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Glasove jemlje  
levim in desnim
Raziskava Episcentra je januarja v 
treh gorenjskih volilnih okrajih 
merila podporo kandidatom na 
letošnjih volitvah v državni zbor. 
Ugotavlja, da se bodo z vstopom 
Marjana Šarca na politično prizo-
rišče karte močno premešale.

2

GORENJSKA

Za raztros pepela  
ni »najemnine«
Na nobenem od gorenjskih poko-
pališč, kjer je možen raztros po-
kojnikovega pepela, svojcem v 
naslednjih letih ne pošiljajo polo-
žnic za »najemnino zelenice«. Na-
ročnik plača le enkratni znesek ob 
samem raztrosu.

4

KRONIKA

Za alpinista usodna 
preslabo zabita klina
V torek se je pri plezanju v steni v 
bližini slapu Čedca smrtno pone-
srečil alpinist. Po ugotovitvah poli-
cije je med plezanjem dveh alpini-
stov, ki sta se v navezi spuščala 
čez skalni skok, popustilo varova-
lišče in sta padla v globino.

14

GG+

Mojster prevar  
v politiki iskren
Toni Mežan oziroma čarodej Toni 
že tri desetletja z zabavnimi čarov-
niškimi triki navdušuje tako otroke 
kot odrasle. Tridesetletnico delo-
vanja je v nedeljo praznoval z jubi-
lejno predstavo v Gledališču Tone-
ta Čufarja na Jesenicah. 

15

VREME

Danes bo oblačno. Jutri 
in sprva tudi v nedeljo bo 
pretežno oblačno in veči-
noma suho. V nedeljo čez 
dan se bo oblačnost trgala.

2/8 °C
jutri: pretežno oblačno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Gorenjski glas je jeseni 2017 dopolnil 70 let.  
Ob tej častivredni obletnici se ne kaže ozirati le 
nazaj, ampak tudi naprej. Veliko je vprašanj. Kaj se 
že dogaja in kaj se še obeta tiskanim medijem?  
Bodo preživeli spoprijem z elektronskimi? Itn.  
Gost Glasove preje bo novinar Lenart J. Kučić, 
poznavalec te problematike, GG pa bo zastopala 
direktorica in odgovorna urednica Marija Volčjak.  
Z njima se bo pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v četrtek, 1. februarja 2018, ob 18. uri  
v Mestni knjižnici Kranj.

Prosimo vas, da svojo udeležbo na Glasovi preji 
sporočite na tel. št.: 04/201 42 10 vsak dan  
od 7. do 15. ure ali po e-pošti na: info@g-glas.si.

125.
Glasova preja

Usoda medijev in 
Gorenjski glas
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Simon Šubic,  
Aleš Senožetnik

Ljubljana – »Danes smo tu-
kaj zato, da vladi jasno in 
odločno sporočimo, da je 
čas neenake obravnave jav-
nih uslužbencev minil. Da 
vlada javnim uslužbencem 
vrne tisto, kar jim je bilo od-
vzeto, čemur so se odrekli 
v času krize. Da pošljemo v 
javnost jasno sporočilo, da 

je čas gospodarske rasti tudi 
čas za višje plače v zaseb-
nem sektorju, kjer so delav-
ci v času krize v velikem šte-
vilu izgubljali zaposlitve,« je 
v sredo na enournem opozo-
rilnem shodu pred vlado po-
udaril predsednik Konfede-
racije sindikatov Slovenije 
Pergam in vodja pogajalske 
skupine sindikatov javnega 
sektorja Jakob Počivavšek. 

Čas za enako 
obravnavo
Sindikati javnega sektorja stopnjujejo pritisk na 
vlado: v sredo je na delovnih mestih stavkalo 
trideset tisoč javnih uslužbencev, nekaj tisoč pa 
jih je bilo tudi na protestnem shodu pred vlado. 

Na opozorilnem shodu v Ljubljani se je po oceni organizatorjev zbralo med štiri in pet tisoč javnih uslužbencev. / Foto: Gorazd Kavčič43. stran

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Gradnja obvo-
zne ceste mimo Letališča Jo-
žeta Pučnika Ljubljana, ki se 
je začela septembra leta 2016, 
je bila končana že konec lan-
skega leta, v prvih tednih no-
vega leta pa je bil opravljen 
še tehnični pregled in izda-
no uporabno dovoljenje. Pro-
met po 2,3-kilometrskem od-
seku bo stekel danes, potem 
ko bo okoli 11. ure opravlje-
no tudi uradno odprtje, ki se 
ga bosta udeležila minister 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo Zdravko Počivalšek 
in minister za infrastrukturo 
dr. Peter Gašperšič. 

Cesta s tremi krožišči in 
ločeno kolesarsko stezo ter 

ostalo spremljajočo infra-
strukturo je stala 5,5 mili-
jona evrov, od tega je Direk-
cija RS za infrastrukturo 

prispevala 4,13 milijona 
evrov, 1,21 milijona evrov 
Fraport Ljubljana ter 163 
tisoč evrov tudi Občina 

Cerklje, ki si od tega obe-
ta hiter razvoj in dodatnih 
delovnih mest na območju 
občine. Hkrati s prestavi-
tvijo ceste pa urejajo tudi 
nove dovoze in cestne po-
vezave z okoliškimi vasmi 
v občini Cerklje.

Obvoznica je velikega po-
mena za nadaljnji razvoj le-
tališke poslovne cone, saj se 
je s tem sprostilo 35 hektar-
jev površin v lasti letališča, 
na katerih bo v prihodnjih 
letih zrasel poslovno-logisti-
čen center. Zaradi boljše do-
stopnosti so si že ob začetku 
gradbenih del obetali več za-
nimanja potencialnih kup-
cev, hkrati pa bo cesta pri-
spevala tudi k večji prome-
tni pretočnosti in varnosti.

Danes že po brniški obvozni cesti
Danes dopoldne bodo odprli obvozno cesto mimo Letališča Jožeta Pučnika. Investicija, vredna 5,5 
milijona evrov, bo omogočila razvoj poslovno-logističnega centra pri brniškem letališču.

Obvoznica mimo brniškega letališča bo prispevala k 
hitrejšemu razvoju letališke poslovne cone in omogočila 
boljšo pretočnost in varnost prometa.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA ŽAGAR iz Strahovice.

Bachove kapljice

Bachove kapljice ali 
esence so naravna 
pomoč, »blagoslov 
človeštvu«, saj se   
lahko negativna ču-
stvena stanja, kot so: 
strahovi, ljubosumje, 
pomanjkanje ljubezni, 
nepotrpežljivost, ne-
gativna nastrojenost, 
stres, fizična in psihič-
na izčrpanost in drugo, 
v nas transformirajo v 

pozitivno stanje. Dr. Bach je bil mnenja, da so ta stanja de-
janski vzroki za bolezni. Delujejo na energijski ravni, in ne na 
kemični, ter nimajo stranskih učinkov. Ob poglobljenem po-
govoru se lahko svetuje, katere Bachove kapljice kdo potrebuje 
glede na obstoječe težave. O tem in  o drugi naravni pomoči, s 
katero lahko odpravljamo energijska neskladja na fizični ravni 
ter na čustveni in duševni ravni, lahko več preberete na www.
naravna-pomoc.si ali pokličete na  070 997 506.
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo ene Bachove kapljice 
in svetovanje. Nagradno vprašanje: Kaj lahko naredijo Bacho-
ve kapljice z negativnimi čustvenimi stanji v nas? Odgovore s 
svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 5. februarja 2018, na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 16. januarja 2018, prej-
me naglavni trak Smučarske zveze Slovenija Vojko Razdrh iz 
Kranja, majico Klape Intrade pa Silva Snedec iz Komende.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 19. januarja 2018, prejme 
dve vstopnici za ogled predstave Čakalnica v Cerkljah Mihaela 
Stare iz Cerkelj, za predstavo v Železnikih pa Marija Logar iz 
Žabnice. Nagrajencem čestitamo!

Buh pomagej tudi v Kulturnem centru Tržič

Žan Papič, Franko Korošec in Boris Devetak so s predstavo 
Buh pomagej v režiji Danijela Malalana dodobra pretresli slo-
venske dvorane. S smehom, seveda. Po nedavnem gostovanju 
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah so zbrali vtise 
navdušenih gledalcev in jih nekaj delili tudi z nami: »Predsta-
va je res izvirna, življenjska, narejena z veliko mero dobrega 
okusa, glede na to, da se dotika za mnoge kar nedotakljivih oz. 
spornih tem. Bravo, res super!« (Silva G., Šenčur) »Fantastič-
na predstava. Resnično aktualna tematika, v koraku s časom 
in krajem. Vredno ogleda.« (Nataša I., Ljubljana) »Obilo takih 
predstav in morda bo kaj pripomoglo k izboljšanju našega 
jutri.« (Oli P., Komenda). V soboto, 3. februarja, ob 19.30 si 
boste predstavo lahko ogledali tudi v Kulturnem centru Tr-
žič. Vstopnice so na voljo v TPIC Tržič, več informacij pa vas  
čaka na spletni strani www.smejmo.se in telefonski številki 
04 59 71 536. Izkoristite nižjo ceno vstopnic v predprodaji! 

Enemu naročniku Gorenjskega glasa podarimo dve vstopnici 
za ogled predstave v Kulturnem centru Tržič. Nagradno vpra-
šanje: Kdo je režiser predstave Buh pomagej? Odgovore s 
svojimi podatki pošljite do srede, 31. januarja 2018, na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj, Kamnik – Raziska-
vo je naročila stranka NSi, 
kjer so želeli vedeti, kakšne 
možnosti ima njihova stran-
ka v tradicionalno desno 
nagnjenih volilnih okrajih 
(6. okraj, kranjsko podeže-
lje, in okraj 9, Škofja Loka 
s Selško in Poljansko doli-
no) in kakšno poslanec Ma-
tej Tonin v domačem okra-
ju (Kamnik) glede na po-
jav Marjana Šarca, močne-
ga političnega tekmeca. So-
deč po anketi se v vseh treh 
volilnih okrajih prve volil-
ne enote (Gorenjska) obeta 
okoli petdesetodstotna vo-
lilna udeležba. V vsakem od 
okrajev so anketirali od tris-
to do štiristo ljudi, upošteva-
je starost, spol in izobrazbo. 
V vsakem okraju so ponudi-
li 11 potencialnih kandidatov 
iz različnih strank, ugotav-
ljali izbiro in naklonjenost 
kandidatom ter stimulirali 
volilno napoved. V vseh treh 
volilnih okrajih je v največji 
prednosti Marjan Šarec.

Povsod primat  
Marjana Šarca

Kako kaže v Kamniku, 
kjer kaže na spopad z aktu-
alnim poslancem Matejem 
Toninom, medtem ko vsi 
preostali navedeni močno 
zaostajajo? Vsak od favori-
tov ima podporo v različnih 
kategorijah volivcev: Tonina 
bi v značilno večji meri voli-
li mladi do 34 let, v značilno 
manjši meri pa stari med 35 
in 44 let ter tisti s poklicno 
izobrazbo. Pri Marjanu Šar-
cu se odstopanja navzgor pri 
volivcih, starih od 55 do 64 
let, pri tistih s poklicno izo-
brazbo in pri upokojencih, v 
značilno manjši meri pa bi 
ga podprli ljudje z visoko iz-
obrazbo. 

»Merili smo realni in ma-
ksimalni doseg kandidatov 

za poslance državnega zbo-
ra. V kamniškem volilnem 
okraju smo pri realnem do-
segu prišli do rezultata, da 
bi skoraj šestdeset odstot-
kov volivcev dalo svoj glas 
Marjanu Šarcu, njegov ma-
ksimalni doseg je sicer okoli 
sedemdeset odstotkov. Ma-
teju Toninu bi svoj glas zau-
palo 15 odstotkov anketiran-
cev, njegov maksimalni do-
seg pa je blizu štirideset od-
stotkov. Maksimalni doseg 
pomeni, kako bi se odloča-
li volivci, če bi imeli na iz-
biro dva kandidata,« poja-
snjuje Igor Oman, direktor 
tržno-raziskovalnega pod-
jetja Episcenter. Naslednji 
kandidat je po dosegu daleč 
za njima: Aleš Hojs iz SDS 
ima realno šest, maksimal-
no pa slabih osem odstot-
kov dosega. Anketirance so 
tudi vprašali, koga bi izbra-
li kot drugega, če bi imeli na 
voljo dva glasova. Med voliv-
ci, ki volijo Tonina kot prvo 
opcijo, bi jih slabih petde-
set odstotkov izbralo Šarca, 
sedem odstotkov bi jih de-
nimo izbralo Aleša Hojsa, 
slabih pet odstotkov Aleša 
Primca. Toninu pa bi med 
njim in Šarcem svoj drugi 
glas zaupalo 34 anketiran-
cev. V primeru, da bi Toni-
nu uspelo prepričati te vo-
livce Marjana Šarca, bi lah-
ko svoj rezultat izboljšal za 

petino, sledi iz tega dela raz-
iskave. 

V spopadu prvoligašev 
izvolitev obeh

»Računali smo tudi koefi-
cient izvoljivosti. Raziskavo 
je naročila stranka NSi, kjer 
je bilo glavno vprašanje, ali 
ima z vstopom Šarca v igro 
Tonin možnosti izvolitve ali 
ne. Odgovor je da, in to na 
vseh treh ravneh, v Sloveni-
ji, kjer je napoved izvolitve v 
primerjavi z volilnim letom 
2014 večja za skoraj odsto-
tek, v treh volilnih okrajih 
volilne enote 1, kjer je stran-
ka NSi v raziskavi približno 
na enaki ravni kot leta 2014, 
in v kamniškem volilnem 
okraju, kjer je napoved iz-
ida za Tonina v primerjavi 
z rezultatom volitev izpred 
štirih let večja za dobre tri 
odstotke. Koeficient izvolji-
vosti je razmerje med volil-
nim rezultatom kandidata 
na ravni volilnega okraja in 
volilnim rezultatom na naci-
onalni ravni oz. na ravni vo-
lilne enote. Tak rezultat po-
meni, da se izvoljivost Toni-
nu poveča ne glede na to, da 
na volilno prizorišče vstopa 
Šarec,« razloži Oman. 

Prehitel vodilni levo in 
desno stranko

In še pogled v ostala volil-
na okraja. V volilnem okraju 

9 je tradicionalno zmagova-
la stranka SDS (tudi sedaj 
ima poslanca v državnem 
zboru), z vstopom Marjana 
Šarca, ki jemlje glasove tako 
na levi kot na desni, pa so 
se karte dodobra premeša-
le. Po maksimalnem dose-
gu so prve tri stranke: Šar-
čeva, ki je potencialno spre-
jemljiva za dve petini, SDS 
za tretjino in NSi za petino 
volivcev. Kot pravi Oman, 
so tudi znotraj stranke NSi 
raziskovali, kdo od njihovih 
kandidatov ima boljše mož-
nosti, Matej Tonin ali do-
mačin Mihael Prevc. Sled-
njemu bi svoj glas na voli-
tvah dalo pet odstotkov an-
ketirancev, njegov maksi-
malni doseg znaša 17 od-
stotkov. V primerjavi s To-
ninom je v slabšem položa-
ju, ima pa na svojem obmo-
čju največ zelo naklonjenih 
volivcev. Šarec je vodilni po-
litik tudi v okraju 6, ki za-
jema podeželje in manjše 
občine okoli Kranja. Glaso-
ve bi mu namenilo trideset 
odstotkov volivcev. Skoraj 
izenačeni pa so na nasled-
njih treh mestih SLS s Fran-
cem Čebuljem, SMC in 
SDS z Brankom Grimsom. 
Tako primat v tem značil-
no desnem okraju prevze-
ma Šarec, dramatično pa se 
poslabšuje položaj vodilni 
levi in desni stranki. 

Glasove jemlje levim in desnim
Raziskava Episcentra je januarja v treh gorenjskih volilnih okrajih merila podporo kandidatom na 
letošnjih volitvah v državni zbor. Ugotavlja, da se bodo z vstopom Marjana Šarca na politično prizorišče 
karte močno premešale.

Igor Oman Marjan Šarec / Foto: Gorazd Kavčič Matej Tonin / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Ljubljansko višje 
sodišče je pred kratkim po-
trdilo sodbo prvostopenj-
skega sodišča o ničnosti 
posojilne pogodbe v švicar-
skih frankih. Po besedah 
po besedah odvetnika Ro-
berta Preiningerja, ki v tož-
bi zastopa enega od kredi-
tojemalcev, je višje sodišče 
v izdani sodbi v celoti ugo-
dilo tožbenemu zahtev-
ku za ničnost sklenjenih 

pravnih poslov. Sodišče je 
banki, gre za banko Spar-
kasse, naložilo tudi izbris 
hipoteke, kreditojemalcu 
pa vračilo razlike iz naslo-
va kredita. 

Gre za prvi primer prav-
nomočne sodne odločit-
ve o ničnosti kreditov v švi-
carskih frankih v Sloveni-
ji, so poudarili v Združenju 
Frank, kjer ocenjujejo, da 
se je s tem dokončno obli-
kovala sodna praksa in da 
bodo tudi odločitve sodišč v 

drugih zadevah takšni sod-
ni praksi sledile. V primeru, 
ki ga je zastopal Preininger, 
je višje sodišče sicer odloča-
lo drugič, saj je najprej po-
stopek vrnilo na prvo stop-
njo. »Poudarjamo, da je viš-
je sodišče v Ljubljani v ce-
loti sledilo našim ključnim 
argumentom, ki jih uveljav-
ljamo v odprtih sodnih spo-
rih že od leta 2015,« je pojas-
nil odvetnik. 

V Združenju Frank so 
ob tem znova poudarili 

potrebo po sistemski rešit-
vi problema, ki je po njiho-
vem nastal zaradi pohlepa 
bank in neaktivnosti regu-
latorja. »Verjamemo, da so 
s to sodbo odpravljeni tudi 
pomisleki zadnjih poslan-
cev, ki so čakali na razplet 
na sodiščih,« so sporočili iz 
združenja, ki je pripravilo 
svoj predlog zakona za ure-
ditev problematike posojil 
v švicarskih frankih, nedav-
no vložen v parlamentarni 
postopek. 

Potrdili ničnost posojila v frankih
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Slovenija je v svetovnem 
športnem merilu zagoto-
vo fenomen. Ne le da na 

število prebivalcev da izjemno 
veliko vrhunskih športnikov, 
gosti tudi veliko tekmovanj 
na najvišji ravni. Poseben 
fenomen je v tem zimskem 
času Zgornjesavska dolina, 
natančneje občina Kranjska 
Gora. Samo v prvem mesecu 
novega leta je gostila že tri tek-
movanja svetovnega pokala, 
do konca zime bo še dve.

Slovenija po organizaciji 
športnih tekmovanj prednjači 
prav v zimskih športih, zato ne 
čudi, da je v ospredju Gorenj-
ska. Pogled na koledar letošnje 
sezone pokaže, da bo v Sloveni-
ji kar osem tekmovanj na naj-
višji ravni v športih, ki so pod 
okriljem smučarske zveze. Za-
čelo se je jeseni, ko je v Planici 
potekala poletna velika na-
grada v nordijski kombinaciji, 
prvi konec tedna v januarja so 
bile v Kranjski Gori najboljše 
alpske smučarke na svetu (tek-
ma je bila prestavljena iz Ma-
ribora), pretekli konec tedna so 
bile v Planici tekme svetovnega 
pokala v teku na smučeh, na 
Rogli so bili najboljši deskarji 
na svetu, ta konec tedna bodo 
v Ljubnem gostili tekme sve-
tovnega pokala v smučarskih 
skokih za ženske, februarja bo 
na Krvavcu svetovni pokal v te-
lemark smučanju, marca pa v 
Kranjski Gori še Pokal Vitranc 
in v Planici finale svetovnega 
pokala v smučarskih skokih. 
Prišteti je treba še tekme sve-
tovnega pokala smučarjev 

invalidov, ki so sredi januarja 
tekmovali v Kranjski Gori. 
V Sloveniji, na Pokljuki, se s 
kakšnim letom premora, kot je 
to letošnjo zimo, ustavljajo tudi 
najboljši biatlonci na svetu. To 
pomeni, da gostimo številne, 
ki bodo v prihodnjem mesecu 
krojili vrh zimskih olimpijskih 
iger. Kakšen privilegij imamo, 
da jih lahko v živo občudujemo 
tudi pri nas. To je še posebno 
pomembno za naše mlade 
športne upe. Vsa ta tekmo-
vanja so pomembna tudi za 
promocijo Slovenije. Slovenski 
turizem podira rekorde, tudi 
na Gorenjskem. Po številu obi-
skovalcev na tekmah svetovne-
ga pokala prednjačijo poleti v 
Planici. Po drugi strani pa so 
skakalnice edina infrastruktu-
ra, ki jo, vsaj za skoke, ne more-
mo ponuditi številni populaciji 
rekreativcev. Jo pa uporabijo te-
kači na atraktivni tekmi, ko se 
podajo po velikanki navzgor, in 
ljubitelji adrenalina s spustom 
z nje po jeklenici.  

Veseli, da je Nordijski center 
Planica zaživel tudi v teka-
škem delu. Pohval je bil v teka-
ški karavani deležen tudi pre-
tekli konec tedna. Ne nazadnje 
je to še kako pomembno tudi 
pri kandidaturi Planice za 
svetovno nordijsko prvenstvo 
leta 2023. Njen protikandidat 
je norveški Trondheim, odloči-
tev pa bo znana junija letos. 
Je pa že jasno, da bo Planica 
prihodnje leto gostila svetovno 
prvenstvo v poletih. Še bomo 
lahko uživali na številnih špor-
tnih dogodkih v naši bližini.

Dolina svetovne elite

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Po oceni sindikatov se je 
opozorilnega shoda udeleži-
lo med štiri in pet tisoč javnih 
uslužbencev, medtem ko je 
na delovnih mestih v opozo-
rilni stavki, ki jo je organizi-
ralo 16 sindikatov, sodelova-
lo okoli trideset tisoč zapo-
slenih v javnem sektorju. 

Počivavšek je opozoril, da 
teče že deveto leto varčeval-
nih ukrepov, in čeprav v Slo-
veniji že peto leto zaporedo-
ma beležimo gospodarsko 
rast, lani celo drugo najvišjo 
v Evropski uniji, osem ukre-
pov, vključno z osemodsto-
tnim znižanjem plač v letu 
2012, še vedno velja. »Za več 
kot 2,5 milijarde evrov je bila 
znižana javna poraba zaradi 
teh ukrepov, ki so bili uve-
ljavljeni in so posegli v pre-
jemke javnih uslužbencev. 
S stisnjenimi zobmi smo 
bili takrat pripravljeni spre-
jeti te ukrepe v dobri veri, 
da se pravice ob koncu krize 
povrnejo na prejšnjo raven,« 
je poudaril. In če je vlada 
zdravnikom zvišala plače od 
tri do sedem plačnih razre-
dov ter direktorjem in rav-
nateljem do pet plačnih ra-
zredov, je zdaj čas, da sedaj 
enako obravnava tudi druge 
javne uslužbence, je bil odlo-
čen. »Zato so besede vlade, 
da si prizadeva za ohranja-
nje enotnega plačnega ra-
zreda, samo prazne besede. 
Najmanj 15 milijonov za pla-
če šest tisoč zdravnikov, de-
vet milijonov za 2500 direk-
torjev in ravnateljev, na dru-
gi strani pa vlada ponuja 16 
milijonov evrov za vse ostale 
javne uslužbence in odpravo 
anomalij.« Počivavšek je še 
poudaril, da je bila sredina 
stavka le opozorilo vladi, da 
mora stavkovne zahteve jav-
nih uslužbencev jemati res-
no, če si ne želi zaostrovanja. 
»Naj vlada sliši, da bomo v 
primeru nadaljnje igno-
rance prišli ponovno v več-
jem številu, da bomo ob bok 

zahtevam javnih uslužben-
cev postavili tudi zahteve za-
poslenih v zasebnem sektor-
ju in da bomo takrat vztrajali 
dlje,« je napovedal. 

Včeraj prosili, danes 
zahtevajo

»Včeraj smo prosili, danes 
zahtevamo, jutri bomo vze-
li!« pa se je od glasnih ude-
ležencev protestnega shoda 
poslovila predsednica Zveze 
svobodnih sindikatov Slove-
nije Lidija Jerkič, ki je pred 
tem dejala, da so se pred vla-
do zbrali tisti, ki jim vlada 
pošilja sporočilo, da za bo-
gate ima, za druge nikoli. 
»Vaše zahteve so upraviče-
ne, vrniti je treba, kar se je 
vzelo, in izpolniti je treba že 
sklenjene dogovore in upra-
vičeno to pričakujejo tudi v 
zasebnem sektorju. Dana-
šnja stavka ni boj elit za bolj-
ši položaj, je boj dela nas za 
boljši položaj vseh nas.«

Namestnica vodje poga-
jalske skupine reprezen-
tativnih sindikatov javne-
ga sektorja Ana Jakopič je 
spomnila, da so javni usluž-
benci z znižanjem plač v 
letu 2012 izgubili eno me-
sečno plačo na letni ravni. 
»Sporočamo vladi: tukaj 
smo, ne boste nas presliša-
li in našega denarja ne bos-
te dajali elitam, medtem ko 
tisti pod minimalno plačo in 
tisti nekaj nad njo pošteno 

delate, zato da bi imeli tudi 
pošteno življenje.«

Zbrane je pozdravil tudi 
Josef Krejbych, sekretar 
evropske federacije sindika-
tov javnega sektorja za cen-
tralno Evropo in zahodni 
Balkan, ki združuje osem 
milijonov članov po vsej 
Evropi. »Evropska federaci-
ja se strinja z vami, da je mi-
nil čas krize, ko je bilo treba 
varčevati in je vlada znižala 
plače v javnem sektorju. Kri-
za je odšla, zdaj je čas, da se 
plače zvišajo, saj je javni sek-
tor zelo pomemben za razvoj 
ekonomije in družbe,« je po-
vedal in razkril, da je tudi vla-
da na Češkem, od koder pri-
haja, pred meseci po dol-
gotrajnih pogajanjih s sindi-
kati privolila v 10- do 15-od-
stotno zvišanje plač v jav-
nem sektorju. »Čas je, da je 
tudi slovenska vlada pame-
tna in pozitivno reagira na 
vaše zahteve,« je zato dejal. 

Vlada po drugi strani 
vztraja, da sredina stavka, 
kakor tudi vse druge napo-
vedane stavke sindikatov 
javnega sektorja, niso upra-
vičene. »Masa za plače v jav-
nem sektorju se je v zadnjih 
dveh letih povečala za več 
kot deset odstotkov (več kot 
tristo milijonov), povprečna 
plača pa se je dvignila za se-
dem odstotkov. Ob tem pa 
je dejstvo tudi to, da plače 
v javnem sektorju že četrto 
leto zapored rastejo hitreje 

kot v zasebnem sektorju. 
Kot izhaja iz navedenega, 
so javni uslužbenci deležni 
gospodarske rasti,« je zapi-
sala v sporočilu za javnost. 
Ob tem v vladi opozarjajo, 
da uresničitev vseh stavkov-
nih zahtev sindikatov, ki so 
finančno ovrednotene na 
990 milijonov evrov, abso-
lutno presega javno-finanč-
ne zmožnosti države. »O re-
alnih možnostih in možnih 
rešitvah se vlada že ves čas 
odgovorno in premišljeno, 
predvsem pa z vsebinski-
mi predlogi in z mislijo na 
prihodnost države in drža-
vljank in državljanov, pogo-
varja s sindikati za pogajal-
sko mizo in takšnemu dialo-
gu ostaja zavezana tudi v pri-
hodnje,« je še sporočila vla-
da, ki še vedno vztraja pri sta-
lišču, da ni podlage za plači-
lo stavke. Tudi v tem se  sin-
dikati z njo ne strinjajo.

Stavka tudi v vrtcih

Stavkovni val je zajel tudi 
17 slovenskih vrtcev, otroci 
in njihovi starši pa so stav-
ko občutili različno. Vrtec 
Mehurčki v Komendi je bil v 
sredo zaprt, a so po zagotovi-
lih ravnatelja Blaža Kölner-
ja poskrbeli za vse, ki so pot-
rebovali varstvo. »S stavko 
smo seznanili starše, v sre-
do pa organizirali dežurno 
varstvo, ki ga je potrebova-
lo približno deset odstotkov, 
oz. kakšnih trideset otrok, 
sprejeli pa bi vse, ki bi si to 
želeli, oz. bi varstvo potrebo-
vali in jim zagotovili nemo-
teno varstvo,« je povedal rav-
natelj komendskega vrtca. 

Stavkali so tudi v Vrtcu 
Antona Medveda v Kamni-
ku, a po zagotovilih ravna-
teljice mag. Liane Cerar je 
delo v vseh enotah vrtca po-
tekalo nemoteno. Stavke se 
je udeležilo 22 zaposlenih v 
vrtcu, a so kljub temu zados-
tili normativom, tako da ot-
roci in starši niso občutili ni-
kakršnih sprememb. 

Čas za enako obravnavo
31. stran

Stavkovne zahteve so prišli v Ljubljano glasno podpret tudi javni uslužbenci z Gorenjskega. / Foto: Gorazd Kavčič

Na dan stavke so ostala zaprta tudi vrata kranjske knjižnice. 
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Bled – Poleg študijskega 
programa hotelirstvo in tu-
rizem so v letošnjem šol-
skem letu na VŠHTB pri-
dobili akreditacijo tudi za 
nov študijski program zdra-
vstveni turizem. Okroglo 
mizo o zdravstvenem turiz-
mu so zato pripravili z na-
menom, da bi ugotovili, kje 
je ta čas Slovenija na tem 
področju tudi v primerjavi 
s sosednjimi, konkurenč-
nimi državami in ali sploh 
imamo možnosti celovite-
ga razvoja zdravstvenega 
turizma. Obenem so spre-
govorili o ovirah pri razvo-
ju zdravstvenega turizma 
ter problematiki sodelova-
nja zdravstvenih in turistič-
nih delavcev. 

Moderator okrogle mize 
Andrej Pompe z VŠHTB je 
v uvodu poudaril, da je zdra-
vstveni turizem vsekakor 
področje, ki veliko obeta, saj 
je ta panoga v porastu. Zdra-
vstveni turizem na leto zaja-
me od 15 do 16 milijonov lju-
di oziroma tri do šest odstot-
kov populacije naj bi povpra-
ševalo po zdravstvenih sto-
ritvah v tujini. Ti turisti po 

njegovih besedah v tujini iš-
čejo zdravljenje, lepotne po-
sege ali pa samo dobro poču-
tje. »To je ena najdonosnej-
ših panog v turizmu,« je raz-
ložil in dodal, da zdravstveni 
turisti ostajajo dlje in trošijo 
več, obenem pa polnijo na-
mestitve zunaj glavne turi-
stične sezone. Kot je ugota-
vljal, Slovenije ta čas še ni na 
zemljevidu držav, ki ponuja-
jo zdravstveni turizem, eden 

od razlogov je tudi pomanj-
kanje ustrezno izobražene-
ga kadra. Vršilka dolžnos-
ti dekanje VŠHTB Tadeja 
Krašna je pojasnila, da bodo 
z novim programom posku-
sili združiti znanja s področ-
ja zdravstva, menedžmen-
ta in turizma. Prepričana 
je, da je to eden od poklicev 
prihodnosti, saj se popula-
cija stara, obenem se dviga 
starostna meja upokojitve. 

Ljudje bodo zato iskali sto-
ritve, ki jim bodo omogo-
čile kakovostno opravlja-
nje njihovega dela do po-
zne starosti. Opozorila je, 
da se zdravstveni turizem 
pogosto zamenjuje z zdra-
viliškim. Sama zdravstveni 
turizem razume precej šir-
še, in sicer gre za usklajeva-
nje telesa in duha. S tem se 
je strinjala tudi Elena Maru-
lc z VŠHTB: »Zdravstveni 

turizem zajema vse, kar člo-
veku izboljša zdravje in ga 
naredi zadovoljnega.«

Po besedah Dunje Koren 
iz Term Olimia zdravilišča 
obiskuje tudi vse več mladih. 
»Mladi ne iščejo zgolj reha-
bilitacije, ampak pričakuje-
jo, da se bodo pri nas sezna-
nili s tehnikami sproščanja, 
ki jih bodo lahko uporablja-
li tudi doma,« je pojasnila in 
dodala, da gostje vse bolj iš-
čejo kaj drugačnega, saj pot-
rebujejo odmik od vsakdan-
josti. Tadeja Krašna je pou-
darila, da je danes potreben 
holistični, celostni pristop, 
ki s personalizirano storit-
vijo pomeni izstop iz ruti-
ne. »K temu bomo navajali 
tudi svoje študente. V zdra-
vstvenem turizmu je veliko 
prihodkov in s tem možnos-
ti za zaposlitev,« je zagoto-
vila Tadeja Krašna. Ob tem 
je Uroš Mezeg iz zobozdra-
vstvenega centra Beli med-
ved opozoril, da bomo za tuj-
ce zanimivi, dokler bomo za 
nizke cene zagotavljali tudi 
ustrezno kakovost. Sam 
ima že veliko izkušenj s pa-
cienti iz tujine, in kot pravi, 
znajo zelo dobro primerjati 
ceno in kakovost. Obregnil 

pa se je ob slovensko politi-
ko, ki po njegovih besedah 
bolj kot slovensko promovi-
ra hrvaško zdravstvo. »Hr-
vati imajo zelo dobro razvit 
zdravstveni turizem,« je po-
udaril. Po prepričanju Ivana 
Hribarja iz Term Snovik pa 
je zdravstveni turizem v Slo-
veniji – vsaj kar zadeva zdra-
vilišča – že zdaj na visoki rav-
ni. Ta čas razvijajo produkt 
knajpanja po petih stebrih, 
na podlagi katerega pričaku-
jejo dvajsetodstotni porast 
gostov, ki želijo več narediti 
za svoje zdravje v smislu pre-
ventive. Največ zdravstvenih 
storitev, ki jih ljudje iščejo v 
tujini, je sicer s področja 
zobozdravstva, ginekologije 
oziroma porodničarstva in 
ortopedije, čez mejo se po-
samezniki odpravijo še na 
kirurške posege, med kate-
rimi so tudi lepotne operaci-
je, je razložila Elena Marulc. 

Kot je ob koncu ugotavlja-
la Dunja Koren, bomo mora-
li za pravi razmah zdravstve-
nega turizma pri nas najprej 
ozavestiti, kako pomembno 
je, da smo zdravi, in zače-
ti tudi vlagati v svoje zdrav-
je, kot to počnejo že marsik-
je v tujini.

Priložnost v zdravstvenem turizmu
Na vprašanje, ali v Sloveniji potrebujemo zdravstveni turizem in kakšna je njegova prihodnost, so poskušali odgovoriti na okrogli mizi, ki so jo pretekli 
četrtek pripravili na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled (VŠHTB).

O prihodnosti zdravstvenega turizma v Sloveniji so spregovorili (od leve proti desni): Uroš 
Mezeg, Elena Marulc, Dunja Koren, Ivan Hribar in Tadeja Krašna. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Kranj – Pred kratkim so ne-
kateri mediji pisali o pokopa-
lišču v Radencih, kjer naj bi 
tudi v primeru raztrosa pe-
pela svojci morali plačeva-
ti »najemnino«. Tako naj bi 
tudi v naslednjih letih, »v ne-
dogled«, četudi nimajo gro-
ba, prejemali položnice za 
uporabo zelenice, ki so jo upo-
rabili za raztros. Upravljavec 
pokopališča s tem denarjem, 
so pojasnjevali, vzdržuje ze-
lenico, obrezuje grmovnice 
... Pozanimali smo se, kako 
je s tem na Gorenjskem: ali v 
primeru raztrosa pepela po-
kojnika zaračunajo enkraten 
strošek ali morda svojci tudi 
v naslednjih letih prejemajo 
položnice za »najemnino ze-
lenice«. V vseh komunalnih 
podjetjih, ki smo jih povpra-
šali o tem, so nam zatrdili, da 
v primeru raztrosa pepela po-
ložnic v naslednjih letih svoj-
cem ne pošiljajo.

Na Komunali Kranj so po-
jasnili, da je raztros pepe-
la mogoč na mestnem po-
kopališču v Kranju, lani so 

opravili 32 raztrosov. »Na-
ročnik raztrosa pepela ozi-
roma pogrebne slovesnosti 
plača enkratni znesek, v kate-
rem je vključeno tudi vzdrže-
vanje. Pogrebna slovesnost 
z raztrosom pepela stane 
100,87 evra, v ceno je vklju-
čeno tudi pogrebno moštvo. 
Svojci ne dobivajo položnic v 
naslednjih letih po pogrebu 
za vzdrževanje dela pokopa-
lišča, kjer potekajo raztrosi. 
Plačilo je enkratno, ob pog-
rebu,« so pojasnili.

Na Loški komunali, ki 
upravlja Centralno pokopa-
lišče Lipica, kjer je mogoč 
raztros pepela, so povedali, 
da so lani opravili tri raztro-
se. Svojci se lahko odločijo, 
ali bo pokop anonimen ali pa 
bo pokojnikovo ime vklesa-
no v granitno ploščo. Prostor 
za pokop z raztrositvijo pe-
pela plača naročnik v enkrat-
nem znesku, naročnik pog-
reba prejme položnico v vi-
šini 18,46 evra. Gre za zne-
sek, ki je enak enoletni naje-
mnini za žarni grob ali žar-
no omarico za dve žari, so 
povedali.

