
GORENJSKA

Prva stoletnica  
v Domu Taber
Marijana Lavrič je v sredo v družbi 
domačih in stanovalcev Doma Ta
ber v Šmartnem praznovala stoti 
rojstni dan. Slavljenki sta čestitala 
tudi predsednik republike Borut 
Pahor ter ljubljanski nadškof Sta
nislav Zore.
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EKONOMIJA

Kupcu banke  
postavili pogoj
Sava bo AIK Banki prodala delež 
Gorenjske banke le, če ji bo v 45 
dneh predložila dovoljenja ban
čnih regulatorjev za prevzem. 
Predsednik uprave Gorenjske ban
ke Andrej Andoljšek bo predčasno 
zaključil mandat.

13

GG+

Med pranjem vozil  
sestavlja govore
Stari predmeti, tudi avtomobili, 
imajo v današnjem času hitrega 
tempa za mnoge blagodejen uči
nek. Med tistimi, ki so svoje vese
lje našli med vozili starejših letnic, 
je tudi kamniški župan Marjan 
Šarec.

15

ZADNJA

Tovornjak zletel  
z obvoznice
Na kranjski obvoznici mimo Sav
skega otoka se je včeraj zgodila 
prometna nesreča, v kateri je to
vorno vozilo na nadvozu prebilo 
ograjo in padlo približno deset 
metrov nižje na parkirišče nakupo
valnega središča Supernova.

32

VREME

Danes se bo meja sneže-
nja spustila do nižin.  
Jutri bo sneženje poneha-
lo. V nedeljo bo pretežno 
jasno, jutro bo hladno.

-1/0 °C
jutri: sneženje bo ponehalo

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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jeseniške novice 

080 23 23 www.jelovica-hise.si

77.500,00 €od

PICK & 
PLACE
Lesena hiša I 120

Akcijska ponudba

JE
LO

V
IC

A 
H

IŠ
E

 D
.O

.O
.,

 H
R

IB
 1

, P
R

E
D

D
VO

R

Mateja Rant

Dobje – Gradnjo novih pro
storov so v podjetju načrto
vali že leta 2009, a je takrat 
naložbo ustavila gospodar
ska kriza. Širitev proizvod
nje jim je leta 2012 nareko
vala postavitev obrata v Čr
nomlju, pred dvema letoma 
pa se je ponudila tudi prilo
žnost za začetek gradnje v 
industrijski coni Dobje. Na
ložbo, vredno 12 milijonov 
evrov, so izpeljali v manj kot 
letu dni, je pojasnil direktor 
Iztok Stanonik. »Hiteli smo 
z razlogom, saj smo lani 
pridobili dvakrat več novih 

poslov, kot smo načrtova
li – namesto za štiri milijo
ne evrov kar za sedem mili
jonov evrov.«

V Dobju so tako zgradili 
sodoben objekt, ki deluje kot 
»pametna« tovarna. »Vse je 
v skladu s tehnologijo 4.0, 
kar pomeni, da je celoten 
poslovni proces avtomatizi
ran,« je razložil Stanonik in 
dodal, da so vsi stroji in orod
ja povezani s centralnim ra
čunalnikom, tako da je mo
goče z enega računalnika 
oziroma pametnega telefo
na spremljati celoten potek 
proizvodnje. Samo lani so 
kupili 26 novih strojev, tako 

da jih je v proizvodnji že 92, 
ob tem pa še več kot 60 ro
botov, kar pomeni, da na šti
ri zaposlene pride en robot, 
pojasnjuje Stanonik. Lani 
so prešli tudi na brezpapir
no poslovanje. 

Vlaganje v prostore in za
poslene se jim že obrestu
je, saj so že lani presegli pri
čakovane prihodke, ki so jih 
načrtovali v višini 27,5 mi
lijona evrov, ustvarili pa so 
31,2 milijona evrov prihod
kov. Tako se je tudi ustvarje
ni dobiček z načrtovanih 1,4 
milijona evrov povečal na 
1,9 milijona evrov.

Polycom se je preselil v nove prostore
Podjetje Polycom se je v prvih januarskih dneh preselilo v nove proizvodno
poslovne prostore v industrijski coni Dobje, kjer imajo na voljo deset tisoč 
kvadratnih metrov površin, kar je trikrat več kot na prejšnji lokaciji v Poljanah.

Podjetje Polycom se je v prvih januarskih dneh preselilo v nove proizvodno-poslovne 
prostore v industrijski coni Dobje. / Foto: Gorazd Kavčič43. stran

Simon Šubic

Mlaka pri Kranju – Krimina
listična preiskava torkove 
eksplozije plina v stanovanj
ski hiši na Mlaki pri Kranju 
je včeraj še vedno potekala, 
zato vzrok za nastanek ek
splozije še ni znan. Medtem 
kranjsko območno združe
nje Rdečega križa Slovenije 
že zbira pomoč za družino 
Šenk, ki je zaradi eksplozije, 
v kateri se je porušila skoraj 
polovica pred kratkim pre
novljene hiše, ostala brez 
strehe nad glavo. Začasno 
zatočišče so 83letni Ivanki, 
ki se je v nesreči poškodova
la, ter hčerki Suzani ponudi
li sosedje. 

Vzrok za eksplozijo še ugotavljajo
Kriminalisti so na kraju torkove eksplozije na Mlaki pri Kranju zavarovali sledi in jih predali v pregled 
forenzikom. Lastnicama porušene hiše so začasno zatočišče zagotovili sosedje.

Ob eksploziji plina se je porušila skoraj polovica stanovanjske hiše. / Foto: Gorazd Kavčič 414. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MILICA BEŠTER iz Škofje Loke.

VSAK PRVI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Ble i we i so vi ce sti 4 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek  
od 7. do 15. ure, v sre do od 7. do 16. ure. 

MALI OGLAS februar/18
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 26. januarja 2018, prejme 
dve vstopnici za ogled predstave Buh pomagej v Kulturnem 
centru Tržič Andrej Starman iz Zg. Besnice.
Nagrajencu čestitamo!

Simon Šubic

Kranj – Po letu dni od uvelja-
vitve nove dimnikarske zako-
nodaje v Sekciji dimnikarjev 
pri Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije (OZS) znova 
izpostavljajo najpomemb-
nejše zakonske novosti, ki 
jih morajo uporabniki upo-
števati, da ne bo prihajalo do 
zastrupitev z ogljikovim mo-
noksidom in dimniških po-
žarov. Nov sistem je namreč 
za uporabnike prinesel kar 
nekaj dodatnih obvez, di-
mnikarskim družbam pa do-
datno opredelil odgovornost 

ter povečal administraci-
jo. »Kot se kaže, se povečuje 
število bolj zahtevnih nalog, 
sporov in težav, ki jih morajo 
po novem uporabniki reševa-
ti na lastno pobudo. Poveča-
lo se je tudi število dimniških 
požarov, kar je verjetno tudi 
vzrok za nadzor, ki ga prav-
kar opravlja okoljska inšpek-
cija,« opozarjajo.  

Za redno opravljanje vseh 
predpisanih dimnikarskih 
storitev – čiščenje, pregle-
dovanje (peči, dimnikov in 
zračnikov) in meritve emi-
sij dimnih plinov – je po no-
vem odgovoren izključno 

uporabnik, ki mora vse nove 
ali rekonstruirane kurilne 
naprave pred obratovanjem 
vpisati v državno evidenco 
na podlagi prvega pregleda. 
Spremembe pri obratovanju 
ali izbris naprav iz evidence 
pa se ureja z izrednim pre-
gledom. Tudi v primeru iz-
rednega dogodka, kamor so-
dita dimniški požar in uha-
janje dimnih plinov v pros-
tor (vklop javljalnika CO), 
mora pred nadaljnjim obra-
tovanjem uporabnik zagoto-
viti izredni pregled. 

Uporabnik lahko dimni-
karsko družbo vsako leto 

zamenja s 30. junijem za 12 
mesecev, med letom pa me-
njava ni možna. Pri menja-
vi je treba tudi upoštevati, da 
novo izbrana dimnikarska 
družba ne sme izdati zapi-
snika o pregledu, če je prej-
šnji dimnikar izdal negativ-
ni zapisnik. V takih prime-
rih mora uporabnik najprej 
odpraviti pomanjkljivosti 
ter pridobiti pozitivni zapi-
snik od prejšnje dimnikar-
ske družbe. Zato ob menja-
vi dimnikarske družbe izro-
čite pretekle zapisnike novi 
dimnikarski družbi, saj se 
bosta sicer uporabnik in 

dimnikar lahko znašla v po-
stopku in prekršku.

Nekateri serviserji cen-
tralnih kurilnih naprav na 
biomaso kljub drugačnim 
predpisom opravljajo tudi 
čiščenje peči, kar nekate-
ri pogojujejo celo z izgubo 
garancije. V sekciji dimni-
karjev zato opozarjajo, da 
dimnikarskih storitev, ka-
mor sodi tudi čiščenje peči, 
zaradi konflikta interesa ne 
sme opravljati podjetje, ki 
se ukvarja s servisiranjem 
ali prodajo kurilnih naprav. 
Dimnikarska družba tudi 
ne bo izdala zapisnika o či-
ščenju, ki ga je opravil nek-
do drug. Enako velja tudi za 
meritve emisij.

Pogoj za obratovanje nove 
ali rekonstruirane kuril-
ne naprave (ali dimnika) je 
pozitivni zapisnik o prvem 
pregledu. Inštalater/pečar 
mora za potrebe prvega pre-
gleda uporabniku izročiti 

predpisano tehnično doku-
mentacijo, uporabnik pa jo 
mora hraniti najmanj do 
prvega pregleda. Če je na-
mreč ob prvem pregledu ni 
na voljo, se lahko zgodi, da 
dimnikar ne bo imel pogo-
jev za izdajo pozitivnega za-
pisnika. »Bodite pozorni na: 
navodila proizvajalca, napi-
sno tablico peči/dimnika, 
certifikat dimnika, izjavo o 
pravilni vgradnji, dimenzi-
oniranje dimnika in upošte-
vanje nacionalnih predpi-
sov,« svetujejo v sekciji. 

Prvi pregled sme opravi-
ti samo dimnikarska druž-
ba, ki jo izbere uporabnik, 
in ne tista, ki jo morda na-
roči inštalater/pečar. Zara-
di zlorab se že uveljavlja pra-
ksa, da uporabniki plačilo za 
vgradnjo vežejo na zapisnik 
o prvem pregledu dimnikar-
ske družbe uporabnika, še 
ugotavljajo v sekciji dimni-
karjev pri obrtni zbornici.

Tudi peč naj očisti dimnikar
V sekciji dimnikarjev pri obrtni zbornici opozarjajo, da dimnikarskih storitev, kamor sodi tudi čiščenje 
peči, ne sme opravljati podjetje, ki se ukvarja s servisiranjem ali prodajo kurilnih naprav. 

Jasna Paladin

Ljubljana – Ljudmila Novak 
je stranko NSi prevzela leta 
2008, tri leta kasneje pa jo 
znova popeljala v parlament, 
in čeprav so ji delegati na 
kongresu stranke novembra 
lani zaupali že peti dveletni 
mandat za vodenje stranke, 
je v sredo – po tehtnem pre-
misleku, kot je poudarila – 
odstopila. Njena odločitev 
ni povezana z rezultatom na 
predsedniških volitvah, pač 
pa je mesto mlajši generaci-
ji prepustila zaradi pomanj-
kanja energije.

