Cerkljah. Nastopajo člani društev upokojencev 
Cerklje, Komenda in Bukovica - Šinkov Turn.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: 
v petek, 19. januarja, ob 18. uri Družabni večer s tombolo; 
v ponedeljek, 22. januarja, ob 15. uri brezplačne inštrukcije 
fizike in matematike za osnovno šolo; v torek, 23. januarja, 
ob 17. uri Vesele urice – nemščina; Cerklje: v ponedeljek, 22. 
januarja, ob 16. uri Telovadba za vse generacije v OŠ Cerklje; 
Preddvor: v petek, 19. januarja, ob 19. uri joga v Domu kra-
janov na Zg. Beli; v torek, 23. januarja, ob 9. uri Umovadba 
za starejše v TIC Preddvor, ob 18. uri tarok v TIC Preddvor; 
Šenčur: v ponedeljek, 22. januarja, ob 9.30 Umovadba za 
starejše v Domu krajanov OŠ Šenčur; v torek, 23. januarja, 
ob 9.30 Vesele urice nemščine v sejni sobi Občine Šenčur, 
15.30 Vadba za zdravo hrbtenico v Športni dvorani ob OŠ 
Šenčur. Obvezne prijave po telefonu 041 724 134 ali na e-na-
slovu mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Jakobova pot čez Ljubljansko kotlino
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 27. 
januarja, pohodniški izlet Jakobova pot čez Ljubljansko ko-
tlino (Komenda–Nasovško polje–Vodice–Torovo–Zapoge–
Sveti Jakob na gmajni pri Hrašah–Valburga–Smlednik–Bre-
zovec–Zgornje Pirniče–Topli izvir Straža–Vikrče–Medno). 
Skupne zmerne lahke hoje bo štiri do pet ur, možna bo tudi 
krajša varianta. Informacije in prijave zbira do četrtka, 25. 
januarja, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Lačna, Kuk, Veliki Gradež
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 1. febru-
arja, na pohodniški izlet Lačna, Kuk, Veliki Gradež. Odhod 
s posebnim avtobusom izpred Creine bo ob 8. uri. Hoje 
po lahki in razgledni poti bo za štiri ure. Prijave z vplačili 
sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 29. januarja.

V Dolenjske Toplice
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na kopalni izlet v 
Dolenjske Toplice v sredo, 24. januarja. Informacije in prijave 
v prostorih društva, pri poverjenikih in na tel. 04 25 11 022 in 
064 117 135 do 21. januarja oz. do zasedbe mest v avtobusu.

Na Štefanjo goro
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor vabi člane na pohod na Štefanjo goro v torek, 
23. januarja. Zbor bo ob deveti uri na običajnem mestu v 
Preddvoru.

PREDAVANJA

Po sledeh prvih prebivalcev slovenskih Alp
Tržič – V Razstavno-izobraževalnem središču Dolina bo v to-
rek, 23. januarja, ob 18. uri predavanje z naslovom Po sledeh 
prvih prebivalcev slovenskih Alp. Arhitekt, naravoslovec in 
publicist Janez Bizjak bo predstavil več kot 20-letno razisko-
vanje slovenskega visokogorja.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
20. januarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na prouče-
vanje Svetega pisma s temo Skrita pobožnost. Pogovor bo 
povezoval Pavel Repnik.

OBVESTILA

Krvodajalska akcija
Kranj – Območno združenje Rdečega križa Kranj obvešča, 
da bo v četrtek, 25. januarja, v prostorih Gasilsko reševalne 
službe potekala krvodajalska akcija, in sicer od 7. do 13. ure.

Pomoč pri uveljavljanju invalidskih pravic
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, obvešča, da je vsak ponedeljek od 10. do 12. ure 
na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu) odprta Pisarna 
za invalide, ki invalidom, njihovim svojcem, prijateljem in 
delodajalcem nudi brezplačno pomoč pri urejanju uradnih 
postopkov ob uveljavljanju invalidskih pravic in izvajanju ak-
tivnosti za vključitev v delo in družbo. 

Vaje iVitalis
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 23. januarja, ob 10. uri na brezplačno 
delavnico Vaje iVitalis. Vaje bo predstavila in izvajala Alenka 
Dijak, kinezioterapevtka, v prostorih Humane na Oldhamski 
14 (pri Vodovodnem stolpu). 