Na Komunali Radovljica 
so povedali, da so na poko-
pališču v Radovljici, kjer je 
možen raztros, doslej ime-
li 41 raztrosov, samo lani 
šest. »Najemnina grobne-
ga prostora je brezplačna, 
tudi stroški vzdrževanja po-
kopališča se ne zaračunava-
jo,« so pojasnili. Podjetje 
Anton Novak, d. o. o., ki na 
radovljiškem pokopališču 

opravlja pogrebne storitve, 
za osnovni pogreb z raztro-
som (vključuje material, 
prevoz in kremacijo) zara-
čuna 850 evrov.

Raztros pepela je mogoč 
tudi na pokopališčih Blejska 
Dobrava in Breznica, ki ju 
upravlja podjetje Jeko. Lani 
je bilo na pokopališču Blej-
ska Dobrava 14 pogrebov z 
raztrosom, na pokopališču 

Breznica pa nobenega. Cena 
raztrosa pepela je na obeh 
pokopališčih 86,04 evra. Za 
raztros na Breznici je treba 
plačati tudi enkratni znesek 
v višini prispevka za ureditev 
zemljišča za raztros v višini 
40,12 evra. »Grobnina ozi-
roma najemnina za grob iz 
tega naslova se svojcem ne 
zaračunava,« so povedali v 
podjetju Jeko.

Za raztros pepela ni »najemnine«
Na nobenem od gorenjskih pokopališč, kjer je možen raztros pepela, svojcem v naslednjih letih ne pošiljajo položnic za 
»najemnino zelenice«. Naročnik plača le enkratni znesek ob samem raztrosu.

Prostor za raztros pepela pokojnih na pokopališču na Blejski Dobravi se imenuje Brezov gaj.
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Kranj – Inštitut za domoljub-
ne vrednote iz Ljubljane vabi 
na okroglo mizo z naslovom 
Domoljubje v današnjem 
času, ki bo danes, v petek, 
26. januarja, ob pol šestih 
zvečer v konferenčni sobi 
Alondra hotela Azul v Šuče-
vi ulici Kranju. Na pogovoru 
bodo kot gostje sodelovali 
poslanec SDS in predsednik 
parlamentarne komisije za 
nadzor obveščevalnih in var-
nostnih služb Branko Grims, 
predsednik gibanja Zedinje-
na Slovenija in predsednik 
Zveze domoljubnih društev 
Harvardi Andrej Šiško ter 
član sveta Mestne občine 
Kranj in podpredsednik SNS 
Zoran Stevanović. 

Okrogla miza 
o domoljubju v 
današnjem času

Žirovnica – Poslanka evrop-
skega parlamenta Patricija 
Šulin in občinski odbor SDS 
Žirovnica v sodelovanju z 
ženskim odborom SDS Ži-
rovnica prireja pogovorni 
večer Slovenija v Evropi. 
Pogovor bo drevi, 26. janu-
arja, ob šestih zvečer v pro-
storih Zavoda za turizem in 
kulturo v Čopovi rojstni hiši 
v Žirovnici.

V Žirovnici pogovorni 
večer Slovenija v Evropi



5Gorenjski glas
petek, 26. januarja 2018 info@g-glas.si

Andraž Sodja

Vogel – V sredo sta na smu-
čišču Vogel ob tretjem dne-
vu akcije Šolar na smuči, v 
sklopu katere so znova omo-
gočili smučanje več kot ti-
soč otrokom iz vse Sloveni-
je, predstavniki Policije in 
Smučarske zveze Slovenije 
(SZS) s podpisom krovnega 
sporazuma tudi pisno utrdi-
li že tako dobro sodelovanje. 
Vršilec dolžnosti general-
nega direktorja policije Si-
mon Velički in direktor SZS 
Franci Petek sta tako podpi-
sala sporazum, ki omogoča 
pomoč pri izmenjavi mate-
rialno-tehničnih sredstev 
za zagotavljanje varnosti, 
daje pa tudi pravno podla-
go za oblikovanje organiza-
cijskih komitejev na lokal-
ni ali regionalni ravni, v ka-
terih bodo sodelovali vsi de-
ležniki, ključni za učinko-
vito pripravo tako obsežnih 
in organizacijsko zahtevnih 
športnih prireditev kot tudi 
zagotovitev čim boljših var-
nostnih pogojev in učinkovi-
to preventivno delovanje na 
naših smučiščih.

»Gre za prvi sporazum 
med SZS in Policijo. V njem 
so prvič definirane vsebi-
ne, kjer se izkazuje simbi-
oza sodelovanja med špor-
tnimi aktivnostmi in var-
nostjo, tako na promocijsko 

preventivnih dogodkih z iz-
menjavo materiala in ma-
terialno-tehničnih sredstev, 
pripravo vsebin za potreb-
ne spremembe predpisov in 
načrtovanje varnosti za ve-
like športne dogodke. Spo-
razum napotuje določene 
skupine strokovnjakov, da 
odreagirajo tudi na potreb-
ne spremembe normativ-
nih okvirjev. Smučanje je 
lep šport, a je treba upošte-
vati tudi varnostne elemen-
te in ravno temu je to name-
njeno, da ves čas bdimo nad 
spremembami in primerno 
odreagiramo nanje,« je po-
jasnil Velički in dodal, da 
se podpisniki sporazuma 

zavedajo velikega pome-
na varnosti na smučiščih, 
zato želijo s skupnimi moč-
mi storiti vse za zagotovi-
tev čim boljših varnostnih 
pogojev in učinkovito pre-
ventivno delovanje na naših 
smučinah, kjer opažajo, da 
se vse več ljudi zaveda, da pri 
smučanju ni pomembna le 
zabava, temveč tudi skrb za 
lastno varnost in varnost šib-
kejših udeležencev na smu-
čiščih.

Franci Petek je dodal, da 
so v SZS zelo veseli podpi-
sa krovnega dogovora: »Vse 
tisto, kar že sicer delamo 
skupaj, bo močno olajša-
no. Postavljene so trdne in 

močne podlage, od sodelo-
vanja pri organizaciji tekem 
svetovnega pokala na najviš-
ji ravni do promocije varnos-
ti na smučiščih, zavezuje pa 
nas tudi k aktivnemu pro-
moviranju in usposabljanju 
otrok za varno smučanje, to-
rej da z znanjem poskrbi-
jo za svojo varnost. Tudi ak-
cija Šolar na smuči je do-
ber dokaz, kako lahko delu-
jemo, če vsi stremimo k iz-
boljšanju varnosti. Tu so 
tudi naša društva z vzgojo in 
ozaveščanjem najmlajših, ki 
to znanje prenesejo na celot-
ne družine, s tem pa postaja 
smuka varnejša in v še več-
je veselje.«

Policija in smučarji krepijo vezi
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Simon Velički in direktor Smučarske zveze Slovenije 
Franci Petek sta na Voglu v družbi otrok akcije Šolar na smuči podpisala krovni sporazum o 
sodelovanju med policijo in smučarsko zvezo.

Simon Velički in Franci Petek sta na Voglu podpisala prvi sporazum med policijo in 
smučarsko zvezo. / Foto: Andraž Sodja

Suzana P. Kovačič

Naklo – Območje naspro-
ti občinske stavbe ob novem 
krožišču bo namenjeno mla-
dinskemu športnemu igri-
šču. Predvideni so kolesarski 

park, plezalna stena z 
razglednim stolpom in ob-
močje za orodno telovadbo. 
Tam bo še pokrito asfaltno 
igrišče, veliko 30 krat 15 me-
trov, ki bo pozimi drsališče, 
poleti pa igrišče za in-line 

hokej, rolanje in podobne 
športe. Z že kupljenim občin-
skim šotorom pokrit prostor 
bo lahko služil tudi drugim 
športnim dejavnostim in pri-
reditvam. »Ocenjeno je, da je 
občinska investicija vredna 

okrog dvesto tisoč evrov, za 
orodje za ulično telovadbo in 
plezalno steno so odobrena 
sofinancirana sredstva Fun-
dacije za šport,« je poveda-
la višja svetovalka za prora-
čun, finance in gospodarstvo 
na Občini Naklo Mateja Kos-
mač Jarc. Dodala je, da tre-
nutno izvajajo dela v kole-
sarskem parku in izdeluje-
jo podlago za drsališče. »Dr-
sališče bo začasno usposo-
bljeno pred zimskimi poči-
tnicami, končno podobo ce-
lotnega parka pa pričakuje-
mo marca, ko bo tudi ura-
dno odprtje,« je še dodala 
Mateja Kosmač Jarc. Med 
večjimi gradbišči v Naklem 
omenimo še, da sedaj ureja-
jo Gorenjsko cesto, podpisa-
na je tudi že pogodba za ob-
novo Glavne ceste v Naklem 
od Bolera in mimo osnovne 
šole skozi naselje Pivka do 
krožišča. 

Gradijo mladinsko športno igrišče
V Naklem ob novem krožišču je sredi gradnje mladinsko športno igrišče. Drsališče, ki je tudi del tega 
projekta, bo začasno usposobljeno pred zimskimi počitnicami, so sporočili iz občinske uprave. 

Mladinsko športno igrišče je umeščeno od avtoceste proti novemu krožišču v Naklem, 
njegovo končno podobo na občinski upravi pričakujejo marca.

Suzana P. Kovačič

Bistrica pri Tržiču – Na ome-
njeni lokaciji v Bistrici so si-
cer kar trije mostički, tržiški 
župan Borut Sajovic je zatr-
dil, da so vsi trije varni in 
prehodni. »Vse, kar je sana-
cije potrebno, tudi popravi-
mo. Se pa po dograditvi ga-
silskega doma v Bistrici, ki 
že teče, načrtujejo tudi sana-
cije površin v soseščini,« je 
še dodatno pojasnil župan 
na vprašanje o domnevno 
dotrajanem mostičku. Ob-
čina Tržič sicer letos načr-
tuje za približno tri milijo-
ne evrov investicij v dobro-
bit pešcev, kolesarjev pa tudi 
voznikov. Načrtovana dela 
bodo tudi dokončana v letoš-
nji gradbeni sezoni, zagota-
vlja župan, sanacija Begunj-
ske ceste že poteka. Župan 
je poudaril še nekaj drugih 
največjih investicij na tem 
področju: »Čez zimo smo že 
uredili odsek kolesarske in 
makadamske pešpoti med 
Križami in Sebenjami, prav 
tako smo na cilju pri pridobi-
tvi trase nekdanje železnice 
med Križami in Zadrago za 
kolesarsko avtocesto. Trajno 
bomo uredili povezavo med 

Lešami in Peračico; razpis 
je že končan, trenutno izbi-
ramo najugodnejšega izva-
jalca. Spomladi bomo zače-
li graditi pločnik na lokaci-
ji Zvirče jug, projektiranje 
pločnika v Seničnem bo do-
končano v aprilu, projektira 
se tudi pločnik v Snakovem. 
Obnovili bomo most na glav-
ni cesti v Zadragi in zraven 
še več kot kilometer ceste. 
Zgradili bomo krožišče v Bi-
strici, skupaj z varnimi pre-
hodi za pešce in novo signa-
lizacijo, prav tako bo novo ve-
liko krožišče pred Sokolni-
co, koder pešci dobivajo do-
datne boljše površine. Zara-
di varnosti pešcev in kolesar-
jev bomo zgradili novo javno 
razsvetljavo med Retnjami 
in Bregom. Popravili bomo 
tudi cesto na grad Neuha-
us, dokončali obnovo ces-
tišča na Slemenu na Brezjah 
pri Tržiču in širili cesto na 
Vetrnem.« Občinski vložek 
je tudi sanacijo degradirane-
ga območja nekdanje Bom-
bažne predilnice in tkalni-
ce v Tržiču, pravkar je obči-
na popravila tamkajšnje sto-
pnišče, v letošnjem načrtu 
sta tudi obnova ceste in mo-
stu znotraj kompleksa. 

Varno čez mostiček?
Bralca zanima, kako varno prehoden je mostiček 
nad potokom pri domu krajevne skupnosti 
oziroma gasilskemu domu v Bistrici pri Tržiču in 
prijazen do starejših sprehajalcev, stanovalcev 
bližnjega Doma Petra Uzarja. Nekateri med njimi 
so na vozičkih in je lahko že ena stopnica preveč. 

Na tej lokaciji so trije mostički. Po dograditvi gasilskega 
doma v Bistrici pri Tržiču, ki že poteka, Občina Tržič 
načrtuje tudi sanacije površin v soseščini. 

Kranj – Lovska in ribiška zveza sta pred nedavnim na tradici-
onalni novinarski konferenci predstavili delovanje zvez v letu 
2017 in opozorili tudi na nekatere probleme. V lovski zvezi 
so opozorili na problematiko načrtovanja in upravljanja z je-
lenjadjo, predvsem na drastično povečanje odstrela, pri tem 
pa so, kot so poudarili, lovci potisnjeni zgolj v vlogo pokornih 
izvajalcev predpisanega odstrela, ki jim v primeru, da načrta ne 
izpolnijo, grozijo visoke kazni in odvzem koncesije za upravlja-
nje z divjadjo. V ribiški zvezi so glede reševanja problematike 
s kormorani zadovoljni, da je agencija za okolje lani izdala 
petletno odločbo o plašenju in o odstrelu določenega števila 
kormoranov, ne strinjajo pa se s tem, da morajo ribiške dru-
žine poleg koncesije za ribiško upravljanje plačevati še vodno 
povračilo za upravljanje na stoječih vodah - ribnikih, ki nimajo 
komercialnega statusa. Lovska organizacija je lani praznovala 
110-letnico organiziranega lovstva na Slovenskem, začela pa 
se je tudi pripravljati na gradnjo večnamenskega poslovnega 
objekta. V občini Lukovica je za gradnjo objekta kupila ze-
mljišče, pridobila idejne rešitve in na občino že dala vlogo 
za spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Lovci o jelenjadi, ribiči o kormoranih
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Kranj – Osnovno šolo v leto-
šnjem šolskem letu zaklju-
čuje 17.085 učencev (lani 
17.448), ki bodo lahko kan-
didirali na skupno 23.644 
(lani 23.440) vpisnih mest 
na srednjih šolah. V gorenj-
ski regiji je za 1722 učen-
cev, ki zaključujejo osnovno 
šolo, na voljo 2404 razpisa-
nih mest, navajajo pri mini-
strstvu. Lani je bilo v gorenj-
skih srednjih šolah razpisa-
nih 2272 vpisnih mest.

Od skupno 23.644 razpi-
snih mest je v programih 
splošnih gimnazij na voljo 
5782 mest (lani 5736), od tega 
v zasebnih šolah 504 (lani 
448). V programih strokov-
nih gimnazij, kamor sodijo 
tehniška, umetniška in eko-
nomska gimnazija, je razpi-
sanih 1306 mest (lani 1334). 
Skupaj je v programih splo-
šnih in strokovnih gimna-
zij razpisanih 7088 mest 
(lani 7070). V programih 

srednjega strokovnega iz-
obraževanja je razpisanih 
9348 mest (lani 9096), v pro-
gramih srednjega poklicne-
ga izobraževanja 6584 mest 

(lani 6298) in nižjega po-
klicnega izobraževanja 624 
mest (lani 640). Za nadalje-
vanje izobraževanja po kon-
čanem programu srednje-
ga poklicnega izobraževanja 
je v programih poklicno-teh-
niškega izobraževanja na vo-
ljo 2824 (lani 2812) vpisnih 
mest. Za programe poklicne-
ga tečaja je tako kot lani razpi-
sanih 272 mest, za maturite-
tni tečaj pa 390 mest v javnih 
in trideset v zasebnih šolah.

Učenci bodo lahko 
podrobnejša pojasnila o 

vpisu in izobraževanju ter 
druge informacije dobili 
na informativnem dnevu, 
ki ga bodo organizirale vse 
srednje šole. Informativna 
dneva bosta v petek, 9. fe-
bruarja, ob 9. in 15. uri ter v 
soboto, 10. februarja, ob 9. 
uri. Posamezne šole bodo 
informacije o  posameznih 
programih posredovale ob 
drugih urah ali na drugi lo-
kaciji, kot je šola, opozarja-
jo pri ministrstvu. Srednje 
šole bodo sprejemale prija-
ve za vpis do 5. aprila.

V gorenjskih šolah letos več 
vpisnih mest kot lani
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v ponedeljek na svoji spletni strani objavilo razpis za 
vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2017/18. 

Prihodnji dijaki in študenti bodo pred vpisom poskušali zbrati čim več informacij o šolah, 
fakultetah in drugih izobraževalnih ustanovah. Fotografija je z lanskega neformalnega 
informativnega dneva Kluba študentov Kranj. / Foto: Tina Dokl (arhiv GG)

V prihodnjem šolskem letu bodo razširili mrežo šol 
in izobraževalnih programov, ki se bodo izvajali tudi 
v vajeniški obliki. V Šolskem centru Škofja Loka se 
bo v vajeniški obliki tako kot v letošnjem šolskem letu 
mogoče izobraževati v programu oblikovalec kovin-
orodjar, razen tega pa še v programih mizar in strojni 
tehnik. V Šolskem centru Kranj bodo v vajeniški obliki 
izvajali program slikopleskar.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Potem ko so lani 
dokončali prizidek k men-
geški osnovni šoli, bodo letos 
v Mengšu nadaljevali reševa-
nje prostorske problematike 
na šoli. Pripravljajo se namreč 
na preureditev obstoječe telo-
vadnice v jedilnico in kuhinjo, 
knjižnico ter manjkajoče ka-
binete za učitelje. Takšna pre-
ureditev bo možna, ker bodo 
zgradili večnamensko špor-
tno dvorano. Pridobitev grad-
benega dovoljenja pričakuje-
jo še v zimskih mesecih, zače-
tek gradnje pa v času poletnih 
počitnic. 

Ker bo v novi športni dvo-
rani potekal tudi pouk špor-
tne vzgoje, se bodo lahko lo-
tili preureditve obstoječe 
šolske telovadnice. Kot poja-
snjujejo na občinski upravi, 
se preureditve najbolj vese-
lijo organizatorji šolske pre-
hrane ter učenci, ki imajo v 
šoli naročeno kosilo, saj se-
daj nanj čakajo tudi več kot 

eno šolsko uro. »Za vse, ki 
imajo obveznosti takoj po 
pouku, morajo imeti ureje-
ne posebne oznake, ki dovo-
ljujejo prehod v posebno, hi-
trejšo vrsto. Poleg tega je za-
gotavljanje kvalitetno pre-
hrane v kuhinji s skoraj po-
lovično kapaciteto od reali-
zirane skoraj nemogoče. Z 
ureditvijo kuhinje, jedilni-
ce, knjižnice in kabinetov 
na novi lokaciji pa bo zago-
tovljen tudi nemoten pouk v 
kletnih učilnicah, saj so se-
daj čakajoče učenke in učen-
ci v vrsti za kosilo pogosto 
moteči,« še odgovarjajo. Z 
ureditvijo knjižnice pa bodo 
na šoli zagotovili več pros-
tora za organizacijo različni 
aktivnosti in razstav.

Kot ocenjujejo na občinski 
upravi, bo predlog zaključ-
ne faze reševanja prostor-
ske problematike na osnov-
ni šoli v Mengšu usklajen in 
finančno ocenjen ter ume-
ščen v eno od naslednjih 
proračunskih obdobij.

Preuredili bodo 
telovadnico
V Mengšu pripravljajo projekte za dokončno 
preureditev Osnovne šole Mengeš.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – To je že druga 
polnilnica v občini, prvo so 
leta 2010 odprli pri jezeru 
Črnava. Občina Preddvor, ki 
si prizadeva za čim bolj traj-
nostne vire energije in go-
spodinjstva ter javne zgrad-
be ogreva na lesno biomaso, 
izkorišča tudi sončno ener-
gijo, sedaj pa v smislu traj-
nostne mobilnosti doda-
ja tudi možnost rabe elek-
trične energije s postavitvi-
jo električne polnilnice za 
pogon električnih vozil. Ob-
čina Preddvor se je odzvala 
na razpis Eko sklada, ki z ne-
povratnimi sredstvi spodbu-
ja občine za postavitev elek-
tričnih polnilnic. 

Vrednost naložbe, ki 
vključuje ureditev prostora 
polnilne postaje, je bila šest 
tisoč evrov, Eko sklad je pri-
speval polovico, prav toli-
ko tudi občina. Polnilnico je 
postavilo podjetje Gorenjske 
elektrarne, ki bo skrbelo tudi 
za vzdrževanje in obratova-
nje e-polnilnice, o čemer so 
ob uradnem odprtju prej-
šnji teden tudi podpisali po-
godbo. Ob polnilnici sta dve 
parkirni mesti za polnjenje 
dveh vozil hkrati, polnjenje 
vozil je za zdaj še brezplač-
no. Tako bo po besedah žu-
pana Mirana Zadnikarja pol 
leta, sicer pa menda na rav-
ni države razmišljajo o pri-
hodnjem enotnem načinu 
plačevanja po vsej Sloveniji.

Odprli že drugo polnilnico
Na javnem parkirišču pri občinski stavbi v 
Preddvoru so prejšnji teden uradno odprli novo 
polnilnico električnih vozil.

Direktor Gorenjskih elektrarn Aleš Ažman, župan Občine 
Preddvor Miran Zadnikar ter referentka občinske uprave za 
okolje, prostor in lokalne javne službe Metka Černe 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Osrednja točka sre-
dine seje mestnega sveta je 
bila obravnava odloka o jav-
no-zasebnem partnerstvu za 
gradnjo vrtca v Bitnjah. Gre 
za popolnoma nov vrtec, ki 
naj bi ga gradili na lokaciji 
obstoječega. Trenutni mon-
tažni objekt je namreč zasta-
rel, z njim pa ne morejo iz-
polnjevati standardov pred-
šolske vzgoje. Glede na na-
raščajoči trend pozidave 
na območju Bitenj in dej-
stvo, da prostori v gasilskem 
domu v Žabnici niso primer-
ni, je potrebna gradnja no-
vega, večjega vrtca. Kranjski 
svetniki so se na sredini seji 
s tem sicer večinoma strinja-
li, niso pa vsi prepričani, da 

je gradnja v javno-zasebnem 
partnerstvu prava rešitev. 

»Dejstvo je, da bodo pot-
rebe po vrtcih v naslednjih 
desetih letih še rasle, v obči-
ni pa v letu 2019 potrebuje-
mo še najmanj šest novih od-
delkov. Tudi raziskava, ki jo 
v Kranjskih vrtcih opravili v 
minulem letu, je pokazala, 
da so starši najmanj zadovolj-
ni prav z razmerami v vrtcu 
v Bitnjah,« je pojasnil kranj-
ski župan Boštjan Trilar, ki je 
pričakoval, da bodo svetniki 
imeli največ pomislekov gle-
de gradnje v javno-zasebnem 

partnerstvu. »Na občini se 
zavedamo, da je javno-zaseb-
no partnerstvo dražje, kot če 
bi občina gradila sama s svo-
jim denarjem oziroma s kre-
ditom. A lastnega denar-
ja nimamo, kreditiranje pa 
je omejeno, ker bomo denar 
potrebovali za sofinanciranje 
projektov, ki jih bosta finan-
cirala država in evropska uni-
ja. Zato se na občini zavzema-
mo, da vzamemo kredit za 
tista sredstva, kjer za en vlo-
žen evro dobimo skoraj devet 
evrov iz drugih virov,« je po-
jasnil župan Trilar, svetniki 

pa so želeli, da se pred odlo-
čitvijo za javno-zasebno par-
tnerstvo še enkrat pretehta-
jo vsi možni načini financira-
nja. Zato je župan točko pre-
ložil na naslednjo sejo.

»Moja ocena je, da se dej-
stva do naslednje seje ne 
bodo bistveno spremeni-
la, saj sem prepričan, da je 
uprava svoje delo res dobro 
opravila. Bo pa potrebnega 
še nekaj pojasnjevanja, da se 
o tem prepričajo tudi svetni-
ki in svetnice. Če se na febru-
arski ali najkasneje na mar-
čevski seji odločijo za pre-
dlagan način financiranja, 
je še vedno možno, da se vr-
tec zgradi letos,« je še pove-
dal župan Trilar in dodal, da 
je ocenjen čas gradnje vrtca 
pet mesecev.

O vrtcu v Bitnjah spet februarja
Kranjski mestni svetniki na sredini seji niso potrdili predloga odloka o javno-zasebnem partnerstvu za 
gradnjo vrtca v Bitnjah, ampak so odločanje prestavili na februarsko sejo. 

Svetniki so se seznanili tudi s poročilom o 
opravljenem revizijskem pregledu glede poslovanja 
Gasilsko-reševalne službe Kranj. To je pokazalo, da 
nepravilnosti ni.
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Marjana Ahačič

Letos je zima na gorenj-
skih smučiščih spet bela. 
Predvsem med prazniki, po-
čitnicami in ob koncih te-
dna, so zato zlasti, ko je lepo 
vreme, kljub relativno viso-
kim temperaturam polna 
smučarskih navdušencev.

Zasnežena pobočja, 
živahno dogajanje

V Kranjski Gori so se na le-
tošnjo zimo dobro pripravi-
li, posebno veseli so bili obil-
nih snežnih padavin v za-
četku decembra, ko je bilo 
vzdušje tako na smučiščih 
kot v vasi, ki jo je pobelil 
sneg, prav pravljično, obisk 
smučarjev in ostalih turistov 
pa temu primeren. V Zgor-
njesavsko dolino seveda obi-
skovalce vlečejo tudi številne 

športne in družabne priredi-
tve, ki jih vso zimo priprav-
ljajo tamkajšnji turistični 
delavci. Pester je tako pro-
gram, ki je smučarjem na 
voljo čez dan, kot tudi bo-
gato večerno dogajanje. Ni 
čudnega, da so tako 29. de-
cembra kranjskogorski žič-
ničarji v enem dnevu naš-
teli rekordnih 4700 smu-
čarjev; povprečno jih je na 
smučišču sicer okoli dva ti-
soč dnevno.

Vse naprave obratujejo

Letošnja smučarska sezo-
na se je sicer v Kranjski Gori 
začela konec novembra in 
brez prekinitve traja že več 
kot šestdeset dni; v lanski, ki 
velja za dobro, so našteli 108 
obratovalnih dni. Na kranjs-
kogorskih smučiščih so raz-
mere trenutno zelo dobre, je 

povedala Klavdija Gomboc 
iz podjetja Žičnice Kranjska 
Gora. Imajo petdeset centi-
metrov odličnega tehnične-
ga snega, vse naprave delu-
jejo, tudi smučišči v Podko-
renu in Planici, vsak dan je 
mogoča tudi nočna smuka.

Za dodatno ponudbo so 
turistični delavci poskrbe-
li še z urejenimi tekaškimi 
progami. Dnevno jih ure-
jajo s snežnimi sanmi, po-
leg dosedanjih pa so jih to 
zimo uredili tudi v Radovni 
in Martuljku ter tiste v Rate-
čah povezali z italijanskimi.

Odlične razmere na 
Voglu

Odlične razmere so tudi 
na Voglu, kjer je ne trenutno 
na smučišču 175 centime-
trov debela snežna odeja, ki 
ob sončnem in nevetrovnem 

vremenu zagotavlja odlično 
smuko na naravnem snegu, 
je povedala Sandra Fiorelli.

»Letos nas je prvi sneg, ki 
je zapadel v zadostni koli-
čini za začetek obratovanja 
naprav, res prav presenetil, 
saj smo šele s 1. novembrom 
zaključili po številu obisko-
valcev do sedaj rekordno po-
letno sezono, z 11. novem-
brom pa že zagnali smučar-
ske naprave. Do sedaj smo 
tako našteli 75 obratovalnih 
dni, kar je približno mesec 
več (28 dni) kot v lanski se-
zoni, v tem času pa beleži-
mo trikrat večji obisk kot v 
lanskem istem obdobju. Po-
sebej zadovoljni smo z obi-
skom v decembru, ki je naj-
večji v zadnjih sedmih letih. 
V januarju nam vreme do se-
daj ni bilo preveč naklonje-
no, precej je bilo neugodnih 
dni, vendar pričakujemo, 

da bo pa v naslednjih dveh 
mesecih več sonca, posebej 
v času zimskih šolskih po-
čitnic, ko pričakujemo tudi 
največjo obiskanost smu-
čišča,« je povedala.

Na Voglu ob koncih tedna 
popestrijo dogajanje z raz-
ličnimi dogodki, kot so Sve-
tovni dan na snegu, ki je bil 
preteklo nedeljo, Popolni 
zimski dan, ki ga pripravlja-
jo to soboto, Družinski dnevi 
v februarju, Vrhunec zime, 
Pokal Vogla, Kulinarski dan 
v marcu … 

Številni v Avstrijo  
in Italijo

Številni gorenjski ljubite-
lji smučanja se radi odpravi-
jo tudi na smučišča v sose-
dnji Avstriji in Italiji; če si za 
vožnjo vzamejo uro ali dve, 
jim je na voljo dokaj pester 
nabor smučišč, ki zagota-
vljajo odlično smuko in pe-
stro dodatno ponudbo. Prav 
zato se mnoge gorenjske 
družine odločijo za ugodne 
sezonske vozovnice za koro-
ška smučišča, spet drugi so 
navdušeni nad možnostjo 
nakupa smučarskih kart za 

nekaj ur, ki jo omogočajo na 
primer na smučišču na Trbi-
žu oziroma Višarjah, kjer si 
lahko privoščijo kratek, in-
tenziven športni odmor. Vo-
zovnice in uporabne infor-
macije o razmerah na smu-
čiščih lahko dobijo že pri 
nas, med posebej kvalitetni-
mi na tem področju je na pri-
mer hotel Skipass v Kranjski 
Gori, kjer imajo poleg mož-
nosti nakupa vozovnic ved-
no na voljo tudi aktualne in 
zanesljive informacije o raz-
merah na smučiščih.

Po smuki – na toplo

Z roko v roki s smučanjem 
gre seveda tudi velneška po-
nudba; številni smučarski 
oddih najraje kombinirajo 
prav s sproščanjem v zdravi-
liščih, kjer si po napornem 
smučanju naberejo novih 
moči in ogrejejo premraže-
na telesa. Tudi v zdraviliščih 
za čas počitnic in ob koncih 
tedna za svoje goste priprav-
ljajo pestre programe aktiv-
nosti, s katerimi na sprošča-
nje in zabavo privabijo šte-
vilne goste različnih staro-
stnih skupin.

Bele strmine privabljajo 
Na višje ležečih gorenjskih smučiščih je zima letos dovolj bogata s snegom, da lahko ljubitelji belih 
strmin uživajo ne le v vijuganju po zasneženih pobočjih, temveč tudi v pravem zimskem vzdušju. 
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Landhotel Lindenhof
Čudovit dopust za vso družino v avstrijskem Bad Kleinkirchheimu, kjer je imel svojo 
postajo tudi svetovni pokal v alpskem smučanju. Ob družinskem dopustu, ki traja več 
kot šest dni, stane dnevna otroška smučarska vozovnica samo en evro.

Naša osnovna smernica je vrhunska kako-
vost namesto množičnega turizma. Polpen-
zion „Aktiv“, pripravljen v kuhinji, ki je do-
bila priznanje kakovosti, oddelek za velnes 
s savno, parno savno, infra rdečo savno, 
bazen z izvirno vodo, brezplačen avtobus do 
smučišča, zimski sprehodi z baklami, nočno 
sankanje, smučišče s 24 žičnicami in 100 km 
smučarskih prog, terme in še veliko več …

u  3 noči s polpenzionom
v dvoposteljni sobi s 3-dnevno smučarsko 
vozovnico za odrasle - 
že od 325,00 EUR na osebo

u 6 noči s polpenzionom
v družinski sobi (2 odrasla + 2 otroka) 
s 6-dnevno družinsko smučarsko vozovnico - 
že od 1.740,00 EUR za vso družino

Informacije

in rezervacije:

Landhotel Lindenhof

Familie Nindler

++43 4246 2274

urlaub@landhotel-lindenhof.at 

www.landhotel-lindenhof.at 

Tek na smučeh v dolini
Poden / Bodental
Po zelo toplem poletju in čudovito lepi jeseni so proge za tek na smučeh v Podnu 
končno pokrite s snežno odejo. Ta narodni park ima vsako zimo dovolj snega, poleg 
tega pa lahko obiskovalci uživajo tudi ob čudovitem pogledu na okoliške gore. Tukajšnje 
proge so zelo priljubljene tako pri izkušenih tekačih kot pri začetnikih.

Foto: 
Carnica 

Region Rosental,
Peter Just

Tudi letos je obmejna Občina 
Borovlje / Ferlach vložila ve-
liko truda v pripravo čim 
boljših prog za tek na smučeh 
v Podnu / Bodental.

V preteklih letih nam je uspe-
lo pripraviti tri zelo zanimive 
krožne tekaške steze:
1. lahka tekaška steza „Volks-
bank“ (modra) – za prosti in 
klasični slog, dolžina 4 km 
2. srednje težka tekaška steza 
„McDonald’s“ (rdeča) – za 
prosti in klasični slog, dolžina 
9 km
3. težka tekaška steza „Skinfit“ 
(črna) – za klasični slog, 3 km

Vse tekaške steze so dobro 
označene in redno oskrbova-
ne. Gostom so na voljo tudi 
tečaji teka na smučeh. Opre-
mo za tek si je mogoče tudi 
izposoditi. Po športnih užitkih 
so gostje prisrčno vabljeni na 
kulinarične dobrote v bližnje 
gostilne.

Ker je vzdrževanje tekaških 
prog izredno zahtevno in 
tudi stroškovno kar velik za-
logaj, je priskočilo na pomoč 
tudi nekaj pokroviteljev. 
Med najvidnejšimi so Volks-
bank Kärnten Süd e.Gen., 
McDonald’s Jarz GmbH in 

Skinfit Shop Klagenfurt / Ce-
lovec. Vsi drugi pokrovitelji 
pa pomagajo na področju me-
dijskega poročanja, grafičnih 
in tudi tiskarskih storitev.

Poleg teka na smučeh je 
Občina Borovlje / Ferlach na  
širšem območju travnika Bo-
denbauerwiese pripravila tudi 
2,5 kilometra dolgo pot za nor-
dijsko hojo. 

Dodatne informacije:
www.ferlach.at

Župan Ingo 
Appé in tudi vsi 

sodelavci Občine 
Borovlje / Ferlach 
se veselijo vašega 

obiska in vam 
želijo veliko 

užitkov in veselja.
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Zima, voda in velnes v termah St. Kathrein
Po večmesečnih gradbenih delih in popolni prenovi so družinske terme St. Kathrein v Bad Kleinkirchheimu septembra 2017 ponovno odprle svoja vrata za 
obiskovalce. Po vodnih površinah so največje od vseh term na avstrijskem Koroškem. Pa ne samo to – goste čaka tudi poseben zimski program dobrega počutja. 
Neposredno ob termah se nahaja tudi biološki park Nockberge z več kot sto kilometri vrhunsko urejenih smučarskih prog.

Termalna voda ni zgolj voda. Kam-
nine, prek katerih teče termalna 
voda, so popolnoma edinstvene. 
Tako vsebuje termalna voda mineral-
ne snovi in elemente, ki imajo zdravi-
len učinek. Tudi Sloveniji ne manjka 
takšnih podzemeljskih vodnih zakla-
dov, zaradi katerih so jo že pred sto-
letji obiskovali kralji, cesarji in ljudje 
iz bogatejših slojev družbe. Dokaz, 
da so zdravilišča s termalno vodo 
vse bolj priljubljena, je tudi stalen 
razvoj. Dandanes je v Sloveniji že 14 
modernih zdravilišč s termalno vodo 
in zdravstvenimi storitvami. Za ljubi-
telje termalne vode in velnesa pa je 
vsekakor zanimiv tudi bližnji termal-
ni raj na avstrijskem Koroškem. V 
Bad Kleinkirchheimu izvira termalna 
voda s temperaturo 36 °C, ki je boga-
ta z minerali, kot so kalcij, magnezij, 
natrij in kalij. Zanimivo je, da je bila 

ta termalna voda skozi stoletja zelo 
priljubljena predvsem pri očesnih 
bolnikih. Danes pa prihajajo gost-
je tudi zaradi številnih drugih ko-
ristnih učinkov. To pa seveda ni 
edin razlog za obisk termalnega 
kopališča. Mnogi obiskovalci iščejo 
zgolj užitek in sprostitev v prijetno 
topli termalni vodi. 

Terme St. Kathrein nudijo gostom 
vseh starosti izjemno pestro in re-
gijsko obarvano ponudbo z geslom 
Družina in zdravje. Tako pridejo na 
svoj račun praktično vsi – gostje, ki 
obiščejo Bad Kleinkirchheim zgolj 
za en dan, in seveda tisti, ki so tukaj 
na dopustu. K prijetnemu vzdušju v 
termah prispevajo tudi kakovostni 
naravni materiali, ki so jim ob pre-
novi namenili pomembno vlogo. V 
termah je več notranjih bazenov, ki 

so med seboj povezani. Poleg ve-
likega bazena je najmlajšim na vol-
jo tudi pregleden otroški bazen, kjer 
so najmlajši obiskovalci lahko ves 
čas pod nadzorom odraslih. Tukaj 
je tudi 86-metrski tobogan Nock-
bergerutsche, ki je v celoti pokrit, 
tako da ga je mogoče uporabljati 
tudi pozimi. Poskrbljeno je tudi za 
zabavo. Prihaja pust in z njim tudi 
pester zabavni program za otroke 
in mladino. Lahko spoznajo užitke 
potapljanja, plavajo v kostumu 
morske deklice ali pa se sprostijo v 
otroški savni. 