Ostaja vpeta v politiko

»Vsak predsednik vodi 
stranko v svojem stilu in tako 
je prav. A upam in želim si, 
da bo vse tisto, kar smo doka-
zali, da delamo dobro, tudi 
novi predsednik peljal nap-
rej. Vedno pa je potrebnih še 

veliko izboljšav. Seveda ne 
bo všeč vsem, a bistveno je, 
da naredimo čim več dobre-
ga za Slovenijo, za ljudi, kar 
je prvo poslanstvo politike,« 
je Ljudmila Novak včeraj po-
vedala na novinarski konfe-
renci in svojemu nasledni-
ku Mateju Toninu zaželela 
veliko moči, energije in vo-
lje za izzive, ki ga čakajo. V 
politiko in delo stranke bo še 
naprej močno vpeta; ostaja 

namreč poslanka, prav tako 
bo za poslanko kandidirala 
tudi na letošnjih parlamen-

tarnih volitvah. Kot pravijo v 
stranki, bo predlagana tudi 
za častno predsednico NSi.

Tonin si želi podvojiti 
število poslancev

Matej Tonin se ji je zah-
valil za dosedanje delo in v 
ospredje postavil njeno ve-
ličino ob odločitvi, da je pri-
ložnost ponudila mlajšim. 

»Naša generacija ne more 
pričakovati, da bodo drugi 

namesto nas opravili težke 
naloge. Mladi smo tisti, ki 
se moramo dogovoriti, kaj 
so ključne strateške priorite-
te Slovenije do leta 2030. Za 
cilj si moramo postaviti Slo-
venijo, v kateri bomo dobro 
in prijetno živeli,« je v uvo-
du pojasnil zbranim novi-
narjem, nato pa predstavil 
ključne poudarke svojega 
pogleda na vodenje stranke 
NSi v prihodnje. 

Ostal bo zvest vrednotam 
krščanske demokracije in 
dosedanjemu ekonomske-
mu programu stranke, zago-
varjal bo socialno tržno go-
spodarstvo, si pa želi stranko 
s svojo ekipo nekoliko mo-
dernizirati. Dodati namera-
va nove vsebine, ki bodo od-
govori na sedanji hitri na-
čin življenja. Pod njegovim 
vodstvom bo stranka tako 
več pozornosti namenjala 

digitalizaciji, varovanju na-
rave in spodbujanju zdrave-
ga načina življenja.

»Pod mojim vodstvom bo 
NSi odprta za vse, ki so sku-
paj z nami pripravljeni gradi-
ti normalno Slovenijo. Niko-
gar ne bomo pri tem izključe-
vali, sodelovali pa bomo s tis-
timi, s katerimi se bomo pro-
gramsko uskladili in ki bodo 
vzpostavili zaupanje, da želi-
jo dobro Sloveniji,« je dodal 
v luči letošnjih parlamentar-
nih volitev, na katerih si želi 
podvojitev števila poslanskih 
mest oz. deset odstotkov gla-
sov volivcev.

V svojo ekipo je izbral dva 
nova podpredsednika, in si-
cer Marijo Rogar in Valen-
tina Hajdinjaka. Glavni taj-
nik ostaja Robert Ilc, pred-
sednik sveta pa Matjaž Tron-
telj. Vodja poslanske skupi-
ne je postal Jožef Horvat.

Vodenje stranke prevzel Tonin
Dolgoletna predsednica stranke NSi Ljudmila Novak je v sredo odstopila, svet stranke pa je na mesto 
vršilca dolžnosti predsednika stranke imenoval Mateja Tonina.

Dolgoletna predsednica stranke NSi Ljudmila Novak je včeraj takole čestitala v. d. 
predsednika stranke Mateju Toninu. / Foto: Gorazd Kavčič

»Naša generacija ne more pričakovati, da bodo drugi 
namesto nas opravili težke naloge. Mladi smo tisti, 
ki se moramo dogovoriti, kaj so ključne strateške 
prioritete Slovenije do leta 2030. Za cilj si moramo 
postaviti Slovenijo, v kateri bomo dobro in prijetno 
živeli.«
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Marjana Ahačič

Mojstrana – Okoljevarstve-
na organizacija Alpe Adria 
Green se je konec prejšnje-
ga tedna v okviru tako ime-
novane Eko patrulje odpra-
vila v Mojstrano. Ogledali so 
si območje nekdanjega pod-
jetja KO-OP, kjer je radovlji-
ško podjetje Sigor jeseni leta 
2012 v treh proizvodnih ha-
lah začelo s proizvodnjo pla-
stičnih cevi in desk ter kom-
postnikov, ki so jih izdelova-
li iz predelane plastike. Te-
danji direktor podjetja, ki 
je na začetku zaposlovalo 
osem delavcev, je takrat zatr-
dil, da proizvodnja ne pred-
stavlja nikakršnih obreme-
nitev za okolje. A posel se 
očitno ni izšel po načrtih; ze-
mljišče s proizvodnimi hala-
mi je trenutno v upravljanju 
Družbe za upravljanje terja-
tev  bank, ki ga prodaja. Na 
svoji spletni strani ga pro-
movirajo kot območje v Moj-
strani, kraju, od koder vodi-
jo poti v osrčje Triglavskega 
narodnega parka, »zato je 
kraj postal pomembno izho-
dišče za planinske ture v Ju-
lijske Alpe in sprehode v tri 
čudovite alpske doline Vra-
ta, Krmo in Kot.« 

»Niso se zlagali, samo 
niso zapisali, da na prosto-
ru, ki ga prodajajo, kopiči-
jo predvsem plastične od-
padke, večinoma iz avtomo-
bilske industrije,« pa ugota-
vljajo okoljevarstveniki, ki 
so o svojih opažanjih obves-
tili okoljsko inšpekcijo.

Na problem so že pred ča-
som Občino Kranjska Gora 

opozorili domačini, ki pra-
vijo, da so bili vse od začet-
ka proti uvajanju te vrste go-
spodarstva v planinsko vas 
in da odlagališče predsta-
vlja nevzdržno onesnaženje 
v neposredni bližini bivališč 
ter izredno ogroža zdrav-
je. »Odpadke naj povzroči-
telji onesnaženja, ki so od-
govorni zanje, odstranijo, 
da se prostor ustrezno sani-
ra in bo okolje spet tako, kot 
je bilo prej,« so apelirali na 
pristojne. »Krajani protesti-
ramo proti hudemu onesna-
ženju tako z zdravstvenega, 
higienskega, naravovarstve-
nega in turističnega vidika. 
V Zgornjesavsko dolino pri-
hajajo turisti, ki se želijo na-
užiti lepot narave. Odlaga-
lišče plastičnih odpadkov 
kazi videz najlepšega turi-
stičnega kraja v Sloveniji in 
je naša velika sramota.«

Kot so pojasnili na občin-
ski upravi v Kranjski Gori, 
je občina zadevo prijavila 
inšpekcijskim službam, z 
DUTB pa so se celo dogovar-
jali za odkup deset tisoč kva-
dratnih metrov velike par-
cele ter treh stavb za potre-
be podjetništva. V lanskem 
proračunu so za nakup celo 
rezervirali 150 tisoč evrov, a 
je prodajalec nato ceno dvig-
nil in do realizacije ni priš-
lo, so še pojasnili na občini. 

Inšpekcija za okolje in 
naravo postopek vodi že od 
leta 2014, najprej proti druž-
bi Sigor, kasneje proti pod-
jetju iz Srbije, na katero je 
bilo med postopkom prene-
seno lastništvo firme. Sre-
di leta 2014 je bila celo iz-
dana odločba o odstranitvi 
odpadkov, skladiščenih na 
prostem v nasprotju s pri-
dobljenim okoljevarstvenim 

dovoljenjem. Dovoljenje za 
obdelavo odpadkov, tako in-
špekcija, je maja lani Agen-
cija RS za okolje z odločbo z 
družbe Sigor prenesla na no-
vega upravljavca, ki mu je bila 
novembra lani izdana odloč-
ba, ker je odpadke delno skla-
diščil na nepokritem dvori-
šču, kar je v okoljevarstvenem 
dovoljenju izrecno prepove-
dano. Zaradi ne v celoti izpol-
njene odločbe bo uveden po-
stopek izvršbe, še pojasnjuje-
jo na inšpektoratu.

DUTB pa, kot pravijo, aktiv-
no išče rešitve in presoja op-
timalne možnosti za odstra-
nitve omenjenih odpadkov, 
med drugimi tudi možnost 
za njihovo predelavo. »Po-
govori v zvezi s tem s poten-
cialnimi partnerji že poteka-
jo. Odpadki bodo odstranje-
ni, takoj ko DUTB najde pri-
mernega ponudnika.«

Opozarjajo na kupe plastike
V Mojstrani se tik na obrobju Triglavskega narodnega parka že nekaj let na območju nekdanjega 
tovarniškega kompleksa kopičijo plastični odpadki. Domačini opozarjajo, institucije obravnavajo, 
lastništva se menjajo, problem pa ostaja.

Na območju nekdanjega podjetja KO-OP v Mojstrani se že nekaj let kopičijo plastični odpadki.

Spomnim se še, kako 
so pred slabimi pe-
timi leti nadobudni 
podjetniki v Mojstrani 

pripravili dan odprtih vrat, 
na katerem so domačine prep-
ričevali, da bo proizvodnja 
izdelkov iz predelane plastike 
na zapuščeno tovarniško ob-
močje na robu vasi privabila 
novo življenje, ustvarila nova 
delovna mesta in s tem nove 
priložnosti za razvoj kraja. 
Tistim, ki so ob tem skeptično 
zmajevali z glavo, so zagotav-
ljali, da predelava plastike ne 
predstavlja nikakršnih obre-
menitev za okolje.

Ko so se veliki načrti izka-
zali na neuresničljive, o tem 
niso več na široko obvešča-
li javnosti. Delavci so odšli, 
hale so zaprli, na dvorišču pa 
so ostali kupi grde, zanemar-
jene, propadajoče plastične 
nesnage. Na dvorišču v zaseb-
ni lasti, zagrajenem z žična-
to ograjo v maniri: privatno 
zemljišče, nepooblaščenim 
dostop prepovedan.

Razumem, da je, posebno 
po desetletjih slabih izkušenj 
z »našim« v nekdanji državi, 
zasebna lastnina nekaj svete-
ga in nedotakljivega. Tudi jaz 
ne maram, da se drugi vtikajo 
v to, kako je urejeno moje dvo-
rišče. Na živce mi gre, kadar 
opazim, kako se mimoidoči 
obregnejo ob mojo s plevelom 
zaraščeno trato pred hišo, 
ki ji, da pred sabo in svetom 
opravičim svojo lenobo in ne-
marnost, rečem biotska pest-
rost. Ampak celo ob misli na 

tiste uboge ničvredne rastlini-
ce, ki jim rečemo plevel in z 
mojega zaraščenega silijo na 
sosedov skrbno urejeni vrt, mi 
je malo nerodno. 

Zato ne razumem, kako da 
ni nerodno tistim, ki so odgo-
vorni za kupe nemarne in ver-
jetno strupene plastike, ki že 
leta leži raztreščena po dvori-
šču propadajočih industrijskih 
obratov v Mojstrani. Morda 
zato, ker imajo lastniki obču-
tek, da je nekaj njihovo, samo 
takrat, ko jih kdo pri njihovem 
lastništvu omejuje, ne pa tudi, 
ko je za lastnino treba odgovor-
no poskrbeti? Morda zato, da 
nobeden od lastnikov ni v tej 
vlogi dovolj dolgo? Zemljišče je 
bilo v tem času že v lasti pod-
jetnika iz Srbije, dovoljenje za 
predelavo plastike v Mojstrani 
pa je šlo iz rok prvotnih pod-
jetnikov na naslov zobne am-
bulante s sedežem v Kranjski 
Gori. Razumi, kdor more.

Kdo je torej tisti, ki bi moral 
v primeru nesnage na pragu 
TNP ukrepati? Domačini, 
naravovarstveniki? Država? 
Lastniki?

Noben človek ni otok, po-
polnoma sam zase, je besede 
angleškega pesnika Johna 
Donna v predgovoru k roma-
nu Komu zvoni zapisal Ernest 
Hemingway. Vsak človek je kos 
celine, del kopnega; če morje 
odplavi grudo zemlje, se Evro-
pa zmanjša, kot bi se zmanjšal 
rtič, kot bi se posestvo tvojih 
prijateljev ali pa tvoje lastno ... 
zato nikdar ne pošiljaj poizve-
dovat, komu zvoni; zvoni tebi.