Mesečno srečanje HumanUp
Kranj – V ponedeljek, 22. januarja, bo ob 17. uri v poslov-
ni hiši TELE-TV in GTV – gorenjske televizije, Oldhamska 
cesta 1a, mesečno srečanje združenja HumanUp. Od 17. 
do 18. ure bodo kontrolni pregledi po namestitvi atlasa in 
brezplačni pregledi, ob 18. uri bo predavanje Imunska od-
pornost in koža so odsev delovanja črevesja. Po predavanju 
tudi možnost osebnega svetovanja. Več informacij in prijave 
po tel. 041 289 632 – Jožica.

KONCERTI

Koncert božičnih pesmi
Šenčur – V cerkvi sv. Jurija bo jutri, v soboto, 20. januarja, 
ob 18.45 (po sveti maši) koncert božičnih pesmi. Sodelovali 
bodo: Komorni zbor Gallus Kranj, CeMePZ Sveti Mihael Ol-
ševek, Matic Podobnik, orgle, Mojca Gabrijel, zborovodki-
nja, in Dani Svetelj, povezovanje.

Tradicionalni dobrodelni koncert
Primskovo – V nedeljo, 21. januarja, bo ob 18. uri v Domu kra-
janov Primskovo v Kranju Tradicionalni dobrodelni koncert. 
Nastopili bodo: Aleksander Mežek, Tuba evfonij ansambel 
Glasbene šole Kranj, Peklenski muzikantje, Jernej Mišič, Tilen 

Lotrič in Ana Skumvač. Prostovoljni prispevki bodo namenje-
ni za pomoč občanom v stiski.

PREDSTAVE

Škratovanje
Breznica – Dramska skupina Julke Dovžan vabi v nedeljo, 
21. januarja, ob 17. uri v kulturni dom na Breznici, kjer bo 
na sporedu gledališka matineja za otroke Škratovanje. V 
goste prihaja Gledališče Ringo – raja s predstavo Narobe 
dan.

Plešejo z d'narjem
Bohinjska Bela – Jutri, v soboto, 20. januarja, bo ob 19.30 
v Domu krajanov na Bohinjski Beli 3 abonmajska gledali-
ška predstava v organizaciji Kulturnega društva Bohinjska 
Bela. S komedijo Plešejo z d'narjem bo gostovala Gledali-
ška skupina KD Domovina, Osp. Predstava je za abonma 
in izven.



HONDA HRV 1.6 4 WD, letnik 2005, 
registrirana do 11/18, tel.: 04/53-36-
792, 041/673-792  
 18000262

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

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

RENAULT Modus 1.2 16 V, letnik 
2009, 84.000 km, lepo ohranjen, 1. 
lastnik, tel.: 04/25-26-860, 041/816-
528 18000209

RENAULT Laguna 3 grandtour, le-
tnik 2008, za ceno pokličite, tel.: 
040/706-083 18000264

VW Golf 1.9 TDi, letnik 1999, 176.500 
km, 1. lastnik, servisiran, odlično ohra-
njen, tel.: 070/661-103  
  
 18000182

DRUGA VOZILA
KUPIM

KOMBI, lahko slabše ohranjen; Fiat, 
Renault, Iveco, Peugeot, Mercedes, 
tel.: 031/255-452 18000198

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO, karamboliran, tudi total-
ka, slabše ohranjen ali v okvari.  
www.avtovleka-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

TEHNIKA
PODARIM

BARVNI TV sprejemnik Panasonic TX-
-29PM11P, tel.: 040/785-429  
 18000195

STROJI IN ORODJA
PRODAM

JEKLENKI za avtogeno varjenje, tel.: 
04/59-58-716, 041/738-460 
 18000207

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SUHE smrekove, jesenove in jelšove 
plohe, tel.: 031/271-151 
 18000213

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 041/86-55-96, 
031/33-99-28, SES, d.o.o., Opekar-
ska ul. 22, Maribor  
18000186

SUHE smrekove colarice, mizarske 
kvalitete, tel.: 041/760-791 
 18000270

30 Gorenjski glas
petek, 19. januarja 2018MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, da nas  
je v 92. letu starosti za vedno zapustila naša draga

Marija Milač
roj. Kepic, p. d. Kalinova Micka iz Luž

Pogreb drage pokojnice bo v petek, 19. januarja 2018, ob 14. uri na pokopališču v Šenčurju. 
Pokojnica bo na dan pogreba od 9. ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Ohranimo drago pokojnico v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Luže, 16. januarja 2018

                        + poštnina

19EUR

Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

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

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava

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

USNJENI bulerji št. 40, črni, 2 plašča, 
eden usnjen, drugi umetno krzno, št. 
48-50, tel.: 040/129-972 
 18000233