V termah St. Kathrein ima pomemb-
no vlogo lokalno okolje. Pri prenav-
ljanju so uporabili tudi mnoge ma-
teriale iz okolice, na primer prijetno 
dišeč cemprinov les in kristale z 
okoliških hribov. Pomembne so 
tudi tople barve, ki so jih uporabi-
li, saj se v njih zrcali sončen značaj 
avstrijske Koroške. Zelo priljubljen 
je tudi baldrijan (zdravilna špajka), 

ki ga najdemo na bližnji gori Nock-
berge. Vse to naj bi zelo pozitivno 
vplivalo na počutje gostov. 

V termah sta poleg užitka ob ko-
panju v termalni vodi pomembna 
tudi velnes in skrb za zdravje. Te 
osnovne smernice so upoštevali 
tudi pri prenovi predela s savnami, 
kjer je bistvenega pomena dobro 
vzdušje v prijetni okolici. Gostom 
so na razpolago zunanja savna, 
savna v jami, parna oziroma turška 
savna, finska savna, bio zeliščna 
savna, tepidarij ter udobni sprostit-
veni prostori. Tako se obiskovalci 
lahko popolnoma sprostijo v prijet-
nem okolju, poleg tega pa poskrbijo 
še za zdravje in krepitev imunskega 
sistema.

Dodatne informacije, ponudbe in 
možnost rezervacije najdete na 
spletnih straneh: 
www.therme-kathrein.at in
www.badkleinkirchheim.com

Počitniški program:
...................................................................
Ponedeljek, 12. februar
Potapljanje in plavanje v kostumu 
morske deklice (Hala 1)
...................................................................
Pustni torek, 13. februar
Piratsko popoldne z morsko pošastjo 
Nessy in iskanje zaklada (Hala 1)
...................................................................
Sreda, 14. februar
Potapljanje in plavanje v kostumu 
morske deklice (Hala 1)
...................................................................
Četrtek, 15. februar
Lutkovna predstava in otroški zabavni 
program s skupino Pripirita (osrednji 
prostor)
...................................................................
Petek, 16. februar
Zabava z vodnimi žogami, t. i. aqua balls
...................................................................
Program poteka vsak dan od 15. do 18. ure.

Therme St. Kathrein
Dorfstrasse 47

A-9546 Bad Kleinkirchheim
T: +43 4240 81100

info@therme-kathrein.at
www.therme-kathrein.atFo
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2 OTROKA BREZPLAČNO
po paketu zimske počitnice
IN TUDI
po paketu Lepo je biti
upokojenec

    ZIMSKI ODDIH, do 15. 02. in od 05. 03. do 30. 03. 2018

    POLPENZION IN KOPANJE
     že od 37,90 € oseba / noč (min. 2 noči)   

ODDIH ZA VSE
GENERACIJE
V TERMAH DOBRNA

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

ZIMSKE POČITNICE
16. 02. 2018 do 04. 03. 2018

 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ WELLNES bon v višini 5,00 €
 ✓ živa glasba vsak petek in soboto
 ✓ otroški animacijski klub: kreativne   

 delavnice, mini disko, vodne igre...

1 x polpenzion + kopanje, že od 
39,90 € oseba / noč, min. 2 noči*

2 OTROKA BIVATA BREZPLAČNO

 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega   
 doma do Term Dobrna in nazaj.   
 PO VSEJ SLOVENIJI, BREZ OMEJITVE   
 KILOMETROV!

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku +    
 zdravstvene storitve

 ✓ aktivnosti in družabni večeri
 ✓ neomejen vstop v bazene

LEPO JE BITI UPOKOJENEC
do 02. 03. 2018

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ

Tromeja - Dreiländereck
                ...vzdušje se izboljšuje
Smučišče Tromeja nudi poleg odličnih snežnih raz-
mer tudi 8 žičnic, 17 km vrhunsko urejenih smučarskih 
prog različnih težavnostnih stopenj in smučarsko šolo. 
Smučarsko opremo si je možno tudi izposoditi. Na spo-
dnji postaji je posebej urejen otroški predel z vlečnico in 
trakom za začetnike. Na zgornji postaji se nahaja restav-
racija z veliko sončno teraso.  Gostom pa je na voljo tudi 
10 km proga za tek na smučeh.

Z veljavno smučarsko kar-
to (dnevno, večdnevno ali 
sezonsko) dobite v termah 
Kärnten Therme Warmbad 
Villach/Beljak od 17. ure 
naprej na vstopnico 20% 
popusta!

     (Vzdušje se izboljšuje.
KOROŠKA, ITALIJA, SLOVENIJA                      

+43/4255/25855
www.3laendereck.at
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Ste vedeli, da so Terme 
Dobrna od Kranja oddalje-
ne nekaj več kot sto kilome-
trov? A ni treba, da jih sta-
rejši prevozite sami, saj Ter-
me Dobrna v okviru pake-
ta Lepo je biti upokojenec 
omogočajo brezplačni pre-
voz od vašega doma do njih. 
Pridejo vas iskat v vsak konec 
Slovenije. Med zimskimi po-
čitnicami, ko bosta s starimi 
starši brezplačno lahko biva-
la dva vnuka, velja brezplač-
ni prevoz za vse. Brezplačno 
bivanje za dva otroka med 
počitnicami pa velja tudi 
za druge pakete bivanja.  
Otroci so radi aktivni, razi-
skujejo, zato v Termah Dobr-
na zanje pripravljajo počitni-
ški animacijski klub. Napo-
vedujejo otroške vesele uri-
ce, kot so vodne igre, kreativ-
ne delavnice, mini kino, mini 
disko, v primeru snega igre 
na snegu, če ne bo snega, 
pa odkrivanje lepot okolice, 
obisk farme jelenov, kmeti-
je in sladkanje s »štrudlom«, 

obisk lokalnega čebelar-
ja in spoznavanje njegove-
ga dela … Besede dolgčas v 
Termah Dobrna ne poznajo.

Hotel Park še lepši

Hotel Park, ki je bil zgra-
jen leta 1875, ima po novem 
uradni naziv Depandansa 
Hotel Park in ima štiri zvezdi-
ce, kar pomeni, da so ga del-
no prenovili, pridobili dru-
žabni prostor za goste hote-
la, osvežili sobe in restavraci-
jo. Gostom so sedaj na voljo 
tudi izposoja kopalnega pla-
šča v času bivanja, mini bar in 
sef. V Depandansi Hotel Park 
so individualne savne in pro-
stori za sprostitev, brezplač-
ni brezžični dostop do inter-
neta, v nekaterih sobah pa so 
dobrodošli tudi (majhni) hi-
šni ljubljenčki. 

V Depandansi Hotel Park 
in tudi v Hotelu Vita, ki ima 
prav tako štiri zvezdice, so 
na voljo udobne sobe za 
družine; za počitnice mami-
ce in atija, babice in dedka 

ter predvsem najmlajših so v 
Hotelu Vita kot nalašč dovolj 
prostorne suite. Tukaj najde-
te tudi bazenski kompleks za 
vodna doživetja, ko se boste 
skupaj zabavali, gibali, čofo-
tali, smejali in sprostili. Hotel 
Vita nudi tudi možnosti raz-
vajanja za odrasle, medtem 
ko bodo otroci brezskrbno 
uživali v počitniškem anima-
cijskem klubu. Privoščite od-
rasli sebi nekaj lepega, kot so 
storitve v masažnem in lepo-
tnem centru La Vita Spa & Be-
auty ter frizerskem in zdra-
vstvenem centru, ki ponuja 
vrsto zdravstvenih progra-
mov. Prav posebnih kulina-
ričnih razvajanj pa boste de-
ležni v kavarni in restavraci-
ji May, ki nosi naziv po slav-
nem pisatelju Karlu Mayu, 
ki je v Termah Dobrna iskal 
navdih za svoja dela. 

V sklopu Term Dobrna je 
tudi Depandansa Vila Hi-
giea Dobrna s štirimi zvez-
dicami, zgrajena leta 1855. 
Kljub prenovam je ohranila 

nostalgičnost in pridih bo-
gate tradicije, udobnost bi-
vanja pa dopolnjujejo pog-
ledi na gozdove in zdraviliški 
park. Tukaj boste umirili misli 
in obnovili dobro počutje. 

Šport, sprehodi, ogledi 
znamenitosti

V Hotelu Vita je v pritlič-
ju fitnes z najsodobnejši-
mi napravami in pripomoč-
ki za vadbo, kjer lahko vadi-
te ne glede na vreme. Zavest 
o pomenu aktivnosti in gi-
banja je danes vse močnej-
ša, predvsem z vidika skrbi 
za zdravje in boljše počutje, 
se zavedajo tudi v Termah 
Dobrna, sicer najstarejše de-
lujočem termalnem zdravili-
šču v Sloveniji. Tako lahko iz-
berete čudovite sprehode v 
okolico, sami ali z vodnikom, 
uživate v ogledih Kačjega 
gradu, Novega gradu, Mari-
jine cerkve v Dobrni, cerkve 
sv. Miklavža, vile Ružička, 
graščine Dobrnica oziroma 
Gutenek ...

Zimske počitnice za vse generacije 
Otroci se bodo februarja razveselili zimskih počitnic, v Termah Dobrna se že veselijo počitniškega 
otroškega živžava. Dva otroka v družbi staršev ali pa dva vnuka v družbi babic in dedkov bosta bivala 
brezplačno. Da se s takšno prijazno ponudbo ne bodo prikupili samo odraslim, naj dodamo, da tudi 
za otroke v Termah Dobrna pripravljajo cel kup aktivnosti: vodne igre, ustvarjalnice, mini disko pa 
sladkanje s »štrudlom« ... In če bo sneg, bodo pripravili tudi zabavo na snegu.

NA SMUČIŠČA IN V TERME info@g-glas.si

Zavest o pomenu aktivnosti in gibanja je  
danes vse močnejša, se zavedajo tudi  
v Termah Dobrna. 
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Igor Kavčič

Ljubljana – V dneh, ko je dr-
žavo zajel stavkovni val de-
lavcev v javnem sektorju, 
katerega del so tudi števil-
ne kulturne ustanove, in 
je v taisti Sloveniji kultu-
ra nasploh vse bolj potiska-
na v ozadje – pravzaprav se 
ne moremo znebiti občut-
ka o neobstoju kakršneko-
li že kulturne politike – kot 
da je spet pravi čas za enega 
kultnih Cankarjevih dram-
skih del, dobrih 110 let stare, 
a vedno znova aktualne farse 
Pohujšanje v dolini šentflor-
janski. V eni osrednjih kul-
turnih ustanov, ki po litera-
tu nosi ime, v okviru festiva-
la Cankar o Cankarju, ki ga 
posvečajo obeleževanju sto-
te obletnice piščeve smrti, 
leto torej začenjajo z gledali-
ško koprodukcijo. V Pohuj-
šanju v dolini šentflorjanski 
so moči po Iliadi in Vojni in 
miru tokrat že tretjič združi-
li Cankarjev dom, SNG Dra-
ma Ljubljana in Mestno gle-
dališče ljubljansko. »Za naš 
zavod, ki nima lastnega gle-
dališkega ansambla, je veli-
ka čast sodelovati z dvema 
velikima slovenskima gle-
dališčema – in glede na to, 
da je že doslej bilo zelo us-
pešno, se bo nadaljevalo tudi 
v prihodnje,« je v uvodu na 
novinarski konferenci pove-
dala generalna direktorica 
Cankarjevega doma Uršula 
Cetinski.

Cankarjevo mojstrovino 
je v relativno kratkem času 

na največji slovenski oder 
postavila velika ekipa. »Le-
tos smo se odločili program 
sestaviti izključno s sloven-
skimi dramskimi besedi-
li, ne toliko iz neke narod-
nobuditeljske misli, ampak 
da pregledamo stvaritve, ki 
so naše odre bogatile v pre-
teklosti, in da še enkrat pre-
verimo, kaj govorijo o da-
našnjem času,« je pove-
dal ravnatelj SNG Drama, v 
predstavi pa Učitelj Šviligoj, 
Igor Samobor. Direktori-
ca in umetniška vodja MGL 
Barbara Hieng Samobor je 
dodala, da so se vsi akterji 

v koprodukciji strinjali, da 
je pravi, ki bo sledil Homer-
ju in Tolstoju, prav Cankar. 
»Iskali smo besedilo, ki bo 
imelo posebnosti, s katerimi 
je moč polniti veliki oder, ki 
ima posebnosti portreta slo-
venskega naroda z vsemi 
njegovimi lepimi in grdimi 
značilnostmi. Ko smo iska-
li režiserja, smo se odločili 
za Eduarda Milerja in njego-
vo stalno in tesno sodelavko 
Žanino Mirčevsko, ker smo 
vedeli, da smo ob njem var-
ni, saj besedilo zahteva svo-
jevrstno mešanico humorja 
in bridkosti. Ko sem te dni 

spremljala eno od vaj, naje-
žena od videnega, sem ob 
besedilu dobila asociacijo v 
treh besedah – laž, neum-
nost in megla,« je povedala 
Hieng Samoborjeva.

Kdo je umetnik v »naši 
dolini«

Pohujšanje je nedvom-
no eno najbolj uprizarja-
nih Cankarjevih besedil 
ima odprto dramsko struk-
turo in ponuja možnost raz-
ličnih branj. »Gre za disput 
avtorja s samim seboj. Pe-
ter je sam Ivan Cankar. Kdo 

je umetnik, kako se spravi s 
samim seboj, ko spozna, da 
je vse, kar naredi, zaman? 
Seveda nas je v predstavi 
zanimala ta šentflorjanska 
dolina z vsemi anomalija-
mi, meglo, topostjo duha, 
ampak v prvi vrsti nas je za-
nimal umetnik in to, kako 
se spopada s samim seboj,« 
o besedilu razmišlja avtori-
ca priredbe in dramaturgi-
nja predstave Žanina Mir-

čevska. »Zanima nas ume-
tnik, ki se vseskozi pre-
izprašuje, kakšna je njego-
va vloga v dolini šentflor-
janski, umetnik, ki usmeri 
žaromet v pohujšano šen-
tflorjansko družbo, hkra-
ti pa v tej družbi prepozna 
tudi svoj obraz.«

Da gre za poseben projekt, 
s kakršnim se v svojem pet-
desetletnem bivanju v gleda-
lišču še ni srečal, je dejal rež-
iser Eduard Miler in pouda-
ril, da so k samemu projektu 
bistveno prispevali tudi vsi 
sodelavci v predstavi. »Smrt 
Jerneja Šugmana, ki je bil 
predviden v naši odrski pos-
tavi, je čez noč blokirala naše 
dotedanje delo. Morali smo 
združevati dva lika, ekipi pa 
je v zelo kratkem času uspe-
lo narediti to, kar se je sprva 
zdelo nemogoče. Predsta-
vo smo pripeljali do časa, v 
katerem živimo. Skozi Can-
karja sem nam izostri slika 

današnjega časa, tako vse-
binsko kot čustveno.

Za dober film dolga 
predstava v enem kosu bo 
povezala vse prvine gleda-
liškega ustvarjanja z video 
projekcijami Ateja Tutte in 
glasbo Janeza Dovča. Glas-
ba, ki bo izvajana v živo (po-
leg Dovča sta tu še Kristijan 
Krajnčan in Goran Krmac), 
in video projekcije, ki bodo 
zapolnile razsežni oder Gal-

lusove dvorane, so integral-
ni del režije. 

Poleg Uroša Smoleja v 
glavni vlogi Petra igra še 
en Gorenjec, namreč Gre-
gor Čušin v vlogi Cerkovni-
ka. Ob njiju so tu še: Maša 
Kagao Knez, Primož Pir-
nat, Iva Krajnc Bagola, Lo-
tos Vincenc Šparovec, Maša 
Derganc, Jana Zupančič, 
Igor Samobor, Nina Valič, 
Gašper Jarni, Rosana Hri-
bar in Nik Škrlec. Sceno je 
postavil Branko Hojnik, 
koreografijo Rosana Hri-
bar, kostume Jelena Proko-
vić, lektorica pa je Maja Ce-
rar. »Verjamem, da je umet-
nost neka neuničljiva mo-
gočna sila, ki je v vsakem 
človeku, sila, ki je nihče nik-
jer ne more izničiti, je želja 
po ustvarjanju, samoustvar-
janju – umetnost je človeko-
va sopotnica, bistvena v na-
ših življenjih,« je na koncu 
še dejala Edita Cetinski.

Čas za Cankarjevo Pohujšanje
Danes zvečer bodo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani premierno uprizorili farso Pohujšanje v dolini šentflorjanski Ivana Cankarja v režiji 
Eduarda Milerja in v koprodukciji Cankarjevega doma, SNG Drama Ljubljana in Mestnega gledališča ljubljanskega.

Glavni vlogi Petra in Jacinte sta oblikovala Uroš Smolej in Maša Kagao Knez. / Foto: Peter Uhan

Kranj – Galerijski svet Društva Pungert Kranj objavlja razpis za pri-
dobitev razstavnih terminov v Galeriji Pungert v Kranju za leto 2018. 
K sodelovanju vabijo likovnike, fotografe, kiparje in av-
torje celovitih likovnih projektov. S pisno prošnjo, ki naj 
vsebuje opis del oziroma koncepta, fotografijo reprezen-
tativnega dela, kratko osebno predstavitev, želeni ter-
min in kontaktne podatke, naj se do 28. januarja obrne-
jo na naslov Društvo Pungert Kranj (za galerijski svet), 
Trubarjev trg 6, 4000 Kranj oz. pungert@gmail.com. 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 5. februarja 2018.

Razstavni termini Galerije Pungert

Igor Kavčič

Kranj – Minulo soboto je bilo 
v angleškem mestu Hud-
dersfield izvedeno simfonič-
no delo Prebujenje eminen-
tnega slovenskega sklada-
telja Alojza Ajdiča, po kate-
rem so poimenovali celotno 
koncertno prireditev – Awa-
kening. Poleg omenjenega 
dela so bila na programu še 
9. simfonija Dmitrija Šosta-
koviča, Uvod in Allegro za go-
dala Edwarda Elgarja in Šah-
-mat Arthurja Blissa. K sled-
njemu delu je mednarodno 
priznana koreografinja Tra-
cey Illife ustvarila balet s pris-
podobami šahovske igre.

Kot je zapisala dr. Al-
binca Pesek, je bil sobotni 

koncert nagrajen z moč-
nim aplavzom, kar je bil od-
raz razumljivosti in dopadlji-
vosti glasbene govorice pos-
lušalcem. Posebej so se zah-
valili slovenskemu sklada-
telju Alojzu Ajdiču, ki je bil 
prisoten na koncertu. Nje-
govo delo so označili za zelo 
komunikativno in sporočil-
no. V njem so zaznali osnov-
ni skladateljev koncept pro-
gramske zasnove, ki teme-
lji na prebujanju, rasti, zore-
nju. Iz glasbe izžareva vese-
lje do življenja, hvaležnost za 
ustvarjalni dar ter zavedanje 
o minljivosti življenja po eni 
strani in neminljivosti glasbe 
kot kozmične sile po drugi. 

Filharmonični orkester 
Slaithwaite je bil ustanovljen 

pred 125 leti in še vedno žanje 
zavidljive uspehe tako doma 
v Angliji kot tudi po svetu. 
Zanimivost tega orkestra 
je kontinuirana prisotnost 
glasbenikov iz istih družin 
skozi zgodovino. Med usta-
novitelji je bil na primer tudi 
violončelist John Taylor, ka-
terega potomci so še vedno 
člani istega simfoničnega 
orkestra. Glasbeniki so med 
seboj zelo povezani, med nji-
mi vladajo pristni prijateljski 
odnosi. Sponzorirajo jih šte-
vilni entuziastični meščani, 
ljubitelji glasbe. Danes gos-
tujejo po vsem svetu, nedav-
no so se vrnili iz turneje po 
Kitajski.

Dirigent orkestra Be-
njamin Ellin je znan po 

številnih mednarodnih na-
gradah in pozitivnih kriti-
kah. Med drugim je dirigiral 
Londonskemu simfonične-
mu orkestru, simfoničnim 
orkestrom v Varšavi, Lillu, 
Šanghaju, Moskvi, Lyonu, 
Luxemburgu itd. Poleg vo-
denja orkestra je uspešen 
tudi kot skladatelj za različ-
ne glasbene sestave, uvelja-
vil se je tudi s filmsko glas-
bo. Tokrat je Filharmonič-
ni orkester Slaithwaite izva-
jal že drugo Ajdičevo delo, 
saj je bila leta 2012 na pro-
gramu njegova Rapsodija 
za trobento in orkester, s ka-
tero je prav tako požel izje-
mno pozitivne kritike. Orke-
ster se že veseli nadaljnjega 
sodelovanja.

Ajdičevo Prebujenje v Angliji
V angleškem mestu Huddersfield so izvedli svetovno premiero skladbe Prebujenje slovenskega 
skladatelja Alojza Ajdiča. 

Umetnik je proletariat v meščanski suknji  
(Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski)

Kranj – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je 12. januarja 
objavil dva javna razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov 
po izboru strokovno-programskih komisij JSKD, in sicer Javni 
razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti (PR 2018) in Javni razpis za izbor kul-
turnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih 
skupnosti in priseljencev v RS (Etn 2018). Na prvem razpisu 
lahko kandidirajo kulturna društva in njihove zveze s statusom 
pravne osebe v Sloveniji ter krovne organizacije v kulturi za 
kulturno delovanje Slovencev, ki živijo v zamejstvu. Okvirna 
vrednost razpisa je 337.960 evrov. Do drugega razpisa so upra-
vičena kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in 
druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zaseb-
nega prava ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposle-
nih v kulturi. Vrednost razpisa je 160 tisoč evrov. Besedili obeh 
razpisov vključno s pogoji in merili sta objavljeni na spletni 
strani www.jskd.si. Razpisa bosta odprta do 12. februarja 2018.

Razpisa za projekte ljubiteljske kulture
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kljub temu da je se-
znam zelo obširen, pa je iz-
vršni odbor zavrnil nasto-
pa dveh Škofjeločanov, alp-
ske smučarke Klare Livk in 
deskarja Jureta Hafnerja, 
ki imata še možnost, da do-
bita mednarodno normo, a 
jima tudi to ne bo pomaga-
lo. »Mednarodno normo sta 
osvojila dva sankača, zara-
di pristopa k delu in glede na 
pogoje, v katerih delata, smo 
enemu omogočili nastop. 
Kar se tiče Livkove in Hafner-
ja, pa bomo mednarodno nor-
mo vrnili, tudi če jo omenjena 
športnika še dobita. Čakamo 
pa na mednarodno normo za 
Pribošičevo,« je povedal pod-
predsednik OKS Iztok Čop in 
dodal, da morata trenerja ska-
kalnih reprezentanc ekipo 
izbrati do 27. januarja. Goran 
Janus jih mora med sedmi-
mi kandidati izbrati pet, Sta-
nislav Baloh pa izmed petih 
kandidatinj štiri.

Pri smučarskih skakal-
cih so namreč kandidati Jer-
nej Damjan, Peter Prevc, 
Domen Prevc, Tilen Bartol, 
Anže Semenič, Timi Zajc in 
Žiga Jelar, pri skakalkah pa 

Urša Bogataj, Špela Rogelj, 
Nika Križnar, Ema Klinec in 
Maja Vtič.

V teku na smučeh so na se-
znamu Miha Šimenc, Janez 
Lampič, Katja Višnar, Alenka 
Čebašek, Vesna Fabjan, Nika 
Razinger, Anamarija Lam-
pič. Nastopila bo tudi ali Man-
ca Slabanja ali Lea Einfalt, saj 
je OKS-ZŠZ pridobi ustrezno 

kvoto MOK za še eno tekači-
co. V nordijski kombinaciji 
bosta nastopila Vid Vrhovnik 
in Marjan Jelenko.

Alpski smučarji in smučar-
ke, ki bodo nastopili v Južni 
Koreji, so: Boštjan Kline, Mar-
tin Čater, Klemen Kosi, Miha 
Hrobat, Žan Kranjec, Štefan 
Hadalin, Ana Drev, Tina Rob-
nik, Meta Hrovat, Ana Bucik 
in Maruša Ferk. 

V paralelnih disciplinah 
deskanja na snegu bodo na-
stopili Rok Marguč, Žan Ko-
šir, Tim Mastnak in Glorija 
Kotnik, v prostem slogu pa 
Tim Kevin Ravnjak, Tit Štan-
te, Kaja Verdnik in ob izpol-
njenem pogoju ustrezne 

kvote MOK tudi Urška Pri-
boršič. 

V prostem slogu bo naš 
predstavnik Filip Flisar, v 
sankanju pa Tilen Sirše. 

V hokeju na ledu so na se-
znamu selektorja Karija Savo-
lainena: Luka Gračnar, Matija 
Pintarič, Gašper Krošelj, Blaž 
Gregorc, Sabahudin Kovače-
vič, Aleš Kranjc, Žiga Pavlin, 
Matic Podlipnik, Jurij Repe, 
Mitja Robar, Luka Vidmar, 
Boštjan Goličič, Andrej He-
bar, Žiga Jeglič, Anže Kuralt, 
Jan Muršak, Aleš Mušič, Ken 
Ograjenšek, Žiga Pance, Da-
vid Rodman, Marcel Rod-
man, Robert Sabolič, Rok Ti-
čar, Jan Urbas in Miha Verlič.

Največja olimpijska ekipa
Ta teden je izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije potrdil sedemdeset športnikov, ki bodo 
februarja nastopili na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Seznam je najobsežnejši doslej, skupaj s trenerji, 
serviserji in medicinskim osebjem pa bo slovensko delegacijo sestavljalo več kot sto šestdeset ljudi.

Naši smučarski skakalci Jernej Damjan, Domen Prevc, Anže Semenič in Peter Prevc, ki so 
prav tako kandidati za nastop na olimpijskih igrah, so po svetovnem prvenstvu v poletih 
v Oberstdorfu in pred novimi tekmami v Zakopanih ob kratkem postanku doma pokazali 
srebrne medalje. / Foto: Gorazd Kavčič

OKS je izbral tri kandidate, ki se bodo potegovali 
za nosilca slovenske zastave na igrah. Kandidati 
so biatlonec Jakov Fak, smučarska tekačica Vesna 
Fabjan in hokejist Mitja Robar. Nosilca zastave bodo 
izbrali uporabniki Facebooka tik pred predstavitvijo 
olimpijcev, ki bo v ponedeljek, 29. januarja.

Jože Marinček

Kranj – Ekipe SIJ Acroni Je-
senice, SŽ Olimpija, Triglav 
Kranj in ECE Celje so mo-
štva, ki so se uvrstila v boj za 
osvojitev letošnjega naslova 
državnega hokejskega prva-
ka. V polfinalu se bodo po-
merili ekipe ECE Celje in SIJ 
Acroni Jesenic ter Triglav in 
SŽ Olimpija. Prve tekme 
polfinale so na sporedu ta 
ponedeljek, 29. januarja, in 
sicer v Celju in Kranju. Po-
vratna srečanja bodo čez te-
den dni, v ponedeljek, 5. fe-
bruarja. 

Napovedi so sicer nehva-
ležne, dejstvo pa je, da sta v 
letošnji sezoni morala tako 
SIJ Acroni Jesenice kot HK 
SŽ Olimpija, ki sta igrala v 
Alpski hokejski ligi, odigrali 
dva tekmi s tekmeci, ki so ig-
rali v mednarodni hokejski 

ligi IHL, prvi dve tekmi pa 
sta šteli za državno prven-
stvo. Jeseniški hokejisti so 
suvereno premagali hoke-
jiste Olimpije (6 : 4, 3 : 2) in 
Celja (5 : 2, 10 : 1), s Trigla-
vom pa so eno tekmo dobili 
(6 : 2) in eno izgubili (1 : 2). 
SŽ Olimpija je dvakrat pre-
magala ECE Celje (7 : 1, 14 : 3) 
in dvakrat HK Triglav (5 : 0, 
5 : 1), HK Triglav pa je dvak-
rat premagal ECE Celje (3 : 
0, 4 : 2). Nasprotnik Trigla-
va v polfinalu je SŽ Olimpi-
ja, ki jo je s pametno in potr-
pežljivo igro moč premagati. 

V mednarodni hokejski ligi 
Triglav igra suvereno, zato 
tudi vodi ter ima lepo prilož-
nost, da osvoji naslov zma-
govalca lige. Jutri jih čaka 
nova preizkušnja, nasprot-
nik pa je zagrebški Med-
veščak. Tekma pa se bo za-
čela ob 19.15. 

Žan Us, Miha Ahačič, Blaž 
Škrjanec, Anže Terlikar, Žan 
Zupan, Jaša Jenko. Miha Po-
točnik, Luka Logar, Nejc Ho-
čevar, Sebastjan Grošelj, Kri-
štof Potočnik, Jan Lampič, 
Urban Ban, Nace Vilfan, 
Miha Vilfan, Matic Štenkler, 

Kristian Šenk in Uroš Plavc, 
Matevž Ban, Maj Tavčar, Pe-
ter Pavc, Rok Mubi in Pa-
trik Rozman so dokazali, do 
znajo dobro igrati in se bo-
riti. »Naši cilji izpred začet-
ka sezone so uresničeni. Za-
dali smo si, da se članskim 
moštvom zagotovimo igra-
nje v polfinalu državnega 
prvenstva, kar nem je uspe-
lo. Še več. Ligaški del prven-
stva smo končali na tretjem 
mestu, kar ob dejstvu, da se 
za tretje mesto ne igra, po-
meni, da imamo zagotovlje-
no medaljo članskega držav-
nega prvenstva. Tako je le še 
vprašanje, kakšen bo sijaj. 
Upam, da bo Dvorana Zlato 
polje v ponedeljek polna in 
da bomo doživeli lep hokej-
ski praznik,« je povedal tre-
ner Gorazd Drinovec in po-
vabil na ponedeljkovo tekmo, 
ki se bo začela ob 18. uri.

Hokejisti v boj za državnega prvaka 

Škofja Loka – Rokometno društvo Urbanscape Loka bo v 
spomin na dolgoletnega predanega in prezgodaj preminu-
lega rokometnega delavca danes pripravilo Memorial Jožeta 
Galofa. Začel se bo ob 16.30 v Športni dvorani Trata. Najprej 
je na sporedu tekma Sviš – Urbanscape Loka, ob 18. uri bo 
sledil obračun Ferlach – Sviš, ob 19.30 pa še Urbanscape Loka 
– Ferlach. Vstop na tekme je prost.

Rokometni Memorial Jožeta Galofa

Kranj – Na sedežu Košarkarske zveze Slovenije so izžrebali 
pare polfinala pokala članic. V prvem polfinalu se bosta srečali 
ekipi Konjic in Triglava, v drugem pa Akson Ilirija in Cinkarna 
Celje. Zaključni turnir bo 10. in 11. marca. Žreb polfinalnih 
parov zaključnega turnirja Pokala Spar za košarkarje pa bo v 
sredo, 31. januarja. Znano je, da so se na zaključni turnir uvr-
stile ekipe Krke, Šenčurja Gorenjske gradbene družbe, Petrola 
Olimpije in Sixta Primorske. 

Na zaključnem turnirju dve gorenjski ekipi

Rateče – Jutri, 27. januarja, bo prvi Maraton Planica (9. Maraton 
Tamar), ki bo štel za pokal SLOvenSKI maraton. Smučarski tekači 
se bodo pomerili na 21 in sedem kilometrov. Start bo ob 11. uri v 
Nordijskem centru Planica. Organizator je PD Rateče - Planica.

Prvi Maraton Planica

Kranj – »Končno. Zdaj je tudi uradno. Po meni se imenuje 
element v novi posodobitvi gimnastičnega pravilnika. Hvala 
trenerju Sebastijanu Piletiču za večletni trud pri Mednarodni 
gimnastični zvezi,« je pred dnevi sporočil telovadec Sašo Ber-
toncelj, ki se je tako vpisal med nesmrtne. Zveza je Škofjeločanu 
priznala originalno prvino bertoncelj, ki jo je na konju z ročaji 
prvič izvedel že pred desetletjem. Svojo gimnastično originalno 
prvino imajo tudi Lojze Kolman, Aljaž Pegan in Alen Dimic. 
Bertoncelj je v zadnjem obdobju naš najboljši telovadec. 

Bertoncelj z originalno gimnastično prvino

Jezersko – V spomin na tragično nesrečo na Okrešlju leta 1997 
na Jezerskem organizirajo tekmovanje v turnem smučanju za 
slovenski pokal: 21. Memorial Luke Karničarja in Rada Mar-
kiča, 23. turnosmučarsko tekmovanje, bo jutri, 27. januarja. 
Organizator je PD Jezersko. Start bo ob 10. uri, razglasitev 
rezultatov pa ob 14.30 v dvorani Korotan.

Turni smučarji jutri na Jezerskem

Rateče – Jutri, v soboto, od 9. ure naprej, na presihajočem 
jezeru Ledine v Ratečah pripravljajo hokejsko senzacijo, tako 
imenovano Ledeno trofejo. Rdeča nit dogodka bo hokej na 
prostem. Tekmovalci se bodo namreč pomerili v hokeju tri na 
tri, dvoboji pa bodo potekali na šestih igriščih, ki se bodo raz-
prostirala na jezeru. Zabave pa ne bo manjkalo tudi za preosta-
le udeležence, saj se bodo lahko preizkusili v drsanju (možna 
bo izposoja drsalk), v nagradnem spretnostnem poligonu in 
v mali šoli hokeja. Organizator dogodka je Extrem, partnerja 
dogodka sta Kranjska Gora in Hokejska zveza Slovenije.

Hokejski dvoboji na Ledeni trofeji

Hokejisti ekipe SIJ Acroni Jesenice so na tekmi 
alpske lige minulo sredo v gosteh izgubili z vodilnim 
Asiagom s 3 : 4 (0 : 2, 1 : 2, 0 : 2). Kljub porazu 
Jeseničani na lestvici ostajajo zanesljivo tretji in imajo 
74 točk. Naslednja tekma železarje čaka jutri, v soboto, 
ko bodo gostovali pri ekipi Zell am See.

Kranj – Minulo sredo so nogometaši kranjskega Triglava od-
igrali tretjo pripravljalno tekmo. Po dveh zmagah, ko sta v 
soboto kombinirani moštvi Triglava v dopoldanskem času z 8 
: 0 premagali NK SIJ Acroni Jesenice in v popoldanskem času 
s 5 : 2 Tinex Šenčur, je v sredo sledila še prijateljska tekma z 
nogometaši velenjskega Rudarja. Ta je bil boljši in zmagal s 4 
: 1, čeprav je Triglav v prvem polčasu povedal z golom Davida 
Tijaniča. V nedeljo nogometaši Triglava odhajajo na skupne 
priprave v Umag, kjer bodo odigrali tudi dve pripravljalni tekmi 
s FK Krupa iz BiH in FC Gyirmot iz Madžarske.      

Nogometaši Rudarja so bili boljši

Kranj – S porazom proti Danski, zmago proti Španiji in remi-
jem proti reprezentanci Češke so naši rokometaši na osmem 
mestu zaključili evropsko prvenstvo na Hrvaškem. »Razoča-
ranje je izjemno. Ni se izšlo po naših željah, borili smo se po 
svojih najboljših močeh in želeli zmagati,« je po sredini tekmi 
s Čehi povedal Blaž Janc, saj je bilo jasno, da se po igranju v 
Varaždinu ne bodo uvrstili v nadaljevanje tekmovanja. Mo-
rebitna zmaga nad Češko bi našim morda prinesla preboj v 
polfinale, zagotovo pa tekmo za končno peto mesto. Kot je 
povedal selektor Veselin Vujović, bodo analizo naredili po 
končanem prvenstvu, dejstvo pa je, da se je v igri naših pozna-
la odsotnost nekaterih nosilcev igre, saj so zaradi poškodb 
manjkali Jure Dolenec, Matej Gaber, Vid Poteko in Nik Heni-
gman. »Z zanimanjem bomo čakali žreb dodatnih kvalifikacij 
za svetovno prvenstvo leta 2019. Slovenija bo med nosilci 
žreba, a na junijskih kvalifikacijah lahko za tekmico dobimo 
resno reprezentanco, kot sta Madžarska ali Islandija. Če bodo 
igralci zdravi, se nam ni treba bati nikogar,« je povedal Vujović.

Rokometaši zaključili prvenstvo
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Bled – Ljubljanska nadškofi-
ja je za gospodarjenje s pre-
moženjem ustanovila druž-
bo Metropolitana, ki je leta 
2006 postala tudi lastni-
ca Gozdnega gospodarstva 
Bled. Družba izvaja vsa goz-
darska dela v nadškofijskih 
gozdovih na Gorenjskem, 
predvsem na Pokljuki, Jelo-
vici in Mežakli, ter v nekate-
rih državnih gozdovih, od-
kupuje les na območju celot-
ne Slovenije, kot ena redkih 
gozdarskih družb v Sloveni-
ji pa je ohranila tudi gradbe-
no operativo.