Moje dvorišče

KOMENTAR
Marjana Ahačič

Letos po Stanonikovih 
besedah načrtujejo 36 mi-
lijonov evrov prihodkov in 
2,5 milijona evrov dobič-
ka. Verjame, da so te števil-
ke uresničljive oziroma jih 
bodo najverjetneje še prese-
gli, saj so za letos načrtova-
li za pet milijonov evrov no-
vih poslov, a so jih že do kon-
ca januarja pridobili za mili-
jon evrov. 

Več kot osemdeset odstot-
kov njihove proizvodnje je 
vezane na avtomobilsko in-
dustrijo, zato velik pouda-
rek dajejo tudi razvoju. »Ta 
čas ogromno pozornosti 
posvečamo razvoju zobni-
kov, saj smo pridobili velike-
ga kupca iz Francije, ki izde-
luje motorje za avtomobilske 

brisalce in mu na leto doba-
vijo 35 milijonov zobnikov. 
Ta čas imajo zgolj dva doba-
vitelja, tretji postajamo mi in 
v treh letih bi želeli pridobi-
ti vsaj tretjino tega posla.« 
Razvoj je usmerjen še v za-
menjavo kovinskih delov s 

plastičnimi in v hibridne iz-
delke, ki imajo več funkcij. V 
razvoju je ta čas zaposlenih 
dvajset ljudi, skupaj pa tako 
v Poljanah nad Škofjo Loko 
kot v Črnomlju zaposlu-
jejo že 270 ljudi, od tega je 
dvajset zunanjih sodelavcev. 

»Lani smo na novo zaposli-
li petdeset delavcev, letos na-
črtujemo še 25 novih zaposli-
tev.« Po besedah vodje kad-
rovske službe Barbke Rupar 
imajo ta čas razpisana prosta 
delovna mesta tako za delo v 
proizvodnji kot orodjarni, 
potrebujejo tudi delavce s 
področja tehnologije, briz-
ganja plastike in razvojne 
tehnologe. Do novih kadrov 
poskušajo priti tudi s pode-
ljevanjem štipendij. V podje-
tju je ta čas 18 štipendistov pa 
tudi trije vajenci, ki naj bi se 
jim v prihodnjem letu prid-
ružili še trije novi. Ob tem ve-
lik poudarek namenjajo tudi 
izobraževanju zaposlenih, 
je še dodal Stanonik, za kar 
na leto namenijo približno 
tri odstotke od prodaje, torej 
približno milijon evrov. 

Polycom se je preselil v nove prostore
31. stran

Iztok Stanonik / Foto: Gorazd Kavčič
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Žirovnica – V žirovniški ob-
čini je do 2. marca javno 
razgrnjen dopolnjen osnu-
tek drugih sprememb in do-
polnitev Občinskega pro-
storskega načrta (OPN) ob-
čine Žirovnica. Gre za ene-
ga najpomembnejših doku-
mentov občine, ki bo zari-
sal rabo prostora v prihod-
njih letih. 

Postopek priprave in 
sprejemanja sprememb je 
dolgotrajen, samo pobu-
de občanov so zbirali več 
kot dve leti, od začetka leta 
2012 do konca aprila 2014. 
Po besedah župana Leopol-
da Pogačarja so prejeli ok-
rog sto pobud občanov, ve-
čina se jih nanaša na na-
mensko rabo zemljišč ozi-
roma spremembe iz kme-
tijskih zemljišč v stavbna 
in tudi obratno. Nekate-
ri občani na doslej kmetij-
skih zemljiščih želijo gra-
diti nove objekte, po drugi 
strani pa zaradi dilem, ki jih 
prinaša zakon o davku na 
premoženje, nekateri, ki ne 
potrebujejo zazidljivih par-
cel, želijo te spremeniti na-
zaj v kmetijska zemljišča. 
Poleg tega je okrog dvajset 
pobud glede prostora dala 
občina. »V fazi usklajevanj 
je bilo s strani nosilcev ure-
janja prostora zavrnjenih 
okrog trideset odstotkov po-
bud. Ostale pa so večinoma 
usklajene in vključene v do-
kument,« je pojasnil župan. 

Občina je v spremembe 
OPN med drugim vključi-
la možnost gradnje parki-
rišča na Rodinah, parkirišča 
za avtobuse v Doslovčah in 

širitev parkirišča v Završni-
ci. Ob tem pa je župan pou-
daril, da predmet sprememb 
ni več umestitev obvozni-
ce mimo Vrbe. »Obvozni-
ca mimo Vrbe ni več pred-
met sprememb OPN. V ve-
ljavnem OPN je opredeljena 
zahodna obvoznica, zanjo 
že pripravljamo Občinski 
podrobni prostorski načrt 
(OPPN),« je dejal župan in 
vnovič poudaril, da so v po-
stopku priprave sprememb 
OPN skušali v prostor ume-
stiti – po mnenju vseh, tudi 
župana in občinske uprave 
– primernejšo vzhodno tra-
so obvoznice. A jim zanjo ni 
uspelo pridobiti soglasij na 
državni ravni. Župan je tudi 
poudaril, da je bila v celo-
ten proces vključena skupi-
na občanov iz Vrbe, ki je so-
delovala tudi na usklajeval-
nem sestanku na okoljskem 
ministrstvu.

Spremembe OPN so si-
cer vsakih nekaj let nujne, 
je dejal župan, saj se skozi 
čas spreminjajo tako potre-
be občanov kot javne potre-
be glede rabe prostora. Ži-
rovniški občinski svetniki 
bodo dopolnjen osnutek do-
kumenta obravnavali na fe-
bruarski seji. Javna obravna-
va bo 26. februarja, župan 
pa računa, da bi dokument 
lahko sprejeli na junijski seji 
občinskega sveta. 

Žirovniška občina je bila 
ena prvih v državi, ki je leta 
2011 sprejela odlok o OPN 
po novih predpisih. Leta 
2012 so sprejeli prve spre-
membe in dopolnitve, ki pa 
so bile zgolj formalne in so 
se nanašale na zračni pro-
met leškega letališča.

Sto pobud občanov 
glede prostora
V žirovniški občini sprejemajo spremembe 
Občinskega prostorskega načrta. Umestitev 
obvoznice mimo Vrbe ni več predmet sprememb, 
gradili bodo zahodno obvoznico, poudarja župan. Mateja Rant

Bled – »Bled je nekaj poseb-
nega, zato bi moral biti stan-
dard zaščite narave tu viš-
ji kot na ravni države – če se 
bomo tega zavedali, ne bo 
problem niti masovni turi-
zem,« je poudaril eden od 
obiskovalcev posveta o blej-
skem turizmu. Tudi predse-
dnik društva Miro Kapus je 
v uvodu ugotavljal, da ima-
jo na Bledu izredne narav-
ne in kulturne danosti, a po 
drugi strani tudi izredne in-
terese. V društvu ob tem po-
udarjajo, da turisti prihaja-
jo na Bled zaradi ohranje-
ne narave, miru, dobre (lo-
kalne) hrane, varnosti in ob-
čutka domačnosti. »V dru-
štvu imamo znanje, kako te 
vrednote ohraniti,« ponujajo 
roko občini in državi. Kot eno 
od možnosti med drugim 
predlagajo ustanovitev kra-
jinskega parka, ki bi bil tako 
neke vrste »podaljšek« Tri-
glavskega narodnega parka.

V razpravi so med dru-
gim opozorili na vse slabše 
stanje Blejskega jezera, do-
mačini pa so kot glavni pro-
blem navedli pretiran hrup 
in pomanjkanje miru v času 
glavne turistične sezone. »V 
novi strategiji blejskega tu-
rizma je mir zapisan visoko 
na lestvici vrednost – uredite 
torej moteč hrup in previso-
ke decibele,« je pozvala Ana 
Marija Kovač, ki je prepriča-
na, da se stvari rešujejo zgolj 
na deklarativni ravni. »Pol-
no lepih besed, ki med do-
mačini ne zaživijo.« Opozo-
rila je, da se ne upoštevajo 
niti občinski odloki, saj po-
leti niso mogli ustaviti grad-
nje na območju, kjer prebi-
valci oddajajo sobe turistom. 
Vse to po njenem Bled spre-
minja v nekakovosten pros-
tor za bivanje. Leo Ličof je iz-
razil skrb, da bodo tudi v le-
tošnji turistični sezoni, ki je 

že skoraj pred vrati, neprip-
ravljeni pričakali horde turi-
stov, ki bodo oblegale jezero 
in hromile promet na cesti 
Lesce–Bled. »Če ne bomo ta 
hip kaj storili, bo kaos enak 
ali še večji kot lani.« Sam je 
predlagal tudi rešitev za pro-
met proti Bledu, in sicer v 
ureditvi parkirišča pred Ble-
dom, kjer je na eni strani 
ceste po njegovem prosto-
ra za okrog tisoč avtomobi-
lov. »Od tam je do središča 
Bleda deset minut hoje, lah-
ko pa bi od parkirišča do Ble-
da vozil tudi poseben avto-
bus.« Masovni turizem tudi 
vse bolj ogroža Blejsko jeze-
ro, je opozorila Špela Remec 
Rekar, ki že štirideset let re-
dno spremlja stanje Blejske-
ga jezera. Že vrsto let je po 
njenih besedah jezero ne v 
dobrem, ampak zmernem 
stanju, česar ne bi smeli do-
voliti. »S tako maso ljudi, ki 
se poleti kopa v jezeru, se bo 
stanje samo še poslabševa-
lo.« Po njenih besedah so 
problematične tudi nekate-
re športne dejavnosti na je-
zeru, zlasti krapolov, zaradi 

česar se v jezero vnaša veli-
ka količina hranil. »Prema-
lo se zavedamo, da blejskega 
bisera ne more biti brez jeze-
ra,« je še opozorila.

Novi direktor Turizma 
Bled Tomaž Rogelj je po-
jasnil, da želijo s pripravlje-
no strategijo dvigniti kako-
vost turizma, storitev in do-
živetij, obenem pa ohrani-
ti blejski prostor, da bi tudi 
našim zanamcem predsta-
vljal, kar predstavlja nam. 
»Strategija vsebuje dvajset 
strani zelo konkretnih ciljev 
– kaj bomo naredili, kdo bo 
to naredil in katera je ciljna 
publika pri tem.« Sam stavi 
na sodelovanje. »Prišel sem 
tudi zato, da vas slišim, zato 
sem si zapisal vaše predlo-
ge,« je razložil in dodal, da 
bodo na podlagi tega določi-
li prioritete, česa se je treba 
lotiti takoj. Med prioriteta-
mi vidi tudi vprašanje miru, 
zato je bila ob prevzemu vo-
denja Turizma Bled ena nje-
govih prvih poti na občin-
sko redarstvo. »Vsi imamo 
isti cilj, je pa problem uskla-
diti zelo različne interese,« 

je poudaril. Tudi pripravlja-
vec strategije Andrej Pompe 
je prebivalce pozval, naj po-
magajo s predlogi, da bodo 
oblikovali strategijo tudi po 
njihovi meri. Verjame, da 
je to možno, če bodo le bolj 
poslušali drug drugega. »Ne 
iščimo vedno novih proble-
mov, ampak jih vzemimo 
kot izzive.« Župan Janez 
Fajfar je znova poudaril, da 
bodo za Bled nastopili boljši 
časi, ko bodo promet spravi-
li čim dlje od jezera. Metod 
Rogelj iz kranjske območ-
ne enote republiškega za-
voda za varstvo narave pa je 
ob tem opozoril, da se bodo 
z dokončanjem obeh blej-
skih obvoznic problemi po-
javili na območju Bohinja 
in Pokljuke, ki sta po številu 
obiskovalcev prav tako že na 
robu zmogljivosti. »Neprip-
ravljeni smo prišli do meje, 
ko hodimo drug po drugem 
in naravi in ko bo treba stvari 
začeti usmerjati,« je razložil 
in dodal, da se mu zato zdi 
priprava dolgoročne strate-
gije in konkretnih ukrepov 
pravi pristop.