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

PRENOSNO posteljo, tobogan, triko-
lesnik, igrače: bager, garažno hišo, 
tel.: 041/374-201 
 18000219

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

JORKŠIRSKI terier, kvalitetna mladiča, 
samček in samička, z rodovnikom, tel.: 
031/669-039  
 18000259

MLADIČE – nemški ovčar, čistokrvni 
brez rodovnika, za oddajo začetek fe-
bruarja, tel.: 041/375-317 
 18000267

AVSTRALSKE ščinkavce – cebrice in 
zelenega papagaja kakariki – kozico, 
tel.: 041/840-792 
 18000274

PODARIM

PRELEPO pisano mačko, oranžna-be-
la-črna, stelirizirana, ki ji ije me Pika, 
tel.: 031/219-707 
 18000250

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

BREJO kravo simentalko 9 mesecev ali 
brejo telico simentalko, tel.: 041/214-
500 18000215

GOZDARSKO prikolico, 10 ton, letnik 
2013, tel.: 040/825-242  
 18000192

MOLZNI stroj Vitrex, malo rabljen, 
obnovljen, v zelo dobrem stanju, tel.: 
040/451-894 
 18000223

PUHALNIK Eola, tel.: 031/307-120  
 18000203

PUHALNIK Eolo, vrtavkaste brane, 
205 širine, Miostandard – kombinira-
no, tel.: 031/316-548 
 18000206

SILOREZNICO Epple 903, tel.: 
031/791-483 18000255

TRAKTORSKO utež teže 1 T. in kami-
onski priklop na sistem Gramer, tel.: 
031/641-643 
 18000196

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

KUPIM

DELUJOČ, star pajkel za krompir, tel.: 
041/647-981  
 18000228

GUMO Trelleborg 540 - 65 - 24, vsaj 
80–90 % traktorsko in vilice za čelni 
nakladač, tel.: 031/316-548 
 18000205

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 Ursus, lahko tudi IMT,  
Deutz, Zetor ali podobno, tel.: 
041/872-029 
 18000189

PRIDELKI
PRODAM

BIO jedilni krompir, manjša količina, 
tel.: 031/817-246 18000226

DOMAČO svinjsko mast, tel.: 
041/989-571 
 18000231

FIŽOL češnjevec, tel.: 031/352-447  
 18000194

KORENJE, tel.: 041/517-551 18000210

KRMNI krompir, možna dostava, tel.: 
041/292-986 18000241

SUHE šopke sivke ter razne mešani-
ce čajev in dišeče cvetne vodice, tel.: 
051/356-318 18000257

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM ali menjam pol leta starega 
ovna JS pasme in eno ovco za zakol, 
tel.: 040/642-985 
 18000230

PRODAM

10 DNI starega bikca simentalca, tel.: 
031/854-443 18000244

2 ČB telički, stari 1 mesec in 14 dni, 
tel.: 041/608-686 18000242

2 KUNCA, starega 10 tednov, lepa, 
teža po 1.8 kg, tel.: 051/819-044 
 18000191

BIKCA simetalca, starega 3 tedne, tel.: 
031/241-187 18000190

BIKCA ČB, starega 2 tedna, tel.: 
041/342-350 18000222

BIKCE simentalce, stare 12, 14, 16 
mesecev, cena za vse 2.100 EUR, 
Rovte 11, Podnart, tel.: 041/286-701 
 18000221

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
031/387-440 18000258

ČB teličko, tel.: 041/600-310  
 18000268

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

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

KUNCE nemški lisec, stare 5 mese-
cev, tel.: 041/968-775 
 18000218

KUNCE (ž) francoski srebrec za raz-
plod ali zakol, tel.: 041/839-958 
 18000273

PRAŠIČE, težke od 120 do 150 kg, 
možna dostava, tel.: 041/760-789 
 18000269

PRAŠIČE, težke od 100 do 130 kg, 
cena 1,90 EUR/kg, možna dostava, 
tel.: 031/554-743 
 18000243

TELICO ČB/LIM, staro leto in pol, tel.: 
040/222-436 18000272

TELICO ČB, visoko brejo ali privesni-
ca, tel.: 041/873-887 18000240

TELIČKO LS, staro 14 dni in teličke, 
stare od enega meseca do treh me-
secev, različnih pasem, tel.: 041/515-
867  
 18000275