Manj dela v državnih 
gozdovih

Kot je povedal glavni di-
rektor družbe Marko Ma-
tjašič, družba izvaja gozdar-
ska dela v približno deset ti-
soč hektarjih nadškofijskih 
gozdov na Zgornjem Go-
renjskem, ta površina pa se 
bo v prihodnje verjetno še 

povečala, saj vsi denaciona-
lizacijski postopki za vračilo 
gozdov v naravi Ljubljanski 
nadškofiji še niso končani. V 
državni lasti bosta ostala dva 
precej velika gozdna kom-
pleksa – Martinček na Jelo-
vici in Savske jame v Zgor-
njesavski dolini, ki skupno 
obsegata okrog 2500 hektar-
jev gozdov. Po preteku kon-
cesijskega razmerja s skla-
dom kmetijskih zemljišč in 
gozdov sredi predlanskega 
leta opravljajo dela v držav-
nih gozdovih le še na podlagi 
javnih razpisov novoustano-
vljene družbe Slovenski dr-
žavni gozdovi. »Prijavljamo 
se na razpise za dela v goz-
dovih po vsej Sloveniji, ven-
dar je problem v tem, da do-
sežene cene na razpisih zelo 
nihajo, kar je odvisno od po-
nudbe in povpraševanja. V 
blejskem gozdnem gospo-
darstvu smo zavzeli stali-
šče, da delamo po cenah, ki 
pokrijejo vsaj osnovne plače 
delavcev,« je dejal Matjašič 

in dodal, da se jim je po pote-
ku koncesijskih razmerij ob-
seg dela v državnih gozdovih 
zmanjšal približno za polo-
vico. Na podlagi razpisov iz-
vajajo dela v približno 2500 
hektarjih državnih gozdov.

Čim več lesa poskušajo 
prodati doma

Največ prihodkov ustvari-
jo z odkupom lesa, pri tem 
pa iz zasebnih gozdov na leto 
odkupijo okrog štiristo tisoč 
kubičnih metrov lesa, kar 
predstavlja približno sedem-
deset odstotkov celotne pro-
daje lesa. »Pri prodaji lesa je 
naša osnovna strategija, da 
ga poskušamo čim več pro-
dati doma, na Gorenjskem. 
Tako smo največji dobavitelj 
lesa družbi LIP Bohinj, poleg 
tega pa oskrbujemo z lesom 
še okrog deset manjših žag 
na Gorenjskem. Problem je 
v tem, da pri nas ni kupcev 
za ves les, vsak potrebuje le 
določeno vrsto ali kvaliteto 
lesa, zato je nujen izvoz. To 

še zlasti velja za zadnja leta, 
ko je zaradi žledoloma in na-
pada lubadarja ponudba lesa 
veliko večja kot v normalnih 
letih. Največ lesa prodamo v 
Avstrijo, sicer pa tudi v Itali-
jo, v Bosno in Romunijo. Pri 
prevozu lesa na bolj oddalje-
ne trge se zaradi ekonomike 
poslužujemo tudi železni-
ce,« je dejal Matjašič in do-
dal, da približno trideset od-
stotkov lesa prodajo doma, 
preostalega pa na tujih trgih. 
Cene lesa zelo nihajo. Med-
tem ko jih gospodarska rast 
in vse večje povpraševanje po 
lesu kot gradbenem materi-
alu zvišujeta, jih velika po-
nudba, ki je posledica ujm 
ter razširjenosti lubadarja, 
potiska navzdol. »Cene lesa 
so zato nižje kot pred leti, 
lani so bile dokaj stabilne, a 
kaj bo letos, si ne upamo na-
povedati.«

Redne sečnje je zelo 
malo

V Gozdnem gospodarstvu 
Bled ugotavljajo, da so izre-
dne razmere, ki so se zače-
le z žledolomom v letu 2014 
in se nadaljevale s pretirano 
razmnožitvijo lubadarja v 
naslednjih letih ter lanskim 
decembrskim vetrolomom, 
postale že redne. »Naravne 

ujme so vse pogostejše, re-
dnega poseka je zelo malo, 
prevladuje sanitarni posek. 
Pri lubadarju je še dodaten 
problem, da se najbolj iz-
razito pojavlja poleti, ko je 
čas dopustov in je zelo tež-
ko dobiti izvajalce za posek 
in spravilo lubadark. Količi-
ne posekanega drevja so za-
radi posledic ujm in napada 
lubadarja še enkrat večje kot 
v normalnih razmerah, letni 
posek presega možni etat,« 

je dejal Marko Matjašič in 
dodal, da v takšnih razme-
rah, ko le »gasijo požare«, z 
gozdovi ni možno sistema-
tično gospodariti v skladu z 
gozdnogospodarskimi načr-
ti. Na Bledu so leta 2004 kot 
prvi v Sloveniji začeli s stroj-
no sečnjo, to je posek lesa s 
t. i. harvesterjem in prevoz 
lesa s t. i. forwarderjem. V 
zadnjih letih na tak način po-
sekajo in pospravijo že od tri-
deset do štirideset odstotkov 
vsega lesa, tako da si dela v 

gozdu brez uporabe tovrstne 
tehnologije že težko predsta-
vljajo. Strojna sečnja se jim 
je izkazala kot zelo koristna 
zlasti ob spravilu lesa po žle-
dolomu in vetrolomu ter ob 
sanaciji žarišč lubadarja, ko 
je bilo treba hitro ukrepati. 

Najprej bodo obnovili 
Hotel Bellevue

V podjetju poleg gozdar-
stva krepijo tudi turistično 
dejavnost. Medtem ko že 
oddajajo v najem gozdarske 
koče in apartmaje na Pok-
ljuki in Jelovici ter apartma-
je v Piranu, je njihova hčerin-
ska družba Pokljuka lani na 
dražbi kupila dva bohinjska 
hotela. V Hotelu pod Vog-
lom dosedanji najemnik na-
daljuje dejavnost, Hotel Bel-
levue pa je dlje časa zaprt in 
ga je že načel zob časa. »Za 
ta hotel smo v prvi fazi nare-
dili posnetek stanja ter ana-
lize materialov, zdaj v so-
delovanju s strokovnjaki za 
alpski turizem pripravlja-
mo vsebinski koncept, v ka-
terem se bomo tudi oprede-
lili, kdo bodo naši ciljni go-
stje, še letos pa bomo spre-
jeli odločitve glede obsega 
vlaganj in začetka del,« je 
dejal Matjašič, ki pričakuje, 
da bodo postopki za pridobi-
tev dovoljenj potekali neko-
liko dlje kot običajno. Hotel 
je namreč na območju Tri-
glavskega narodnega parka, 
glavni objekt pa je tudi spo-
meniško zaščiten.

Izredne razmere so postale že redne
»Izredne razmere, ki so se začele z žledolomom leta 2014 in se zaradi lubadarja in novih ujm nadaljevale tudi v naslednjih letih, so postale že redne,« 
ugotavlja Marko Matjašič, glavni direktor Gozdnega gospodarstva Bled. 

Marko Matjašič, glavni direktor Gozdnega gospodarstva Bled

V Gozdnem gospodarstvu Bled so prvi v Sloveniji uvedli strojno sečnjo, zdaj pa z uporabo 
t. i. harvesterja posekajo že od 30 do 40 odstotkov gozdno-lesnih sortimentov. 

Cveto Zaplotnik

Bled – Kot je povedala di-
rektorica zadruge Jana Za-
lokar, so se za izdelavo Blej-
skega sira odločili zato, da 
bi pri mleku (lani so ga od 
22 kmetij odkupili 3,5 mi-
lijona litrov) dosegli bolj-
šo ceno, mleku dodali neko 
novo vrednost in tudi obo-
gatili ponudbo lokalnih pri-
delkov in izdelkov. Sir jim 
sicer izdelujejo v sirarni 
v Gorici, vendar je mleko 

lokalnega porekla. Načrtuje-
jo, da bi tedensko predelali 
v sir eno cisterno mleka, to 
je okrog 25 tisoč litrov, ozi-
roma na leto 1,2 milijona li-
trov, kar predstavlja približ-
no tretjino celotnega odku-
pa. V prvi pošiljki sira, ki ga 
bodo jutri, v soboto, tudi jav-
no predstavili v Infocentru 
Triglavska roža Bled, je bilo 
88 hlebov sira skupne teže 
okrog petsto kilogramov. Sir 
bodo prodajali v zadružni 
trgovini, ponudili ga bodo 

gostincem, turistom bo na 
voljo tudi v darilni embala-
ži. V zadrugi razmišljajo že 
o tem, da bi Blejskemu siru 
v prihodnje dodali še kakšen 
mesni izdelek.

V zadrugi so pred kratkim 
končali tudi s prenovo kme-
tijsko-gozdarskega centra 
na Bledu. Center so poveča-
li, zamenjali so opremo in 
obogatili ponudbo, v kateri 
je odslej več izdelkov z lokal-
nega območja. Prenova jih 
je stala okrog sto tisoč evrov.

Blejski sir iz blejske zadruge
V Kmetijsko-gozdarski zadrugi Gozd Bled so prenovili kmetijsko-gozdarski center in dali na trg nov 
izdelek Blejski sir, ki ga bodo jutri, v soboto, tudi javno predstavili.

Direktorica zadruge Jana 
Zalokar

Gozdno gospodarstvo 
Bled bo letos praznovalo 
70-letnico obstoja. Jubilej 
bo proslavilo v začetku 
oktobra.

Marko Matjašič: »Gozd 
je eden, a o njem se 
odločajo v različnih 
ustanovah in službah, 
zato je včasih zelo 
težko priti do rešitve 
problema.«

Cveto Zaplotnik

Gozd - Martuljek – Kmetij-
ska svetovalna služba bo v 
sredo, 7. februarja, ob 10. uri 
pripravila v kulturno-gasil-
skem domu v Gozdu - Mar-
tuljku delavnico o senzorič-
ni kakovosti domačih mes-
nin. Najprej bo predavanje o 
uporabi dodatkov – aditivov, 
pripravi ovitkov, označeva-
nju suhomesnatih izdelkov 
ter o značilnostih senzorič-
nega ocenjevanja izdelkov, 
potlej pa bo še praktično 
ocenjevanje suhomesnatih 
izdelkov, ki jih izdelujejo na 

kmetijah. Vsak lahko prine-
se na delavnico na ocenjeva-
nje le en izdelek, pomembno 
je, da je cel in ne prerezan, 
opremljen pa mora biti tudi 
z deklaracijo. Vsi udeležen-
ci bodo poskusili in ocenili 
vse izdelke. Delavnico bo vo-
dila Irena Kos iz Kmetijsko-
-gozdarske zbornice Slove-
nije, ki že vrsto let ocenjuje 
izdelke na razstavi Dobrote 
slovenskih kmetij na Ptuju. 
Prijave za udeležbo na delav-
nici sprejemata do 2. febru-
arja do 12. ure kmetijski sve-
tovalki Vanja Bajd Frelih in 
Ana Beden.

Delavnica o kakovosti 
mesnih izdelkov
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Ana Šubic

Ljubljana – Na sinočnjem 
srečanju Združenja Mana-
ger v ljubljanskem Grand 
Hotelu Union so se pokloni-
li izjemni managerski oseb-
nosti, ki je pustila pečat v slo-
venskem prostoru. Upravni 
odbor združenja je tokrat 
priznanje za življenjsko delo 
na področju managementa 
2017 podelil nekdanji pred-
sednici uprave Domel Hol-
dinga Jožici Rejec, ki se je z 
letošnjim letom upokojila.

Rejčeva je bila z uspešnim 
železnikarskim podjetjem, 
ki je v stoodstotni lasti seda-
njih in nekdanjih zaposle-
nih, povezana dobrih 39 let. 
»Podjetje se je v času nje-
nega vodenja razvilo v us-
pešno in svetovno konku-
renčno podjetje, visoko spo-
štovanje tako med sodelav-
ci kot partnerji pa je doseg-
la tudi s svojim avtentičnim 
načinom vodenja na podlagi 

vrednot spoštovanja vsake-
ga posameznika, sodelova-
nja in zaupanja ter izjemno 
razvitim čutom za skupno 
dobro,« so poudarili v Zdru-
ženju Manager. Rejčeva za 
svoj največji dosežek ozna-
čuje vzpostavitev odprtos-
ti, na podlagi katere lahko 
vsak zaposleni poda nove 

predloge in rešitve za dolo-
čeno vprašanje, kar vodi do 
večje učinkovitosti in novih 
inovacij, ki jih družba tudi 
denarno nagradi.

Podjetje, ki ima že 1175 za-
poslenih, zadnja leta posluje 
zelo uspešno. Lani so doseg-
li 136 milijonov evrov pro-
daje, kar je osem odstotkov 

nad zastavljenim planom 
in 15 odstotkov nad realiza-
cijo v letu 2016, dobiček pa 
je presegel deset milijonov 
evrov. Kar devetdeset od-
stotkov izdelkov prodajo na 
tujih trgih, največ v Nemčiji, 
na Madžarskem in v Romu-
niji. Polovico prodaje pred-
stavljajo sesalne enote, s ka-
terimi dosegajo 15-odstotni 
svetovni tržni delež, v Evro-
pi pa kar 60-odstotni. Lani 
so za investicije namenili 
več kot 24 milijonov evrov, 
za raziskave in razvoj pa 4,5 
odstotka prihodkov od pro-
daje ter dosegli, da je več kot 
štirideset odstotkov Dome-
lovih produktov mlajših od 
treh let.

Združenje Manager je na 
sinočnjem srečanju podeli-
lo tudi subvenciji za nadalj-
nji razvoj mladih managerk 
in managerjev. Eno je preje-
la Ksenija Frelih, inženirka 
kakovosti v žirovskem Po-
clain Hydraulicsu.

Jožici Rejec priznanje 
za življenjsko delo
Združenje Manager je nedavno upokojeni predsednici uprave Domel Holdinga Jožici Rejec podelilo 
priznanje za življenjsko delo na področju managementa 2017.

Jožica Rejec / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Od 21. januarja nap-
rej se začenjajo uporabljati 
določbe novele zakona o ure-
janju trga dela. Med njimi so 
ukrepi za hitrejšo aktivacijo 
brezposelnih oseb, ki preje-
majo denarno nadomestilo, 
tako denimo obveznost pri-
jave delavca v evidenco iskal-
cev zaposlitve že v času teka 
odpovednega roka s ciljem, 
da bi brezposelni kar naj-
hitreje našli novo zaposlitev, 
katere verjetnost je najviš-
ja v prvih mesecih po izgu-
bi dela. Velja tudi obveznost 
prijave najkasneje v roku 
treh delovnih dni po vročit-
vi odpovedi iz poslovnega 
razloga ali iz razloga nespo-
sobnosti. Če se to določi-
lo ne spoštuje, se namesto 
doslej veljavnega skrajšanja 

pravice do denarnega nado-
mestila za prve tri mesece 
upravičenosti zniža odmer-
ni odstotek z 80 na 60 od-
stotkov od osnove, kar se bo 
odrazilo v znižanju denarne-
ga nadomestila.

Novela zakona prinaša 
tudi spodbudo za zaposlova-
nje nižje in srednje izobra-
ženih prejemnikov denarne-
ga nadomestila – prav v tako 
s ciljem, da čim prej najdejo 
novo zaposlitev, saj so med 
njimi tisti z deficitarnim pok-
licem, ki sicer možnosti za za-
poslitev imajo, vendar se za-
njo zaradi upravičenosti do 
denarnega nadomestila ne 
odločajo. Zavod za zaposlo-
vanje bo upravičencu, ki se 
bo v času upravičenosti do 
denarnega nadomestila za-
poslil za polni delovni čas, 
do izteka pravice, a največ 12 

mesecev po zaposlitvi, izpla-
čeval spodbudo v višini 20 od-
stotkov zadnjega izplačanega 
neto zneska denarnega nado-
mestila, pod pogojem, da bo 
ohranil zaposlitev za polni de-
lovni čas za celotno obdobje 
izplačevanja spodbude.

Postopno bodo sankcioni-
rali kršitve obveznosti iz na-
slova aktivnega iskanja zapo-
slitve. Doslej je bilo tako, da 
so brezposelno osebo prene-
hali voditi v evidenci brezpo-
selnih oseb že ob prvi kršit-
vi obveznosti iz naslova ak-
tivnega iskanja zaposlitve; v 
primeru prejemanja denar-
nega nadomestila pa je hkra-
ti s prenehanjem vodenja v 
evidenci upravičenec izgubil 
tudi pravico do nadomestila. 
Kot navajajo na ministrstvu 
za delo, je takšna ureditev 
sankcioniranja tako stroga, 

da deluje kontraproduk-
tivno, zato je prihajalo tudi 
do neenotnega izvajanja. 
Po novem bo zavod kršite-
lja prenehal voditi v eviden-
ci brezposelnih oseb šele ob 
drugi kršitvi obveznosti, de-
narno nadomestilo pa se bo 
upravičencu namesto takoj-
šnjega prenehanja pravice 
ob prvi kršitvi zgolj znižalo 
za 30 odstotkov od zadnje-
ga izplačanega zneska, a ne 
na manj kot 350 evrov bru-
to, prenehalo pa šele ob dru-
gi kršitvi. Brezposelni, ki ni 
prejemnik denarnega nado-
mestila, ob prvi kršitvi ne bo 
sankcionirana.

Prvega januarja pa so z no-
velo zakona o interventnem 
ukrepu na področju trga 
dela podaljšali spodbude za 
zaposlovanje brezposelnih, 
starejših od 55 let. 

Strožji do prejemnikov nadomestil
Ta teden so začele veljati določbe novele zakona o urejanju trga dela, s katerimi želijo doseči, da bi 
brezposelni hitreje našli novo zaposlitev.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Banki Slovenije so 
zaradi velikega zanimanja 
javnosti za virtualne valute, 
predvsem zaradi njihove do-
sedanje velike donosnosti, 
na nedavnem srečanju z no-
vinarji odgovorili na nekate-
ra pogosta vprašanja, ki se 
zastavljajo imetnikom virtu-
alnih valut in tistim, ki o na-
kupu razmišljajo.

Kot so pojasnili, so virtu-
alne valute, med njimi tudi 
kripto valute (npr. bitcoin), 
oblika nereguliranega digi-
talnega zapisa vrednosti, ki 
ga ne izda centralna banka 
ali kak drug državni organ 
in zato zanj tudi ne jamči. 
Deležniki shem virtualnih 
valut, ki v Sloveniji omogo-
čajo nakup, shranjevanje in 
trgovanje z virtualnimi va-
lutami, niso sistemsko re-
gulirani in nadzorovani, 
kar pomeni, da jih nihče 
ne licencira in nadzira gle-
de ustreznosti upravljanja 
s tveganji, strokovne uspo-
sobljenosti zaposlenih in 
poslovanja z uporabniki. 
Evropski bančni organ ugo-
tavlja, da je z virtualnimi 
valutami povezanih več tve-
ganj, pri tem opozarja zlas-
ti na to, da uporabniki lahko 
izgubijo svoj denar na me-
njalni platformi, denar jim 
lahko ukradejo iz digitalne 

denarnice, vrednost virtu-
alnih valut se jim lahko hit-
ro spremeni ali celo pade 
na nič, pri uporabi virtual-
nih valut za plačevanje niso 
zaščiteni kot v primeru pre-
nosa s plačilnega (transak-
cijskega) računa. 

V Banki Slovenije svetuje-
jo vsem, ki se odločijo za na-
kup, naj se prej pozanimajo, 
kdo je prodajalec virtualnih 
valut in iz katere države iz-
haja, kakšna so nadomesti-
la (provizije) ob nakupu in 
prodaji teh valut, kakšna so 
jamstva, da bo virtualno va-
luto lahko zamenjal nazaj 
v valuto, ki velja za zakoni-
to plačilno sredstvo, katera 
upravičenja pridobi z inve-
stiranjem, kako bodo shra-
njene pridobljene enote vir-
tualne valute, kakšna prav-
na sredstva so jim na voljo 
v primeru goljufije ali pre-
vare, kakšne davčne obve-
znosti prinaša lastništvo vir-
tualnih valut ... »Tudi če se 
dobro informirani posame-
znik odloči za nakup virtu-
alnih valut, je priporočljivo, 
da sredstva vloži v obsegu, ki 
zanj ne predstavlja preveli-
ke izpostavljenosti z zaveda-
njem, da jih lahko tudi izgu-
bi,« opozarjajo v Banki Slo-
venije, kjer pojasnjujejo, da 
plačevanje z virtualnimi va-
lutami v Sloveniji kot tudi v 
Evropski uniji ni nelegalno, 
imetnikom tovrstnih valut 
pa priporočajo, da prej pre-
verijo, ali jim bodo na pro-
dajnih mestih pri plačeva-
nju z virtualnimi valutami 
zaračunali provizijo. Zakon 
o uvedbi evra namreč dolo-
ča, da na prodajnih mestih 
lahko za plačevanje spreje-
majo poleg evra tudi druga 
plačilna sredstva, ki so regu-
lirana ali neregulirana. 

Preudarno v nakup 
virtualnih valut
V Banki Slovenije so opozorili na nekatera 
tveganja, ki jih prinašata nakup in uporaba 
virtualnih valut. 

Banka Slovenije: »Tudi 
če se dobro informirani 
posameznik odloči za 
nakup virtualnih valut, je 
priporočljivo, da sredstva 
vloži v obsegu, ki zanj 
ne predstavlja prevelike 
izpostavljenosti.«

Kamnik – Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik 
bodo ta konec tedna gostili dijake iz vse Slovenije na pod-
jetniškem dogodku za mlade Ustvarjalnikov Startup. Mladi 
bodo pod vodstvom mentorjev razvijali poslovne ideje in jih 
na zaključku predstavili pred komisijo. Uvodna prireditev bo 
danes ob 16. uri, zaključna pa v nedeljo prav tako ob 16. uri.

Ustvarjalnikov Startup za dijake

Kranj – Kot so objavili v zreškem Uniorju, so prejšnji teden 
s kupcem 98,56-odstotnega lastniškega deleža RTC Krvavec, 
Alpsko investicijsko družbo, podpisali aneks k pogodbi, ki 
določa novi rok izpolnitve vseh odložnih pogojev za izpolni-
tev pravnega posla iz osnovne pogodbe. Tako je novi rok za 
plačilo 6. februar.

Rok za plačilo RTC Krvavec so zamaknili

Simon Šubic

Kranj – V okviru kampanje 
Zveze potrošnikov Slove-
nije (ZPS) Zamenjaj in pri-
hrani #2 je dobavitelja elek-
trike ali plina zamenjalo več 
kot 13.200 gospodinjstev, 
ki so sklenila skupaj več kot 
15.700 pogodb, saj so v posa-
meznih gospodinjstvih za-
menjali oba dobavitelja, so 
sporočili iz ZPS. V drugem 
skupinskem nakupu je so-
delovalo več gospodinjstev 
(13.216) kot v prvem (12.300) 
iz leta v 2015, višji pa so tudi 

skupni prihranki, ki znašajo 
več kot 1,2 milijona evrov, so 
poudarili. V okviru kampa-
nje so sicer na ZPS zabele-
žili 12.960 zamenjav doba-
vitelja elektrike in 2765 pli-
na. »Na ZPS smo ponovno 
dokazali, da smo združeni s 
potrošniki močnejši, da lah-
ko dosežemo dobre ponud-
be, a ključni korak je na stra-
ni potrošnikov, da dobavite-
lja tudi zamenjajo,« je pou-
darila Breda Kutin, predse-
dnica ZPS, ki napoveduje, 
da bodo tovrstne aktivnosti 
še nadaljevali.

Dobavitelja zamenjalo več 
gospodinjstev kot prvič
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Simon Šubic

Kranj – Danes opoldne bo so-
dnica Marjeta Dvornik raz-
glasila sodbo sodnega sena-
ta kranjskega okrožnega so-
dišča v kazenskem procesu 
zoper 37-letnega Metija Pla-
vo iz Potoč pri Preddvoru, ki 
ga tožilstvo obtožuje večlet-
nega izsiljevanja šenčurske-
ga kmeta Aleša Šterna za 
1,34 milijona evrov. Obdol-
ženi je na torkovi obravnavi, 
na kateri je približno tri ure 
še sam podajal sklepno be-
sedo. V njej je vnovič zani-
kal kakršnokoli izsiljevanje 
Aleša Šterna: »V celoti zani-
kam zavajanja Aleša Šterna. 
Nisem ga nikoli izsiljeval,« 
je dejal. Kot je pristavil, je že-
lel le svoj denar, ki ga mu je 
bil Štern dolžan, in mu je še 
vedno dolžan 250 tisoč evrov. 
Navedbe oškodovanca in to-
žilstva, da je šlo skupno za 
približno 1,5 milijona evrov, 
je označil za izmišljene. 

Obtoženi se je v končni be-
sedi vnovič posvetil podrob-
ni analizi plačilnega prometa 
na bančnih računih oškodo-
vanca, elektronske komuni-
kacije in posnetih prisluhov 
Šternovih pogovorov. Neka-
teri od prisluhov so po nje-
govem prepričanjem nastali, 

še preden je policija pridobi-
la sodno odredbo za izvajanje 
prikritih ukrepov, je prepri-
čan. Tako je na podlagi števil-
nih SMS-sporočil Aleša Šter-
na skušal sodni senat prepri-
čati, da ni bilo nobenega izsi-
ljevanja in da je denar, za ka-
terega oškodovanec trdi, da 
ga je izročal njemu, v resni-
ci izplačeval drugim osebam. 
Poudaril je, da naj bi se Štern, 
čeprav je ta to zanikal, zna-
šel v precejšnji finančni sti-
ski zaradi sodelovanja v siste-
mu Thorex, ki je bil pred leti 
priljubljen med Šenčurjani. 

»Tudi ni res, ko je v solzah v 
očeh navajal, da ni imel de-
narja niti za plenice ali hra-
no. Malo, preden me je pri-
javil policiji, je namreč kupil 
nov traktor,« je ugotavljal ob-
dolženec, ki je vnovič očital 
policistom, da so delovali pri-
stransko s ciljem, da ga v celo-
ti onesposobijo. 

Štern zatrjuje, da govo-
ri resnico. »Vem, kaj govo-
rim. Pripravljen sem deset-
krat iti na detektor laži, pa 
boste ugotovili, da ni niti ene 
laži,« je tako že lani poudaril 
v svoji izpovedbi. Domnevno 

izsiljevanje je policiji prijavil 
šele po petih letih, potem ko 
mu je Meti, besen, ker je ugo-
tovil, da mu ne more plačati 
250 tisoč evrov, resno zagro-
zil s pištolo, je razložil. Tedaj 
si je rekel, da ima vsega do-
volj, prej tega ni zmogel. »On 
še danes misli, da je bog, da so 
policisti, sodišče ničvredni. 
Govoril je, da lahko pristane 
za en dan v priporu, a potem 
naj se pazim. Da je luksuz, 
ker se sploh dobiva z mano, 
saj se z drugimi, ki jih izsilju-
je, osebno ne srečuje, da ima 
za to vojake,« je Štern pojas-
njeval sodišču, zakaj naj bi se 
tako dolgo pustil izsiljevati. 

Okrožna državna tožilka 
Polona Košnjek Plavi očita, 
da je skupaj z Urošem Kepi-
cem z Velesovega v obdobju 
2011–2016 od Šterna na po-
sebno surov in poniževalen 
način ter z uporabo groženj 
in fizične sile izsilil skupno 
1,34 milijona evrov. Po kon-
cu dokaznega postopka je 
sodišču predlagala, naj obto-
ženemu izreče osem let za-
pora, kar je najvišja zagrože-
na kazen za izsiljevanje. Ke-
pic je svoj del krivde priznal 
enajst mesecev nazaj. Obso-
dili so ga na pogojno zapor-
no kazen, Šternu pa mora 
vrniti štiristo tisoč evrov. 

Danes razglasitev sodbe
Danes bo znana sodba Metiju Plavi, obdolženemu izsiljevanja za 1,34 milijona evrov. Tožilka zahtevala 
osem let zapora, obramba se zavzema za oprostilno sodbo. 

Meti Plava je v končni besedi znova odločno zanikal, da bi 
več let izsiljeval Šenčurjana Aleša Šterna. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okrož-
nem sodišču se je prejšnji te-
den z zaslišanjem prič nada-
ljevalo sojenje 48-letnemu 
direktorju podjetja Excen-
ter Robertu Zorku, ki naj bi 
bil odgovoren za eksplozijo 
med servisiranjem peči za 
prašno barvanje v družin-
skem podjetju iz Hrastja pri 
Kranju 7. novembra 2013, 
zaradi katere je dan kasneje 
umrl 44-letni serviser Adolf 
Potočnik. Zaradi eksplozije 
in kasnejšega požara je bilo 
poškodovanih še več zapo-
slenih in gasilcev, med nji-
mi tudi obdolženi Zorko, ki 
sicer krivde ne priznava. 

Za eksplozijo naj bi bila 
po navedbah tožilstva kriva 

razpoka na toplotnem izme-
njevalniku peči. Po ugotovi-
tvah Viljema Kuharja z Za-
voda za gradbeništvo Slove-
nije, ki je na zaprosilo poli-
cije še za potrebe kriminali-
stične preiskave izdelal stro-
kovno mnenje o stanju peči, 
je razpoka na spodnji strani 
izgorevalne komore nastaja-
la dlje časa. Kot je prejšnji te-
den pojasnil na sodišču, raz-
poka ni nastala zaradi trenu-
tne temperaturne obreme-
nitve, ampak postopoma za-
radi izmeničnih dinamič-
nih toplotnih obremenitev 
materiala. 

»Material na ravnih plo-
skvah razpoke je bil podob-
no kot v notranjosti stene 
peči toplotno degradiran, 
kar pomeni, da razpoka ni 

bila sveža, ampak je bila že 
nekaj časa prisotna. Kdaj v 
njeni življenjski dobi je nas-
tala, pa je nemogoče ugoto-
viti,« je razložila priča. Po 
njegovem bi razpoka lahko 
nastala že v prvi polovici ži-
vljenjske dobe peči. »Če bi 
prišlo do trenutne razpoke, 
bi se to lahko zgodilo ob ek-
sploziji, vendar pa bi tedaj 
imela drugačno obliko, de-
formirala pa bi se tudi peč. 
Tovrstne razpoke vedno na-
stajajo daljši čas,« pa se je 
Kuhar odzval na navedbe 
proizvajalca peči, da je raz-
poka morala nastati šele na 
dan eksplozije. 

Kemijska sestava jekla, 
iz katerega je bila izdelana 
peč, je sicer ustrezala pri-
loženemu tovarniškemu 

certifikatu, vendar pa po 
ugotovitvah Kuharja materi-
al ni bil ustrezen za tako dol-
gotrajno delovanje peči. »V 
principu je bil za peč izbran 
zelo dober material, vendar 
pa je bilo število ciklov to-
plotnih obremenitev za tak 
material preseženo. Pri vsa-
ki napravi s tako visokimi to-
plotnimi obremenitvami bi 
morali biti predpisani kon-
trolni pregledi ali pa ome-
jena življenjska doba peči v 
obliki predpisanega maksi-
malnega števila obratoval-
nih ur,« je razložil. Če bi bili 
kontrolni pregledi prepisa-
ni, pa niso bili, bi razpoko, 
ki je nastala na notranjem 
plašču komore in od zunaj 
ni bila vidna, zagotovo odkri-
li, je še dodal Kuhar. 

Razpoka nastajala dlje časa
Po mnenju strokovne priče Viljema Kuharja je razpoka na peči, zaradi katere je leta 2013 prišlo do 
eksplozije v peči podjetja Excenter, nastajala dlje časa, od zunaj pa ni bila vidna.

Simon Šubic

Jezersko – V torek okoli pol-
dneva se je pri plezanju v 
plezalni steni v bližini sla-
pu Čedca smrtno ponesre-
čil alpinist. Po ugotovitvah 
policije je med plezanjem 
dveh alpinistov, ki sta se v 
navezi spuščala čez skalni 
skok, popustilo varovališče 
in sta oba padla v globino. 
Eden od njiju je umrl, dru-
gega pa so s helikopterjem 
prepeljali v ljubljanski kli-
nični center. 

Vodja reševalne akci-
je Drejc Karničar s postaje 
Gorske reševalne službe Je-
zersko je pojasnil, da sta al-
pinistoma pri spustu v na-
vezi popustila dva klina. 

Pomoč je poklical prežive-
li ponesrečenec, ki pa je bil 
po padcu precej zmeden in 
gorskim reševalcem ni znal 
razložiti, kje sta plezala, zato 
so ju s helikopterjem nekaj 
časa iskali. »Razmere v ple-
zalni steni, ki ni posebno 
zahtevna, so bile za plezanje 
dobre, do nesreče je žal priš-
lo zaradi preslabo zabitih kli-
nov,« je pojasnil Karničar. 

Lani so gorski reševalci v 
slovenskih gorah opravili 452 
reševalnih akcij. Pomagali so 
skoraj 150 poškodovanim 
gornikom, šestnajstim gor-
nikom pa ni bilo več pomoči. 
Letos so imeli osemnajst re-
ševanj. V gorskih nesrečah se 
je do včeraj poškodovalo pet 
gornikov, eden pa je umrl. 

Za alpinista usodna 
preslabo zabita klina

Simon Šubic

Krvavec – V sredo zgodaj 
popoldne je smučarka pad-
la z dvosedežnice na smu-
čišču Krvavec. Kranjski poli-
cisti sicer vse okoliščine nes-
reče še preverjajo, po prvih 
podatkih pa se je smučarka 
okoli 13.30 na žičniški nap-
ravi Zvoh zapletla pri vstopu 
oziroma pri uporabi dvose-
dežnice, na kateri je obvisela 
in z nje padla več metrov glo-
boko, je razložil Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj. 

Pri padcu se je nesrečna 
smučarka huje poškodovala. 
Na kraju nesreče so jo oskrbe-
li reševalci na smučišču, nato 
pa so jo v spremstvu gorske-
ga reševalca GRS Kranj in 

zdravnika letalca reševalca 
s helikopterjem Slovenske 
vojske prepeljali v ljubljan-
ski klinični center. Po podat-
kih policije ni v smrtni nevar-
nosti. Policisti zaradi razja-
snitve okoliščin prosijo priče 
dogodka, naj informacije čim 
prej sporočijo na interventno 
številko 113 ali anonimni tele-
fon policije 080 1200 oziro-
ma na telefon Policijske po-
staje Kranj 04/ 233 64 00. 

Gorenjski policisti so si-
cer v sredo obravnavali še 
dve hujši smučarski nesreči. 
Dopoldan je smučar na trši 
podlagi sam padel ter si poš-
kodoval nogo in roko, opol-
dan pa je otrok med smuča-
njem zapeljal z urejene pro-
ge in si poškodoval glavo. 

Na Krvavcu smučarka 
padla s sedežnice

Bled – Policisti preiskujejo prometno nesrečo, ki se je pripetila 
v sredo med 17.30 in 18. uro na Bledu. Neznani voznik z večjim 
belim vozilom – verjetno gre za kombi – je na Rečiški cesti med 
križiščem za Blejski grad in naseljem Rečica trčil v pešca, ki se je 
pri tem poškodoval. Kdor ima informacije o nesreči, naj jih spo-
roči policiji na interventno številko 113, anonimni telefon policije 
080 1200 ali na telefon Policijske postaje Bled 04/ 575 72 00.

Policija prosi za pomoč

Jesenice – Jeseniški kriminalisti so zaradi tatvine kazensko 
ovadili Jeseničana, ki naj bi v začetku leta v tehnični prodajalni 
izkoristil nepazljivost uslužbenca in mu z delovnega pulta 
odtujil mobilni telefon višjega cenovnega razreda. 

S pulta ukradel telefon

Kranj – Kranjski policisti so ta teden dvakrat v enem dnevu 
obravnavali istega kršitelja. Najprej so ga obravnavali zaradi 
prijave, ker naj bi spodbujal k pretepu, nekaj ur kasneje pa še 
zaradi razreševanja konflikta s fizično silo. 

Dvakrat v policijskem postopku 

Planjava – V sredo popoldne se je med sestopom planinca in 
planinke s Planjave po Vizjakovem grabnu v Kamniških Alpah 
sprožil snežni plaz. Plaz je odnesel planinko dvesto metrov 
po pobočju, a je k sreči ostala nepoškodovana, moški pa se 
je pravočasno umaknil na varno. Planinca sta na varnem po-
čakala gorske reševalce iz Kamnika in helikopter Slovenske 
vojske, ki ju je prepeljal v dolino.

Snežni plaz odnesel planinko

Zapuže – V Zapužah so po-
licisti ta teden obravnavali 
vloma v stanovanjski hiši. 
Oba sta se zgodila pozno 
popoldne. Storilec je z navi-
ranjem vrat vstopil v objekta 
ter odnesel nekaj zlatnine in 
denarja. 

Dva vloma
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Zanimivosti
Franceska Žumer z Bele  
se ukvarja z jogo, ki umiri tudi 
nemirne otroke. Stran 18

Zanimivosti
Robert Slapar iz Kamnika  
bo po dolžini preplaval 
Jadransko morje. Stran 19

MultiKulti
Gorenjec Gašper Kalan se je z 
ženo Barbaro pred dobrim letom 
preselil v Luksemburg. Stran 20

Mateja Rant

V čarobni svet čarovniških 
trikov se je Toni Mežan za-
ljubil že kot otrok. Kot pravi, 
je bila zanj »usodna« ena od 
stojnic, ki so jih leta 1987 na 
Bledu postavili v okviru prire-
ditve Kmečka ohcet. Pri njej je 
namreč čarodej Marjan Dro-
fenik med drugim prodajal 
tudi pripomočke za čaranje. 
»Dva dni sem hodil okoli nje 
kot mačka okoli vrele kaše in 
naposled le prepričal očeta, 
da mi je kupil prva dva rekvi-
zita. In tako se je začelo,« se 
spominja Toni Mežan, ki je 
le nekaj mesec zatem kot dva-
najstletni fantič že imel svoj 
prvi nastop. In nastopa še da-
nes, čeprav se je pred dobrim 
desetletjem podal tudi v poli-
tiko. Drugi mandat je podžu-
pan Občine Bled, že prej pa je 

bil štiri leta član občinskega 
sveta. Seveda ob imenu Toni 
Mežan ne moremo še mimo 
blejskih fijakarjev, saj občas-
no še vedno vzame vajeti v 
roke in turiste po Bledu zape-
lje s kočijo, do prevzema po-
džupanske funkcije pa je bil 
celo predsednik društva blej-
skih fijakarjev. 