Strah pred »hordami« turistov
V Društvu za varstvo okolja Bled so pretekli četrtek v blejski knjižnici pripravili odprt pogovor z 
naslovom Daljnosežni pogled na blejski turizem, na katerem so svoje pomisleke v zvezi s turizmom 
izrazili tudi prebivalci Bleda.

V blejski knjižnici so pretekli četrtek pripravili odprt pogovor z naslovom Daljnosežni 
pogled na blejski turizem.

Jesenice – Člani Mlade Slovenije, to je podmladka Nove Slove-
nije (NSi), so obiskali pediatrični oddelek Splošne bolnišnice 
Jesenice in otroke razveselili s kupom igrač. Te so zbirali v 
prazničnem decembru v vseslovenski dobrodelni akciji zbi-
ranja igrač za otroke, ki se zaradi posebnih potreb šolajo v 
okviru zavodov ali se zdravijo v bolnišnicah. Igrače so podarili 
več ustanovam, in sicer Ciriusu Kamnik, Ciriusu Vipava, UKC 
Maribor in Splošni bolnišnici Jesenice.

Pediatričnemu oddelku podarili igrače 

Člani Mlade Slovenije so z zbranimi igračami razveselili 
otroke v bolnišnici.

Vilma Stanovnik

Kranj – Tisti, ki skrbno pre-
verijo račun za komunal-
ne storitve, so opazili, da je 
z novim letom v kranjski 
občini višja cena omrežni-
ne za vodo. Kot pojasnjuje-
jo na Komunali Kranj, so v 
vseh občinah, kjer Komuna-
la Kranj izvaja gospodarsko 
javno službo oskrbe s pitno 
vodo, razen v občini Cerklje 
na Gorenjskem, poviša-
li ceno omrežnine za vodo. 
»Nove cene oskrbe s pitno 
vodo so bile potrjene na sejah 

občinskega sveta posame-
zne občine. Vsi vodovodni 
sistemi so v lasti občine in z 
obnovitvami postajajo boljši 
in kakovostnejši, skladno s 
tem pa je višja tudi mesečna 
najemnina, ki jo občina upo-
rabi za investicije v sistem. 
Te so nujne zaradi ohranja-
nja realne vrednosti omrež-
ja in vzdrževanja kvalitete 
omrežja,« pravijo na Komu-
nali Kranj in dodajajo, da je 
sprememba na položnici od-
visna od obsega storitev, ki 
so posameznemu uporabni-
ku zaračunane.

Višja cena omrežnine 
Žirovnica – V žirovniški občini so dobili še en defibrilator, 
ki so ga nedavno namestili na stavbo pošte v Žirovnici. V 
občini je tako zdaj nameščenih osem avtomatskih ekster-
nih defibrilatorjev, in sicer pri transformatorju na Bregu, pri 
Hidroelektrarni Moste, pri osnovni šoli na Zabreznici, pri 
gasilskem domu v Smokuču, v avtomobilu pri Gasilskem 
domu Zabreznica, v Valvazorjevem domu in na parkirišču 
Rekreacijskega parka Završnica. 

Defibrilator tudi na pošti v Žirovnici

Kranj – Kranjska poslovna enota Vzajemne bo v četrtek, na 
Prešernov praznik, pripravila med 9. in 14. uro v poslovnih 
prostorih na Koroški cesti v Kranju dan odprtih vrat. V tem 
času bodo obiskovalcem z biofotonskim skenerjem brezplač-
no izmerili dejansko stanje vitalnosti in odpornosti proti bo-
leznim, predstavili jim bodo naravno in zdravilno kozmetiko 
in jih povabili k sodelovanju v nagradni igri. 

Na dan kulture odprta vrata Vzajemne
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  LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO

• Naročila za zdravila
   sprejemamo tudi po
   telefonu in e-pošti 
• Ekspresna dobava
   zdravil iz NEMČIJE
• Bachovi cvetni 
   pripravki
• Schüsslerjeve soli

Sonja Jug, Mag. Jutta Rosian 
in Dr. Eva Rosian

GOVORIMO SLOVENSKO

A
n

ke
rs

t 
G

es
.n

.b
.R

., 
E

g
el

m
oo

sw
eg

 2
6

, 9
7

1
1

 P
at

er
n

io
n

, A
u

st
ri

a

Suzana P. Kovačič

Lom pod Storžičem – Že 
nekaj časa je zorela ideja o 
postavitvi knjigobežnice v 
Domu pod Storžičem in s 
tem koncem tedna začenja-
jo z akcijo Februar, mesec 
podstoržiške knjige. »Zbi-
ramo knjige z gorniško te-
matiko (planinarjenje, tur-
no kolesarjenje, alpinizem, 
varstvo narave, gorniška po-
ezija ...). Za vsako prinese-
no knjigo dobite brezplačno 
skodelico čaja v Domu pod 
Storžičem, kamor knjige 
lahko prinesete vsak konec 
tedna, od petka popoldan 
do nedelje zvečer,« je pova-
bil gospodar Doma pod Stor-
žičem Uroš Ribič. Dodaten 
motiv za postavitev knjigo-
bežnice je tudi ta, da bodo 
poleti v Domu pod Storži-
čem že tretje leto zapored 
gostili Literarni nokturno – 
Rime izpod gora.

Knjigobežnica pa ni edi-
na novost v Domu pod 

Storžičem, kot je pojasnil 
Ribič: »S koncem leta 2017 
smo zaključili s prenovo 
sobe v drugem nadstropju 
doma. To je zdaj soba s pet-
najstimi skupnimi ležišči ter 
panoramskim razgledom na 
Belo peč, steno, ki je ima v 

srcih tržiških alpinistov po-
sebno mesto. Del sredstev za 
adaptacijo smo pridobili na 
občinskem razpisu za obno-
vo objektov v lasti športnih 
društev, preostali del pa smo 
zbrali sami.« In kakšna je vi-
zija Doma pod Storžičem? 
»Ker smo že v letu 2016 v 
domu odprli tudi Turnoko-
lesarski učni center, bo tudi 
nadaljnja vizija temeljila 
predvsem na turnih kolesar-
jih in gornikih. S trenutno 
kapaciteto ležišč, osemdese-
timi posteljami lahko orga-
niziramo večje tabore, šole 
v naravi ... Prav tako smo v 
preteklih dveh letih pridobi-
li naziv družini prijazna koča 
in kolesarju prijazna name-
stitev (dve kolesarski zvez-
dici). Za kolesarje je v kleti 

kolesarnica z nosilci za ko-
lesa in stojalo z orodjem za 
hitro popravilo. Za dobršen 
del teh vlaganj smo v lan-
skem letu pridobili evropska 
sredstva iz sklada Alpe Adria 
park doživetij. Nekaj teh pa 
nas čaka še letos, med dru-
gim nakup učilniške opreme 
(mize, klopi, projektor, plat-
no), pralnega in sušilnega 
stroja ter računalnika.«

Dom pod Storžičem je ko-
nec lanskega leta dobil nove 
oskrbnike, kot je še dejal 
Uroš Ribič, so jih gostje lepo 
sprejeli: »S skupnimi moč-
mi uvajamo tudi nove jedi. 
Tako se bo na jedilniku naš-
la kakšna stara tržiška jed ali 
pa, glede na to, da oskrbniki 
prihajajo iz Zasavja, tudi kaj 
»knapovskega«.«

Menjam knjigo za čaj
Dom pod Storžičem dobiva knjigobežnico. Knjige z gorniško tematiko še zbirajo, vse do konca 
februarja poteka akcija Februar, mesec podstoržiške knjige. To pa ni edina novost v domu ...

Podstoržiška knjigobežnica je v glavni gostinski sobi Doma pod Storžičem – nad udobnim 
kavčem, kjer v miru lahko kaj preberete. Planinci so malenkost očistili strugo Dovžanove 
soteske, tam nabrali nekaj naplavin in tudi iz njih izdelali knjigobežnico. 

Ljubljana – Družba ZEOS je predstavila novo zbiralno akcijo 
Stari aparati za otroški smeh. Namen akcije je zbiranje manj-
ših starih odpadnih aparatov, sijalk in baterij, ki jih potrošniki 
lahko brezplačno oddate v posebne zbiralnike v t. i. zelenih 
kotih v poslovalnicah štirih večjih tehničnih trgovin na 69 loka-
cijah po državi (v Big Bangu, Gorenju GSI, Mercator M Tehniki 
in Merkur trgovini). Večje stare aparate pa lahko oddate v 
skladišču teh trgovin ob nakupu novih aparatov. Izkupiček od 
zbranega bodo organizatorji namenili Društvu Rdeči noski, 
bolnišničnim klovnom, ki lajšajo dneve otrokom, ki jih morajo 
preživeti stran od doma ter jim spodbudijo vedre misli, pogum 
in zaupanje. Akcija bo trajala celo leto 2018.

Zbiralna akcija Stari aparati za otroški smeh 

Tržič – Občina Tržič pripravlja projekte za sofinanciranje grad-
nje javne kanalizacije v okviru Dogovora za razvoj regij. Za 
letošnje leto načrtujejo štiri večje odseke: Loka ulice, Retnje 
spodaj, širše območje občinske stavbe in Pot na Bistriško 
planino. Projekt je v fazi priprave razpisa za izbiro izvajalca.

Nadaljujejo projekte gradnje kanalizacije

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški ob-
činski svet se je v sredo so-
glasno strinjal z razrešitvi-
jo Sonje Resman z mesta 
direktorice Doma dr. Jan-
ka Benedika Radovljica. 
Resmanova je namreč že ko-
nec novembra podala odsto-
pno izjavo, ki jo je svet zavo-
da nato tudi sprejel. »Komi-
sija za volitve in imenova-
nja se je seznanila s situaci-
jo v domu. Prišlo je do res-
nega nesoglasja med čla-
ni sveta zavoda in direktori-
co. O zapletu smo se teme-
ljito pogovorili, tudi z dve-
ma članicama sveta zavoda 
in na podlagi ugotovljenega 
predlagamo, da se občinski 
svet strinja z odstopno izjavo 

direktorice doma,« je svetni-
kom pojasnil predsednik 

Kot je povedal župan Ci-
ril Globočnik, so v začetku 
tedna prejeli peticijo stano-
valcev, ki občino pozivajo, 
naj Sonja Resman ostane di-
rektorica doma, a odločitev 
o tem ni v pristojnosti obči-
ne, prav tako, je še pojasnil 
župan, direktorica formalno 
ni umaknila svoje odstopne 
izjave. Se je pa na dogajanje 
odzvala svetnica Monika Až-
man, sicer direktorica zbor-
nice zdravstvene nege Slove-
nije. »Iz našega doma za sta-
rejše, ki ga imam za izjemno 
kakovostnega, je v zadnjem 
obdobju odšlo preveč zelo 
kakovostnih zaposlenih. 
Menim, da je treba odstop 
direktorice sprejeti; glas, ki 

ga imam, je glas vseh izva-
jalcev zdravstvene nege in 
oskrbe v tem domu,« je po-
vedala Ažmanova in napove-
dala reden strokovni nadzor 
pravilnosti in oskrbe v tej us-
tanovi. 

Ob tem je zaradi neso-
glasja med svetom zavo-
da in direktorico slednja na 
občino naslovila pobudo za 
razrešitev svetnika Branka 
Fajfarja kot člana sveta za-
voda Doma dr. Janka Bene-
dika, ker naj bi bilo njegovo 
delo pri spreminjanju sta-
tuta zavoda oziroma spre-
jemanju pravilnika o siste-
matizaciji delovnih mest v 
nasprotju z zakonom. Ob-
činski svet je glede na mne-
nje komisije za volitve in 
imenovanja, da ni vzvoda 

oziroma pravne podlage za 
to razrešitev, občinskemu 
svetu predlagal, da pobudo 
zavrne, kar so svetniki tudi 
soglasno storili. Fajfar se je, 
tako kot pred tem na seji ko-
misije za volitve in imeno-
vanja, izločil iz razprave in 
glasovanja o omenjeni pro-
blematiki.