ZAJCE za rejo ali zakol, tel.: 041/632-
881 18000229

ZAJCI - belgijski orjak, m/ž, stari 7 me-
secev, tel.: 04/51-91-914, 051/437-
135 18000214

ZARADI bolezni prodam kravo LS s te-
leton, tel.: 031/860-563 18000204

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 6 do 12 
mesecev, tel.: 040/849-564 
 18000199

BIKCA ali teličko, stara okoli 14 dni, 
simentalca ali mesne pasme, tel.: 
031/372-468 
 18000261

BIKCA simentalca, starega od 14 dni 
do 2 meseca, tel.: 04/25-91-294 
 18000263

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v nekaj dneh 
– nove višje cene, eko plus. Uspeš-
no in srečno 2018. Kogler Franz A., 
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 17004282

OSTALO
V OSKRBO vzamem 2 konja, tel.: 
031/307-120 18000202

PRODAM

KOSTANJEVE kole, tel.: 051/392-
628 18000216

MESO mladega pašnega bika, hra-
njen s senom, cena 5,5 EUR/kg, tel.: 
040/491-714  
 18000217

SILAŽNE bale, menjam za teleta, tel.: 
040/700-697  
 18000260

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČE SE raznašalec za obmo-
čje Škofje Loke in okolice. Izberi, 
d.o.o., Dunajska c. 5, Ljubljana. In-
formacije na, tel.: 040/889-577,  
tomaz.vidmar@izberi.si  
 18000238

IŠČE SE raznašalec za Lesce, okoli-
ca in Radovljica okolica. Izberi, d.o.o., 
Dunajska c. 5, Ljubljana. Informacije 
na, 040/889-577, tomaz.vidmar@iz-
beri.si 18000239

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvod-
njo, 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 samostojnega mizarja za 
delo na CNC stroju. Pohištvo Jereb, 
Matej Jereb, s.p., Trata 12, Šk. Loka, 
tel.: 040/415-792  
 18000246

ZAPOSLIM mlajšo upokojenko za 
občasno pomoč pri šivanju unikatnih 
kostumov. Andreja Stržinar Poklukar, 
s.p., Ovsiše 19 Podnar t, tel.: 
031/504-719 
 18000236

IŠČEM

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

IŠČEM DELO duo Stari sablji vam z 
glasbo v živo popestri praznovanje, tel.: 
031/325-654 18000234

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

IŠČEM DELO – kot družabnica, 
spremstvo po opravkih, toplice 
za gospode in gospe, 63 let, tel.: 
030/335-724 18000265

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

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18000193

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

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

ZAPOSLIMO terenskega komercialista 
(m/ž) za prodajo medicinsko-terapev-
stkih pripomočkov končnim kupcem na 
območju Slovenije. Španovina, d.o.o., 
Savska Loka 21, Kranj, tel.: 040/130-
054  
 18000237

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje - 
izvajamo vse od temeljev do streh, no-
tranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 18000100

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

ČEBELARSKO obleko in klobuk, št. 
54 (za ČB, prireditve), tel.: 051/222-
797  
 18000225

ELEKTRIČNI radiator na kolesih in te-
kaške smuči s čevlji, št. 40, ugodno, 
tel.: 041/583-870 
 18000252

ORBITREK, zelo ugodno, sliko z osve-
tlitvijo, lep motiv in okrasne vaze, tel.: 
041/596-480 18000224

SLIKE, knjige, razglednice in sesalec, 
tel.: 040/705-145 18000266

SOBNO  kolo, cena 30 EUR in 4 m3 
gabrovih drv, za kuhinjske štedilnike, 
okolica Žirovnice, tel.: 041/274-891 
 18000161

ŠOLSKO torbo na kolesih in mali cirku-
lar, ki se lahko pritrdi na steno, ugodno, 
tel.: 041/583-870 18000251

ZRAČNO suhe hrastove plohe, 1. kva-
litete, tel.: 031/521-981 18000220

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOTRANJA vrata, 72, nova, Obi, leva 
in masivna, 62, desna, s kljuko, oboje 
za 70 EUR, tel.: 031/653-181  
 18000211

KURIVO
PRODAM

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

BOROVA drva in butare, tel.: 031/360-
178 18000232

BUKOVA razžagana drva in gozdar-
ski traktor goseničar, Gorje, tel.: 
031/561-707 18000271

SUHA bukova drva, tel.: 031/624-
552 18000249

SUHA, hrastova in mešana drva, mo-
žna dostava, tel.: 031/676-235 
 18000200

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

KUPIM

BUKOVE hlode za drva, tel.: 041/905-
557 18000253

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam razno po-
hištvo, tel.: 041/209-066 18000197