Z nastopom pred polno 
dvorano Gledališča Tone-

ta Čufarja se je na jubilejni 
predstavi vrnil trideset let v 
preteklost in s pomočjo sina 
Jana podoživel svoj prvi na-
stop. Jan je namreč ob nje-
govih komentarjih iz zaodr-
ja izvedel enako točko, kot 
jo je sam ob svojem prvem 
nastopu. Čarodeji in čarov-
niške ukane Tonija Meža-
na navdušujejo, kar pomni, 
prizna. Raziskovanja sveta 
čarovniških trikov se je lotil 

povsem sam, in to v časih, 
poudari, ko še ni bilo svetov-
nega spleta, zato je budno 
spremljal predvsem nastope 
čarodejev na televiziji. »Kma-
lu sem spoznal, da pri tem ne 
gre za nikakršno nadnaravno 
moč, ampak zgolj spretnost 
prevare.« Že po prvem apla-
vzu se je zavedel, da je to tisto, 
kar si zares želi početi v živ-
ljenju, čeprav sprva niti sam 
ni verjel, da mu bo to uspelo. 
»Doma smo imeli kmetijo in 
ni bilo nikogar, ki bi me na tej 
poti podpiral, zato sem se bal, 
da bo ostalo samo pri sanjah. 
A s trdim delom in gorenjsko 
trmo mi je uspelo,« je pono-
sen. Skozi štiri tisoč nastopov 
je izoblikoval svoj slog sme-
šnega in včasih namerno ne-
rodnega čarodeja, ki se mu 
od srca nasmejijo ne le otro-
ci, ampak tudi odrasli. 

Zato je marsikdo nemalo 
presenečen, ko ga sreča v ka-
teri od njegovih drugih vlog, 
ko zna biti zelo resen. »Sem 
perfekcionist in tudi od dru-
gih zahtevam maksimalno 
resnost, točnost in angaži-
ranost,« poudarja Toni Me-
žan in ob tem pojasni, da tudi 
njegovo zanimanje za politi-
ko tako kot za čarodejstvo iz-
vira že iz otroštva. »Politično 
dogajanje redno spremljam 
od sedmega razreda osnovne 
šole, saj sem bil zaradi angi-
ne pogosto doma. Takrat sem 
na televiziji gledal politične 
oddaje in si želel postati poli-
tik, a sem bil spet prepričan, 
da mi ne bo uspelo, ker ni-
sem bil odličnjak. Menil sem 
namreč, da je to pogoj,« je raz-
ložil. A ob aktivnem vključe-
vanju v dogajanje na Bledu se 
je izkazalo, da je v lokalni poli-
tiki prostor tudi za nekoga, ki 
»razmišlja z zdravo kmečko 
pametjo in je človek akcije«, 
kot sam sebe opiše kot politi-
ka. Ne obžaluje, da se je podal 
v politiko, čeprav ne manjka 
niti nizkih udarcev. »Še ved-
no namreč sledim temu, za-
radi česar sem se sploh odlo-
čil za vstop v lokalno politiko 
– nisem želel biti le opazova-
lec, ampak tudi aktivno pri-
spevati k spremembam.« Na 
vprašanje, ali mu tudi v poli-
tiki pridejo prav njegove ve-
ščine in spretnost prevar, pa v 
smehu pojasni: »Nekateri se 
res v politiki poslužujejo tudi 
tega, sam pa sem verjetno še 
preveč iskren, kar me včasih 
tudi tepe. A kljub temu sem 
prepričan, da je iskrenost edi-
na prava pot.«

Ob vsem tem pa se ukvar-
ja še s fijakarstvom, čeprav v 
manjšem obsegu kot prej, saj 
je to njihova družinska tradi-
cija. Pred več kot dvajsetimi 
leti je prevoze s kočijo prevzel 
od svojega očeta, ki se je prej 
s tem ukvarjal osemnajst let. 
»Na naši kmetiji je šest ko-
njev in to je tudi razlog, da vsa-
ko jutro vstajam ob deset čez 
pet, saj preden se lotim svojih 
drugih dnevnih obveznosti, 

najprej poskrbim za konje.« 
A če bi moral izbirati, kate-

ra od teh treh dejavnosti mu je 
najljubša, prizna, da je najra-
je na odru, saj ga to napolni z 
energijo tudi za preostali dve 
njegovi dejavnosti. Včasih je 
imel na leto tudi več kot dves-
to nastopov, odkar je podžu-
pan, se je ta številka prepolo-
vila. »A zato s toliko večjim 
užitkom pripravim vsako 
predstavo,« še doda Mežan.

Mojster prevar v politiki iskren
Toni Mežan oziroma čarodej Toni že polna tri desetletja s svojimi zabavnimi čarovniškimi triki navdušuje tako otroke kot njihove odrasle spremljevalce. 
Tridesetletnico delovanja je minulo nedeljo praznoval delovno z jubilejno predstavo v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah v okviru Vaše naše matineje,  
ki jo je zaznamoval še en mejnik – štiri tisoč nastopov v karieri.

Toni Mežan

Na jubilejni predstavi v Gledališču Toneta Čufarja na 
Jesenicah je nastopil s svojim sinom Janom. / Foto: Sašo Valjavec

Občasno še vedno vzame vajeti v roke in turiste po Bledu zapelje s kočijo. / Foto: Rok Mučič
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Simon Šubic

Klemenčič pred 
glasovanjem odstopil 

Pravosodni minister Go-
ran Klemenčič je v sredo še 
pred drugim glasovanjem 
o novem komisarju Sveta 
Evrope za človekove pravi-
ce umaknil svojo kandida-
turo za ta položaj. Slovenski 
kandidat sicer ni imel veli-
kih možnosti za izvolitev, saj 
je na prvem glasovanju med 
tremi kandidati prejel naj-
manj glasov poslancev Par-
lamentarne skupščine Sve-
ta Evrope (PS SE). Klemen-
čič je v izjavi za javnost zapi-
sal, da je odločitev slovenske 
vlade, da ga kandidira za ko-
misarja, »od vsega začetka 
štel kot veliko čast in prizna-
nje« svojemu strokovnemu 
delu na področju varstva člo-
vekovih pravic, žal pa je Slo-
venija tudi ob njegovi kan-
didaturi ponovno pokazala, 
»da še nismo dosegli ustre-
zne stopnje demokratične 
zrelosti, da bi enotno pod-
prli svojega kandidata«. Pri 
tem je Klemenčič ciljal pred-
vsem na krajši film, ki so ga 
pred glasovanjem prejeli po-
slanci PS SE, ki Klemenčiča 
predstavlja kot velikega krši-
telja človekovih pravic. Po 
drugi strani pa je v Stras-
bourg prispelo tudi pismo 
podpore Klemenčiču, ki ga 
je podpisalo 71 predstavni-
kov nevladnih organizacij in 

akademikov. Nova komisar-
ka je sicer postala kandidat-
ka BiH Dunja Mijatović, ki 
jo je ob umiku podprl tudi 
Klemenčič. 

Na obisku madžarska 
delegacija

V Sloveniji se je ta teden 
mudila madžarska dele-
gacija, ki se je na ministr-
stvu za infrastrukturo po-
govarjala predvsem o dru-
gem tiru Koper–Divača, obi-
skala pa je tudi Luko Koper 
in Slovenske železnice. Dr-
žavni sekretar Jure Leben je 
po srečanju dejal, da ni šlo 
za pogajanja z Madžari gle-
de morebitnega sodelovanja 
pri projektu drugega tira, 
saj se bodo ta začela, ko in 
če bo parlamentarni odbor 
za zunanje zadeve soglašal 
z vladno pobudo za skleni-
tev meddržavnega sporazu-
ma. Z madžarsko delegacijo 
so se pogovarjali tudi o tem, 
da določen del slovenske jav-
nosti in politike izraža »zelo 
močno odklonilno stališče« 
do madžarskega sodelova-
nja pri drugem tiru, in jim 
poskušali pojasniti, zakaj do 
tega prihaja in da imamo sla-
be izkušnje z večjimi infra-
strukturnimi projekti v Slo-
veniji. Gostje so po Lebno-
vih besedah to razumeli in 
ostajajo strateški partner v 
procesu izgradnje projek-
ta drugi tir. Državni sekre-
tar je ob tem še dejal, da se v 

Bruslju pogajajo o tem, da bi 
lahko Slovenija sredstva EU 
za projekt črpala tudi brez 
sodelovanja strateškega par-
tnerja. Trenutno sicer uskla-
jujejo pogodbo za financira-
nje iz t. i. blending razpisa 
v sklopu instrumenta za po-
vezovanje Evrope, na kate-
rem je Slovenija za projekt 
drugi tir dobila 109 milijo-
nov evrov. Kot je še pouda-
ril Leben, ima vlada jasno za-
črtan »plan A«, ki ga je po-
trdila tudi Evropska komisi-
ja. Če pa bi slučajno strateški 
partner izstopil iz projekta, 
bi to pomenilo, da bi mora-
la Slovenija sama zagotoviti 
del manjkajočega finančne-
ga vložka iz proračuna ali ka-
kšnega drugega vira.  

Čuš pripravil nov predlog 
o obratovanju trgovin

Nepovezani poslanec An-
drej Čuš je v torek v parla-
mentarni postopek vložil 
nov predlog novele zakona o 
trgovini, ki ga je pripravil na 
podlagi pripomb sindikatov 
in vlade na njegov prvi pred-
log. Zdaj predlaga, da bi lah-
ko bile trgovine odprte naj-
več šest nedelj na leto, brez 
omejitev pa le družinske tr-
govine, bencinski servisi ob 
avtocestah ter trgovine na le-
tališčih in mejnih prehodih. 
Poslanec je ob tem pouda-
ril, da na podlagi opozoril, 
ki jih prek družbenih omre-
žij dobiva od zaposlenih v 

trgovini, ugotavlja, da pri-
haja do številnih kršitev ane-
ksa h kolektivni pogodbi de-
javnosti trgovine, ki je za-
čel veljati z novim letom in 
na novo ureja omejitve dela 
in višine plačila prodajalcev 
za delo ob nedeljah in pra-
znikih. Med drugim naj bi 
nadrejeni zaposlenim dali v 
podpis izjavo, da nimajo ot-
roka do tretjega leta starosti 
in da lahko ob nedeljah nor-
malno delajo. »O tem, kako 
so bili k temu ''povabljeni'' 
oz. prisiljeni, ne bom govo-
ril; to bodo proučevale in-
špekcijske službe in organi 
pravne države,« je dejal. 

Geografska zaščita jajc

Več kot dvajsetim sloven-
skim proizvodom, ki so zaš-
čiteni na ravni Evropske 
unije, so se ta teden pridru-
žila tudi jajca izpod Kam-
niških planin, ki so registri-
rana kot zaščitena geograf-
ska označba. S to oznako se 
zaščitijo kmetijski proizvo-
di, ki so pridelani ali prede-
lani na določenem geograf-
skem območju ter imajo po-
sebno kakovost, sloves in 
druge značilnosti tega ob-
močja. V primerjavi z drugi-
mi jajci vsebujejo jajca izpod 
Kamniških planin po naved-
bah Evropske komisije vsaj 
dvakrat več maščobne kisli-
ne omega 3 zaradi lanenega 
semena, s katerim se hrani-
jo nesnice.

Madžari in drugi tir
V Sloveniji se je mudila madžarska delegacija, ki se je na ministrstvu za infrastrukturo pogovarjala 
predvsem o drugem tiru Koper–Divača, obiskala pa je tudi Luko Koper in Slovenske železnice. 

Goran Klemenčič je v sredo umaknil kandidaturo za novega 
komisarja Sveta Evrope za človekove pravice. 

Madžarska delegacija se je ta teden v Sloveniji pogovarjala 
o poteku projekta drugega tira Koper–Divača. / Foto: arhiv GG

Nepovezani poslanec Andrej Čuš se ne da: pripravil je nov 
predlog novele zakona o trgovini. / Foto: Tina Dokl (arhiv GG)

Slovenci v zamejstvu (596)

Lenčka in njeni škratje
Gotovo poznate priljublje-

no otroško pesmico Enkrat je 
bil en škrat. Prvič so jo 19. ok-
tobra leta 1980 v Domu glas-
be v Celovcu zapeli otroci iz 
Št. Lipša v Podjuni pod vod-
stvom učiteljice Pepce We-
iss. Na mah so jo za svojo 
sprejeli otroci na Koroškem 
in nato tudi v Sloveniji. Ro-
jena je bila uspešnica. Na-
pisala jo je koroška Sloven-
ka Lenčka Kupper, ki bo 4. 
aprila praznovala osemdese-
ti rojstni dan. Poleg slovitega 
škrata je napisala okrog 250 
otroških pesmi, lutkovnih 
iger, pravljic in pripovedk. 
Nekatere med njimi je tudi 
sama uglasbila. Pogumno se 
je podala v svet besed in not, 
čeprav brez literarne ali glas-
bene izobrazbe.

Lenčka Kupper, rojena v 
Bognarjevi družini v Bistrici 

pri Pliberku, sedaj pa živi 
nad Vrbo ob Vrbskem jeze-
ru, je v ponedeljek prejela Ti-
schlerjevo nagrado. Podelila 
sta jo ji Krščanska kulturna 
zveza in Narodni svet koro-
ških Slovencev. S prejemom 
enega od najuglednejših pri-
znanj je stopila v krog tistih 
Slovencev na Koroškem, ki 
so dali za kulturo in izobra-
ževanje svojega naroda naj-
več, kar so mogli. 

O Lenčki Kupper so po-
vedali v ponedeljek zvečer 
v polni Tischlerjevi dvora-
ni Mohorjeve hiše v Celovcu 
veliko lepega. Njene pesmi 
so peli otroški zbor Sloven-
skega prosvetnega društva 
Danica iz Šentprimoža pod 
vodstvom Barbare Mistel-
bauer Stern in Mešani pev-
ski zbor Jakob Petelin Gal-
lus pod vodstvom Maria 

Podrečnika. Predsednik Na-
rodnega sveta koroških Slo-
vencev dr. Zdravko Inzko je 
v pozdravu izrazil veselje, da 
prejema nagrado pesnica in 
glasbenica, ki vse življenje 
ustvarja za mladino. Predse-
dnik Krščanske kulturne zve-
ze Janko Krištof je nagrajen-
ki izrekel spoštovanje in ob-
čudovanje, ker je številnim 
otrokom in vsem po Koro-
škem in po celotnem slo-
venskem kulturnem prosto-
ru napisala toliko lepega in 
osvežujočega. Izbrane be-
sede pa je nagrajenki Lenč-
ki izrekla mag. Monika No-
vak-Sabotnik, učiteljica in 
odbornica Krščanske kultur-
ne zveze. »Ne samo po Ko-
roškem. Tudi v Sloveniji in v 
zdomstvu pojejo otroci vaše 
pesmi in prebujajo škrate, 
se poigravajo z vetrom in z 

začudenjem odkrivajo, kaj 
vse počenjajo Pikapoloni-
ca, Naš kuža, Limonček – ci-
tronček, Žabec, Čmrlj – tro-
bentač, Beli moj konjiček, Ri-
bice, Želvica …,« je povedala 
Novak Sabotnikova. Poveda-
la je, da je več kot štirideset 
let pela v Mešanem pevskem 
zboru Jakob Petelin Gallus iz 
Celovca in bila 15 let njego-
va predsednica. Na njen op-
timistični pogled na življenje 
kaže njena pesmica: Niko-
li slabe volje, vedno nasme-
jan hodi skoz' življenje, laž-
ji bo tvoj dan! Če smeješ se 

in poješ, začuden videl boš, 
da ni tako vse trnjevo in da 
je polno rož, da rož! Lenčka 
Kupper, ki se je po ljudski in 
glavni šoli ter gospodinjski 
šoli v Šentrupertu pri Veli-
kovcu tri leta učila krojaštva, 
saj na celovško učiteljišče ni 
mogla, se je leta 1958 poro-
čila s profesorjem Milanom 
Kupprom. Je mati treh si-
nov: Marka, Sama in Nika. O 
njih je zapisala: »Najprej bili 
so moji fantje. Nato prišel je 
majhen Škrat. Prinesel pra-
vljice je, pesmi. Bil zame to 
je res zaklad.«

Lenčka Kupper s sinovi, njihovimi soprogami in vnukoma

Jože Košnjek
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Miha Naglič

Za vsakogar nekaj

Ena od boljših ocen se 
mi zdi tista, ki jo je podal 
naš strokovnjak dr. Bogo-
mil Ferfila, profesor na FDV 
v Ljubljani. Kako po njego-
vem Trumpa doživlja ameri-
ška javnost? »V glavah ame-
riških intelektualcev je Tru-
mp katastrofa, v glavah ame-
riških levičarjev je popolna 
katastrofa. Verjetno še no-
ben ameriški predsednik ni 
bil tako opljuvan od medijev, 
liberalcev in levičarjev. Mo-
rate pa upoštevati nasled-
nje: nad Trumpom se zgra-
žajo predvsem intelektualci, 
ki pa predstavljajo samo pet 
odstotkov volilnega telesa.« 
Upoštevati je treba tudi real-
nost republikanske stranke: 
na eni strani jo tvorijo niž-
je izobraženi državljani, ki 
imajo nižji družbeni status, 
na drugi strani pa je to stran-
ka bogatašev in poslovnežev. 
»Trump mora deloma igra-
ti za oba pola, nekaj mora 
narediti za tiste, ki so ga vo-
lili, mora pa biti všeč tudi 
bogatašem. Sprejeta davč-
na reforma je deloma pisa-
na njim na kožo. Izstop iz 
pariškega sporazuma je pi-
san na kožo poslu: omejitve 
in regulative zavirajo posel. 
Kar zadeva gospodarske ka-
zalce, so ti odlični, taki niso 
bili že vrsto let. Če naredimo 

primerjavo: v Sloveniji ima-
mo 10-odstotno brezposel-
nost, v ZDA je le 4,1-odsto-
tna. Borzni indeksi so zelo 
visoko, poslovno zaupanje je 
zelo visoko, ko je bil izvoljen, 
so šli vsi kazalci navzgor. Za-
kaj? Ker je njegov program 
vključeval deregulacijo pos-
la in veliko napovedi je že 
uresničil. Obama je uvedel 
vrsto liberalno delegiranih 
politik, okoljevarstvenih in 
poslovnih omejitev. Trump 
pa je to močno prerezal. Za 
posel je to zelo dobro, vpra-
šanje pa je, ali je to dobro za 
okolje in ljudi. Ob koncu kri-
ze se je tem spodbudnim ka-
zalnikom pridružilo še po-
večanje zaupanja potrošni-
kov. Če strnem, gospodar-
ska klima v ZDA je odlič-
na … Javno mnenje je tudi 
pri gospodarskih rezultatih 
zdaj še proti njemu, poslov-
na elita pa ve, da je to njegova 
zasluga. Visoka gospodar-
ska rast, triodstotna, je nje-
gova zasluga, ko jo je napo-
vedal, so se mu pa vsi smeja-
li.« Vprašanje, ki se postavlja 
zdaj, je, kako se bodo ti dob-
ri gospodarski kazalci odra-
zili na vmesnih kongresnih 
volitvah jeseni 2018. »Vpra-
šanje je, ali se bo prepričanje 
ljudi obrnilo njemu v korist, 
tu mislim v povezavi z zad-
njo davčno reformo decem-
bra lani. Njegovi nasprotniki 
sicer pravijo, da je pisana na 
kožo bogatašem, kar ni čisto 

res. Povprečna štiričlanska 
družina naj bi zaradi refor-
me vsako leto privarčevala 
1.400 dolarjev. Če bodo ljud-
je v tem letu dejansko obču-
tili prihranek, se bo mogoče 
odnos do republikancev in 
Trumpa izboljšal.« 

Davek na dobiček je bil 
pod Obamo skoraj 37 odstot-
kov, Trump ga je znižal na 21 
odstotkov, kar je primerljivo 
z evropskimi državami. »Če 
se podjetju zniža davek za 
skoraj dvajset odstotkov, je 
to pomemben stimulans za 
podjetja. In kaj se je zgodi-
lo doslej? Trump pravi, da je 
tisoč podjetij že začelo deli-
ti bonuse med zaposlene. Če 
se bo ta trend nadaljeval in bo 
šlo to v tisoče, milijone zapo-
slenih, bodo ljudje videli, da 
njegove reforme tudi njim 
osebno prinašajo pozitiv-
ne stvari, potem se bo trend 
obrnil. Če bodo ljudje ime-
li višje plače, bodo tudi vo-
lili za republikance in bodo 
mogoče imeli tudi Trumpa 
malo raje.« Profesor Ferfi-
la poudarja še dva momen-
ta, ki sta negativna z vidika 
družbe, ne pa tudi posla. »V 
tej davčni reformi so spre-
jeli tudi dovoljenje za vrta-
nje nafte na Aljaski, okolje-
varstvene pregrade so torej 
padle, spodkopal pa je tudi 
Obamacare. Pomemben del 
Obamove zdravstvene refor-
me so bile namreč subvenci-
je, ki pa jih je Trump ukinil. 

Če ukineš subvencije, pos-
tane zdravstveno zavarova-
nje manj privlačno. Drugi 
dejavnik je pa spodkopava-
nje obveznosti zdravstvene-
ga zavarovanja. V davčni re-
formi je namreč predpisal, 
da ni potrebno obvezno za-
varovanje, temveč je to tvoja 
izbira.« Tako je Trump zape-
čatil usodo Obamacara. (Vir: 
MMC RTV SLO)

Sprt z mediji

Trumpove začetne teža-
ve so po mnenju prof. Ferfi-
le posledica dejstva, da ni bil 
doma v politiki. »A zdaj so se 
stvari umirile in pričakujem 
mirnejše nadaljevanje pred-
sedovanja. Je pa res, da še ni-
koli ni bil noben predsednik 
tako v sporu z mediji. Če si 
ves čas v sporu z mediji, oni 
vsako potezo, tudi tisto, ki ni 
tako slaba, napadejo …«

Čas skrajnežev

»V času skrajnosti zmaga-
jo skrajneži. Njihova ideo-
logija postane vera, kdor ne 
posnema njihovih stališč, je 
označen za odpadnika, here-
tika ali izdajalca, zmerneži 
na sredini pa so izbrisani.« 
Tako meni slovita kanadska 
pisateljica Margaret Atwood 
(1939) in zdi se, da se mar-
sikje po svetu dogaja prav to; 
ne le med »barbari«, tudi na 
kultiviranem Zahodu.

Trumpovo prvo leto
Minilo je eno leto od 20. januarja 2017, ko je ameriški predsednik Trump nastopil svoj mandat. Po svetu 
komentirajo njegov predsedniški slog in rezultate njegovega predsednikovanja. Ocene so zelo različne …

Donald Trump, kontroverzni predsednik ZDA – eni ga 
obožujejo, drugi ga ne morejo videti. / Foto: Wikipedija

Kaj bo s »sanjači« (ang. dreamers), okrog sedemsto tisoč 
Američani, ki so v ZDA prišli kot otroci in bi jih predsednik 
Trump najraje izgnal. / Foto: Wikipedija

Kanadska pisateljica Margaret Atwood in njen prvi italijanski 
založnik Mario Monti (Longanesi & C), Milano, 1976 
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Jože Košnjek

Pred vami je zadnje na-
daljevanje zgodbe o se-
demdesetletni zgodovi-
ni našega časopisa in mej-
nikih v njegovem razvoju. 
Bilo jih je kar nekaj, zad-
nji, ki sega v leti 2012 in 
2013, pa je bil nekaj poseb-
nega. Po slutnji, ki je pos-
tala realnost, da bo Gorenj-
ska banka svoj večinski de-
lež v podjetju Gorenjski 
glas prodala, je, kot je tis-
ti čas označila direktorica 
in odgovorna urednica Ma-
rija Volčjak, napočil »tre-
nutek streznitve«. Najbolj 
realna rešitev je bila: od-
kup večinskega deleža in s 
tem lastniška osamosvoji-
tev. Marijino vprašanje za-
poslenim je bilo enostavno: 
Ali ste za odkup in koliko 
denarja lahko kdo prispe-
va? Odločitev seveda ni bila 

enostavna, vendar je bila 
sprejeta. Zaposleni so pri-
spevali po svojih možno-
stih, za manjkajoči del kup-
nine pa je vstopil Domel iz 
Železnikov, ki je tudi sam 
napisal podobno lastniško 

zgodbo in ni pozabil, da je 
bil takrat Gorenjski glas 
na njegovi strani. Odloči-
tev velike večine zaposle-
nih v Gorenjskem glasu za 
nakup podjetja je bila zelo 
odmevna. Nekateri mediji 

v Sloveniji so ji skušali sle-
diti, vendar jim ni uspelo. 

Gorenjskemu glasu je 
predvsem zaradi zaupanja 
med vodstvom in zaposle-
nimi ter med zaposleni-
mi samimi ter zavedanja 

odgovornosti za »svoje« 
podjetje uspelo zagotovi-
ti zanesljivejšo prihodnost. 
Kot je povedal urednik Cve-
to Zaplotnik, se ta odgovor-
nost do podjetja kaže pri na-
videzno banalnih rečeh, ko 
na primer moškemu delu 
kolektiva ni odveč prijeti za 
lopato in odstraniti sneg s 
parkirišča …

In pogled naprej. Tudi v 
prihodnje bo časopis Go-
renjski glas postavljal v 
ospredje lokalne vsebine, 
kar najbolje ponazori vse-
binski moto Lokalna novi-
ca je kraljica. Ker ima časo-
pis razvejano, strokovno zre-
lo in odgovorno novinarsko 
mrežo, bo poskušal ostati 
tudi v prihodnje najbolj pri-
ljubljen časopis na Gorenj-
skem, prva izbira oglaševal-
cev in nepogrešljiv pri bral-
cih. »Želimo ostati odprti, 
zato so vaši predlogi, mne-
nja in pripombe vedno do-
brodošli. Le tako bo Gorenj-
ski glas še naprej naš skup-
ni časopis,« so besede o pos-
lanstvu Gorenjskega glasa. 
Novinarji smo srce časopisa. 

Tu bi rad spomnil na bese-
de direktorice in odgovorne 
urednice Marije Volčjak, ki 
jih je povedala na lanski ok-
tobrski proslavi ob sedem-
desetletnici izhajanja Go-
renjskega glasa pri Avseni-
ku v Begunjah. »Novinar-
sko delo je na prvi pogled 
preprosto, pravila je moč na-
pisati na eno stran papirja. 
Zato je razumljivo, da mar-
sikdo misli, da je lahko biti 
novinar. Toda za resnim no-
vinarstvom je veliko dela, 
znanja, izkušenj, dobre pre-
soje, natančnosti, preverja-
nja podatkov, predvsem pa 
je treba obvladovati svoj ego, 
ki ga moraš pustiti ob strani, 
da le opazuje, kaj si napisal, 
ne pa da ti narekuje članke.«

Moje pisanje o zgodovini 
časnika, s katerim živim že 
skoraj pol stoletja, je tudi iz-
raz spoštovanja in hvaležno-
sti do prav vseh, ki so v pre-
teklosti na različnih delov-
nih mestih gradili in razvija-
li Gorenjski glas, in do mo-
jih sedanjih sodelavcev in 
prijateljev, ki so odgovorni 
zanj. Hvala!

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (28) 

Odgovorni za svoje podjetje

Sodelavci Gorenjskega glasa v gostilni Avsenik ob praznični torti ob sedemdesetletnici 
časopisa. Naj bo takšnih tort čim več, tudi za stoletnico. / Foto: arhiv GG (Primož Pičulin)
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Danica Zavrl Žlebir

Joga je družina starodav-
nih hindujskih duhovnih 
urjenj, pri kateri z dihalni-
mi vajami, telesnimi polo-
žaji asanami in mentalnim 
osredotočanjem dosežemo 
telesno in duševno uravno-
vešenost. Tudi pri nas veli-
ko ljudi na ta način išče pot 
k sebi. Franceska Žumer z 
Bele pri Preddvoru, ki je v 
mlajših letih veliko hodila 
po hribih in tekla, se je v zre-
lejši dobi našla v jogi, kjer 
skozi fizično aktivnost kre-
piš koncentracijo in discipli-
niraš duh. Med različnimi 
vrstami joge, ki jih tudi pri 
nas prakticira vse več ljudi, 
je Franceska Žumer izbrala 
kundalini jogo. 

V pogovoru nam pojasni 
nekatere posebnosti kunda-
lini joge, ki jo je v Evropo leta 
1968 prinesel jogi Bhajan, 
v Sloveniji pa je bolj znana 
zadnje desetletje. Tudi pri tej 
vrsti joge je najpomembnej-
ši dih, z osredotočenjem 
nanj se začenja vsaka vadba. 
Na začetku izgovarjajo tudi 

mantre, zgoščene besede v 
sanskrtu ali jeziku gurmk, ob 
čemer izklopijo svoj um in se 
prepustijo kasnejši meditaci-
ji. S posebnimi položaji rok, 
mudrami, poskrbijo za pre-
tok energije po telesu. Sledijo 
vaje za ogrevanje, nato krija, 
določen program vaj, ki delu-
jejo na določene dele telesa, 
organe ali pa na telo kot ce-
loto. Krija sestoji iz posame-
znih asan. Temu sledi medi-
tacija, na koncu pa sprošča-
nje. Pri kundalini jogi asane 
spremlja tudi glasba in tudi 
vsakokratno prakso sklenejo 
s petjem manter in nekaterih 
pesmi. Franceska, ki govori o 
številnih pozitivnih učinkih 
vaj in meditacij, svoje vešči-
ne za krepitev telesa in duha 
nima le zase. Že skoraj šti-
ri desetletja dela v šolstvu: 
najprej je bila zaposlena na 
osnovni šoli v Cerkljah, po-
tem v domačem Preddvoru 
in krajši čas na kranjski gim-
naziji, sedaj pa že več kot dve 
desetletji na ljubljanski šoli 
v Poljanah, kjer je knjižni-
čarka, poleg tega pa otrokom 
nudi tudi individualno učno 

pomoč. »Kundalini jogo, pri-
rejeno za potrebe osnovno-
šolskih učencev, lahko us-
pešno vključimo tudi v vzgoj-
no-izobraževalno delo,« je 
prepričana sogovornica, ki 
je to možnost novembra lani 
predstavila na festivalu kun-
dalini joge. »V šoli sem uve-
dla interesno dejavnost joge, 

ki je skozi zgodbo, glasbo 
in slikovno gradivo prireje-
na za najmlajše.  Jogo obi-
skuje manjša skupina otrok 
prve triade in v veliko veselje 
mi je, s kakšno radostjo, ra-
dovednostjo in užitkom se 
ji predajajo. Pri tem uživam 
tudi sama. Trdim, da bi mo-
ral vsak učenec imeti v šolo 

vsaj eno navdušujočo dejav-
nost, predmet ali pa učitelja, 
ki bi ga navdihoval, da bi mu 
bila šola vabljiva. Če bom vsaj 
enemu takšen navdih jaz ali 
dejavnost, s katero se ukvar-
jam, bom vesela.«

Pred otroki je vse več zah-
tev, kar jih peha tudi v različ-
ne stiske. Težko se sprostijo, 

umirijo in zberejo, mno-
gi imajo težave pri učenju, 
omajani sta njihova samo-
podoba in samozavest. Tudi 
s prakso joge jim je mogoče 
pomagati, da si izboljšajo fi-
zične in psihične sposob-
nosti. »Pred vadbo joge ot-
roke najprej skušam umiri-
ti z dihanjem. Vsakokrat jih 
pritegnem z zgodbico, k vsa-
ki sodi tudi karta s sliko polo-
žaja, ki ga zavzamejo pri jogi. 
V knjižnici imamo tudi pla-
kat z jogijskimi položaji. Po 
opravljeni praksi zapojemo 
pesem in se zahvalimo drug 
drugemu. Zadovoljna sem, 
ko vidim, da jim je to počet-
je v veselje in da jim pomaga 
razrešiti kako težavo. Z njimi 
delam v zjutraj v ponedeljek 
in ta čas izrabim tudi zato, 
da skupaj naredimo načrt 
za prihajajoči teden, si pove-
mo, da zmoremo, da bomo 
uspešni pri preverjanjih  in 
bomo uživali v tednu pred 
seboj,« razmišlja Franceska. 
To potrebujejo otroci in tudi 
odrasli. Slednjim namenja 
ure kundalini joge vsako sre-
do na Beli.

Joga, ki umiri tudi nemirne otroke
Franceska Žumer z Bele se že nekaj let ukvarja s kundalini jogo, a ne le sama, pač pa uči tudi druge. Poleg odrasle skupine na Beli z manjšo skupino otrok 
dela tudi na ljubljanski osnovni šoli, kjer je zaposlena. 

Franceska Žumer

Maša Likosar

Barbara Ribnikar, ki pri-
haja iz Gorič pri Golniku, se 
je nad gledališko igro navdu-
šila že v osnovni šoli. V gi-
mnazijskih časih je igrala v 
dramskih krožkih in Šolski 
impro ligi ŠILA. Predstave 
v Prešernovem gledališču, 
kjer je bila več let abonentka, 
je doživljala zelo intenzivno, 
začutila je strast in odločila 
se je, da bo igralstvo njena 
življenjska pot. Po končani 
Gimnaziji Kranj se je vpisa-
la na Akademijo za gledali-
šče, radio, film in televizijo, 
kjer je obiskovala letnik pro-
fesorjev Matjaža Zupančiča 
in Borisa Ostana.

Privlačijo jo raznovrstni 
gradniki gledališča, tudi 
ples, petje in pisanje. Pripa-
dnost gledališkemu ansam-
blu, delo v tujini, medijska 
izpostavljenost in filmska 
umetnost niso njene priori-
tete. “Šla sem na dve avdiciji 
za vlogo v TV seriji, a nisem 
bila sprejeta. Res pa je, da 
sem trenutno predana gle-
dališču, predvsem zato, ker 

rada občutim neposreden 
stik z občinstvom.”

Po akademiji je bila eno 
sezono članica Mestnega 
gledališča ljubljanskega in 
na njihovem odru je prvič 
nastopila še med študijem 

v sezoni 2011/2012. V Pre-
šernovem gledališču, kjer 
se počuti najbolj doma-
če, je krstni nastop odigra-
la leta 2008 kot Liesl v mu-
zikalu Moje pesmi moje sa-
nje. Od leta 2014 deluje kot 

samozaposlena v kulturi in 
nastopa tako v institucional-
nih kot v neodvisnih projek-
tih. Sodelovala je v produk-
cijah Gledališča Glej, Drame 
SNG Ljubljana in Maribor, 
Slovenskega mladinskega 

gledališča, Lutkovnega gle-
dališča Ljubljana, Anton 
Podbevšek Teatra, Zavoda 
Margarete Schwarzwald in 
Zavoda Federacija.

“Slovenski prostor je tako 
majhen, da se vsi med seboj 
poznamo. Režiserji poznajo 
naše delo in sposobnosti in 
nas glede na to povabijo k so-
delovanju. Poznanstva so pri 
nas zelo pomembna,” pripo-
veduje Barbara: “Vlada pa ob-
čutek, da moramo igralci vsa-
ko delo sprejeti, ker bi sicer 
izpadli iz igre, če bi enkrat 
rekli ne. Na neodvisni sceni 
se hitro ujameš v producira-
nje veliko predstav z malo po-
novitvami za malo denarja.” 
Barbara se je sistemu uprla, v 
tem poklicu ne ostaja za vsa-
ko ceno, vloge sprejema gle-
de na lastno počutje in trenu-
tni navdih, ne želi biti prena-
sičena z delom.

Za vlogo Ženske v diplom-
ski predstavi Potohodec Da-
neta Zajca v režiji Zale Sajko 
je prejela akademijsko Pre-
šernovo nagrado in nagrado 
za najboljšo žensko vlogo na 
festivalu Setkání/Encounter 

v Brnu. “Z Zalo se ogrom-
no pogovarjava o tem, kaj 
nas žene, da delamo gleda-
lišče, in kakšno je gledali-
šče prihodnosti. Bili sva so-
šolki, zdaj sva dobri prijate-
ljici in z njo najraje sodelu-
jem, pod njeno taktirko na-
stajajo predstave, ki so struk-
turno zagonetne in specifič-
no izvirne, v njih se odseva 
zrel in kompleksen pogled 
na medij gledališča.” Barba-
ri sta bila veliki igralski vzor 
tudi preminula Gašper Tič 
in Jernej Šugman. 

Lani si je vzela premor, 
ker je v sebi čutila praznino. 
“Igralci smo danes soočeni z 
novim načinom dela, veliko 
je improvizacije, v vlogo mo-
raš vnesti velik del sebe, po-
memben je bogat svet asoci-
acij in s tem se nisem znala 
spopasti,” pravi Barbara. Le-
tos pripravljajo z Zalo Sajko, 
Tinesom Špikom in Miran-
do Trnjanin eksperimental-
no predstavo v Gledališču 
Glej, v aprilu pa bo ponovno 
nastopila tudi v Anton Pod-
bevšek Teatru v projektu o 
Srečku Kosovelu.