Ustanoviteljica Doma dr. 
Janka Benedika kot javnega 
socialno-varstvenega zavoda 
je sicer država, direktorja pa 
imenuje in razreši svet zavo-
da s soglasjem ministra, pri-
stojnega za socialno varstvo, 
po predhodnem mnenju 
pristojnega organa lokalne 
skupnosti. Naslednji korak 
glede odločitve o razrešitvi 
Resmanove je tako na strani 
pristojnega ministra.

Soglašali z odstopom direktorice
Radovljiški občinski svet se je v sredo strinjal z razrešitvijo direktorice Doma dr. Janka Benedika 
Radovljica kot posledico njenega odstopa. Stanovalci so direktorico s peticijo podprli, končna odločitev 
pa je na strani pristojnega ministrstva.

Prenovljena je tudi soba v drugem nadstropju doma s 
petnajstimi skupnimi ležišči.

Tržič – V četrtek, 25. januarja, je potekalo odpiranje ponudb 
za javno naročilo – odstranitev objektov znotraj kompleksa 
nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču. Gre za od-
stranitev treh dotrajanih objektov, kritih z azbestno cementno 
kritino znotraj kompleksa. Začetek rušitvenih del pri občinski 
upravi pričakujejo v marcu.

Odstranili bodo dotrajane objekte

Vilma Stanovnik

Kranj – Na Mestnem pokopa-
lišču Kranj se je začela zadnja 
faza obnove streh vežic. Za-
menjali bodo kritino na rav-
nem delu streh vežic, izvedli 
pa bodo tudi dodatno toplo-
tno izolacijo streh. V času ob-
nove, ki bo predvidoma tra-
jala do sredine tega meseca, 
bodo na prednjem delu stav-
be postavili gradbeni oder, ki 
po zagotovilih izvajalca ne bo 

oviral izvajanja pogrebne de-
javnosti. V času pogrebov bo 
namreč izvajalec prekinil vsa 
dela in nadaljeval šele, ko z 
deli ne bo motil poslovilnih 
slovesnosti. Kot pravijo na 
kranjski občini, obnova rav-
nega dela strehe vežic izbolj-
šuje energetsko učinkovitost 
stavbe, saj je ta na nekaterih 
delih že zamakala. V rednost 
del je okoli 35 tisoč evrov, iz-
vajalec pa je podjetje Streha 
Kuhar, d. o. o., iz Šenčurja.

Obnavljajo strehe vežic 
na pokopališču
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Od leškega mostu proti Bledu mimo Lisic 
se bo cesta razširila v brežino za en vozni 
pas, obstoječi pas v smeri proti Bledu bo 
postal sredinski zavijalni pas, iz smeri 
leškega mostu najprej levo za Koritno se 
priključek prestavi sedemdeset metrov 
višje v klanec. Priključevanje na državno 
cesto bo izvedeno pravokotno, skladno 
s tehničnimi standardi za ceste. Tudi iz 
smeri Bleda bo ta priključek dobil delno 
izvozni pas. Posamezni pasovi bodo med 
seboj ločeni s cestnimi otoki. Podolgo
vata, prekinjena otoka zaradi intervencij 
se nadaljujeta potem na celotni potezi 
proti Bledu.
Iz smeri Bleda bo sredinski zavijalni pas 
ravno tako omogočal varnejše zavijanje 
levo na Lisice. Tudi to križišče bo širše, 
poleg ceste pa bo vzpostavljena mešana 
površina za pešce in kolesarje z urejenim 
prehodom preko sredinskega otoka na 
drugo stran in nazaj proti Lescam ozi
roma na staro cesto v Betinu, ki služi kot 
kolesarska steza in pešpot med Bledom in 

Lescami. Zaradi tega bo na novo urejeno 
tudi križišče med kolesarsko stezo in cesto 
na Koritno. Dela se bodo začela z delnimi 

in polovičnimi zaporami, zaradi hitrejše 
izvedbe pa bo ves promet začasno preu
smerjen tudi na staro cesto skozi Betin.

Začetek del v Betinu
Začenjajo se dela na betinskem klancu, ki bodo potekala z delnimi in polovičnimi zaporami. Zaradi hitrejše 
izvedbe bo ves promet začasno preusmerjen tudi na staro cesto skozi Betin.

Začela so se dela na betinskem klancu.

Tema letošnje povorke je Bled – vrhunska turistična destinacija. 
Na Bledu tako pozivajo društva, skupine pa tudi posameznike, 
naj pripravijo izvirne maske na razpisano temo, prijave pa 
sprejema podžupan Toni Mežan. Glavno dogajanje in pred
stavitve bodo na Jezerski promenadi pod stavbo Občine Bled 
in po novem tudi na spodnji ploščadi Trgovskega centra Bled, 
kjer bo po končani povorki sledil pustni žur za otroke s Stanom 
Vilarjem in Natalijo Verboten.
Za lažjo organizacijo in izvedbo na Bledu potrebujejo tudi 
prostovoljce, ki bodo skrbeli za pravilen potek povorke, vrstni 
red, deljenje čaja in krofov, deljenje in pobiranje označevalnih 
tabel … Udeležba blejskih društev, klubov in združenj v povorki 
in pri prostovoljstvu bo tako kot pretekla leta štela pri prijavah 
na nekatere razpise. 

Pustna povorka  
na Bledu
Na Bledu se že pripravljajo na letošnjo pustno  
povorko, ki bo v nedeljo, 11. februarja, ob 15. uri.
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Bled je v januarju 2010 gostil svetovno 
prvenstvo v zimskem plavanju, na kater
em je bilo moč čutiti ogromno pozitivne 
energije, zaradi katere smo se na Turizmu 
Bled odločili organizirati Pokal Bleda v 
zimskem plavanju tudi v naslednjih letih. 
Prizorišče pokala je zunanje 
kopališče Grand hotela Toplice. Plavanje 
bo potekalo v Blejskem jezeru, za katere
ga pričakujemo, da bo v času tekmovanja 
imelo okoli 4 °C. Tekmovalcem bodo na 
voljo savne in notranji bazen.
Pokala se vsako leto udeleži nekaj deset 
plavalcev in tako ostaja zanimiva popes
tritev zimskega dogajanja na Bledu.

7. Pokal Bleda v zimskem plavanju 2018

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je na delovnem obisku gostil 
predsednika portugalske vlade Antónia Costo, ki je v okviru obiska 
Slovenije 17. januarja obiskal tudi Bled. Predsednika vlad držav, 
ki sta partnerici in zaveznici ter imata dobro razvite prijateljske 
odnose, sta v pogovorih največ pozornosti namenila poglabljanju 
gospodarskega sodelovanja ter aktualnim izzivom v Evropski uniji. 
Skupaj z blejskim županom Janezom Fajfarjem so se sprehodili od 
Vile Zlatorog do Grand Hotela Toplice.

Gostili portugalskega 
predsednika vlade

Predsednik vlade Miro Cerar (drugi z desne) je na Bledu gostil 
portugalskega predsednika Antónia Costo (drugi z leve). Ob 
njima krajno desno župan Bleda Janez Fajfar. 

PROGRAM PRIREDITVE: 
Sobota, 10. februarja: 
9.00–10.00 •  Registracija in prijava udeležencev (registracija na dan tekmovanja je obvezna 

tudi za tiste, ki ste se prijavili predhodno in že poravnali prijavnino)
10.30 • Ogled prog in predstavitev pravil 
11.00 •  Tekmovanja (25 m prsno, 25 m prosto, 50 m prsno, 50 m prosto) 

• “Pingvini” – skok v vodo – pustnim šemam, ki bodo le skočile v vodo in ne bodo 
tekmovale, ni treba plačati prijavnine 
• Podelitvena slovesnost

14.00 •  Druženje tekmovalcev v Restavraciji Panorama
* Urnik se lahko glede na potek tekmovanja (število tekmovalcev itd.) nekoliko spremeni.
Prijavnina:  Tekmovalci: 20 € za prijavo in plačilo do 7. februarja 2018, 25 € za prijavo in plačilo na 

dan prireditve;  “Pingvini” – skok v vodo: 15 €
Prijavnina vključuje udeležbo na prireditvi, uporabo termalnega bazena, savn in garderobnih omaric 
v Wellnesu Luisa v Grand Hotelu Toplice, toplo pijačo in organizacijo tekmovanja.

Utrinke z lanske pustne povorke.

V strategiji je opisanih pet primarnih 
ciljnih skupin gostov, na podlagi česar 
bodo opredelili turistične produkte, ki jih 
bodo poudarjeno razvijali oziroma v to 
usmerjali aktivnosti, znanje in denar. 
Celotna strategija, avtor katere je dr. Andrej 
Pompe, zavzema več kot sedemdeset 
strani, pri čemer so približno četrtino 
prostora posvetili konkretnim ciljem na 
področju razvoja turizma, je pojasnil Rog
elj. Strategija je bila po njegovih besedah 
pisana z mislijo na vse prebivalce Bleda, 
saj se bo le tako lahko turizem uspešno 
razvijal. Pri ciljih, ki so jih opredelili v strate
giji, so največji poudarek namenili dvigu 
kakovosti. »Druge možnosti, kot je razvoj 
vzdržnega, trajnostnega turizma, ni,« je 
dejal Rogelj in nadaljeval: »Bled ne prenese 
masovnega turizma, ampak zgolj v omeje
nem obsegu, da bo to kraj, kjer se vsi dobro 
počutimo.« Med podrobnejšimi cilji, ki jih 
nameravajo uresničiti do leta 2025, je nave
del podaljšanje časa bivanja v destinaciji, 
ustvarjanje novih inovativnih turističnih 
produktov, spodbujanje izobraževanja 
za turistične delavce, usmerjanje in 
uravnoteženje turističnih in prometnih 

tokov, boljše informiranje in ozaveščanje 
prebivalcev Bleda, usmerjanje enodnevnih 
gostov, vzgojo turističnega podmladka ter 
dvigovanje kakovosti ponudbe, ki omogoča 
tudi dvig cen. Želijo si, da bi turistična se
zona trajala vse leto, prizadevali si bodo še 
za dvig kakovostne ravni zasebnih soboda
jalcev s pomočjo strokovnega svetovanja. 

»Največji poudarek v prihodnjem osemlet
nem obdobju pa bo namenjen premiku v 
glavah ljudi in zavedanju, da je Bled na poti 
vrhunskosti.«
Strategija je v javni obravnavi do vključno 
11. februarja, na Turizmu Bled pa pri
pombe sprejemajo na naslov strategi
jabled@gmail.com. 

Strategija v javni obravnavi
Bled kot simpatično, avtentično, zeleno alpsko središče je cilj, ki ga bodo poskušali uveljaviti turistični deležniki 
na Bledu, je ob predstavitvi nove strategije razvoja turizma poudaril direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj.

Tomaž Rogelj
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www.hotel-jelka.si

NAVDIHNJENI Z NARAVO
Hotel Jelka leži v osrčju Pokljuške planote, ki vas bo prevzela  
s svojo neokrnjeno naravo in neskončnimi možnostmi  
zimsko-poletnih aktivnosti.

Drage družine, ljubitelji smučanja, teka na smučeh, krpljanja,  
sankanja, pohodništva, planinarjenja, kolesarjenja, vrtci in    
šole v naravi … dragi prijatelji narave, dobrodošli!