KUPIM

RABLJENO  kuhinjo in omaro z vrati, 
š. 60, g. 40, v. ni pomembna, tel.: 
031/505-087 18000162

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ZAMRZOVALNO skrinjo Midea, 255-li-
trska, letnik 2009, cena 150 EUR, tel.: 
041/677-605 18000212

VRTNA OPREMA
PRODAM

LESENO vrtno uto, skoraj novo, tel.: 
030/655-413 18000201

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

OBLAČILA  
IN OBUTEV
PRODAM

2 NOVI  moški, nenošeni, usnjeni ja-
kni, št. XL, cena 50 EUR/jakna, tel.: 
040/524-133 18000254
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V 57. letu nas je nenadoma zapustil dragi mož, oče in brat

Vinko Kavčič
iz Dražgoš

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, 
sokrajanom, znancem; vsem, ki ste z nami delili težke trenutke, 
nam izrekali sožalje, darovali cvetje in sveče ter nam finančno po
magali. Hvala vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu in ga 
pospremili na zadnji poti. Hvala sodelavcem v podjetjih Merca
tor logistika, Mercator trgovina, Želva in Transturist za pomoč 
in sočutje ob izgubi. Hvala prvim posredovalcem PGD Dražgo
še in reševalcem NMP Škofja Loka, ki ste požrtvovalno skuša
li Vinka ohraniti pri življenju in nato sočutno potrdili, da se je 
poslovil. Hvala pogrebni družbi Akris ter krajevnim društvom 
za soorganizacijo pogreba, članom PVD Sever Gorenjska za izka
zano poslednjo čast, govornikoma za ganljive besede slovesa, go
spodu kaplanu za lep pogrebni obred in pevcem za ubrano petje. 
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi in ga boste ohranili v 
lepem spominu.

Žena Andreja, hči Andrejka, sin Rok, sestra in bratje z družinami

Niti zbogom nisi rekel
niti roke nam podal,
neusmiljena te smrt je vzela,
a v naših srcih za vedno boš ostal.
(Oton Župančič)

ZAHVALA
Le delo, skrb, ljubezen in veselje
izpolnjevalo tvoje je življenje.
Pošle so ti moči, zaprla si oči
in čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.

Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice, sestre, tete  
in tašče 

Kristine Kavčič
p. d. Slavčeve mame iz Vogelj

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše 
ter številno spremstvo na njeni zadnji poti. Iskrena hvala njeni 
zdravnici dr. Pogačnik Peternel in patronažni sestri Mateji Šenk 
za pomoč in veliko človeško toplino. Posebej hvala g. patru Andreju 
Piršu za mašno daritev in lepo opravljen pogrebni obred. Zahvalju
jemo se vsem bivšim sodelavcem ter sodelavkam, pevcem za pesmi 
slovesa, nosačem, praporščakom in pogrebni službi Navček. 
Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste našo mamo 
spoštovali, se poklonili njenemu spominu in nam v teh težkih 
trenutkih kakorkoli pomagali. 

Žalujoči vsi njeni
12. januarja 2018

ZAHVALA
Cenili smo tvojo skromnost in modrost.
Mir, ki si ga oddajal, je delal svet prijazen 
in lep. Del tebe bo vedno manjkal.

V 90. letu je končal zemeljsko potovanje in se vrnil k svojemu 
Stvarniku naš dragi mož, ata, tast, stari ata in praded

Stanislav Remic st.
p. d. Polovčev ata iz Šenčurja

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste se v velikem številu poslovili od njega in nam 
stali ob strani. Hvala za darovane sveče, cvetje, svete maše in da
rove za farno cerkev. Iskrena hvala osebju Bolnišnice Golnik, ki 
ste dragemu očetu lajšali težo bolezni zadnjih dni življenja. Hvala 
tudi njegovi osebni zdravnici in patronažni sestri. Zahvaljujemo 
se tudi vsem sodelavcem iz podjetij Iskratel, Gorenjska gradbena 
družba in Jecom, za vso pomoč in izraze sočutja. Iskreno se za
hvaljujemo gospodu župniku Urbanu Kokalju, kanoniku Vinku 
Prestorju, prelatu Antonu Slabetu in gospodu Cirilu Isteniču za 
poglobljen in lep krščanski obred. Zahvala tudi Francki in Ma
rinki za pomoč in strežbo v času slovesa, pogrebni službi Navček, 
pevcem, nosačem ter vsem neimenovanim. Iskrena hvala vsem.