Sramežljiva igralka velikega talenta
Barbara Ribnikar je igralka, ki zase pravi, da je zelo sramežljiva, kar ji včasih prinese zelo plodovit nastop, saj ravno s sramežljivostjo dostopa do 
podrobnosti, ki odprtemu človeku ostanejo prikrite. 

Barbara Ribnikar v vlogo vedno vnese delček sebe. / Foto: Maša Likosar
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Jasna Paladin

Robert Slapar se je vodi, 
svoji veliki ljubezni, zapi-
sal že v zgodnjem otroštvu 
in še danes ugotavlja, da je 
to preprosto element, v kate-
rem se zares najde in uživa. 

»Plavati sem se naučil 
še pred dopolnjenimi peti-
mi leti starosti – in to pov-
sem sam, nato pa sem bil kar 
perspektiven plavalec in va-
terpolist pri Plavalnem klu-
bu Kamnik in že takrat sem 
imel sposobnost plavati ek-
stremno dolge razdalje. V ta 
čas segajo tudi moje sanje, ki 
si jih želim uresničiti že prak-
tično vse svoje življenje – 
preplavati Jadransko morje. 
To so bile do nedavnega uto-
pične sanje nekega mulca, ki 
pa zdaj počasi postajajo res-
ničnost,« začne Robert Sla-
par, tudi velik ljubitelj ume-
tniške fotografije in terapevt 
tradicionalne kitajske tuina 
masaže. Svoje navdušenje 
za plavanje na dolgih razda-
ljah je doslej uresničeval na 
različne načine. Leta 2010 

je bil s slovensko veteransko 
plavalno reprezentanco na 
svetovnem veteranskem pr-
venstvu na Švedskem, kjer 
je plaval v šestih disciplinah, 
leta 2011 pa je v enem kosu, 
v enem dnevu oz. v slabih 14 
urah in pol, preplaval 46 ki-
lometrov slovenske obale. 

V cilj je prišel povsem čil in 
zdrav in takrat se je tudi odlo-
čil, da je dozorel čas za ures-
ničitev mladostniških sanj. 
Zaradi zahtevnih priprav je 
tudi zamrznil svoj status sa-
mostojnega podjetnika in 
zadnje leto in pol se v celo-
ti posveča pripravam na svoj 

plavalni maraton po Jadran-
skem morju.

»Mladih maratonskih pla-
valcev praktično ni, saj je fi-
zična pripravljenost zgolj en 
nivo od štirih, ki jih imamo. 
Dozoreti moramo tudi ču-
stveno, psihično in duhov-
no. Zgolj fizično se takih 

podvigov niti ne da natreni-
rati, saj smo ljudje s svojimi 
geni fizično v vodi zmoglji-
vi zgolj tri do štiri ure, več pa 
zmoremo zgolj s trdno psi-
hično pripravljenostjo,« pra-
vi 55-letnik, ki v zadnjih le-
tih več časa kot v rodnem Ka-
mniku preživi v slovenski in 
hrvaški Istri.

Načrt za plavanje po Ja-
dranskem morju je že na-
tančno dodelan. Od Kopra, 
kjer bo prvič skočil v vodo, 
do Prevlake, kjer bo zaključil 
zadnjo etapo, ga čaka več kot 
tisoč kilometrov. Razdelil jih 
bo v 66 dnevnih etap. Vsak 
dan bo v vodi pet ur, v tem 
času pa bo preplaval pred-
vidoma 15 kilometrov, in to 
brez vmesnih postankov. Pri 
podvigu ga bo spremljala ne-
kajčlanska ekipa, ki pa jo še 
sestavlja, zato k sodelovanju 
vabi vse, ki se mu želijo pri 
tem podvigu pridružiti. Jadr-
nico s štirimi ležišči že ima, 
saj je pred dvema letoma ku-
pil svojo, staro poliestrsko, in 
nedavno tudi končal temelji-
to obnovo. 

Plaval bo kakih dvesto me-
trov od obale, kjer bo najmanj 
plavalcev in plovil, dovoljenja 
za svoj podvig še pridobiva, in 
čeprav se zaveda, da mu lah-
ko plavanje močno otežijo to-
kovi, vetrovi in valovi, večjih 
skrbi nima. »Če bo vremen-
ska napoved slaba, bom pla-
vanje začel ponoči ali pa po-
zno popoldne, odvisno od na-
povedi. Priznam pa, da sla-
bih scenarijev sploh nimam v 
mislih, saj s takim pristopom 
ne bi niti začel. Verjamem, da 
mi bo uspelo.«

Trenira največ v okolici 
Novigrada, poleg plavanja 
tudi teče in kolesari. Trener-
ja nima, dela po svojem ob-
čutku, sledil pa je tudi pod-
vigom hrvaške legende ma-
ratonskega plavanja Velj-
ka Rogošića, ki je kot edini 
do sedaj preplaval Jadran-
sko morje, a le po hrvaškem 
ozemlju.

Svoj projekt je poimeno-
val Naš modri planet, tudi 
tvoj, saj želi opozoriti pred-
vsem na pomen varovanja 
naših morij in oceanov.

Preplaval bo tisoč kilometrov
Robert Slapar iz Kamnika se je pri petinpetdesetih letih odločil uresničiti svoje sanje iz zgodnje mladosti – po dolžini preplavati Jadransko morje. Konec 
junija se bo tako lotil domnevno najdaljšega etapnega plavalnega maratona v zgodovini maratonskih plavanj na morjih in v šestinšestdesetih dneh preplaval 
več kot tisoč kilometrov.

Robert Slapar na svoj maratonski plavalni podvig Naš modri planet, tudi tvoj opozarja tudi 
s pomočjo svojih umetniških fotografij z motivi morja.

Maja Bertoncelj

Smučarska tekačica Ka-
tja Višnar se trenutno po-
sveča pripravam na olim-
pijske igre. V Pjongčangu 
bo sprint v njeni močnejši 
klasični tehniki. Upa na do-
ber rezultat. Blejka večji del 
leta preživi na Norveškem, 
kamor jo je popeljala ljube-
zen, njen zaročenec Ola Vi-
gen Hattestad. Pred dobri-
ma dvema letoma se jima 
je rodil prvorojenec Ludvig. 
Po tekmi svetovnega pokala 
v Planici sva se pogovarjali o 
življenju na severu Evrope.

»Lahko bi rekla, da je Nor-
veška moj dom peto leto, od-
kar sva kupila hišo. Se pa 
kljub temu na severu ne po-
čutim še čisto domače. Moje 
življenje je še vedno tesno 
povezano s Slovenijo, kjer 
imam zaposlitev, klub, eki-
po, smučarsko zvezo ... Mor-
da je nekoliko drugače, od-
kar hodi Ludvig na Norve-
škem v vrtec, saj smo v stiku 
z ostalimi starši, več je dru-
ženja. Ko grem na Norveško 
– in tudi ko grem v Sloveni-
jo – rečem, da grem domov,« 

je pojasnila 33-letna športni-
ca. Njen norveški dom je 
v vasi Mesnali, ki je v bliži-
ni Lillehammerja in Sjusjo-
ena. »Sjusjoen je meka za 
smučarski tek z več kot tris-
to kilometrov urejenih teka-
ških prog. Pogoje za trening 
imava res izjemne,« je pove-
dala, v nadaljevanju pogo-
vora pa dodala nekaj besed 
na temo njenega tekaškega 
napredka po selitvi na Nor-
veško: »Veliko je bilo že to, 
da sem spoznala Olo, nji-
hov način ne samo trenin-
ga, temveč pogled na tek na 
smučeh na splošno. Na Nor-
veškem je to šport številka 
ena. Odkar sem na Norve-
škem, sem ta šport še bolj 
vzljubila, verjamem v napre-
dek in vztrajam naprej.« Na 
vprašanje, ali je kdaj misli-
la, da bo živela v tujini, je od-
govorila: »Ne, še sedaj tega 
ne morem reči, saj se veli-
ko selimo, nikjer nismo us-
taljeni. Bomo videli, kako se 
bomo odločili po koncu na-
jine športne kariere. Ko bo 
šel Ludvig v šolo, se bo tre-
ba nekje ustaliti, do takrat 
pa bi rada čim več potovala 

in prišla čim večkrat v Slo-
venijo.« Obstaja tudi mož-
nost selitve nazaj? »Ta mož-
nost je. Slovenija, moj rod-
ni kraj Bled, nama je obema 
všeč, oba se tukaj dobro po-
čutiva. Ne vem še, kje bomo, 
a tukaj, kjer imava hišo se-
daj, ne bomo ostali. Lokaci-
jo sva izbrala zaradi odličnih 
pogojev za trening, je pa pre-
daleč od obeh družin,« pravi 
Višnarjeva, ki se tudi na Nor-
veškem dobro počuti: »Je pa 
res, da smo Slovenci bolj od-
prti, hitreje povabimo na 
kavo. To na Norveškem mal-
ce pogrešam, sem pa vseeno 
dobila veliko prijateljev.« Na 
Norveškem je tudi rodila, 
in kot pravi, je imela le dob-
re izkušnje: »Lepo so skrbe-
li zame.« 

V Planici smo opazili, da 
ji norveščina ne dela težav. 
»Pogovorno mi teče, za kaj 
več pa se bo treba usesti, se 
naučiti slovnice. Nisem bila 
na nobenem tečaju, učila 
sem se sama, sem se pa zelo 
zavzela pred Ludvigovim 
rojstvom, da sva se z Olo za-
čela pogovarjati po norveško, 
da ne bi bilo v našem domu 

še tretjega jezika, torej poleg 
norveščine in slovenščine še 
angleščina,« je pojasnila in 
dodala, da pa Ola slovenšči-
ne ne zna veliko: »Se je lo-
til učenja, a je obupal, je bilo 
prezahtevno. Mislim, da se-
daj skupaj z Ludvigom spoz-
navata slovenske besede.« 
Ludvig z mamo komunici-
ra v slovenščini, z očetom v 
norveščini. Na Norveškem 
hodi v vrtec. »V vrtcu je do 
treh in do takrat sva midva 

že s treninga in počitka, po-
poldan izmenjaje opraviva 
še en trening, ob koncih te-
dnov imava pomoč staršev,« 
še pove Višnarjeva. Ludviga 
uvajata tudi že v tek na smu-
čeh. »Če sem jaz na smučeh, 
bi bil tudi on. Mu je všeč, a 
odvisno od dneva. Nekaj 
časa hodi s smučmi, potem 
bi pa raje gledal teptalnik,« 
pove z nasmeškom. Sinu 
posveti skorajda ves pros-
ti čas: »Trening, počitek in 

Ludvig. To so moje običaj-
ne dnevne aktivnosti. Zelo 
rada sem z njim, mi da ve-
liko energije. Kadar ga na 
tekmah ali pripravah ni zra-
ven, je kar čudno. Takrat po-
čivam in berem knjige, da si 
naberem dodatne energije.«

Želimo ji, da bi imela na 
olimpijskih igrah energije 
čim več. Kakšen nasvet ji bo 
zagotovo dal tudi Ola, olim-
pijski prvak v sprintu iz So-
čija, kjer je bila Katja deveta.

Slovenska tekačica na Norveškem 
Blejka Katja Višnar zadnja leta živi na Norveškem, kamor jo je pripeljala ljubezen. Kot pravi, se tudi na severu Evrope dobro počuti. 

Katja Višnar (desno) z zaročencem Olo Vignom Hattestadom v Planici / Foto: Gorazd Kavčič



petek, 26. januarja 201820

Ana Šubic

Luksemburg je ena naj-
manjših evropskih držav. S 
površino 2.586 kvadratnih 
kilometrov je približno osem-
krat manjša od Slovenije. 
Med okoli 580 tisoč prebival-
ci, skoraj polovica naj bi bila 
tujcev, je tudi od šeststo do se-
demsto Slovencev. Marsikdo 
dela v evropskih institucijah, 
vse več pa se jih tja priselju-
je tudi zaradi dela v gospodar-
stvu. Med slednjimi sta mla-
da zakonca Kalan: Gašper, ki 
prihaja iz Šenčurja, in njego-
va žena Barbara, po rodu Do-
lenjka, ki sta pred selitvijo ži-
vela v Zalošah, vasici v občini 
Radovljica. Kako je živeti v eni 
najbogatejših držav na svetu, 
kakšne so plače, najemnine 
in drugi življenjski stroški, 
smo se pogovarjali z 28-let-
nim Gašperjem. 

Zaradi službe ste se novem-
bra 2016 z ženo Barbaro pre-
selili v Luksemburg. Kje sta 
zaposlena, je bila odločitev 
za selitev težka?

»Zaposlena sva v podje-
tju Goodyear, delava v oddel-
ku kakovosti, jaz v razvojnem 
centru, žena pa v tovarni to-
vornih plaščev. Sva univerzi-
tetna diplomirana inženirja 
elektrotehnike, sicer sedaj de-
lava na drugem področju. Za 
selitev sva se odločila zaradi 
ekonomskih razlogov. Ker sva 
ponudbo za delo dobila oba, je 
bila odločitev dokaj enostav-
na. O tej situaciji sva govori-
la že pred selitvijo in sva bila 
nanjo tudi nekako pripravlje-
na, seveda pa na začetku malo 
oklevaš, saj gre za veliko spre-
membo v življenju.«

Živita v mestecu Diekirch z 
okoli 6.700 prebivalci. Za-
kaj sta se odločila zanj?

»Glavnega pomena nama 
je bila oddaljenost od delov-
nega mesta. Delava v mestu 
Colmar Berg, z avtomobilom 
potrebujeva do tja samo de-
set minut. Diekirch je v Lu-
ksemburgu najbolj znan po 
pivovarni in pustnem karne-
valu Cavalcade, ki ga obišče 
tudi do deset tisoč ljudi. Mes-
to ima dobro urejeno infra-
strukturo. Center je posebej 
živ od maja do septembra, 
saj sta tik na obrobju mesta 
kampa, ki sta v tem času sko-
raj polno zasedena. Na voljo 
je veliko urejenih sprehajal-
nih poti ob reki, kolesarske 
poti pa so speljane po celem 
Luksemburgu. Ker sva lju-
bitelja narave in ne marava 
gneče v mestih, je za naju to 
odlična lokacija.«

Kako vama je všeč štirideset 
kilometrov oddaljena pre-
stolnica Luksemburg, kjer je 
sedež več pomembnih usta-
nov EU?

»Center mesta ni velik, je 
zaprt za promet, je pa v bli-
žini večje parkirišče. Med 
njim in centrom je park, ki 
je kar oblegan v času lepe-
ga vremena. Mesto Luksem-
burg je bilo dvakrat razgla-
šeno za evropsko prestolni-
co kulture, v centru je kar ne-
kaj muzejev, galerij, gledali-
šč pa tudi katedrala Notre-
Dame. Včasih je bilo mes-
to obdano z obzidjem, kate-
rega ostanki so od leta 1994 
zaščiteni kot Unescova sve-
tovna dediščina. V strogem 
centru je nekaj trgovin višje-
ga razreda ter kar veliko lo-
kalov in restavracij. Delav-
nik trgovin med tednom je 
do 18. ure, ob nedeljah so 
običajno zaprte, z izjemo 
nekaj nedelj v letu. Na sploš-
no je center prijeten s pre-
pletom zgodovine in sodob-
ne arhitekture. Midva se tja 
odpraviva občasno, na kak-
šen dogodek ali pa zgolj na 
kavo.«

Luksemburg je ena najboga-
tejših držav v Evropi. Je živ-
ljenje tam veliko boljše kot v 
Sloveniji?

»Življenjski standard je 
zagotovo višji. Midva sicer 
bistvene razlike nisva ob-
čutila. Tudi v Sloveniji sva 
imela solidni službi, tako da 
si tudi sedaj kaj bistveno več 
ne privoščiva, je pa res, da 
na koncu meseca lahko dava 
več na varčevalni račun. Sva 
pa opazila, da tu ljudje na 
splošno veliko hodijo na ve-
čerje in kosila po restavraci-
jah. Tudi njihovi dopusti so 
bolj eksotični, pogostejši in 
dražji, kot si jih večina v Slo-
veniji lahko privošči.«

In kakšne so v Luksembur-
gu plače?

»Ljudje so malce skriv-
nostni glede plač in se o tem 
ne govori kaj dosti. S sple-
ta pa lahko razberemo, da 
je bila julija lani minimalna 
plača 1.998 evrov, povpreč-
na pa 4.300 evrov bruto.«

So pa življenjski stroški ver-
jetno precej višji?

»Življenjski stroški, hra-
na, elektrika, komunala, te-
lekomunikacijske storitve 
so primerljive oz. kar enake 
kot v Sloveniji. Lidl je deni-
mo v obeh državah enak. Go-
rivo za vozila je cenejše kot v 
Sloveniji. Najemnine so viš-
je, za dokaj novo tri sobno 

stanovanje na severu deni-
mo od tisoč do tisoč dvesto 
evrov brez stroškov. Zdra-
vstvo je v Luksemburgu zelo 
dobro urejeno. Zdravnika 
si izbereš sam, tako da dol-
gih čakalnih dob ni. Obisk 
zdravnika plačaš takoj, a ti 
okrog osemdeset do devet-
deset odstotkov zneska po-
vrnejo iz zdravstvene bla-
gajne. Če si zaposlen, imaš 
krito obvezno zavarovanje, 
ki omogoča prej omenjeno, 
tako da dodatna zavarovanja 
niso potrebna, so pa na vo-
ljo. Storitve, na primer fri-
zerske, kozmetične …, so 
dražje, kar je pričakovano, 
saj imajo tisti, ki jih opravlja-
jo, višje plače. Tudi bančne 
storitve, med drugim vode-
nje računa, so dražje. Vstop-
nine za bazen, muzeje, gra-
dove pa so cenejše kot v Slo-
veniji.«

Menda je v Luksemburgu 
veliko dobrih restavracij. 
Obstaja kakšna kulinarična 
posebnost?

»Na to težko odgovoriva, 
ker restavracij ne obiskuje-
va pogosto. Poleg tega pra-
vih luksemburških restavra-
cij ni veliko, a sva na raznih 
festivalih in dogodkih dobi-
la občutek, da so kulinarično 
podobni Nemcem. Lahko se 
sicer motiva.«

Koliko približno stane večer-
ja? Pa pivo, kava?

»Odvisno od tega, kje in 
kaj ješ. Večerja za dva, pica, 
testenine, burger ter pivo ali 
kozarec vina stane okrog šti-
rideset evrov, v restavraci-
ji višjega standarda pa oko-
li osemdeset do sto evrov. 
Za kavo je treba odšteti okoli 

dva evra, za pol litra piva 4,5 
evra. Cene so približne, več 
ali manj na podlagi najinega 
okoliša, in so lahko v centru 
nekoliko višje.«

V Luksemburgu so kar trije 
uradni jeziki. Kateri se naj-
bolj uporablja v vsakdanjem 
življenju?

»Uporaba jezika je odvi-
sna od lokacije. V glavnem 
mestu in na jugu prevladuje 
francoščina, na severu, kjer 
sva midva, pa sta bolj v upo-
rabi nemščina in luksem-
burščina. Slednja je relativ-
no nov jezik, gre za meša-
nico nemščine in nizozem-
ščine z dodatki francoščine. 
Midva se več ali manj spo-
razumevava v angleščini s 
pomočjo nemščine, Barba-
ra pa se je tudi vpisala na 
tečaj francoščine. Vse ura-
dne stvari, prijavo prebivali-
šča, odpiranje računa, iska-
nje stanovanja, naročilo in-
terneta, se je dalo brez težav 
urediti v angleščini. Za ura-
dne stvari, ki jih lahko ure-
diš po spletu, kot so na pri-
mer davki, sta za obrazce na-
vadno na izbiro francoščina 
in nemščina. V teh dveh je-
zikih je večinoma tudi do-
kumentacija, ki prihaja na 
dom.«

Luksemburžani veljajo za 
hladne ljudi. So res?

»Luksemburg je multikul-
turna država in pravega Lu-
ksemburžana je težko sre-
čati. Veliko ljudi prihaja na 
delo iz sosednjih držav. Sam 
na delovnem mestu nimam 
sodelavca, ki bi bil Luksem-
buržan, žena pa le nekaj. 
Sem pa prave Luksemburža-
ne spoznal v vaterpolskem 

klubu v Diekirchu in lahko 
rečem, da se z vašo trditvi-
jo ne morem strinjati. Glede 
na zelo raznolike narodno-
sti v tej državi Luksembur-
žani nimajo težav s spreje-
manjem tujcev, vsaj glede 
na najine izkušnje.«

Ste Slovenci v Luksemburgu 
povezani?

»Obstaja skupina Sloven-
ci v Luksemburgu, ki organi-
zira različne dogodke. Konec 
januarja nas pride zabavat 
Boštjan Gorenc - Pižama.«

Kaj vama je v Luksemburgu 
všeč in kaj vaju moti? Morda 
kaj posebej pogrešata? 

»Všeč nama je, da je ''ze-
len'', veliko je narave, ure-
jenost kolesarskih in po-
hodnih poti pa je odlična. 
Všeč so nama tudi velikosti 
mest, po večini so majhna, 
brez gneč in težav s parkira-
njem. Prednost je tudi bli-
žina držav, kot so Nemčija, 
Francija in Belgija, tako da 
je ponudbe za izlete ob kon-
cu tedna dovolj. Moteča zna 
biti raznolikost jezikov, ki se 
uporabljajo, in se je tujcu v 
določenih situacijah težko 
prilagoditi. Najbolj seveda 
pogrešava družino in prija-
telje pa tudi gore in razgled 
na Gorenjskem.«

Koliko časa bosta ostala v Lu-
ksemburgu? Bi se tja prese-
lila tudi za stalno?

»Pred odhodom sva se od-
ločila, da ostaneva vsaj šti-
ri do pet let, saj po najinem 
mnenju v tem času lahko 
oceniš, ali je država primer-
na za stalno prebivanje. Za 
takšno odločitev pa je sedaj 
še prezgodaj.«

Luksemburžana težko srečaš
Multikulturna država s tremi uradnimi jeziki, »zelena« in z zelo visokim življenjskim standardom, kar ne čudi, saj gre za eno 
najbogatejših držav v Evropi in na svetu. To je Luksemburg, kamor se je pred dobrim letom preselil tudi Gorenjec Gašper Kalan  
z ženo Barbaro. Oba sta univerzitetna diplomirana inženirja elektrotehnike, zaposlena v Goodyearu.

Luksemburg je znan tudi po pravljičnih gradovih. Gašper in Barbara Kalan pred gradom 
Vianden, enim najlepših na severu države. / Foto: arhiv Gašperja Kalana

Luksemburžani 
naj bi veljali za 
hladne ljudi, 
s čimer pa se 
Gašper Kalan 
ne strinja. 
»Glede na 
zelo raznolike 
narodnosti 
v tej državi 
Luksemburžani 
nimajo težav s 
sprejemanjem 
tujcev, vsaj 
glede na najine 
izkušnje.«

Gašper 
Kalan
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Janž Khisl in njegov kranjski grad
Morda koga preseneča po-

datek, da grad Khislstein v 
Kranju ni bil nekdaj trdnja-
va plemenitega mogočne-
ža, ampak ena izmed kupčij, 
s katero je sin ljubljanske-
ga župana Vida Khisla Janž 
(v virih je prvič omenjen 28. 
januarja 1547) leta 1578 ku-
pil utrdbo (grad) v Kranju v 
sklopu obrambnega obzidja. 
Podjetnik Janž Khisl s Fužin 
pri Ljubljani ga je leta 1578 
prezidal v plemiški dvorec, ki 
je po njem dobil ime Khisl-
stein. Kasnejši lastniki gradu 
Khislstein so bili plemeni-
ti Mosconi in Ravbarji, v 18. 
stoletju Apfaltrerji in Auer-
spergi, kasneje pa vse do leta 
1913, ko je grad postal držav-
na last, družina Pagliaruzzi.

Janž (Hans, Janez) Khisl 
je bil ob smrti očeta še 

mladoleten, zato je z mater-
jo vodil očetove posle. Vodi-
la sta tudi obe steklarni, eno 
v Ljubljani in drugo na Fu-
žinah. Leta 1554 je po oče-
tu prešla v last Janža Khisla 
vas Hrušica pri Ljubljani. 
Kupil je mlin in zemljo ter 
vse pridružil svojemu gos-
postvu Fužine. Janž ni na-
daljeval očetove kariere tr-
govca, ampak se je usmeril v 
nakupe in prodajo zemljišč. 
Leta 1572 je nadvojvoda Ka-
rel Janžu podelil privilegij in 
z njim izključno pravico do 
steklarne na Kranjskem. Na 
Fužinah je imel poleg gradu 
v lasti še kovačijo, valjalnico 
irhovine, male fužine, ste-
klarno, v graščini navadni 
mlin in mlin za papir. 

V lasti oziroma zakupu je 
imel tudi druga gospostva. 

Bil je zakupnik gospostva 
Višnja Gora, zastavni la-
stnik Križ pri Tržiču, lastnik 
Novega dvora v Preddvo-
ru, zastavni lastnik mari-
borskega mestnega gradu 
in potem njegov zakupnik. 
V zastavni lasti je imel de-
želno-knežji fevd Konjice, 
bil je lastnik Slovenj Grad-
ca, Khislsteina, Lisičjega in 
Rotenturna v Slovenj Grad-
cu. V devetdesetih letih 16. 
stoletja si je kupil še Lan-
šprež, bil je najemnik Pišec 
in Sevnice ter zakupnik Po-
stojne. Zaradi Janževih pri-
zadevanj se je nadvojvoda 
Karel leta 1575 odločil za na-
kup rudnika živega srebra 
v Idriji. Z nakupom rudni-
ka je nadvojvoda postal go-
spodarsko in politično bolj 
samostojen v odnosu do 

notranjeavstrijskih dežel-
nih stanov.

Sredi osemdesetih let 16. 
stoletja je bil Janž Kiesel za-
gotovo med največjimi pose-
stniki in najbogatejšimi Kra-
njci. Leta 1561 mu je cesar 
Ferdinand I. izboljšal grb 
in podelil plemiški naziv ter 
pravico pečatenja z rdečim 
voskom. Leta 1569 je postal 
vitez in leta 1590 še baron. 
To čast si je najbrž prislužil s 
svojim službovanjem v Voj-
ni krajini in tudi s premiš-
ljenim posojanjem denarja 

cesarju. Bil je tudi podpor-
nik slovenske protestant-
ske književnosti. Večkrat je 
omenjen v krogu plemičev, 
ki so podpirali Primoža Tru-
barja.

Janž Khisl se je poročil trik-
rat. Prvič leta 1551 z Ano Lich-
tenberg, ki je kmalu po po-
roki umrla. Pred letom 1557 
se je poročil z Marijo Parade-
iser. V zakonu se jima je ro-
dilo enajst otrok. Ko je drugič 
postal vdovec, se je leta 1591 
poročil z Lucijo Stadl, s kate-
ro ni imel otrok.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Vrbi pri Žirovnici se je 22. 1. 1811 rodil ljubljanski 

škof Janez Zlatoust Pogačar. Spodbujal je razvoj 
verskega tiska. Leta 1864 je bil med  
ustanovitelji Slovenske matice. 

   V Poljanah nad Škofjo Loko se je 22. 1. 1877 rodil 
pisatelj in duhovnik Pavel Perko. 

   V Žirovnici se je 26. 1. 1797 rodil Matija Čop.  
Namesto utilitarnega nabožnega slovstva za kmete 
je zahteval posvetno literaturo za izobraženstvo.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Začeli so me dražiti, ali 
vem, kdo me je zaplodil. Ker 
le niso odnehali, sem jih na-
ravnost vprašal, koga toč-
no imajo v mislih. Vpraša-
nje jih je malo presenetilo, a 
so mi obljubili, da ga nasled-
njič pripeljejo s seboj. In so 
ga res. Možakar je bil manj-
še rasti, že precej v letih in 
prepit skoz in skoz. To je tvoj 
oče, so se smejali in ga pori-
vali proti meni. Ubogi člove-
ček, ki je komaj stal na no-
gah, tako je bil pijan, mi je 
čez čas, ko se je streznil, priz-
nal, da so mu plačali zato, da 
se mi zlaže …«

Janko nadaljuje s pripove-
dovanjem, zelo podrobno in 
natančno se ustavlja pri ne-
katerih prelomnih trenut-
kih: »Malo preden so me 
vpoklicali k vojakom, sem 
dobil službo pomožnega ku-
harja v neki gostilni. Delo je 

bilo nekaj svetlobnih let od-
daljeno od mojih želja. Ho-
tel sem postati fizik, razisko-
valec vesolja. Vedel sem, da 
sem sposoben, žal pa so mi 
povsod, kamor sem se obr-
nil, zavrnili prošnjo za šti-
pendijo. Ni mi kazalo druge-
ga, kot da sem zagrabil prvo 
priložnost. Vedel sem, da si 
moram za k vojakom prislu-
žiti vsaj malo žepnine. V go-
stilni so grdo delali z menoj. 
Ostal sem zaradi starega har-
monija, ki je stal v kotu, nih-
če pa ni nanj nikoli igral. Ve-
liko pozneje, ko sem že živel 
v Švici, sem gostom v hotelu, 
kjer je igral moj ansambel, 
pogosto pripovedoval zgod-
bo o tem harmoniju. Nekoč, 
ko je bilo zelo grdo vreme, pa 
ni bilo obiskovalcev, sem se 
usedel predenj in prsti so kar 
sami spolzeli po črno-belih 
tipkah. Imel sem zelo dober 
posluh in že po nekaj posku-
sih mi je uspelo, da so tudi 
drugi prepoznali Barčico po 
morju plava, ki sem jo posku-
šal zaigrati. Verjamete ali ne, 
v treh mesecih sem postal že 
pravi mojster samouk! Ne-
kateri gostje so mi še pose-
bej plačevali, da so me slišali 
igrati. Nekoč pa pristopi žu-
pnik, mi položi roko na ramo 
in mi predlaga, naj se ogla-
sim pri njem, v farovžu. Dejal 
je, da me bo naučil fines. Pa 
sem šel. Namesto učne ure 
se mi je začel vsiljivo pribli-
ževati. Bil je že ves slinast, ko 
mi je končno uspelo, da sem 
mu pobegnil. Sam sebi sem 
se gnusil ob misli, kaj bi se 
lahko zgodilo, pa se na srečo 

ni. A župnik še kar ni odne-
hal. Redno je začel prihaja-
ti na nedeljska kosila, ter me 
hvaliti pred drugimi, kako 
izvrsten kuhar sem. Hudob-
ni jeziki so župnikovo obna-
šanje hitro opazili. Žal pa so 
besede obrnili tako, da je bil 
žrtev on, jaz pa krivec. Deja-
li so, da od takšnega izmeč-
ka, kot sem jaz, ker pač pri-
hajam iz nemoralne družine, 
ker sem nezakonski, druge-
ga kot opolzkost tako in tako 
ni pričakovati. Pustil sem 
službo, doma pa sem se brid-
ko razjokal. Še dobro, da so 
me jeseni potem vpoklicali k 
vojakom ...«

»V Tuzli vojakom ni bilo 
z rožicami postlano. Dobi-
li smo pošvedrane čevlje, 
moji so bili še za dve števil-
ki preveliki. Hrana je bila 
zelo borna, zvečer nas je na-
mesto kopalnice čakalo le-
seno korito vode, v kateri je 
namakalo noge tristo ''peša-
dincev''. Oficirji so bili sadi-
sti, ponoči so nas metali iz 
postelj z ''uzbunami''. Na 
mesec smo dobili dva dinar-
ja, ''obuka'' pa je trajala šest 
mesecev. Vsak dan smo bili 
deležni obveznega pranja 
možganov, ki se mu je reklo 
''politična nastava''. A tudi 
to je minilo! Končno je pri-
šel dan, ko sem lahko odšel 
domov. Meseci, za katere še 
danes trdim, da so bili stran 
vržen čas, so minili kot blisk. 
Ničesar drugega si nisem za-
pomnil kot ''jebanja'' v gla-
vo. Tega je bilo pa obilo!

Mama (babica) me je bila 
zelo vesela. Prvič kar sem bil 

na svetu, se je zgodilo, da ni 
''rebevsala'', ko me je zagle-
dala. Izvedel sem, da je pra-
va mama postala vdova, da je 
na Gregorja padla smreka in 
ga ubila. Skomignil sem z ra-
meni, saj sem bil prepričan, 
da mi je med vrsticami žele-
la povedati, naj grem tja in 
mami ter njenim otrokom 
priskočim pomoč. Raje sem 
si poiskal delo. Po tistem, ko 
sem ji vsak mesec dal nekaj 
za hrano in stroške, mame 
ni več omenjala. Pri vojakih 
sem naredil vozniški izpit, in 
ko se mi je ponudila prilož-
nost za šoferja, sem jo zagra-
bil z obema rokama. Niti slu-
til pa nisem, da me bo prav 
''šoferska'' usoda zagrabila 
za vrat in mi uničila življenje.

Ob neki priložnosti – na iz-
let sem peljal učenke admi-
nistrativne šole – sem spoz-
nal Brigito. V oči mi je pad-
la zato, ker je imela podobno 
svetle, precej valovite lase kot 
jaz. Ko smo se ustavili na Mo-
stu na Soči, sem jo povabil na 
kavo. Zelo mi je bila simpatič-
na. Tudi ona je zardevala, ko 
sva se še potem, na avtobusu, 
sem in tja ujela z očmi. Četudi 
sem bil od nje več kot šest let 
starejši, je med nama zagore-
la velika ljubezen. Morala sva 
jo skrivati, saj sem bil jaz le 
en navaden šofer, njeni star-
ši pa so želeli, da gre študirat v 
Ljubljano. Postal sem slep in 
gluh, po službi, ko sem ob de-
setih zvečer razvozil še zadnje 
delavce, sem skoraj vsak dan 
naredil še trideset kilometrov 
do kraja, kjer je živela. Poča-
kal sem, da so njeni domači 

šli spat, potem je smukni-
la skozi zadnja vrata narav-
nost v moj avto. Tam sva ko-
vala načrte za prihodnost, po-
čela pa sva tudi druge reči … 
Tako se je zgodilo, da sva šla 
enkrat decembra ''do konca''. 
Strast je bila močnejša od pa-
meti. Brigita je zanosila in v 
trenutku, ko mi je povedala, 
je bilo lepe pravljice konec. 
Zame sicer ne, saj bi jo z ve-
seljem vzel k sebi domov in jo 
poročil. Ko nosečnosti ni več 
mogla skrivati, je o nama po-
vedala doma. Strašno je bilo. 
Kaj vse je morala uboga revi-
ca takrat pretrpeti! Odrasli so 
pa res živali, ko jim nepremi-
šljeno dejanje lastnega otroka 
prekriža načrte! A najhujše je 
šele sledilo. Povabili so me na 
pogovor. V trenutku, ko sem 
prestopil prag in ko sem jim 
povedal, kdo in od kod sem, 
je odraslim zastal dih. Starejši 
gospod, Brigitin dedek, pa je 
kriknil in se nezavesten zgru-
dil na tla. Bilo je tako čudno 
in grozljivo, da sem se pošte-
no ustrašil. Sem koga umoril, 
pa ne vem zato?! Vsi so bulji-
li vame, jaz pa nisem vedel, 
zakaj. Končno me eden od 
moških grobo prime za ramo 
in me posadi za peč. ''Nekaj ti 
bom povedal,'' mi reče. ''Po-
tem pa izgini skozi vrata, da 
te nikoli več ne vidimo!'' Si 
predstavljate, da bi vam gro-
zil nekdo, ki bi ga videli prvič 
življenju? Tako sem bil raz-
burjen, da sem komaj slišal, 
kaj mi je pripovedoval. Na-
zadnje pa le dojamem, da se 
je njihov ded nekaj motovilil 
okoli moje mame Tončke in 

da je velika verjetnost, da sem 
njegov nezakonski sin, sploh 
ker imam enako polt, široka 
ramena, barvo las. Nič mi ni 
bilo jasno. Kaj ti tujci sedaj go-
vorijo o mami Tončki, ki je že 
več let nisem niti videl?! Po-
tem me je prešinilo, da sem 
bil vendar nezakonski otrok, 
da nikoli nisem izvedel, kdo 
je moj oče … Da sem Brigitin 
stric? Sorodnik, pravzaprav?! 
Šok je bil prehud. Postal sem 
bel kot stena. Prinesli so mi 
kozarec vode, da sem prišel k 
sebi. ''Ta otrok se ne sme ro-
diti. Da ne bo 'kripl','' je na-
daljeval možakar, ki je bil oči-
tno Brigitin oče. Vsi drugi so 
se iz hiše medtem že pobra-
li. Slišal se je le Brigitin ne-
utolažljiv jok. Tisti, ki naj bi 
bil moj oče, je gledal skozi 
okno. Obnašal se je, kot da 
me ni. Počasi sem odprl vra-
ta in kot mesečen odtaval do 
avta. Zasovražil sem mamo, 
sebe, cel svet. 