Informacije in rezervacije: 04 206 00 10  /  info@hotel-jelka.si

Hotel Jelka  /  Pokljuka turizem d.o.o.  /  Goreljek 93  /  4247 Zgornje Gorje

OGLAS 171 X 143 JELKA.indd   1 28/01/18   19:38

V hotelu, v katerem je 18 sob 
s štiridesetimi ležišči, zato po 
novem ob sobotah in nedeljah 
pripravljajo animacijo za otro-
ke. Izvaja jo pogodbena agenci-
ja G-rega iz Ljubljane. Starši lah-
ko predajo otroke v nekajurno 
varstvo animatorjem. Med dru-
gim jim omogočajo skakanje po 
napihljivem gradu, hojo s krp-
ljami, sankanje in mnogo dru-
gih užitkov na snegu. 

»Za animacijo bo poskrblje-
no do konca zime. Staršem z 
majhnimi otroki namreč želi-
mo pokazati, da si lahko vzame-
jo kakšno uro časa zase, med-
tem ko se otroci zabavajo,« je 

pojasnil Borut Farčnik, ki po po-
oblastilu vodi hotel Jelka. V bli-
žini sta dve smučišči, in sicer ne-
posredno pod Jelko in pri Šport 
hotelu, na Goreljku pa so ureje-
ne tekaške proge. Poleti se oba 
hotela, Center in Jelka, prelevita 
v kraj za idilično počitnikovanje 
v sredogorju, kjer je obilo mož-
nosti za pohodništvo, kolesarje-
nje in gorske ture ter seveda ti-
sto, po čemer je poleti Pokljuka 
najbolj znana, občudovanje na-
rave in nabiranje gozdnih sade-
žev. Lani so v Jelki našteli nekaj 
čez pet tisoč nočitev, za letos so 
si postavili bistveno višji cilj, to 
je 6500 nočitev. 

Stavijo predvsem 
na družine
V Športnem društvu Pokljuka so lani prevzeli 
v upravljanje tudi hotel Jelka, ki ga poskušajo 
razvijati predvsem kot družinski hotel.

V hotelu Jelka veliko pozornost posvečajo zlasti družinam.

Organizacija svetovnega pr-
venstva v biatlonu na Pokljuki 
leta 2021 oziroma najkasne-
je 2023 je bila po besedah di-
rektorja Centra Pokljuka Boru-
ta Farčnika ključni cilj, da so lani 
maja prevzeli v najem Center 
Pokljuka, nato pa v začetku de-
cembra še hotel Jelka. Ob tem se 
trudijo ustvarjati dobre pogoje 
za biatlon v Sloveniji in odlično 
organizacijo tekem svetovne-
ga pokala, ki jih bodo v prihod-
njih štirih letih gostili na Pokljuki. 
Prva od treh tekem bo že letos, in 
sicer od 6. do 9. decembra. Veliko 
pozornosti namenjajo še dobre-
mu poslovanju vseh njihovih tu-
rističnih zmogljivosti.

Lani jim je tako uspe-
lo stabilizirati poslovanje 

športno-rekreacijskega centra 
Pokljuka. V hotelu Center so iz-
vedli najnujnejša vzdrževalna 
in investicijska dela. Med dru-
gim so poskrbeli za popravi-
lo vodovoda za umetno zasne-
ževanje in uredili zunanji točil-
ni pult na terasi hotela, obe-
nem pa obogatili program v sa-
mem hotelu, ki nudi 66 ležišč v 
32 sobah. Lani so tako našteli že 
več kot 13.500 nočitev, kar je v 
primerjavi z letom prej več kot 
25-odsotni porast. »To pripisu-
jemo zelo intenzivnemu trže-
nju in dobrim odnosom s svoji-
mi uporabniki, to so predvsem 
športniki ter šole in vrtci,« je 
razložil Farčnik. Izredno pono-
sen je na dvajsetodstotno rast 
individualnih gostov, pri čemer 

se letos nadejajo še večjega 
obiska, saj je njihov cilj ustvari-
ti 14.500 nočitev. Gostje imajo 
veliko možnosti za preživljanje 
prostega časa v neokrnjeni na-
ravi, saj jim nudijo številne de-
javnosti. Glavna je vsekakor tek 
na smučeh, obenem pa se lah-
ko ukvarjajo s pohodništvom 

– med drugim organizirajo po-
hode z baklami, krpljanjem, 
alpskim smučanjem pod Višev-
nikom, vzponi na okoliške gore 
in turnim smučanjem. Kot edi-
ni v Sloveniji pa ponujajo tudi 
preizkus biatlonskega strelja-
nja s pravo malokalibrsko pu-
ško, je poudaril Farčnik. Veliko 

imajo tudi dnevnih obiskoval-
cev – v decembru in januarju so 
prodali kar 4200 dnevnih vsto-
pnic za tek smučeh. V prihod-
nje nameravajo dodati še nov 
produkt, to je oviratlon.

V  letošnji zimski sezoni so 
imeli po Farčnikovih be-
sedah srečo, da je zapadlo 

veliko snega, kljub temu pa so 
pri pravili tudi deponijo ume-
tnega snega. 

»V posebnem snežnem de-
poju je že več kot 20 tisoč kubič-
nih metrov snega, ki ga bomo 
porabili za pripravo snega pri-
hodnjo zimsko sezono in izved-
bo tekme svetovnega pokala.« 

Ustvarjajo dobre pogoje za biatlon
V Športnem društvu Pokljuka si skupaj s Športno zvezo Slovenije prizadevajo za organizacijo svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki leta 2021,  
obenem pa si želijo Pokljuko približati tudi individualnim gostom. 

Borut Farčnik

POKLJUKA info@g-glas.si

Športni center Pokljuka, ki je odprt v vseh letnih časih, vključuje:
  Hotel Center*** z 62 ležišči, à la carte restavracijo, fitness kabinetom, 

savno, multimedijskima predavalnicama, …,
  sodobne in homologirane proge za smučarski tek in biatlon (več kot 30 km),
  rolkarsko stezo/smučarsko-tekaške proge z delno osvetlitvijo (2 km),
  biatlonsko strelišče s 30 elektronskimi tarčami (sistem HORA),
  izposojevalnico športne opreme,
  druge rekreacijske površine.

Tradicionalno prizorišče tekem svetovnega pokala v biatlonu!

Informacije in rezervacije:  04 532 00 00  /  info@center-pokljuka.si 

www.center-pokljuka.si
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Vilma Stanovnik

Kranj – Ministrstvo za oko-
lje in prostor je bilo minu-
lo sredo organizator okrogle 
mize o razvoju novih mož-
nosti kakovostnega bivanja 
starejših v Sloveniji. Čeprav 
je bila miza v Medgeneracij-
skem centru Kranj okrogla 
zgolj simbolično, pa so svo-
je načrte glede reševanja ka-
kovostnega bivanja starej-
ših predstavili številni stro-
kovnjaki iz različnih podro-
čij. Pazljivo so jim prisluhni-
li starejši z vseh koncev Go-
renjske, skoraj do zadnjega 
kotička polna dvorana pa je 
bila dokaz, da je problemati-
ka res pereča. Dejstvo je na-
mreč, da se tudi slovenska 
družba stara in da se je temu 
treba prilagoditi ter poskrbe-
ti za pogoje za boljšo kako-
vost življenja.

Projekt Sobivamo

»Slovenija je glede kako-
vostnega bivanja starejših 
pripravila kar nekaj stra-
teških dokumentov, pred-
vsem pa bi omenila dva, ki 
sta iz novejšega obdobja. To 
je resolucija o nacionalnem 
stanovanjskem programu 
in strategija dolgožive druž-
be. Prav zato je ministrstvo 
za okolje in prostor tisto, ki 
ga ta problematika zavezuje 

predvsem z vidika zago-
tavljanja primernih bivalnih 
pogojev za starejše popula-
cijo. Ministrstvo je ustano-
vilo delovno skupino za sta-
rejše, ki se s to problematiko 
intenzivno ukvarja. Skupaj 
z vsemi partnerji, to so mi-
nistrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, Stanovanj-
ski sklad Republike Sloveni-
je, ZDUS, Nepremičninski 
sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja in vsa 
tri združenja občin, smo raz-
vili komunikacijski projekt 

Sobivamo,« je povedala dr-
žavna sekretarka na mini-
strstvu za okolje in prostor 
Lidija Stebernak in pojasni-
la, da gre za projekt, ki zdru-
žuje informacije vseh, ki so 
aktivni na področju temati-
ke bivanja starejših.

»V stanovanjskem zako-
nu, ki ga trenutno pripravlja-
mo, želimo dati pravne okvi-
re za drugačne vrste oblik bi-
vanja starejših,« je tudi poja-
snila Stebernakova. 

Tudi drugi sodelujoči v po-
govoru so opozorili na težave 

starejših, ki sami ostanejo v 
velikih hišah in stanovanjih. 
Te ne le težko vzdržujejo, 
ampak postajajo osamljeni 
in nekateri tudi socialno iz-
ključeni. 

Več starostnikov  
v isti hiši

»V Sloveniji 89 odstotkov 
starejših živi v lastnih ne-
premičninah. To je velik od-
stotek in dejstvo je, da sta-
rejši mnogokrat sami osta-
nejo v hišah in stanovanjih. 

Premoženje sicer imajo, ker 
so pokojnine nizke, pa sta-
novanja in hiše težko vzdr-
žujejo. Zato smo začeli raz-
iskovati, kaj narediti. Ugo-
tovili smo, da med tem, ali 
ostali doma ali se odločiti 
za dom za starejše, ni veliko 
opcij. Neka prehodna rešitev 
so sicer oskrbovana stanova-
nja, marsikaj pa je moč na-
rediti s tem, da stanovanja in 
hiše prilagodimo bivanju,« 
je povedala vodja projektov 
pri Zvezi društev upokojen-
cev Slovenije Alenka Ogrin 
in opisala tako imenovani 
projekt HELPS.

Precej radovednosti med 
poslušalci so nato vzbudi-
le možnosti bivanja več sta-
rostnikov v isti hiši oziro-
ma gospodinjstvu pa tudi 
predstavitev tako imenova-
ne gospodinjske skupnosti 
v Davči. 

Direktorica Ljudske uni-
verze Kranj Mateja Šmid je 
predstavila nekatere oblike 
aktivnosti za starejše občane 
in povedala, da pri tem dob-
ro sodelujejo z občino. »Ved-
no se trudimo, da aktivnosti 
niso le za starejše, ampak v 
projekte vključujemo več ge-
neracij in ciljnih skupin, saj 
se tako vzpostavlja toleran-
ca med njimi,« je povedala 
Šmidova, aktivnosti Društva 
upokojencev Kranj pri skrbi 
za svoje člane pa je opisala 

predsednica Mija Pavlin. O 
sobivanju je spregovoril tudi 
predsednik Pokrajinske zve-
ze društev upokojencev Go-
renjske Zdravko Malnar, za-
nimive so bile tudi izkušnje 
in razmišljanja kliničnega 
psihologa in varuha bolni-
kovih pravic Aca Proseniko-
va, ki je govoril tudi o občut-
ku varnosti. 

Direktorica doma upoko-
jencev Kranja je opisala raz-
lične možnosti pomoči sta-
rejšim, od kosil na domu ali 
v domu starejših do dnevne-
ga varstva v domu starejših, 
začasnega bivanja in bivanja 
v domu starejših, direktor Sta-
novanjskega sklada Republi-
ke Slovenije Črtomir Remec 
pa je predstavil gradnjo nove-
ga naselja Ob Savi, ki bo pri-
ložnost tudi za starejše prebi-
valce, saj tam načrtujejo tudi 
oskrbovana stanovanja. Prav 
tako je opisal možnosti soin-
vestitorstva pri ostalih oblikah 
stanovanjskih skupnosti, kjer 
ne pomagajo zgolj starejšim, 
ampak tudi vsem drugim.

Več informacij o projektu 
Sobivamo lahko najdete na 
spletni strani www.sobiva-
mo.si, v mestnih občinah pa 
bodo od pomladi tudi tako 
imenovane info točke, kjer 
bodo informacije, od stano-
vanjskih do pravnih, dobili 
tudi tisti, ki nimajo dostopa 
do interneta.