Vsi njegovi
Šenčur, Grad, 11. januarja 2018

ZAHVALA

Za vedno je zaspala naša draga mamica, mama, babica,  
prababica, tašča in teta

Marica Nežmah
po domače Pekova Mara iz Bitenj, rojena Peternelj
 
Za vso pomoč v njenih zadnjih dneh se zahvaljujemo patronažni 
sestri Mateji Šenk in zdravnici Tatjani Jaklič Kitič, pogrebni služ
bi Novak pa za cvetje in spremstvo na njeni zadnji poti. 

Hvala vsem, ki se boste spominjali naše mame Marice.

Žalujoči vsi njeni otroci, vnuki in pravnuki

V vsakem od nas 
živi del tebe naprej.
Naj solze ne bodo trpljenje,
le opomin,
da si vsem nam polepšala življenje. 
(Tanja Dolinšek)

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče 

Franc Jurčič st. 
iz Dola

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan
cem, sosedom, ki ste se mu poklonili in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti, za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Posebno zahvalo izrekamo pogrebnemu zavodu Hipnos in 
gospodu župniku Jožetu Čuku za lepo opravljen pogrebni obred. 
Vsem skupaj in vsakomur posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi, ki smo ga imeli radi
Dol pri Medvodah, Dob, Železniki

Kako prazen je dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega glasu, smehljaja,
le sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi sina in brata 

Saša Pipana 
se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja. 

Posebna zahvala gre tudi kolektivu Radia Kranj in kolegu Sašu Borojeviču. 
Lepa hvala tudi župniku za lepo opravljen pogrebni obred. Na koncu bi se iskreno 

zahvalili tudi dializnemu oddelku Bolnišnice Jesenice.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 98. letu nas je zapustila draga mama, babica, prababica in teta

Nada Sitar 
roj. Bergant, z Rupe pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav
kam, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče in izreče
no sožalje. Zahvala zdravnici Zoji Pavlin Destovnik in zdravstve
nemu osebju nujne pomoči Zdravstvenega doma Kranj.

Žalujoči vsi njeni
Kranj, 9. januarja 2018 

Mirno in spokojno si zaspala,    
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 76. letu starosti zapustil naš 
dragi oče, dedek, pradedek in brat 

Jožef Černivec
Od njega se bomo poslovili v petek, 19. januarja 2018, ob 13. uri 
na pokopališču v Bitnjah. Žara bo od 9. ure naprej v tamkajšnji 
poslovilni vežici.

Vsi žalujoči
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Anketa

Anka Žgajnar:

»Zelo nas moti tržnica, ki to 
že dolgo ni več. Tam so kioski 
z lokali in zaradi njih je po-
gosto hrup. Prav tako je po-
zno v noč glasno na igriščih, 
ki jih je preveč na kupu. Ure-
diti bi morali več parkirišč.«

Mateja Debeljak:

»Vsi si želimo urejena par-
kirišča, tudi takšna, ki niso 
plačljiva. Poleg tega je po-
membno, da se zgradi par-
kirna hiša. Med načrti za oži-
vitev soseske mi je všeč zlasti 
povezovalna tematska pot.«

Manja Zorko:

»Na Planini 2 so velik pro-
blem smetnjaki oziroma 
prostori za odpadke. K nam 
jih pripeljejo od vsepovsod, 
zato bo to treba urediti. Všeč 
pa mi je multikulturnost in 
prijateljstvo med prebivalci.«

Marko Rajkovič:

»Poleti oziroma med počit-
nicami pogrešam možnost 
varstva, kot je na primer v 
medgeneracijskem centru, ki 
postaja premajhen. Zelo po-
membna za naselje pa se mi 
zdi boljša kultura sobivanja.«

Vilma Stanovnik

Planina je največja soseska v 
kranjski občini. Ker bo stara 
pet desetletij, pa si na občini 
želijo, da bi bila prenovljena 
tudi po meri domačinov. 
Zato smo na delavnici o pre-
novi soseske spraševali, kaj 
prebivalci pogrešajo in kaj si 
od projekta obetajo. 
Foto: Primož Pičulin

Želijo urejeno 
sosesko

Olga Lipanović:

»Želim si, da bi se uredil 
problem vrtičkov ob glavnih 
cestah, ki kvarijo videz. Lah-
ko bi naredili parke ali parki-
rišča, ki jih zelo potrebujemo. 
Na otroških igriščih bi lahko 
postavili več igral.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes zjutraj bo oblačno, nekaj jasnine bo na zahodu Gorenj-
ske. Čez dan bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneže-
nja bo med 800 in 1000 metri. Ponoči bodo padavine ponehale. 
Jutri bo delno jasno, v gorskem svetu so možne snežne plohe. 
V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