Z Brigito se potem dolgo 
časa nisva videla. Čez kakšna 
dva meseca se je poročila, čez 
dobrih šest mesecev pa je ro-
dila hčerko. Vem, da je tudi 
moja, četudi so to ves čas taji-
li. To, da mi je lagala, sem ob-
čutil kot izdajstvo, ki ga nisem 
mogel preboleti. Po smrti 
mame (babice) leta 1982 sem 
šel v Nemčijo, od tam pa v Švi-
co. V tovarni, kjer sem se za-
poslil, sem začel kot navaden 
delavec, pred petimi leti, ko 
sem šel v pokoj, sem bil eden 
od direktorjev. Poročil sem se 
dvakrat, a ni bilo otrok. Vrnil 
sem se v domovino, obno-
vil sem rojstno hišo, trudim 
se navezati stike s svojo hčer-
ko. Vem, da je poročena, ima 
družino. Morda bo pristala na 
DNK-preiskavo? Tega si zelo 
želim. Imam precej premo-
ženja, komu ga naj zapustim, 
če ne lastnemu otroku?«

(Konec)

Bilo je nekoč, 2. del

Sem otrokov oče ali nisem?
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Diferenciacija filologije 
se kar naprej popravlja z na-
stankom novih interdiscipli-
narnih ved, med njimi je tudi 
etnolingvistika. Ta se je po-
sebno dobro ukoreninila v sla-
vistiki posebej z rusko in polj-
sko šolo. Medtem ko se prva 
po zaslugi Nikite N. Tolstoja 
in Svetlane Tolstaje z diahro-
no metodo usmerja v pretek-
lost tja do mitologije, se dru-
ga pod vodstvom Jerzyja Bart-
minskega spogleduje s ko-
gnitivnim jezikoslovjem in 
jo s sinhronim pristopom 
bolj privlačijo sodobne teme. 
Etnolingvistika po slovensko 
skuša v posameznih poglav-
jih slediti njuni metodolo-
giji, še prej pa ozavestiti vlo-
go revije Wörter und Sachen 
(1909) do nastopa nacizma 

in Matije Murka pri konstitu-
iranju novo imenovane stro-
ke. Poleg tega ne želi prezre-
ti posebnih okoliščin, v kate-
rih se slovenski jezik na vseh 
štirih straneh neba bojuje 
za svoj obstoj. Avtorica očr-
ta predzgodovino slovenske 
etnolingvistike na slovenskih 
tleh. Najbolj drzen je bil da-
nes pozabljeni Davorin Trste-
njak, terensko najbolj zanes-
ljiv Fran Erjavec, Matija Mur-
ko pa znanstveno tako prodo-
ren, da ga je nemška filologi-
ja povabila v uredništvo revi-
je Wörter und Sachen, ki je s 
sodelovanjem številnih naro-
dnih filologij utirala pot da-
našnji etnolingvistiki. V dru-
gi polovici 20. stoletja sta za 
slovensko etnolingvistiko naj-
bolj zaslužna, le da se nista te-
oretično opredeljevala do nje, 
akademika Milko Matičetov 

in Pavle Merku. Na naklo-
njenost vanjo zajetim vpraša-
njem je najbrž vplivala njuna 
lastna izkušnja o stiku dveh 
narodov in dveh jezikov. Her-
ta Lausegger z Inštituta za sla-
vistiko Univerze v Celovcu se 
sodobni zamisli etnolingvisti-
ke približuje s številnimi krat-
kimi dokumentarnimi filmi 
o posameznih kmečkih de-
lih med koroškimi Sloven-
ci. Informatorji pred kamero 
v živo poimenujejo posame-
zne predmete in obnavljajo 
delovne postopke tradicional-
nih kmečkih panog, kar pri-
de prav predvsem za ohranja-
nje besedišča iz slovenskih 
(in nemških) koroških nare-
čij …«

Tako je na spletni strani 
Založbe ZRC predstavljen 
uvodni del nove knjige Ma-
rije Stanonik o »predzgodo-
vini slovenske lingvistike«. 
Sledijo njene posebnosti 
na narodni, lokalni in oseb-
ni ravni. Celoto te vede seve-
da lahko oriše le oseba, ki jo 
res pozna – avtorica knjige, 
prva dama slovenske etno-
lingvistike. / »Etnolingvisti-
ka (včasih imenovana tudi 
kulturna lingvistika) je po-
dročje lingvistike, ki prou-
čuje odnos med jezikom in 
kulturo ter načine, kako raz-
lične etnične skupine do-
jemajo svet. Je kombinaci-
ja lingvistike in etnologije.« 
(Wikipedija)

Nove knjige (418)

Etnolingvistika po slovensko

Marija Stanonik, Etnolingvistika po slovensko, 
Založba ZRC, Ljubljana, 2017, 328 strani

Alenka Bole Vrabec

Letos mineva 180 let od 
kronanja kraljice Združe-
nega kraljestva Viktorije, ki 
je vladala eni tretjini prebi-
valstva in eni četrtini oze-
melj na našem planetu 61 
let. (1819–1901). Za kralji-
co so jo okronali leta 1838. 
Njenega moža, ki je priha-
jal iz majhne, a pomembne 
nemške kneževine Saška-
-Coburg in Gotha, Angleži 
niso posebej marali, čerav-
no se je njihovo mnenje po-
tem spremenilo. Albert je 
veliko dal na šolanje, zani-
mal se je za najnovejše teh-
nične dosežke in pospeše-
val umetnost, njegova je bila 

zamisel o prvi svetovni raz-
stavi v Londonu 1851 in mu-
zeju uporabne umetnosti, ki 
danes med drugim dokazu-
je tudi dejstvo, kako se okus 
človeštva v dolgih obdobjih 
močno spreminja. Albert 
je bil do svoje smrti, umrl 
je star 42 let, kraljičin ne le 
mož, ampak tudi svetovalec. 
Angleži so se norčevali, da 
je vzel debelo kraljico samo 
zato, ker je imela debelo vre-
čo denarja. V 17 letih je Vik-
torija rodila devet otrok in 
Albert je bil poleg v porodni 
sobi, kar je bilo za tiste čase 
nezaslišano. Viktorija je bila 
hladna mati – kot tudi nje-
na mama. Imela je štiride-
set vnukov in 88 pravnukov, 
ki jih je diplomatsko oženila 
ali omožila v uglednih mo-
narhijah. Kraljica Elizabeta 
II. je njena prapravnukinja 
in jo je, kar zadeva leta vla-
danja, 2015 že prehitela. 

Ko je leta 1861 umrl Al-
bert, je kraljica neskončno 
in iskreno žalovala. Odela 
se je v črno – do smrti. Po-
ročila pa se je bila v beli ob-
leki in od takrat so se neves-
te začele oblačiti v belo. Ko 
so jo leta 1877 proglasili še 
za cesarico Indije, kjer niko-
li ni bila, je na kronanje pri-
šel mlad Indijec Abdul, ki je 
postal njen služabnik in uči-
telj jezika urdu, odkril pa ji 
je tudi dobrote karija. O tem 
nenavadnem prijateljstvu 
so lani posneli film Viktorija 
in Abdul. Resni kritiki niso 
navdušeni nad njim, vsi pa 
v en glas trdijo, da si ga velja 
ogledati zaradi neverjetno 
senzibilne in obenem moč-
ne igre angleške igralke Judy 

Dench, ki jo je Elizabeta II. 
že pred leti povišala v plemi-
ški stan. 

Viktorija je bila majhne 
postave in zelo debelušna, 
saj je silno rada jedla, v nje-
nem kosilu je bilo ponavadi 
sedem hodov, ki jih je pojed-
la v pol ure. Hiteti so mora-
li tudi drugi, saj so služabni-
ki pobrali krožnike, brž ko je 
pojedla. Angleži so pozabi-
li na strogo etiketo in o dobi 
kraljice Viktorije še vedno 
govorijo kot o »dobrih starih 
časih«.

 

Kari s krompirjem  
in cvetačo

Za 4 osebe potrebujemo: 
600 g krompirja v kockah 3 
cm, 800 g cvetače v rožicah, 4 
paradižnike – 500 g, 2 čebuli, 
20 g svežega ingverja, 2 zele-
na čilija, 2 stroka česna, 4 žli-
ce masla, 1 žličko kurkume, 1 
žličko karija, sol.

Krompir olupimo, razre-
žemo na kocke in damo v 
mrzlo vodo, da odda škrob. 
Cvetačo razdelimo na cvet-
ke, paradižnik grobo nare-
žemo.

Čebulo tenko narežemo, 
prav tako česen, ingver na-
ribamo. Na ogretem maslu 
steklasto popražimo čebu-
lo, česen, ingver in na trak-
ce zrezana čilija in meša-
mo, da čebula postekleni. 
Dodamo krompir in praži-
mo še tri minute. Nato do-
damo 150 ml vode, cvetačo, 
paradižnik, kari, zavremo, 
solimo in pustimo kuhljati 
15–18 minut oziroma dokler 
krompir ni kuhan. 

Pa dober tek! 

Kronanje

mizica, 
pogrni se

Dragocena vsebina, ki jo ponujajo bankomati, je očitno preveč mamljiva, tako da pri 
urgentni reševalni postaji v Kranju marsikdo talno oznako rdečega križa zamenja z znakom 
za parkiranje, namesto medicinskih pa se zadovolji s finančno injekcijo. Pa šalo na stran, 
na nujnih vožnjah reševalcev, kjer za ohranitev življenja šteje vsak trenutek, je izjemno 
pomembno, da so intervencijske poti proste in prehodne – parkirno mesto zato poiščimo 
drugje. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Letos mineva natanko 240 let od prvega vzpona na Triglav. Ta se je 26. avgusta 1778 na 
pobudo Žige Zoisa posrečil štirim domačinom iz Bohinja: rudarju z Gorjuš Luki Korošcu, 
rudarju iz Jereke Matevžu Kosu, lovcu na gamse Štefanu Rožiču in ranocelniku iz Stare 
Fužine Lovrencu Willomitzerju, ki je vodil odpravo. Od takrat je najvišji vrh Julijskih Alp 
osvojilo mnogo pohodnikov, prva ženska, takrat dvajsetletna Rozalija Škantar iz Srednje 
vasi, pa se je na vrh povzpela leta 1870. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič



Alenka Brun

T
omaž je šef in las-
tnik znanih Bri-
onov, kot radi na 
kratko poimenu-
jemo Restavraci-

jo in kavarno Brioni v Kran-
ju. Ne bomo se prav nič zlaga-
li, če rečemo, da njihove tor-
te poznajo po vsej Gorenjski, 
o značilni, hudi čokoladni, pa 
slišiš koga govoriti tudi na lju-
bljanskih ulicah.

Štirinajst let je že, odkar 
Tomaž Polenec domuje na 
kranjskih Brionih. Se je pa 
njegova kuharska pot v bis-
tvu začela že v otroštvu, začr-
tale so se smernice zanjo. 
Namreč, ko je bil še otrok, 
so se zaradi očetove službe z 
družino za nekaj let preseli-
li v Pariz. Druga kultura, hra-
na in vse, kar sodi zraven, ga 
je očaralo. Pa tudi v družini 
jim je bila kultura hrane in 
vina blizu, tako da je v nada-
ljevanju sledilo logično zapo-
redje: Tomaž se je odločil, da 
bo šel na srednjo gostinsko 
šolo. Spominja se, da »rezer-
ve« sploh ni imel. Kuhinja in 
kuhanje – to ga je zanimalo, 
to ga je vleklo. Potem je zna-
nje nabiral v domačih in tujih 
kuhinjah, na tečajih, dodat-
nih izobraževanjih, in ko se 
je takrat pokazala možnost 
za nakup današnje restavraci-
je in kavarne, so bili v družini 
dogovorjeni v nekaj minutah.

Zase pravi, da je najprej 
kuhar, potem vse ostalo. »Ker 
če me ne vidite v lokalu, sem 
v kuhinji ali spodnjih prosto-
rih, v slaščičarni.« Kot kuhar 
obvlada pravzaprav vse: od 
piškotov, do potice, mesa, rib 
... Torte, ki so nastale na zače-
tku – pred 14 ali 13 leti – so bile 

njegova ideja. Sicer so določe-
ne recepture fiksne: »Sacher 
je sacher, doboš je doboš,« 
pravi. Druge so nastale po 
občutku. Pravzaprav so nji-
hove torte, ki so danes relati-
vno znane in imajo morda že 
kar nekaj posnemovalcev v 
regiji, nastale pod Tomaževo 
taktirko. Še vedno ustvarja na 
podoben način: »Imam idejo, 
grem v spodnje nadstropje, 
jo razvijamo in naredimo tor-
to.« Včasih od ideje do končne 
torte mine le nekaj dni; če pa 
gre za kompleksnejšo, lahko 
sladki ustvarjalni proces traja 
tudi dalj časa.

Kot kuhar najraje dela z 
dobrimi sezonskimi surovi-
nami, ko nas je zanimalo, kaj 
najraje je sam, pa je le zami-
šljeno zamrmral, da je to kar 
težko vprašanje za kuhar-
ja. Povedal je, da mu je v bis-
tvu najbolj všeč kakšen dober 
provansalski kozji sir z dob-
ro figovo marmelado ali pa 
svežimi figami in kozarcem 

močnega, pikantnega rdeče-
ga vina. »In pa baguette,« še 
doda. »To mi je res najbolj 
všeč.«

Pri vsem mu pomaga sop-
roga Barbara. Tomaž skrbi za 
celotni program »hiše« ozi-
roma lokala, medtem ko je 
Barbara prisotna v strežbi, v 
kavarni, tudi v restavraciji. »Je 
v bistvu gonilna sila Brionov v 
ospredju.«

Tomaž je tudi oče in med 
pogovorom se pošali, da z 
družino več časa preživijo v 
lokalu kot doma. Kot gostinec 
je namreč vedno v pogonu. 
Nima ravno veliko dopusta, pa 
še tistega mora skrbno načrto-
vati. S tem se je sprijaznil in 
morda ravno zato takrat, ko 
praznuje, vzame prost dan ali 
dva. Da res vsaj malo »odklo-
pi«. Pravi, da si v takih trenu-
tkih privošči kakšno krajše 
kulinarično potovanje, dobro 
večerjo. Tokrat je razmišljal 
o sosednji Avstriji in name-
ro verjetno že uresničuje, saj 

smo se mi z njim pogovarja-
li dan pred rojstnim dnem. A 
da bi kaj načrtoval prav za svoj 
rojstni dan, kakšno posebno 
zabavo – je ni. Nam je pa nje-
gova soproga zaupala, da bo 
zanj doma pripravila dve torti, 
ob našem prihodu pa je ravno 
upihnil svečko na simpatični 
monoporcijski tortici. Mimo-
grede nam je Barbara še pri-
šepnila, da mu bo rojstnod-
nevno jutro polepšala z veli-
kim balonom, na katerem bo 
številka štirideset – da se mu 
bo dan začel humorno, okro-
gli obletnici primerno. Izve-
deli smo še, da je Barbara svoj 
štirideseti rojstni dan že pra-
znovala, in sicer junija lani. 
Tomaž sicer rojstnemu dne-
vu nazdravi s sodelavci v služ-
bi, drugače pa rad praznuje v 
družinskem krogu. »Za zdaj 
nimam nič v načrtu, lahko pa 
bo že jutri drugače,« ponovi 
in se nasmehne, medtem ko 
se soproga le navihano namu-
zne ...

NAJPREJ JE KUHAR
Kranjčan Tomaž Polenec je v sredo, 24. januarja, praznoval štirideseti rojstni dan. Sam ni ravno najbolj 
navdušen nad presenečenji, vendar smo dobili občutek, da tokrat brez rojstnodnevnih ne bo šlo.

Tomaž Polenec je 24. januarja praznoval štirideseti rojstni dan.

Alenka Brun

M
arca na veli-
ka platna 
prihaja nova 
dogodivšči-
na najbolj 

priljubljene čebelice na sve-
tu: čebelice Maje. Predpre-
miero in premiero pa bo 
najnovejša pustolovščina 
Čebelica Maja: Medene igre 
doživela v domačih kinema-
tografih že konec februar-

ja. Tokrat v Majinem panju 
vlada razburjenje. Poletja je 
konec in prišel je predstav-
nik Buzztropolisa z važnim 

sporočilom za kraljico. Bodo 
končno njen panj povabili 
na Medene igre?

V Cineplexxu pa 3. febru-
arja napovedujejo družinski 
dan z animiranim filmom 
Palčki pomagalčki. Med 15. 
in 17. uro otroke pričaku-
jejo z otroškim kotičkom 
s pobarvankami, baloni in 

poslikavami obraza. Kla-
ra (originalno Chloe, ki ji je 
slovenski glas posodila Tina 
Ogrin) in njena mama se 
selita. Ponovno, in to v raz-
padajočo staro hišo, polno 
vrtnih palčkov. Klara kma-
lu odkrije, da ima hiša skri-
vnost. Namreč, ko je neke-
ga dne po šoli sama doma, 
z radovednim sosedom Lia-
mom – malce nespretnim, 
a bistrim in zvitim najst-
nikom, za katerega bi Kla-
ra najraje videla, da jo pus-

ti na miru – ugotovita, da so 
palčki pravzaprav živi. Izka-
že se, da že štiri leta varuje-
jo naš planet pred nadležni-

mi malimi pošastmi trogi, 
ki so iz svoje dimenzije sko-
zi portal zavzeli hišo. Edina 
rešitev, ki lahko ustavi poša-
stna bitjeca, pade v napač-
ne roke v Klarini šoli, tako 
da se morata deklica in Liam 
povezati z razpuščeno sku-
pino palčkov, da odženejo 
troge in rešijo svet ...

MAJA IN 
POMAGALČKI
Bodo Majin panj končno povabili na tokratne 
Medene igre? Tudi vrtni palčki niso več tisto,  
kar so bili nekoč ...

Čebelica Maja se vrača na velika platna s prijatelji in novo 
dogodivščino. / Foto: arhiv animiranega filma (distributer Blitz film & video distribution)

Palčki imajo tokrat posebno poslanstvo. 
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_08
NALOGA

7 3 5 1 2
9 8 7

6 4 9
7 3

3 1
5 4

4 5 6
1 3 9 2

9 2 7 8

sudoku_LAZJI_18_08

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_08
NALOGA

73512
987

649
73

31
54

456
1392

9278

sudoku_LAZJI_18_08

REŠITEV

735129648
192684573
648753219
286975134
974361825
351248967
429817356
817536492
563492781

sudoku_TEZJI_18_8
NALOGA

8 1 4
2 5 6 9
6 2 8

2 3
5 7 4 6

8 1
6 4 3

6 7 5 8
7 5

sudoku_TEZJI_18_8

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_8
NALOGA

814
2569
628

23
5746

81
643

6758
75

sudoku_TEZJI_18_8

REŠITEV

839517264
425869713
167342895
274196358
513784926
698235471
956428137
342671589
781953642

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.                        

Drag spomin 
»Jožica, kaj pa imate v medaljonu? Kakšen drag spomin 
mogoče?« Franc vpraša sosedo na oni strani ulice.
»Zelo drag spomin. Pramen moževih las imam notri,« 
reče Jožica.
»Ampak kako, saj tvoj mož še živi,« se čudi Franc.
»Seveda še živi. Ampak las nima več,« odgovori Jožica. 

Niti zgoraj niti spodaj
»Draga, ali imaš kakšne seksualne fantazije?« vpraša 
Janez ženo Marico.
Ta mu potrdi: »Veš, da jih imam. Ljubiva se pod palmo, na 
plaži, na katero pljuskajo valovi oceana. Povsod naokrog 
je vonj eksotičnega rastlinja, zraven v hladu pa je stekle-
nica najboljšega vina na svetu!«
»Sem jaz zgoraj ali spodaj?«
»Ne zgoraj, ne spodaj. Janez, ti si doma.«

Korupcija na gorenjski način
Gorenjca zaradi prehitre vožnje ustavi policija. 
Policaj pride do avtomobila: »Prehitro ste vozili. Vozniško 
in prometno, prosim!«
Gorenjec mu da dokumente, policaj odpre vozniško in 
notri zagleda plastično kavno žličko.
»Kaj pa je to?«
»To imate pa za kavico.«

Kazen za bigamijo
Študenta na izpitu na pravni fakulteti profesor vpraša: 
»Katera je največja kazen za bigamijo?«
»To, da imaš dve punci,« odgovori študent.

Poskusila je 
Pride Micka iz salona lepote, zunaj jo čaka Janez in reče: 
»No, vsaj poskusila si.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
V vaši glavi se vedno porajajo nove in nove ideje. Tudi 
če ni vidne realizacije, se zaradi tega nikakor ne obreme-
njujete, ampak greste dalje. V prihodnjih dneh se boste 
znali bolj sprostiti in si privoščili podaljšan konec tedna. 
Veseli boste.

Bik (22. 4.–20. 5.)
V naslednjem tednu se boste morali večkrat ugrizniti v 
jezik in se na ta način izogniti prepirom. Brez strahu, 
kljub vsemu bo prišlo vaših pet minut. Takrat boste uživa-
li v teh trenutkih. Počasi se boste nehali ozirati na mnenje 
drugih.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Končalo se vam bo težko obdobje, ki ste ga morali preži-
veti, saj v nobenem primeru niste mogli vplivati na odlo-
čitve iz preteklosti, kar pa ne velja za prihodnost. Trikrat 
premislite, če je res dobro za vas – in če ni, zakaj ni. Vse 
gre prav. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Finančno ste si opomogli, a to ne pomeni, da vam sedaj 
ni treba nič delati. Potrebe bodo vedno večje, denar pa bo 
začel kopneti. Preden se zgodi kaj, kar vam ne bo všeč, to 
preprečite in se zavarujte z dodatnim delom.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Kljub temu da se bojite tvegati in ste najraje z obema noga-
ma na trdnih tleh, se boste kmalu odločili za akcijo. Nove 
ambicije vas bodo pripeljale k novim uspehom. Negativnih 
reakcij se vam ni treba bati in pred vami je vse dobro. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Obeta se vam finančni vzpon in napredek na delovnem 
mestu. V tem tednu bodite še posebno pozorni na doga-
janja okoli sebe, da česa ne zamudite, kar bi bilo za vas 
pomembno. Ob koncu tedna si boste vzeli krajši premor. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Odpirale se vam bodo priložnosti za dober zaslužek. S 
tem se vam lahko kasneje nudijo možnosti za izpolnitev 
vaših starih ciljev. Na splošno bi se lahko večkrat obračali 
k svoji notranji intuiciji in jo seveda tudi upoštevati.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Zdravstveno stanje vas bo prisililo k počitku. K sreči ne 
bo nič kaj hujšega in tudi ne dolgotrajno, ravno toliko, da 
se odpočijete in se odmaknete od vseh vsakdanjih skrbi. 
Težave, s katerimi se trenutno obremenjujete, bodo izgi-
nile. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Zaradi nepremišljenih dejanj si boste zopet delali sive 
lase, saj vas bo prazna denarnica še kako opominjala na 
to. Nekaj, kar že dolgo časa čakate, boste morali še malo 
počakati, a zmaga bo sladka. Presenečenje bo nepričako-
vano.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Polni pozitivne energije in dobre volje boste ves teden. Lju-
dje bodo zaradi tega iskali vašo bližino, vam pa bo to čisto 
odgovarjalo, saj s komunikacijo nimate težav. Neka oseba 
vam bo zelo polepšala konec tedna – in to nepričakovano. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Skušali boste reševati neke napete odnose, ki vam že dalj 
časa povzročajo same težave. Res vam bo to vzelo kar 
nekaj časa pa tudi energije, a zadeva se na koncu dobro 
reši. Konec bo dober. V ljubezni boste končno srečni in 
zadovoljni.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Sami sebi boste zaupali in se ne boste obremenjevali 
tam, kjer to ni potrebno. Vzeli si boste čas samo zase in v 
trenutkih tako uživali, kot bi bili večni. Komaj boste sledili 
dogodkom, ki se bodo z naglico vrstili ves teden.
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-ROC, 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO, 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)  
pošljite do srede, 7. februarja 2018, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Kdor želi odkrivati nove poti, potrebuje samozavest!
Novi T-Roc jo ima vgrajeno serijsko. Prepričal vas bo tako s svojim svežim in 
razburljivim videzom kot tudi s celo vrsto inovativnih asistenčnih sistemov, ki 
bodo poskrbeli za udobno, navdušujočo in še varnejšo vožnjo. Želite tudi sami 
odkrivati nove poti? Vabljeni v najbližji prodajni salon Volkswagen!

Uresničujemo prihodnost.

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 155−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,8−5,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 
6. Emisije NOX: 0,0519−0,0148 g/km. Število delcev: 0,00263−0,00001 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. Porsche Slovenija 
d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Novi T-Roc.
Prirojena samozavest.

VW_Dilerski_TRoc_2017_137x198.indd   1 09/01/2018   09:36
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Dvajsetletna pevka Camila Cabello je s 
pesmijo Havana zasedla prvo mesto Bil-
lboardove lestvice stotih največjih hitov. 
»Ne morem verjeti. Zgodilo se je zaradi 
vas, ker ste verjeli vame. Skupaj nam je 
uspelo. Trenutno sem brez besed, toda 

moje srce obenem govori milijon besed,« je bila navduše-
na nekdanja članica zasedbe Fifth Harmony, ki je pesem 
posvetila družini in svojim kubanskim koreninam.

Camila na prvem mestu Billboarda

Pop pevka Shakira (40) je pod drobno-
gledom španskih oblasti, saj sumijo, da 
je med letoma 2011 in 2014 že živela v 
njihovi državi, plačevanju davkov pa se 
je izognila. Pevka, ki ima z nogometašem 
Barcelone Gerardom Piquejem dva otro-

ka, je stalno prebivališče, kot trdi, tam prijavila šele leta 
2015. Pevka bo morala svoje trditve dokazati na sodišču, 
sicer ji sledi visoka kazen. Pred njo so utaje davkov obto-
žili še nogometaša Lionela Messija in Christiana Ronalda.

Je tudi Shakira utajila davke?

Olivia Cole, z emmyjem nagrajena igral-
ka, je umrla na svojem domu v Mehiki, 
kjer je živela zadnjih trideset let. Vzrok 
smrti ni znan. Stara je bila 75 let. Igralka je 
vrhunec kariere doživela z vlogo v nada-
ljevanki Vodnikova svetilka, od tu naprej 

pa je zaigrala v več kot tridesetih filmih in serijah, tudi v 
filmih Vrnitev domov, Neke vrste junak in Prva nedelja.

Poslovila se je Olivia Cole

Pevka Demi Lovato (25), ki ji psihične 
težave niso tuje, bo v sklopu svoje turne-
je oboževalcem nudila brezplačno psiho-
terapevtsko svetovanje. »To bo terapija 
pred koncertom. Imamo ljudi iz vsepov-
sod in pomagamo ogromno organizaci-

jam po vsej državi,« je povedala pevka, ki se ukvarja z 
mentalnimi rešitvami. Že leta 2016 je na turneji ponujala 
posebne usluge, ki so se, kot pravi Demi, dobro obnesle.

S koncertom do boljšega psihičnega zdravja

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

K
ranjski furmani so 
fantje in možje, ki 
so se odločili, da 
bodo poustvarjali 
slovensko ljudsko 

petje s poudarkom na moš-
kem troglasju in na gorenj-
skih pesmih. Poleg petja v 
svoje koncerte in nastope 
vpletajo tudi ljudsko gode-
nje. Prvi letošnji koncert so 
posvetili izdaji svoje nove, 
druge zgoščenke. V goste so 
povabili tudi ljudske pevce 
Fantje z vasi iz Škocjana pri 
Šentjerneju, Zarjo iz Velike 
Račne, Kapelski pubje so se 
oglasili iz Kapele, na odru pa 

so se fantom pridružile še 
domače ljudske pevke Bode-
če neže ter plesalci Akadem-
ske folklorne skupine (AFS) 
Ozara Kranj, ki so zaplesali 
ob godčevskih vižah. 

Za uvod so se Kranjski 
furmani občinstvu v dvora-
ni predstavili, vezni tekst, 
s katerim pa si ni dal veli-
ko dela – kot se je na odru 
pošalil, pa so zaupali svoje-
mu članu Adrijanu Novaku. 
Na vhodu je prišleke prijaz-
no pozdravila 20- letna Nina 
Kozjek iz Zg. Bitenj. Skr-
bela je za vstopnino in pro-
dajo nove zgoščenke. Nina 
je tudi članica AFS Ozara 
Kranj, pleše že štiri leta in 
je tudi mentorica mladinski 

skupini omenjene folklorne 
skupine.

Slišali smo vse od Le pelaj-
te, le furajte, Petelinove-
ga marša, Bučenske, Pod 
okno prišel je, do Furman-
ske in na koncu so nastopa-
joči skupaj zapeli še Fantje 
se zbirajo.

Podoben koncert – ob 
novi zgoščenki – so si omi-
slili tudi priljubljeni naro-
dno-zabavni Raubarji. Ta 
bo danes, 26. januarja, zve-
čer v športni dvorani v Polja-
nah nad Škofjo Loko. Fantje 
so v goste povabili ansamble 
Jureta Zajca, Dor ma cajt in 
Jeglič, moravški Peški oktet 
ter Kiki band. Ozarine Bode-
če neže pa bodo samostojno 

pele jutri, ko jim lahko pri-
sluhnete po večerni maši, 
v cerkvi Marije Vnebovzete 
na Primskovem pri Kranju. 
Tokrat so v repertoar vplet-
le ljudske božične pesmi in 
balade. V bistvu pripravlja-
jo večer ljudskih pesmi in 
izročila, s katerim se obele-
žuje božični čas od adventa 
do svečnice. Nekatere pesmi 
in balade bodo znane, druge 
boste morda slišali prvič. 

In še eno glasbeno vabi-
lo: umetniška skupina Ama-
terji najboljših generacij vas 
ravno tako jutri, 27. januar-
ja, ob 19. uri, vabi na muzi-
kal Slika Doriana Graya, ki 
pa bo v kulturnem domu v 
Stražišču pri Kranju.

LE PELAJTE, LE FURAJTE
Pevci ljudskih pesmi in godci ljudski viž Kranjski furmani, člani Akademske folklorne skupine Ozara iz 
Kranja, so v Kulturnem domu na Primskovem pripravili koncert ob izdaji nove zgoščenke. Raubarji ob 
podobni priložnosti koncertirajo danes zvečer, kulturni dom v Stražišču pa bo gostil zanimiv muzikal.

Adrijan NovakNina Kozjek 

Ob vižah godcev Kranjskih furmanov so zaplesali tudi plesalci Akademske folklorne skupine Ozara Kranj.

Bodeče neže Priljubljeni Raubarji

Spomladi na Planet TV prihaja oddaja Projekt diva, 
kjer bodo gledalci lahko spremljali sanjske preobrazbe. 
Oddajo bo vodila Lucija Gubenšek, ženske pa bodo 
lahko zasijale v podobi, kakršni so si vedno žele biti.  

/ Foto: arhiv Planet TV
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Urša Peternel

Zabreznica – Muzej prete-
klosti v zavetju Stola je Mar-
jan Nadižar iz Zabrezni-
ce poimenoval svojo zaseb-
no muzejsko zbirko, v ka-
teri je v zadnjih šestnajstih 
letih zbral več kot 230 ko-
sov različnega kmečkega 
orodja, kakršnega so v va-
seh pod Stolom uporablja-
li pred sto in več leti. Vile, 
motike, hlapci, ročni sve-
dri, cepci, plugi, lestve, sta-
re sanke, ročne žage, reše-
ta, koši, jarmi, pripomočki 
za kmečko peč pa celo sta-
re smuči, okovani čevlji, le-
sene cokle in še in še starih 
predmetov je z veliko ljubez-
ni zbiral Marjan po starih ži-
rovniških kmetijah in posto-
poma urejal muzej na pros-
tem ob domači hiši. »Prema-
lo znamo ceniti preteklost, 
stare stvari žal tonejo v poza-
bo. Stari predmeti so za ne-
koga stara šara, zame pa je to 
del dediščine prednikov, del 
preteklosti,« pravi Marjan, 
ki ga je preteklost zanimala 

že v osnovnošolskih letih. 
Prve stare kmečke predme-
te je dobil kar na kmetiji sta-
rih staršev, nekaj so mu jih 
podarili prijatelji in znanci. 
Hkrati s predmeti Marjan 
ohranja tudi dediščino sta-
rih imen, saj za predmete, ki 
se jih dandanes ne uporablja 
več, izginjajo tudi stara ime-
na. Podajavnik, osipavnik, 
burkle, šefle – vse to so sta-
ra imena predmetov, ki so 
bili v preteklosti del kmečke-
ga življenja v vaseh pod Sto-
lom. Marjan je poiskal tudi 
stara poimenovanja prebi-
valcev desetih vasi žirovniš-
ke občine; in če večina lju-
di še ve, da so domačini Ži-
rovnice Kašarji, pa le še red-
kokdo ve, da so domačinom 
iz Rodin in Smokuča vča-
sih rekli Puntarji, Doslovč 
in Breznice Čiklarji, Vrbe 
Ščurkarji, Zabreznice Putri-
harji, Sela Kračmani, Most 
in Brega pa Koretarji.

V sklopu muzeja je Mar-
jan uredil tudi poseben koti-
ček oziroma kapelico, posve-
čeno patronu vasi svetemu 

Lovrencu, čigar cerkvica sto-
ji nad Zabreznico. Na ogled 
pa so tudi leseni kažipoti z 
napisi, ki jih je izdelal Mar-
jan sam. Po izobrazbi je na-
mreč mizar, četudi že skoraj 

dve desetletji dela kot pra-
vosodni policist v zaporu na 
Povšetovi v Ljubljani.

Kot je povedal, si nje-
gov muzej prihajajo ogle-
dat učenci domače osnovne 

šole, pohodniki po Poti kul-
turne dediščine in naključni 
obiskovalci. Njegov muzej 
na prostem je na Poti kul-
turne dediščine označen s 
številko 19.

Muzej preteklosti v zavetju Stola
Marjan Nadižar je ob domači hiši v Zabreznici uredil razstavo starih kmečkih orodij. Njegova zasebna muzejska zbirka  
je ena od točk na Poti kulturne dediščine Žirovnica.

Marjan Nadižar dela kot pravosodni policist v zaporu, sicer pa je velik ljubitelj preteklosti  
in starih predmetov.

V muzeju so na ogled številna stara kmečka orodja, kakršna 
so pred sto leti in več uporabljali v vaseh pod Stolom.

Začnimo: svet' križ Božji – tako so rekli v starih časih pred začetkom vsakega opravila.

Janez Kuhar

Cerklje – V Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika v 
Cerkljah je Društvo upoko-
jencev (DU) Cerklje v sobo-
to, 20. januarja, organizira-
lo zabavno prireditev Skupaj 
se mamo fletno, kar je bila si-
cer že tretja prireditev z ena-
kim naslovom, prva je bila 
26. decembra lani v Komen-
di in druga 13. januarja v dvo-
rani Bukovica - Šinkov Turn. 
Na prireditvi v Cerkljah so 
sodelovali cerkljanski upo-
kojenci pa tudi člani Dru-
štev upokojencev Komen-
da in Bukovica - Šinkov 
Turn. Za medgeneracijsko 

ravnovesje so poskrbeli naj-
mlajši folklorniki iz Osnov-
ne šole Davorina Jenka 

Cerklje, program je med 
drugim popestril še nastop 
Iva Leskovca.

Skupaj se mamo fletno

Pevski zbor DU Komenda je vodil zborovodja Ignac 
Gorjanc. / Foto Franci Belšak 

Kamnik – Direktor UPS Av-
strija in Slovenija Michiel 
van Veen je zavodu Cirius 
Kamnik predal donacijo pet 
tisoč ameriških dolarjev, kar 
je že druga njihova donacija 
temu zavodu. Z donatorski-
mi sredstvi bodo v Ciriusu 
kupili pet negovalnih električ-
nih postelj z vzmetnicami. 

Donacija zavodu Cirius

Kranjska Gora – Lions Klub 
Bled Golf jutri vabi pred ho-
tel Ramada (Larix) v Kranjski 
Gori na 16. dobrodelni vele-
slalom z bogatim srečelovom 
in glasbenim programom 
Lions Ski Open. Na velesla-
lomu lahko sodelujejo vsi. 
Nastopili bodo tudi slepi in 
slabovidni otroci pod vod-
stvom Alena Kobilice. Od 
8.30 dalje bodo prijave na 
veleslalom, ob 11. uri pa start. 

Dobrodelni veleslalom

Ljubljana – Od 31. januarja do 
3. februarja se bo na Gospo-
darskem razstavišču odvila 
osrednja turistična sejemska 
prireditev v Sloveniji Natour 
Alpe-Adria, v ospredju kate-
re je zeleni, aktivni turizem. 
Sodelovalo bo več kot dves-
to turističnih ponudnikov iz 
Slovenije in še drugih držav, 
pa tudi številne lokalne skup-
nosti in društva. Prvi dan sej-
ma bo uradno odprl predse-
dnik vlade dr. Miro Cerar. 

Sejem Natour  
Alpe-Adria

Cerkno – Jutri bo 41. prire-
ditev Partizanske smučine 
– Cerkno '45, ki jo organiza-
cijski odbor posveča spominu 
na prve partizanske smučar-
ske tekme v okupirani Evropi, 
ki so bile 20. in 21. januarja 
1945 v Cerknem. Ob 9.30 bo 
uradno odprtje, ob 9.40 pri-
kaz smučarskih veščin, od 10. 
ure do 12.30 bodo tekmovanja 
udeležencev in članov ZZB 
za vrednote NOB, Slovenske 
vojske, veteranskih društev ... 
Ob 14.30 bo v hotelu Cerkno 
kulturni program in razglasi-
tev rezultatov. 