Novosti za kakovostno bivanje starejših
Mnogi starejši razmišljajo o tem, kako bodo po upokojitvi zmogli stroške vzdrževanja (pre)velikega stanovanja ali hiše, kdo jim bo lajšal vsakdanja opravila  
in delal družbo. V Sloveniji se zato razvijajo nove možnosti za kakovostno bivanje starejših, ki so jih udeleženci okrogle mize lahko spoznali tudi v Kranju.

Na dobro obiskani okrogli mizi v Kranju so strokovnjaki z različnih področij predstavili 
možnosti za kakovostno bivanje starejših.

Urša Peternel,  
Vilma Stanovnik

Žirovnica, Kranj – V žirov-
niški občini se danes, v pe-
tek, začenjajo prireditve v 
sklopu obeležitve letošnje-
ga kulturnega praznika. V 
Osnovni šoli Žirovnica bodo 
tako nocoj odprli razsta-
vo slikarskih kolonij, v Čo-
povi rojstni hiši pa predsta-
vili knjigo Trenutki tišine 
za Prešerna avtorja Fran-
ca Drolca. V ponedeljek, 5. 
februarja, v Prešernovi roj-
stni hiši pripravljajo recital 
Sonetje nesreče in Sonetni 
venec v izvedbi Anatola Šter-
na, v torek literarni večer z 
Igorjem Likarjem in Ladom 
Jakšo, v sredo pa Pesniški ve-
čer domačih avtorjev. 

Na sam praznik slovenske 
kulture, v četrtek, 8. febru-
arja, bo potekal tradicional-
ni pohod po Poti kulturne 
dediščine Žirovnica, odprte 

bodo rojstne hiše velikanov 
slovenske literature, pote-
kal bo medeni sejem, mo-
goče se bo popeljati z lojtrni-
kom, poskusiti med pri ob-
novljenem čebelnjaku An-
tona Janše na Breznici. Ob 
10. uri bo maša, posvečena 
umetnikom, pri sv. Marku. 
Osrednja proslava bo ob 13. 
uri pred Prešernovim spo-
menikom v Vrbi. Slavnostna 

govornica bo predsednica 
Slovenskega centra PEN Ifi-
genija Zagoričnik Simono-
vić. Nastopili bodo Zvezda-
na Mlakar in Hamo & Tri-
bute 2 Love ter Mešana pev-
ska skupina »Dr. France 
Prešeren«.

Tudi v Kranju bo ob kultur-
nem prazniku potekalo več 
prireditev. V galeriji Prešer-
nove hiše so že včeraj odprli 

razstavo Monotipija Lojze-
ta Spacala, v galeriji Kranj-
ske hiše pa bodo v torek od-
prli dokumentarno razstavo 
o Prešernu kot revolucionar-
ju. Seveda bo največji dogo-
dek na praznični dan, ko na 
Zavodu za turizem in kultu-
ro Kranj znova pripravljajo 
Prešernov smenj. Sejem do-
mače in umetnostne obrti, 
na katerem se bo na stojni-
cah predstavilo kar sto dvaj-
set ponudnikov, se bo začel 
ob 9. uri, poleg tradicionalne 
ponudbe pa pripravljajo kar 
nekaj novosti: od cilindrov 
za gospode in klobuč kov za 
gospe do spominskega ko-
tička za fotografiranje v stilu 
19. stoletja v kavarni Khisl-
stein. Slavnostno odprt je bo 
ob 11. uri pred Prešernovim 
gledališčem, številni dogod-
ki pa bodo potekali v knjižni-
ci, gledališču, muzeju in še 
kje. V Kranj bodo prišli tudi 
Prešernovi nagrajenci.

Praznično v Kranju in Žirovnici
V Kranju bo na kulturni praznik znova potekal Prešernov smenj, na osrednji proslavi v Vrbi pa bo 
slavnostna govornica predsednica PEN Ifigenija Zagoričnik Simonović.

Za Prešernov smenj so že pripravljeni cilindri in klobučki.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Na kranjskih par-
kiriščih skladno z novim 
odlokom o pravilih v ce-
stnem prometu na obmo-
čju mestne občine Kranj, 
parkirišča odslej pregledu-
jejo tudi nadzorniki parki-
rišč. Voznikom, ki ne bodo 
plačali parkirnine ali pa 
jo bodo pozabili podaljša-
ti, bodo po novem namesto 
globe v prvih dneh prekrška 
omogočili plačilo celodnev-
ne parkirnine za 12 evrov. 
Uporabnik, za katerega je 
bilo ugotovljeno, da nima 
plačane parkirnine, in ga 

je nadzornik obvestil, da bo 
zoper njega uveden predlog 
za začetek postopka o prekr-
šku zaradi neplačane parkir-
nine, lahko v osmih dneh od 
prejema obvestila o neplači-
lu parkirnine na vozilu plača 
parkirnino v višini 12 evrov. 
V primeru plačila zneska 
celodnevne parkirnine nad-
zornik ne poda predloga za 
začetek postopka o prekršku 
zaradi neplačane parkirni-
ne.Globa za prekršek se ne 
spreminja in znaša osemde-
set evrov oziroma štirideset 
evrov, če se je plačana v os-
mih dneh, kot to določa za-
kon o prekrških.

V Kranju po novem 
nadzorniki parkirišč
V skladu z novim odlokom v Kranju parkirišča 
pregledujejo nadzorniki parkirišč.

Tržič – V nedeljo, 4. februarja, ob 10.30 bodo v farni cerkvi 
Marijinega oznanjenja v Tržiču postavili in blagoslovili doprsni 
kip duhovniku in domoljubu Jakobu Aljažu. Idejo zanj je dala 
Civilna iniciativa Jakoba Aljaža Tržič, maševal bo upokojeni 
nadškof Alojzij Uran. 

Odkritje doprsnega kipa Jakobu Aljažu
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Širimo obseg naše delovne ekipe za visoko gradnjo 
in takoj zaposlimo:

delovodjo na gradbišču m/ž  
(tudi s celo delovno ekipo)

Polier m/w (auch mit Team)

zidarje – gradbene delavce/delavce 
za izdelovanje opažev m/ž

Maurer Facharbeiter/Schaler m/w

Delo obsega gradbena in sanacijska dela na področju visoke 
gradnje na naših gradbiščih na avstrijskem Koroškem.

Nudimo vam:
– bruto plačo za delovodje m/ž (Polier/Polierinnen): 
   15,62 EUR na uro + službeno vozilo 
   (plača na osnovi delovnega razmerja za delavce)
– bruto plačo za delovodje m/ž (Polier/Polierinnen): 
   najmanj 3.100,00 EUR na mesec + službeno vozilo 
   (plača na osnovi delovnega razmerja za uslužbence)
– bruto plačo za zidarje – gradbene delavce/delavce za
   izdelovanje opažev m/ž (Maurer Facharbeiter/
   Facharbeiterinnen): 15,20 EUR na uro
– Odvisno od kvalifikacije in delovnih izkušenj smo vam
   pripravljeni plačati tudi več

Potrebno je dobro znanje nemščine. 
Veselimo se vaše vloge v nemščini na:

Bau Sallinger GmbH 
Klagenfurter Straße 12, A-9556 Liebenfels

Tel.: +43/4215/2263 ali +43/4215/5130
e-pošta: elisabeth.vavpic@sallinger-bau.at

BAU SALLINGER  GMBHS

Na avstrijskem Koroškem širimo obseg 
naše delovne ekipe in zaposlimo:

• gradbenega tehnika
     za visoko gradnjo m/ž
     Pogoj je zaključena srednja 
     tehnična šola.
     Delo zajema vodenje gradbišč 
     in kalkulacijo.

• Hochbau-Techniker/-in
     (HTL-Abschluss)
     für Baustellenmanagement und 
     Kalkulation

Mesečna plača je najmanj 1.600,00 EUR 
bruto, 14 plač letno. V primeru boljše kva-
lifikacije smo pripravljeni plačati tudi več. 

Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini na:
Mössler Dach GmbH 
Villacher Straße 3, A-9545 Radenthein
ali po e-pošti na: chef@dach.co.at

A
nk

er
st

 G
nb

R
, E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

Širimo obseg naše delovne ekipe za visoko gradnjo 
in takoj zaposlimo:

delovodjo na gradbišču m/ž  
(tudi s celo delovno ekipo)

Polier m/w (auch mit Team)

zidarje – gradbene delavce/delavce 
za izdelovanje opažev m/ž

Maurer Facharbeiter/Schaler m/w

Delo obsega gradbena in sanacijska dela na področju visoke 
gradnje na naših gradbiščih na avstrijskem Koroškem.

Nudimo vam:
– bruto plačo za delovodje m/ž (Polier/Polierinnen): 
   15,62 EUR na uro + službeno vozilo 
   (plača na osnovi delovnega razmerja za delavce)
– bruto plačo za delovodje m/ž (Polier/Polierinnen): 
   najmanj 3.100,00 EUR na mesec + službeno vozilo 
   (plača na osnovi delovnega razmerja za uslužbence)
– bruto plačo za zidarje – gradbene delavce/delavce za
   izdelovanje opažev m/ž (Maurer Facharbeiter/
   Facharbeiterinnen): 15,20 EUR na uro
– Odvisno od kvalifikacije in delovnih izkušenj smo vam
   pripravljeni plačati tudi več

Potrebno je dobro znanje nemščine. 
Veselimo se vaše vloge v nemščini na:

Bau Sallinger GmbH 
Klagenfurter Straße 12, A-9556 Liebenfels

Tel.: +43/4215/2263 ali +43/4215/5130
e-pošta: elisabeth.vavpic@sallinger-bau.at

BAU SALLINGER  GMBHS

Na avstrijskem Koroškem širimo obseg 
naše delovne ekipe in zaposlimo:

• gradbenega tehnika
     za visoko gradnjo m/ž
     Pogoj je zaključena srednja 
     tehnična šola.
     Delo zajema vodenje gradbišč 
     in kalkulacijo.

• Hochbau-Techniker/-in
     (HTL-Abschluss)
     für Baustellenmanagement und 
     Kalkulation

Mesečna plača je najmanj 1.600,00 EUR 
bruto, 14 plač letno. V primeru boljše kva-
lifikacije smo pripravljeni plačati tudi več. 

Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini na:
Mössler Dach GmbH 
Villacher Straße 3, A-9545 Radenthein
ali po e-pošti na: chef@dach.co.at

A
nk

er
st

 G
nb

R
, E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

Aleš Senožetnik

Šmartno – V sredo popoldne 
je bilo v Domu Taber vese-
lo. Okroglih sto let je namreč 
dopolnila stanovalka Marija-
na Lavrič, po domače Kočar-
jeva Manca, ki je tako posta-
la prva stanovalka cerkljan-
skega doma starejših, ki je 
od odprtja v letu 2015 pra-
znovala tako visok življenj-
ski jubilej.

Gospa, ki kljub častitlji-
vi starosti še vedno izžareva 
iskrivost in življenjsko ener-
gijo, se je rodila 31. januar-
ja 1918 na manjši kmetiji v 
Trbojah. Težko življenje je 
zaznamovala tudi mami-
na smrt, ko je bilo Marijani 
Lavrič komaj 11 let. 

Leta 1948 se je poročila s 
Kočarjevim Tonetom, s ka-
terim sta imela štiri otroke. 
Po poroki je skrbela za dom, 
družino in kmetijo. Bila je 
pastirica, šivilja, kuhala je 
na številnih kmečkih ohce-
tih in pekla slaščice. Tudi 
domači se spominjajo, kako 
je še posebej ob praznikih 
lepo dišalo iz njene kuhinje. 
V vseh letih je menda spekla 
ogromno tort, ki so bile lepo 
okrašene. Tudi v visoki sta-
rosti je namreč ohranila do-
volj mirno roko za to delo.