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

Simon Šubic

Ljubljana – Na ljubljanskem 
okrožnem sodišču so v sre-
do začeli obravnavati odško-
dninsko tožbo nekdanjih 
najemnikov gostišč na av-
tocestnih počivališčih Lip-
ce in Povodje Janeza Tičarja 
in Marka Bogataja, ki od dr-
žave in Družbe za avtoceste 
v Republiki Sloveniji (Dars) 
terjata 393.588 evrov odško-
dnine za porušen gostinski 
objekt na počivališču Po-
vodje v smeri Ljubljane, ki 
sta ga sicer zgradila na črno. 
Potem ko poravnalni narok 
ni uspel, je sodnica Dušana 
Bajc na prvem naroku tožni-
koma oziroma njunemu po-
oblaščencu Mateju Gašper-
šiču določila petnajstdnev-
ni rok za dopolnitev tožbe, 
narok pa se bo nadaljeval 14. 
marca. 

»Tožba je bila vložena, ker 
niso izpolnjevali razpisnih 
in pogodbenih obveznosti,« 
je razložil Marko Bogataj. 
Kot je zatrdil, je bilo za po-
čivališče v Povodju v razpi-
su navedeno, da gre za zgra-
ditev spremljajočih objektov 
ob avtocesti, navedeni so bili 
celo pogoji, da mora gostin-
ski objekt ob avtocesti vsak 
dan obratovati od 6. do 22. 

ure. Enako naj bi pisalo tudi 
v kasneje podpisani pogod-
bi. »Če pa hočeš objekt zgra-
diti, potrebuješ služnostno 
pravico ali vpis pravice za 
razpolaganje z zemljiščem v 
zemljiško knjigo. Ker tega ni 
bilo, tudi gradbenega dovo-
ljenja za postavitev objektov 
nismo mogli pridobiti. Dars 
smo zaprosili, da bi zadevo 
uredili, a so samo obljubljali, 

dokler ni inšpektorju dvigni-
lo kape in je odločil, da je tre-
ba objekte odstraniti,« je po-
jasnil Bogataj. 

Sodnica Bajčeva je na sre-
dinem naroku tožnika opo-
zorila, da iz vložene tožbe ni 
jasno razvidno, kaj je temelj 
tožbe. Tako se ne da konkre-
tno razbrati, ali državi in Dar-
su poleg tega, da ni bila us-
tanovljena stavbna pravica, 

očitata protipravno ravna-
nje, kršitev pogodbe ali mor-
da še kaj drugega, zato mo-
rata v 15 dneh tožbo dopol-
niti. Darsova pooblaščenka 
Martina Sever je takšno od-
ločitev označila za procesno 
kršitev, saj sta toženi stranki 
na nedorečenost tožbe opo-
zorili dovolj zgodaj, da bi jo 
lahko dopolnili že do obrav-
nave na sodišču.  

Tičar in Bogataj sta kot na-
jemnika na počivališčih Po-
vodje in Lipce pred približno 
tridesetimi leti zgradila go-
stinske objekte, ker pa nis-
ta bila lastnika zemljišč (bila 
je država), objektov nista 
nikdar legalizirala. Gradbe-
na inšpekcija je prvo odloč-
bo za rušenje črne gradnje 
na Povodju izdala leta 2001, 
leta 2005 pa še odločbi za ru-
šenje nelegalnih objektov na 
Lipcah. Po dolgotrajnih sod-
nih bitkah je leta 2011 Dars 
najemnika pozval, naj sama 
odstranita vse nelegalne 
objekte, česar pa nista stori-
la, zato je kasneje prišlo do 
izvršbe. Objekta na Lipcah 
so porušili oktobra 2011, od-
stranitev objekta na Povodju 
pa so izvedli dve leti kasne-
je. »Izgubil sem vse, kar sem 
v življenju naredil,« je bil te-
daj skrušen Tičar. 

Od Darsa terjata odškodnino
Nekdanja najemnika gostišč na avtocestnih počivališčih Lipce in Povodje Janez Tičar in Marko Bogataj 
od države in Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji zahtevata skoraj štiristo tisoč evrov odškodnine.  