Partizanske smučine 
jutri v Cerknem 
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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  
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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, 27. 1.
13.50, 19.00 LABIRINT: ZATON
18.30 NAJTEMNEJŠA URA
20.45 VES DENAR SVETA
17.20 LUNAPARK
19.10 ZAMOLČANI DOKUMENTI
21.15 POTNIK
15.15 ČUDO
21.30 VELIKA IGRA
16.20 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI
14.30, 16.30 BIKEC FERDINAND, sinhro.
13.20 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 27. 1.
18.00, 20.45, 22.30 LABIRINT: ZATON
17.30, 20.00 NAJTEMNEJŠA URA
17.50, 20.50 VES DENAR SVETA
21.20 ZAMOLČANI DOKUMENTI

18.40, 20.30, 22.40 POTNIK
16.10 VELIKA IGRA
13.30, 15.30 VAMPIRČEK
13.50, 19.00 JUMANJI: DOBRODOŠLI 
V DŽUNGLI
15.40 NAJVEČJI ŠOVMEN
14.20, 16.30 BIKEC FERDINAND, sinhro.
13.40, 15.50 BIKEC FERDINAND, 3D, 
sinhro.

KINO SORA , ŠKOFJA LOKA

Petek, 26. 1.
18.00 DRUŽINA
20.00 ZAMOLČANI DOKUMENTI

Sobota, 27. 1.
18.00 ZAMOLČANI DOKUMENTI
20.00 LUNAPARK

Nedelja, 28. 1.
18.00 LUNAPARK
20.00 ZAMOLČANI DOKUMENTI

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 26. januarja
19.30 Robert Harling: JEKLENE MAGNOLIJE (v dvorani PGK)

Sobota, 27. januarja
10.00 Brata Grimm: TRNULJČICA (v dvorani PGK, matineja)
19.30 Robert Harling: JEKLENE MAGNOLIJE (v dvorani PGK)
20.00 Ingmar Villqist: HELVERJEVA NOČ (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 26. januarja
19.00 Barbi Šov: 50 ODTENKOV ŽENSKE

Sobota, 27. januarja
19.30 Koncert: Ženski pevski zbor Carmen manet

Nedelja, 28. januarja
19.30 Feri Lainšček: PETELINJI ZAJTRK

GLEDALIŠKI SPORED

Maja Bertoncelj

Kranj – Andreja Marku-
ta, Meta Kotnik, Maja Rož-
man, Simona Jenko, Renata 
Peterka, Petra Resnik, Špe-
la Trilar in Petra Jelenc. To 
je osem mam mladih ska-
kalk in skakalcev SK Triglav 
Kranj, ki so se spoznale, ko 
so na treninge v kranjski 
skakalni center vozile svoje 
otroke. Med njimi so se stka-
le vezi in pred leti so se odlo-
čile, da se same podajo na-
vijat za naše orle na tekme 
svetovnega pokala v Zakopa-
ne. Če na tekme hodijo očet-
je skakalcev, zakaj ne bi šle 
še mame? Po poljskem zim-
skošportnem središču so se 
tudi poimenovale. Pravijo si 
Zakopanke. 

V Zakopanah bodo tekme 
svetovnega pokala v smu-
čarskih skokih ta konec te-
dna in tam bodo tudi mame 
navijačice. Tako bo že četr-
to leto zapored. Na Poljsko 
so se s klubskim kombijem 
odpeljale včeraj zgodaj zjut-
raj, vmes so se ustavile v Bra-
tislavi in danes nadaljujejo 
pot naprej proti Poljski. Na-
zaj v Kranj se vračajo v pone-
deljek. »Zelo se že veselimo, 
saj se imamo res krasno. 
Enkrat letno gremo mame 
skupaj od doma, damo skrbi 
na stran in se družimo. V 
Zakopanah smo nastanjene 
v svoji hiški. Imamo enotna 

oblačila, za kar gre zahva-
la sponzorjem, tako da smo 
prepoznavne tudi po tem. 
Poznajo naš tudi naši ska-
kalci, za katere glasno navi-
jamo povsem v bližini ska-
kalnice. Opremljene smo 

seveda tudi z navijaškimi 
pripomočki. V Zakopanah 
smo posebna atrakcija,« je 
pred odhodom pojasnila 
Špela Trilar, na vprašanje, 
zakaj so za ogled tekme v tu-
jini izbrale ravno Zakopane, 

pa je odgovorila: »Na Polj-
skem so smučarski skoki 
zelo priljubljeni in posle-
dično je tudi vzdušje na tek-
mah v Zakopanah izjemno, 
primerljivo s Planico. Poleg 
tega je ta kraj nekaj poseb-
nega, lahko bi rekla pravlji-
čen.« 

Zelo so hvaležne predse-
dniku SK Triglav Kranj Jože-
tu Javorniku, ki jim vsako leto 
omogoči, da gredo na Poljsko 
s klubskim kombijem. Kako 
navijajo, boste lahko preveri-
li ta konec tedna. 

»Skakalne mame« na 
Poljskem navijajo za orle
Navijačice Zakopanke, kot se imenuje osem mam mladih skakalcev kranjskega Triglava, bodo pod 
skakalnico v Zakopanah na tekmah svetovnega pokala tudi ta konec tedna. Iz Kranja so se tja same  
s klubskim kombijem odpravile četrto leto zapored in so posebna atrakcija.

Mame mladih skakalk in skakalcev SK Triglav Kranj bodo ta konec tedna za naše skakalce 
navijale na tekmah svetovnega pokala v Zakopanah. / Foto: Gorazd Kavčič

Osem mam mladih skakalk in skakalcev SK Triglav 
Kranj se je spoznalo, ko so na treninge vozile svoje 
otroke. Pred leti so se odločile, da se same podajo 
navijat za naše orle na tekme svetovnega pokala 
v Zakopane. Če na tekme v tujino hodijo očetje 
skakalcev, zakaj ne bi šle še mame?
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PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Gledališče Labirint 
METULJČEK IN METULJČICA 

Petek, 26. januar 2018, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

      Izvaja: Mestno gledališče Ptuj 
 TRNULJČICA 

Sobota, 27. januar 2018,  ob 10. uri  
Prešernovo gledališče Kranj 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  
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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
 B
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Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 12. januarja 2018 z geslom BERITE ČASOPIS 25 % CENEJE in 
prejmejo knjigo La nonna La cucina La vita – Čudovita recepti moje 
none so: Borut Jenko iz Radomelj ter Antonija Zupan in Štefka 
Mihelčič iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!

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 TOPOLŠICA: 19. 2., NAKUPOVANJE 
GRADEC PRIMARK: 24. 3., SEJEM PORDENONE: 3. 3.; STRUNJAN: 
12.–15. 3., BERNARDIN: 11.–14. 3., LENDAVA: 5.–8. 3., MADŽAR-
SKE TOPLICE: 9.–11. 3., BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 16.–23. 3.,  
MEDŽUGORJE: 10.-12. 3., RIM: 15.–18. 3.. www.rozmanbus.si

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

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

PRIREDITVE

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo 
odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: v ponedeljek, 29. 
januarja, ob 16.45 joga do 58 let, ob 18. uri kvačkanje za vse 
generacije; v torek, 30. januarja, ob 17. uri vesele urice angle-
ščine; Cerklje na Gorenjskem: v petek, 26. januarja, ob 10. 
uri urejanje parka – Dom Taber; v ponedeljek, 29. januarja, 
ob 18. uri beremo skupaj – Knjižnica Cerklje na Gorenjskem, 
muzejska soba. Obvezne prijave na telefon 041 724 134 ali 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Zimskošportne igre upokojencev Gorenjske
Srednja vas v Bohinju – PZDU Gorenjske in Športno društvo 
Srednja vas v Bohinju prirejata zimskošportne igre upoko-
jencev Gorenjske v veleslalomu in smučarskih tekih v sredo, 
14. februarja, na smučišču Senožeta Srednja vas v Bohinju. 
V primeru slabega vremena bodo tekme v sredo, 21. februar-
ja. Prijavite se v pisarni Društva upokojencev Kranj do srede, 
7. februarja, do 9. ure.

Dnevi evropske kulturne dediščine
Tržič – Tržiški muzej vabi na regionalno srečanje Dnevov 
evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine, ki 
bo v ponedeljek, 29. januarja, ob 10. uri v Tržiškem muzeju, 
Muzejska ulica 11, Tržič. Letošnja tema je Naša dediščina: 
kjer preteklost sreča prihodnost.

Priprava in pokušanje čaja macha
Radovljica – V torek, 30. januarja, ob 19.30 v radovljiški knji-
žnici pripravljajo prav poseben večer. Njihove gostje bodo v 
kimonih, z vso potrebno opremo in posodjem prikazale tra-
dicionalni japonski obred priprave in pitja čaja macha (cha-
do). Tako pripravljen čaj boste lahko tudi pokusili in zraven 
prigriznili ravno tako tradicionalno sladico.

IZLETI

Pohod ob polni luni
Gozd - Martuljek – PD Gozd Martuljk vabi na nočni pohod 
ob polni luni v Tamar. Odhod bo v sredo, 31. januarja, ob 
17.30 izpred penziona Špik v Gozdu - Martuljku. Z osebnimi 
avtomobili do Planice, nato peš do Tamarja. Obvezna opre-
ma: pohodni čevlji, male dereze, pohodne palice, čelna sve-
tilka, zaščita proti vetru, hrana in pijača, planinska izkaznica. 
Prijave do torka, 30. januarja, na telefon: 051 336 635 (Majda) 
in 041 358 367 (Simona).

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 27. januarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo 
na proučevanje Svetega pisma s temo Stres in negativna 
čustva. Pogovor bo povezoval Slobodan Šunjevarić.

Portugalska
Žiri – Danes, v petek, 26. januarja, bo ob 18. uri v čitalni-
ških prostorih Krajevne knjižnice Žiri potopisno predava-
nje. Portugalsko bo v sliki in fotografiji predstavil Urban 
Čepon.

OBVESTILA

Srečanje ob spomeniku
Šenčur – V soboto, 27. januarja, bo pri šenčurskem spome-
niku ob 11. uri potekala spominska slovesnost ob 74. oble-
tnici streljanja talcev. 

Vaje iVitalis
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 30. 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).

Pentaptih, pa se sliš
Medvode – KUD JaReM in Pastoralni dom Preska vabita na 
projekcijo dokumentarnega filma Pentaptih, pa se sliš, ki bo 
v soboto, 27. januarja, ob 19.30 v dvorani Valentina Oblaka, 
Preška cesta 33, Medvode. 

KONCERTI

Koncert Jahačev revolucije
Radovljica – V petek, 26. januarja, bo v klubu Šmeks na Go-
renjski cesti 24 od 21. ure naprej koncert zasedbe Jahači re-
volucije.

Da bodo orgle spet zadonele
Radovljica – Kulturno društvo Sotočje vabi v soboto, 27. ja-
nuarja, ob 19. uri v Baročno dvorano Radovljiške graščine na 
dobrodelni koncert. Nastopili bodo: trio kljunastih flavt Le 
phenix, harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica in 
Mladinski pevski zbor Navdih.

Koncert Magnifica
Kranj – V soboto, 27. januarja, bo v Disco Planetu Tuš ob 
22.30 koncert pevca Magnifica.

RAZSTAVE

Kronist sanjskega sveta
Škofja Loka – V petek, 26. januarja, bo ob 19. uri v Sokol-
skem domu potekala slavnostna akademija ob odprtju raz-
stave Kronist sanjskega sveta ob 80-letnici Petra Jovanoviča.

Razstava Velike narave
Jesenice – V Razstavnem salonu Dolik bodo danes, v petek, 
26. januarja, ob 18. uri odprli razstavo članov KUD-a Velika 
narava iz Radovljice. Razstava bo na ogled do 22. februarja.

Slike Valentine Josifovske
Slovenski Javornik – DPD Svoboda France Mencinger Javor-
nik - Koroška Bela vabi ljubitelje ljubiteljskega slikarstva na 
odprtje prve samostojne slikarske razstave Valentine Josifo-
vske, ki bo danes, v petek, 26. januarja, ob 18. uri v Razstav-
nem prostoru Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku.

PREDSTAVE

Županova Micka
Adergas – Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas bo da-
nes, v petek, 26. januarja, ob 19.30 v dvorani v Adergasu 
premierno uprizorila komedijo v dveh dejanjih Antona To-
maža Linharta Županova Micka v režiji Silva Sirca. Igro bodo 
ponovili jutri, v soboto, 27. januarja, ob 19.30 in v nedeljo, 
28. januarja, ob 16. uri. Igra je uvod v praznovanje 80-letnice 
društva.

Matiček
Breznica – Dramska skupina Julke Dolžan vabi na ogled pre-
miere predstave Matiček, ki bo v nedeljo, 28. januarja, v kul-
turni dvorani na Breznici.

Čaj za dve
Sv. Duh – Društvo Glasba – drama vabi na ogled komedije 
Toneta Partljiča Čaj za dve, ki bo v nedeljo, 28. januarja, ob 
19. uri v Kulturnem domu pri Svetem Duhu.

Domžale – Založba Miš pripravlja že osmi mladinski literarni 
festival Bralnice pod slamnikom, ki ga bo v sredo, 31. januarja, 
ob 12. uri v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale slav-
nostno odprla varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. 
Odprtje bo vodil vsestranski ustvarjalec Juš Milčinski, ki bo na 
prireditvi vodil tudi pogovor z letošnjim osrednjim gostom iz 
tujine – priznanim nizozemskim pisateljem Toonom Tellege-
nom. Organizatorji festivala, ki poteka pod okriljem Slovenske 
nacionalne komisije za Unesco, so letos za osrednjo tematiko 
izbrali nove začetke. Obenem bo festival s svojimi dogodki in 
tematikami, ki jih odpira na njih, obeležil tudi stoto obletnico 
konca prve svetovne vojne ter se dotaknil večkulturnosti in 
begunstva. Kot dobrodošlico bo založba Miš podarila knjige 
vsem tistim učencem sodelujočih osnovnih šol, ki so v Slo-
venijo prišli v lanskem letu. Festivalske prireditve se bodo 
odvijale od februarja do aprila, nekaj jih bo tudi še v maju, 
pričakujejo pa okoli šest tisoč udeležencev vseh generacij, in 
sicer v več kot tridesetih krajih po Sloveniji, kjer se bo festival 
tudi odvijal.

Bralnice pod slamnikom
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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

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

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 7. kroga – 24. janurja 2018
2, 7, 15, 17, 22, 28, 31 in 16

Loto PLUS: 2, 8, 15, 18, 23, 28, 35 in 17
Lotko: 9 6 0 0 3 6

Sklad 8. kroga za Sedmico: 760.000 EUR
Sklad 8. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 8. kroga za Lotka: 790.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

STANOVANJE v hiši, 85 m2, Preddvor, 
tel.: 040/289-629 18000303

NAJAMEM

STAREJŠA ženska išče manjše stano-
vanje ali garsonjero v Kranju ali okolici, 
tel.: 040/174-295  
 18000315

GARSONJERO ali 1-sobno stanova-
nje, v bloku z dvigalom ali v hiši, tel.: 
059/016-701 
 18000331

V KRANJU - manjše stanovanje za dalj-
še obdobje, najemnine do 300 EUR 
mesečno, tel.: 040/303-494 
 18000304

KUPIM

MANJŠO zazidljivo parcelo na obmo-
čju Cerkelj ali Šenčurja, tel.: 031/609-
825 18000333

NAJAMEM

NJIVO ali travnik na relaciji Kranj, Br-
nik, Vodice, Moste, Cerklje, Komenda, 
tel.: 040/586-835  
 18000337

GARAŽE
NAJAMEM

GARAŽO, delavnico ali skladišče na 
Gorenjskem. Najraje v bližini Jesenic 
ni pa nujno. Prostor bi uporabljal za 
hrambo in pa delo na svojem avtu, tel.: 
070/703-265 18000344

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Punto grande 1.4, letnik 2009, 
cena po dogovoru, tel.: 041/787-069 
 18000326

FORD Focus C-max, letnik 2006, 
224.000 km, lepo ohranjen, 1600 
cm3, bencin, tel.: 068/177-277 
 18000329

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

OPEL Corsa, letnik 2008, srebrna, 
enyoj oprema, 228.000 km, cena 
2.990 EUR, tel.: 040/567-544 
 18000340

OPEL Insignia, let. 2014, kovinsko 
siva, active oprema, 62.000 km, cena 
13.990 EUR, tel.: 040/567-544  
 18000341

PEUGEOT 207 1.4, 90 km, letnik 
2006, 94.000 km, izredno lepo ohra-
njen, ugodno, tel.: 031/341-379  
 18000327

R Clio TCE, letnik 2015, kovinsko rdeč, 
registriran do 4.3.2018, 1. lastnik, tel.: 
04/57-25-096, 051/353-912  
 18000330

R CLIO 1.5 DCi, letnik 2004, 300.000 
km in 4 platišča z gumami, cena 1.000 
EUR, tel.: 031/234-650 18000302

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO karambolirano, tudi totalka, slab-
še ohranjen ali v okvari. www.avtovleka-
-simenko.si, tel.: 070/300-554  
 18000282

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

GRADBENI  
MATERIAL
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

KURIVO
PRODAM

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

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/330-425 18000281

SUHA hrastova in mešana (jesenova in 
akacijeva) drva, tel.: 041/672-704  
 18000307

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

UGODNO prodam lesne brikete za kur-
javo, tel.: 040/887-425 18000289

KUPIM

5 M3 drv, suhih bukovih, razžaganih na 
25 cm, z dostavo, cena  50 EUR, tel.: 
041/315-635 18000325

STANOVANJSKA  OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

UGODNO prodam malo rabljen jogi, 
velikosti 200 x 180 cm, tel.: 040/614-
605 18000338

PODARIM

2 FOTELJA, klubsko mizico in garde-
robno omaro, tel.: 040/501-213  
 18000300

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

PEČ na drva, v. 110, š. 65, g. 70, 
obložena s kaminsko keramiko v zeleni 
barvi, vpeto v kroparski ornament, cena 
179 EUR, tel.: 041/673-769 18000298

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati, izjemne tehnične, 
umetniške, sporočilne in energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 18000339

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO stajico, tel.: 041/249-758  
 18000296

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

BELE Švicarske ovčarje, stare 10 
tednov, so cepljeni in s čipi, tel.: 
041/770-332 18000328

MLADIČE Nemški ovčar, čistokrvni, 
brez rodovnika za oddajo v začetku fe-
bruarja, tel.: 041/682-167, 041/375-
317 18000345

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KIPER prikolico Tehnostroj in dvovrstni 
sadilec za krompir, tel.: 051/673-752  
 18000310

VIKENDI, APARTMAJI
V TERMAH Olimije Podčetrtek oddam 
ali prodam vikend apartma, 42 m2, Bo-
ris Medarovski, tel.: 030/619-628  
 18000316

NAJAMEM

APARTMA ob morju za daljši čas iz-
ven sezone. Ponudbe na telefon SMS: 
041/724-150  
 18000349

POSESTI
PRODAM

LANCOVO: po ugodni ceni prodam 
zazidljivo parcelo, 499 m2, lepa loka-
cija, tel.: 031/451-822 18000324

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.
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

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 

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

ŠTORE 504 - spodnji priključek za 
kiper prikolico, cena 60 EUR, okolica 
Bleda, tel.: 031/600-276 18000323

KUPIM

KIPER prikolico in obračalnik za seno, 
tel.: 040/846-453 18000313

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

TRAKTOR, zraven so lahko tudi 
priključki, tel.: 031/851-485 18000292

PRIDELKI
PRODAM silažne bale in kupim te-
ličko, staro od 4 do 6 mesecev, tel.: 
041/316-617 18000347

PRODAM

KRMNI krompir, tel.: 031/396-904  
 18000318

KRMNI krompir, tel.: 031/828-955  
 18000319

OLIVNO olje, domače istrsko - hla-
dno stiskano, cena 11 EUR/liter, tel.: 
041/329-559 18000311

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 ČB bikca, stara 14 dni, tel.: 
041/744-502 18000343

3 LETA staro kravo simentalko za 
meso, tel.: 030/652-440 18000348

BIKCA, starega 1 mesec in 1 teden, 
tel.: 041/831-058 18000312

BREJO oslico in osla, voz z opremo 
in mlin za mletje moke, tel.: 051/647-
888 18000309

ČB bikca, starega 1 mesec, tel.: 
041/886-862 18000305

ČB bikca in simentalca, stara 10 dni, 
tel.: 031/803-521 18000322

JAGNETA in ovco z jagnetom, tel.: 
051/380-329 18000336

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

KRAVO s teletom, prva telitev, tel.: 
031/370-065 18000321

PRAŠIČA, težkega 100 - 120 kg, za 
zakol ali nadaljnjo rejo, tel.: 04/25-60-
224, 051/205-800 18000320

TELICO simentalko v 9 mesecu bre-
josti, tel.: 04/51-20-634 18000299

TELICO LS, staro 15 mesecev, za rejo 
ali zakol, krmljena samo s senom, tel.: 
041/465-315 18000332

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 041/839-420 18000335

VISOKO brejo telico pašno, brejo kra-
vo in teleta, stara do 12 mesecev, tel.: 
041/211-602 18000346

ZAJCA in zajkljo, stara 11 mese-
cev, primerna za nadaljnjo rejo, tel.: 
040/747-720 18000334

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/503-623 18000295

BIKCA ali teličko, stara okoli 14 dni, 
simentalca ali mesne pasme, tel.: 
051/372-468 18000297

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

OSTALO
PRODAM

POL leta rabljneo kletko za 16 kokoši, 
cena polovična, tel.: 031/455-93118000317

SENO balirano z dostavo, tel.: 
031/463-250 18000342

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO osebo za delo v strežbi, štu-
denta/-ko ali polovični delovni čas. 
Dobro plačilo. Okrepčevalnica Stan 
d.o.o., Zbiljska c. 8, Medvode, tel.: 
031/402-114 18000283

KUHAR (m/ž) - družini prijazen delovni 
čas, stimulativno nagrajevanje, zaposli-
tev za polni delovni čas, zaposlitev za 
določen čas z možnostjo zaposlitve za 
nedoločen čas. Reina, d.d., Savska 
loka 1, Kranj 18000286

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

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

ZAPOSLIMO delavca za enostav-
na dela v ključavničarstvu. Plevel 
Franc s.p., Velesovo 12, Cerklje, tel.: 
041/649-902 18000294

IŠČEM

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

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, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 18000006

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 18000293

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

           + poštnina

11 90
EURKnjigo 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

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava
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ZAHVALA

V 76. letu se je poslovil dragi mož, oče, brat in stric

Jože Kumar
p. d. Potočnikov Jože iz Rovt pri Podnartu 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom, krajanom, DU Podnart in vsem, ki ste nam izrekli soža-
lja, darovali cvetje, sveče ter ostalo pomoč. Hvala vsem, ki ste ga 
spoštovali, se poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Zahvala osebju Zdravstvenega doma Radovljica 
in Bolnišnice Jesenice. Hvala g. župniku Francu Kaduncu za lepo 
opravljen pogrebni obred, Stanetu Miheliču za ganljive besede slo-
vesa, pevcem in trobentaču. Iskrena hvala pogrebni službi Akris.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Poslovili smo se od dragega moža, očeta, ata in brata

Alojza Kalana
z Orehka.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste se v velikem 
številu poslovili od njega. Iskrena hvala zdravniku, dr. Matevžu Škergetu iz Hematološke 
klinike Ljubljana za dolgoletno zdravljenje. Hvala gospodu župniku Cirilu Plešcu za lepo 
opravljen pogrebni obred in pevcem za lepo petje. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, imeli 

radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči, 
zdaj boš v grobu mirno spal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

ZAHVALA

V 72. letu se je od nas poslovil

Jožef Kuhar
Igvarjev Joža iz Nakla

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, osebju gastroenterološkega oddelka Splošne bolnišnice 
Jesenice, pevcem skupine Ultima, g. župniku Janezu Zupancu, 
predsednici AMD Tržič g. Janji Budič za poslovilni govor ter pog-
rebni službi Navček. Posebna zahvala dr. Primožu Jovanu za dolgo-
letno skrb za našega očeta. Hvala vsem za cvetje in sveče ter za vsa 
pisna in izrečena sožalja.

Žalujoči vsi njegovi

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)

ZAHVALA

Ob izgubi sestre, tete

Marije Milač
roj. Kepic, z Luž 20

Iskrena zahvala vsem, ki ste pokojnico pospremili na njeni zad-
nji poti, darovali cvetje, sveče in za svete maše. Posebna zahvala 
g. župniku Urbanu Kokalju in pogrebni službi Navček za lepo 
opravljen obred. Zahvala dr. Barbari Vavken in dr. Andreji Kraj-
nik za zdravljenje in skrb. Zahvala tudi sosedom in prijateljem.

Vsi njeni

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je zapustil ta svet dragi mož, oče, 
ata in brat

Jože Logar
Od njega se bomo poslovili v petek, 26. januarja 2018, ob 15. uri 
na pokopališču na Olševku. Žara bo od 9. ure naprej na njegovem 
domu na Olševku.

Vsi žalujoči

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas. 
(Mila Kačič)

Globoko pretreseni sporočamo žalostno vest, da je umrl naš dragi sodelavec

Domen Perne
(1975–2018)

Od njega smo se poslovili včeraj na pokopališču v Bitnjah.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

SIBO G. d. o. o.

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama,  
prababica, sestra, tašča in teta

Alojzija Vrhovnik
roj. Jagodic, p. d. Vrhovnikova mama z Raven pod Krvavcem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, botrom, 
vaščanom, vikendašem, prijateljem in znancem, ki ste nam ob 
težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vam za topel stisk dlani in 
izrečeno sožalje, za darovano cvetje, sveče in mašne darove. Hva-
la dr. Mitju Mohorju in gospodoma župnikoma Ediju Strouhalu 
in Pavlu Juhantu za lepo opravljen pogrebni obred ter sveto mašo. 
Posebna zahvala Šenturškemu oktetu in cerkvenemu pevskemu 
zboru za lepo petje ter vnukinji Maji za ganljive zvoke violine. 
Zahvaljujemo se tudi DU Cerklje, posebno predsedniku Lovru 
Plevelu za izbrane besede slovesa. Hvala tudi Romani, Vidu, Ber-
nardi in Mitju za pomoč in strežbo v času slovesa. Hvala pogrebni 
službi Pogrebnik Dvorje za lepo opravljen pogrebni obred. 
Iz srca hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo imeli 
radi, in vsem, ki ste jo pospremili v tako velikem številu na njeni 
zadnji poti.

Vsi njeni
Ravne, Voglje, Milje, 15. januarja 2018

Hvala ti, mama, za rojstvo, življenje,  
za čas, za ljubezen, skrbi.
Hvala ti, mama, za bisere sreče,
naj večna ti lučka gori.

ZAHVALA

V 86. letu se je od nas poslovil dragi mož in oče

Franc Gortnar
iz Podlonka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovašča-
nom, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče, darove za svete maše, denarno pomoč in spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala gasilcem PGD Železniki 
in reševalni ekipi ZD Škofja Loka za hitro posredovanje in trud v 
težkih trenutkih. Hvala osebni zdravnici dr. Marnovi in patronaž-
nim sestram Francki, Minki, Katji in Aniti. Hvala gospodu žu-
pniku Damjanu Proštu za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem 
za lepo petje in pogrebni službi Navček. Hvala gospema Albini 
in Milki za pomoč ter gospe Urški Šmid za hitro pomoč mami 
v času slovesa. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat 
iskrena hvala. 

Žalujoči: žena Milka, sin Klemen z Judito, hčerka Marta in sin 
Emil z družinama
5. januarja 2018

Razum nam pravi, 
da je odrešitev.
Srce pa ne razume in boli.

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 18000301

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 
področju 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 - iz-
vajamo vse od temeljev do streh, not-
ranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 18000100

IŠČEM

IŠČEMO prijetno gospo iz okolice 
Preddvora, za pomoč na domu. Delo 
obsega pripravo obrokov, kontroliranje 
jemanje zdravil ter lažja hišna opravila 
kot je pospravljanje. Delo in plačilo po 
dogovoru, tel.: 031/311-841 18000285

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

DROBNI krompir, kovinska vrata še ne 
vgrajena, v. 200, š. 130 cm + podboj, 
tel.: 041/229-159 18000306

OKROGLE stopnice, železna konstruk-
cija, stopnice lesene, tel.: 01/36-12-
881 18000314

ZA simbolično ceno prodam tehtnico 
na uteži, tel.: 040/674-688 18000308

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Irena Lah, Kranj:

»Mislim, da opozorilna stav-
ka ne bo zalegla in da bomo 
morali vztrajati. Vlada pravi, 
da ne bo sprejemala ukrepov 
v škodo države. Sprašujem 
pa se, kateri njen ukrep do 
zdaj ni bil škodljiv.«

Irena Plestenjak, Kranj:

»Mislim, da se bo treba z 
vlado še dolgo pogajati, saj 
nas še vedno ne jemlje do-
volj resno. Občutek imam, 
da imajo prednost predvsem 
poklici, ki v javnosti uživajo 
večji ugled.«

Andraž Mali, Šenčur:

»Stavka ne bi bila potrebna, 
če bi vlada skrbela za razvoj 
in dobrobit vseh, ne samo 
bogatih in elit. Čas je, da 
imamo vsi prebivalci kaj od 
gospodarske rasti in višjih 
dobičkov.« 

Suzana Dodič, Kranj:

»Premalo se poudarja, da ne 
zahtevamo le višjih plač, am-
pak v marsikateri dejavnosti 
tudi izboljšanje delovnih po-
gojev. Naj si poslanci pogle-
dajo, v kakšnih npr. delamo v 
domovih za starejše.«

Simon Šubic

Udeleženci shoda sindikatov 
javnega sektorja v Ljubljani 
so si bili enotni, da je čas za 
pravičnejšo razdelitev finanč-
nih učinkov gospodarske 
rasti. Manj pa so prepričani, 
da bo vlada tudi prisluhnila 
njihovim zahtevam. 

Foto: Gorazd Kavčič

Vlada nas (še) ne 
jemlje resno 

Milan Šajatovič, Kranj:

»Današnja stavka je izraz 
ljudske volje, uresničitev 
vseh stavkovnih zahtev pa je 
vprašljiva zaradi naše nepo-
vezanosti in razdrobljenosti. 
Ne računam, da bo po njej za 
nas kaj bistveno bolje.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Urša Peternel

Planina pod Golico – V nede-
ljo so po treh letih znova zag-
nali enosedežnico Španov 
vrh nad Jesenicami. Smu-
čati je mogoče v zgornjem 
delu smučišča, od Španove-
ga vrha do Črnega vrha, kjer 
je dovolj naravnega snega za 
smuko. Novi lastniki iz pod-
jetja Športni center Španov 
vrh so prvi dan našteli več 
kot sto smučarjev, smuka je 
bila brezplačna. Smučišče 
znova obratuje ta konec te-
dna, in sicer od včeraj, če-
trtka, do nedelje. Celodnev-
na smučarska vozovnica sta-
ne 18 evrov za odrasle in 12 
evrov za otroke, poldnevna 
(dopoldanska ali popoldan-
ska) pa 14 za odrasle oziro-
ma 10 evrov za otroke. Na 
zgornji in spodnji postaji se-
dežnice je poskrbljeno tudi 
za gostinsko ponudbo. 

Kot je povedal direk-
tor podjetja Športni center 
Španov vrh Milan Klinar, so 
opravili tehnični pregled, 
pridobili obratovalno do-
voljenje in soglasje mini-
strstva za infrastrukturo za 
prenos koncesije. Doslej so 
podpisali tudi služnostne 
pogodbe z večino lastnikov 

zemljišč. Z obratovanjem 
so sicer želeli začeti že de-
cembra, ko je zapadlo več 
kot meter snega, a so mora-
li prej ustrezno izšolati ka-
der za vodenje žičnice. Za 
zdaj so uredili zgornji del 
smučišča, in sicer osrednji 
del ob žičnici, tako imeno-
vano družinsko progo. »Ta 
proga vodi po manj strmem 
delu. Prednost je v tem, da 
bo tam snega dovolj do 

pomladi. Torej že sedaj na-
črtujemo, da bomo obrato-
vali vsaj do sredine marca, 
tako da bo tudi v času zim-
skih počitnic dovolj prilož-
nosti za smučanje vseh ot-
rok, tako iz jeseniške kot iz 
sosednjih občin,« je pove-
dal Klinar. Smučišče bo za 
zdaj odprto od četrtka do 
nedelje, ob večjem zanima-
nju smučarjev pa tudi vse 
dni v tednu. Kot je znano, 

je Občina Jesenice sedežni-
co s pripadajočimi napra-
vami lani prodala podjetju 
Športni center Španov vrh. 
Smučišče zadnji dve leti za-
radi pomanjkanja snega ni 
obratovalo. Novi lastniki 
(gre za skupino domačinov 
in nekdanjih domačinov iz 
Planine pod Golico) imajo 
pogumne načrte, razvijati 
želijo tako zimski kot pole-
tni turizem. 

Na Španovem vrhu že smučajo
V nedeljo so znova zagnali enosedežnico Španov vrh, prvi dan so našteli več kot sto smučarjev. 
Smučišče obratuje tudi ta konec tedna, urejen je zgornji del z »družinsko progo«. Novi lastniki 
obljubljajo, da bo smučati mogoče vsaj do sredine marca.

Včeraj ob 9. uri je bil prvi navdušeni smučar na sedežnici Andrej Markelj s Koroške Bele, 
ki je ljubitelj smučišča Španov vrh že od otroštva. »Odlično, da smučišče spet živi! Smučal 
sem že v nedeljo in upam, da bo čim dlje dovolj snega za obratovanje,« je dejal. 
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Danes bo oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Jutri 
in sprva tudi v nedeljo bo pretežno oblačno in večinoma suho. 
V nedeljo čez dan se bo oblačnost trgala. Toplo bo.

Medvode – Občina Medvode obvešča, da podjetje Hidrotehnik 
začenja z gradnjo 136 metrov dolgega odseka sanitarne kanali-
zacije od križišča pri hiši Sora 10 do hiše Sora 31 na lokalni cesti 
Sora–Osolnik–Hrastnica. Izvajalcu je bilo izdano dovoljenje 
za popolno zaporo ceste v času od 22. januarja do 30. marca. 
Dela na gradbišču se bodo izvajala predvidoma vsak delovni 
dan med 8. in 17. uro. Ob nedeljah dela predvidoma ne bodo 
potekala. Po zaključku del bo gradbišče vsak dan urejeno tako, 
da bo vožnja možna ob upoštevanju postavljene prometne 
signalizacije. 

Popolna zapora ceste proti Osolniku

Kranj – V petek, 19. januarja, je Marija Vraničar, ki je zadnja 
leta živela v Domu upokojencev Kranj, praznovala stoti rojstni 
dan. O njeni življenjski zgodbi in praznovanju jubileja imamo 
v današnjih Kranjskih novicah, ki smo jih tiskarno poslali v 
sredo, objavljen obširnejši članek. Žal je gospa Marija včeraj 
preminila. Svojcem izrekamo iskreno sožalje. 

Slovo Marije Vraničar

Aleš Senožetnik

Komenda – V Ustanovi Pe-
tra Pavla Glavarja so nedav-
no organizirali odlično obi-
skan koncert Prifarskih mu-
zikantov. Zaradi velikega za-
nimanja so v komendskem 
kulturnem domu na isti dan 
pripravili kar dva koncerta, 
katerih izkupiček je bil na-
menjen pomoči potrebnim. 

S pomočjo prostovoljcev so 
sicer lani razdelili šeststo pa-
ketov živil v skupni vrednosti 
5700 evrov, 1600 evrov pa so 
namenili za kritje najosnov-
nejših stroškov finančno 
preobremenjenih občanov. 
»Organizirali smo tudi ak-
cijo zbiranja darov kupcev v 
lokalnih trgovinah. Zaveda-
mo pa se, da je finančna po-
moč in pomoč v živilih lahko 
le začasna rešitev. Za trajno 
rešitev je dobrodošel zaupljiv 

pogovor in spodbuda,« pravi 
predsednik ustanove Štefan 
Petkovšek.

Pomembna dejavnost ko-
mendske dobrodelne usta-
nove je tudi štipendiranje. 
Lani so na ta način pomagali 
enajstim perspektivnim štu-
dentom, sicer pa preko ob-
vezne celoletne delovne pra-
kse nudijo pomoč šolarjem, 
vodijo pa tudi skavte, ora-
torij in so animatorji v pro-
gramih Občine Komenda za 
mlade, s čimer tudi aktivno 
sodelujejo v skupnosti.

V ustanovi so lani orga-
nizirali 15 različnih dogod-
kov, tudi letos pa načrtujejo 
še več aktivnosti. Že v torek 
bo predavanje o analizi tal, 
na katerem bodo predstavi-
li, kateri so gradniki rodovit-
nosti tal. Februarja pa sle-
di pogovorni večer o Janezu 
Evangelistu Kreku.

Nadaljujejo dobrodelnost
Ustanova Petra Pavla Glavarja je lani razdelila 
šeststo paketov živil in štipendirala enajst 
študentov iz Komende.

Poljane – Z novim letom je v Kulturnem centru slikarjev Šubic 
začel veljati nov delovni čas. Po novem so vrata Šubičeve hiše 
odprta ob četrtkih in petkih od 10. do 16. ure ter v soboto od 
10. do 13. ure. V drugih dneh je obisk mogoč po prehodnem 
dogovoru, so še sporočili iz Šubičeve hiše.  

Nov delovni čas Šubičeve hiše

KRATKE NOVICE