Marko Bogataj (na sliki) in Janez Tičar morata dopolniti 
odškodninsko tožbo zoper državo in Dars. / Foto: Simon Šubic

Ana Šubic

Železniki – V zadnjih dneh 
smo prejeli nekaj pritožb na-
ročnikov iz občine Železni-
ki, da so Gorenjski glas ne-
kajkrat prejeli z zamudo: tor-
kov časopis denimo v sredo, 
petkovega pa celo v ponede-
ljek. Upravnica pošte v Že-
leznikih in vodja logistike 
na ljubljanski poslovni eno-
ti Pošte Slovenije na naša no-
vinarska vprašanja nista že-
lela odgovoriti, ker da je za 
to pristojna njihova služba 
korporativnega komunicira-
nja. Tam so pojasnili, da se v 
Pošti Slovenije podobno kot 
v drugih slovenskih podje-
tjih v zadnjem času srečujejo 
s pomanjkanjem ustreznih 
kadrov. Zaposlenih jim pri-
manjkuje predvsem na po-
dročju dostave. »Kljub obse-
žnim aktivnostim za prido-
bitev ustreznega števila do-
datnih zaposlenih se hkrati 
srečujemo z visoko fluktua-
cijo. Tudi na pošti Železni-
ki se srečujemo s poveča-
no fluktuacijo zaposlenih v 

dostavi, kar zahteva več pri-
lagajanja organizaciji dela in 
premeščanje pismonoš tudi 
z drugih pošt. Vsekakor pa 
za območje Železnikov pred-
nostno izvajamo vse aktivno-
sti za čimprejšnjo zasedbo 
delovnih mest v dostavi,« so 
razložili.

»V zvezi z dostavo vašega 
časopisa sicer dopuščamo 
možnost, da ga je kakšen na-
slovnik prejel z zamudo, za 
kar se mu iskreno opraviču-
jemo, natančneje pa bomo 
dostavo časopisa še preveri-
li. Nikakor pa niso vsi naroč-
niki v občini Železniki vaše-
ga časopisa prejeli z zamu-
do,« zatrjujejo na Pošti Slo-
venije. Poudarili so še, da 
so ostale pošiljke naslovni-
kom dostavljene v zakon-
sko predpisanih rokih, to je 
v treh dneh od oddaje pošilj-
ke v prenos, v kar pa ne šteje-
jo sobot, nedelj in praznikov.

Vsekakor upamo, da bodo 
kadrovske težave čim prej 
rešili in da bodo odslej vsi 
naročniki naš časopis lahko 
brali na dan izida.

Časopis prejeli z zamudo

Šenčur – Decembra so na seji občinskega sveta v Šenčurju 
opozorili na pasje iztrebke na javnih in kmetijskih površinah. 
Od lastnikov psov pa je še posebej nespoštljivo, da njihovi 
ljubljenčki puščajo iztrebke na pokopališču. Ugotavljajo, da 
sta zavest in kultura ljudi na nizki ravni, zaradi česar tega 
problema ne morejo povsem izkoreniniti, lahko pa kaj sku-
šajo storiti, da ga omejijo. Svetnik Branko Zorman predlaga 
namestitev opozorilnih tabel in tudi posebej temu namenjenih 
smetnjakov na sprehajalnih poteh, pa seveda ukrepanje za to 
pristojnih služb. Kot navaja Aleš Puhar z občinske uprave, so 
koše za smeti in pasje iztrebke v preteklosti že nameščali, pri 
čemer so upoštevali predloge krajevnih skupnosti, težje pa je 
vplivati na zavest pasjih lastnikov.  

Pasji iztrebki na javnih in kmetijskih površinah

Kranj – Društvo generala Rudolfa Maistra Kranj prireja v sode-
lovanju z mestom Maribor v počastitev 100. obletnice začetka 
bojev za severno mejo predavanje z naslovom Boji za severno 
mejo v letih 1918 in 1919 na območju Ljubelja. Predavanje bo v 
ponedeljek, 22. januarja, ob 18. uri v kranjski knjižnici. Predavala 
bosta brigadir Janez Kavar in kustos Vojaškega muzeja Sloven-
ske vojske dr. Blaž Torkar. Organizatorji vabijo na predavanje 
vse, ki spoštujejo domoljubna dejanja generacij Slovencev v 
različnih zgodovinskih obdobjih. Maistrov boj za severno mejo 
je bil zanesljivo eno od takih dejanj. Na Maistrov poziv so šli 
branit našo severno mejo tudi mnogi gorenjski fantje in možje. 

Ljubeljski boji za severno mejo