Več let je prala in lika-
la tudi duhovniška oblačila. 
Kot je povedala vnukinja Po-
lona Kosec, je vseskozi rada 

hodila k sveti maši in molila. 
»Molitev me drži pokonci,« 
pravi Marijana Lavrič, ki še 
danes moli za svojo družino, 
otroke, vnuke, pravnuke in 
prapravnukinjo. »Drugega 
vam ne morem dati kot mo-
litev rožnega venca,« pravi.

Leta 2012 si je poškodova-
la kolk, a čeprav se ji je živ-
ljenje obrnilo na glavo, ni iz-
gubila volje do življenja. Do-
mače je presenetila z odloči-
tvijo, da gre v dom starostni-
kov. Najprej je tri leta pre-
živela v Kranjski Gori, zdaj 
pa je že dobri dve leti sta-
novalka Doma Taber. Po 

pripovedovanju domačih 
še vedno plete, piše pesmi 
in bere celo brez očal. Veli-
ko pesmi zna na pamet, tudi 
Prešernovo Šmarno goro.

Stoletnici so poleg župa-
nov občin Šenčur in Cerklje 
Cirila Kozjeka in Franca Če-
bulja čestitali tudi predse-
dnik republike Borut Pahor 
in ljubljanski nadškof me-
tropolit Stanislav Zore. »Da-
nes slavimo vašo dolgoži-
vost, predvsem pa modrost, 
izkušnje, življenjsko lepoto 
in energijo, ki jo pooseblja-
te,« je ob čestitki slavljenki 
povedal Pahor ter jo skupaj z 

osebjem in stanovalci doma 
povabil v predsedniško pa-
lačo. 

Nadškof Stanislav Zore pa 
je slavljenko ob čestitki pro-
sil tudi za molitev za duhov-
niške poklice ter za vse pare, 
ki se odločajo za skupno ži-
vljenjsko pot, in ji ob tej pri-
ložnosti podaril tudi rožni 
venec.

Kot se za tak praznik spo-
dobi, je slavljenka zareza-
la v rojstnodnevno torto, za 
veselo vzdušje pa so poskr-
bele Trbojske pevke in člani 
cerkljanske folklorne skupi-
ne.

Prva stoletnica v Domu Taber
Marijana Lavrič je v sredo v družbi domačih in stanovalcev Doma Taber praznovala stoti rojstni dan. 
Slavljenki sta čestitala tudi predsednik republike Borut Pahor ter ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Slavljenka je v rojstnodnevno torto zarezala ob predsedniku Borutu Pahorju.

Medvode – Ministrstvo za okolje in prostor in Direkcija RS za 
vode sta lani izvedli investicijo ureditve struge skozi center 
Medvod, in sicer od sotočja do prvega, občinskega mostu. 
Izvedba del je bila potrebna zaradi zmanjšanja poplavne ogro-
ženosti središča mesta, za zagotovitev stabilnosti in funkcio-
nalnosti struge, ustreznih odtočnih razmer za zmanjšanje za-
stajanja plavin na odseku, varstva infrastrukture pred visokimi 
vodami in erozijsko aktivnostjo. Investicija se je ob zadnjem 
porastu voda v decembru izkazala za zelo pozitivno, na Občini 
Medvode pa so zadovoljni, da se bo obnova nadaljevala do 
zgornjega mostu, prek katerega vodi regionalna cesta. »Prvi 
del obnove je zaključen, zelo pa smo se razveselili podpisa 
nove pogodbe za nadaljevanje obnove do zgornjega mostu na 
regionalni cesti. S tem bo izveden celotni projekt, kar je bila 
naša velika želja. Spomladi se bodo dela nadaljevala. Prva faza 
je bila torej do občinskega mostu, druga pa bo do državnega,« 
je zadovoljen župan Medvod Nejc Smole.

Nadaljevanje ureditve struge skozi Medvode

Samo Lesjak

Šenčur – Ob spomeniku so se 
zbrali praporščaki borčevskih 
organizacij, nekateri občin-
ski svetniki pa tudi krajani 
ter nekateri svojci ustreljenih 
talcev, prav vse pa je v uvodu 
pozdravil in nagovoril predse-
dnik šenčurske borčevske or-
ganizacije Franc Kržan. Po-
boj štiridesetih talcev in gro-
žnja, da bodo postrelili tudi 
štirideset domačinov, ki se si-
cer ni uresničila, je bil največji 
okupatorjev zločin na obmo-
čju šenčurske občine.

Zločin nacifašističnih oku-
patorjev ter zgodovinsko ozad-
je je predstavil slavnostni go-
vornik spominske slovesnosti 
predsednik Območnega zdru-
ženja borcev za vrednote NOB 
Kranj Božo Janež. Šlo je za 
nemški maščevalni ukrep, iz-
veden 24. januarja 1944. Štiri 
dni pred tem so partizani na-
padli med Visokim in Šenčur-
jem žandarmerijsko patruljo, 
padli so trije žandarji. Poboj 
domačinov je preprečil takra-
tni nemški občinski komisar 
Franc Padar, ki je bil na čelu 
občine Šenčur. Zato so pri-
peljali iz begunskih zaporov 
fante in može, aretirane pred 
tem s strani domobranske po-
licije in izročene nemškemu 

okupatorju, ter jih na Sitarje-
vi njivi, kjer stoji sedaj spome-
nik, zločinsko postrelili. Do-
mačini so jih morali nalagati 
na kamion in odpeljali so jih 
nazaj v Begunje, kjer so po-
kopani. Delegacija je svečano 
položila žalni venec k spome-
niku, ki na tem mestu stoji že 
od leta 1946, z minuto molka 
pa so se spominu ustreljenim 
poklonili tudi praporščaki ter 
vsi prisotni.

V kulturnem programu so 
nastopili ljudska pevka Vida 
Šušteršič, član KUD Viso-
ko Sašo Gašperlin z recitaci-
jo pesmi prof. Martina Kadiv-
ca, učenke in učenci OŠ Šen-
čur z recitacijami in glasbe-
nim nastopom – velik delež 
pri pripravi kulturnega pro-
grama je imel pomočnik rav-
nateljice Osnovne šole Šen-
čur Zdravko Potočnik, ne-
kaj čustvenih domoljubnih 
pesmi pa je zapel tudi Me-
šani pevski zbor Kokrški od-
red iz Preddvora. Tradicional-
na spominska slovesnost je 
vse zbrane tudi tokrat utrdila 
v prepričanju, da spomin na 
žrtve ne sme zamreti, kot tudi 
na pomembnost vrednot boja 
za slovensko osvoboditev, ki 
so eden izmed bistvenih te-
meljev naše današnje samo-
stojnosti.

Ohranjati spomin 
na žrtve
Ob spomeniku v Šenčurju je potekala slovesnost 
ob 74. obletnici poboja štiridesetih talcev v času 
druge svetovne vojne – spomin na žrtve ne sme 
zamreti.

Slavnostni govornik spominske slovesnosti v Šenčurju  
Božo Janež je poudaril izjemen pomen upora proti 
okupatorju. / Foto: Samo Lesjak
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Igor Kavčič

Tržič – Srečanje so na pobu-
do Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije 
(ZVKDS) pripravili v okvi-
ru načrtovanja aktivnosti 
ter možnosti in načinov so-
delovanja pri 28. Dnevih 
evropske kulturne dedišči-
ne (DEKD) in 6. Tednu kul-
turne dediščine (TKD), ki se 
bodo na temo Naša dedišči-
na: kjer preteklost sreča pri-
hodnost tudi letos tradici-
onalno odvijali konec sep-
tembra in na začetku okto-
bra. Po pozdravu gostite-
ljice, direktorice Tržiškega 
muzeja Jane Babšek, ki je 
poudarila, da kulturna de-
diščina vedno bolj pridobi-
va pomen na različnih pod-
ročjih življenja – tako v izo-
braževanju, kulturi kot go-
spodarstvu in sploh turiz-
mu – ter tako prispeva k pre-
poznavnosti regije in kraja 
nasploh, je prisotne nagovo-
ril tudi tržiški župan Borut 
Sajovic.

Povedal je, da je stari del 
mesta Tržič že sam po sebi 
muzej in kulturna dediščina 
občinsko upravo spremlja 
tako rekoč pri vsaki aktivno-
sti, ki jo v mestu izvajajo. »V 
zadnjih tridesetih letih nam 
je v Tržiču uspelo marsikaj 
starega obnoviti in tudi zdaj 
v ta namen namenjamo ve-
liko sredstev, energije in po-
zornosti. Ampak če bomo 
v tem tempu peljali stvari 
naprej, se bojim, da bo kljub 
temu velik del objektov pro-
padel, mislim predvsem na 
tiste v zasebni lasti,« je de-
jal Sajovic. Ob tem je name-
nil nekaj puščic pristojnim 
službam, predvsem Zavodu 
za varstvo kulturne dedišči-
ne, ki da včasih deluje prepo-
časi, preveč okorelo in izven 
konteksta časa, v katerem 

živimo. »Treba je prevetri-
ti sistem, kako in kaj obnav-
ljati, kaj pa umakniti razvo-
ju. Nekaj več razumevanja 
in prilagodljivosti do naših 
projektov je za naše mestno 
jedro, ki je zaščiteno kot ce-
lota, velikega pomena.«

Nataša Gorenc z ZVKDS 
je zbranim pojasnila delo-
vanje zavoda in osnovna iz-
hodišča jesenskih dogodkov, 
posvečenih kulturni dedišči-
ni, ki jih v zadnjih letih prip-
ravljajo tako v muzejih, gale-
rijah, arhivih in knjižnicah 
kot v vzgojno-izobraževal-
nem procesu. »Naša osnov-
na načela so vključevanje na-
mesto izključevanja, iska-
nje sinergij namesto tekmo-
vanja, vzpostavljanje dob-
rega odnosa in pravočasne 
priprave, predvsem pa, da ni-
koli ne obupamo. V Sloveni-
ji v tem tednu, dveh pripravi-
mo dvajset dogodkov na sto 
tisoč prebivalcev in smo po 
tem kriteriju daleč pred dru-
gimi evropskimi državami.«

O pomenu dediščine je go-
vorila tudi Milena Antonić z 

mariborske območne enote 
ZVKDS. »Več kot trideset ti-
soč enot je v Sloveniji, ki so 
vpisane v register nepremič-
ne kulturne dediščine, v zad-
njem času pa beležimo tudi 
porast vpisov v register ne-
snovne kulturne dediščine, 
kamor je trenutno vpisanih 
šestdeset enot.« Miloš Ekar 
iz kranjske enote zavoda je 
govoril o projektu nekdanje-
ga kompleksa BPT v Trži-
ču, pri katerem zavod dobro 
sodeluje z občino. »Srečna 
okoliščina je, da je kompleks 
ostal enoten in se ni razpro-
dal po delih, kot je to pra-
ksa pri večini takih propa-
dlih industrijskih lokacij po 
slovenskih mestih.« Prepri-
čan je, da bodo v prostorih 
nekdanjega BPT znali naj-
ti novo namembnost v po-
vezavi tako z domačim mu-
zejem kot Tehniškim muze-
jem Slovenije.

V nadaljevanju je dr. Bo-
jan Knific iz Tržiškega mu-
zeja zbirke domačega mu-
zeja predstavil pod naslo-
vom Dediščina rokodelcev 

– včeraj za jutri. »Razsta-
ve poskušamo postaviti na 
način, da se človeka dotak-
nejo, da se obiskovalec lah-
ko s predmetom pobližje 
spozna. Dediščino pa ohra-
njamo tudi z izdelavo rep-
lik, kot je naša posebnost t. 
i. luč na gavge, ki je del tr-
žiške identitete,« je povedal 
Knific. Med tovrstne kulina-
rične posebnosti sodi tudi 
jed, ki so jo poskusili udele-
ženci srečanja – flika je jed iz 
kvašenega testa, premazana 
s smetano, obogatena s ku-
mino in pečena kot kruh. Na 
srečanju so o svojih projek-
tih na temo kulturne dediš-
čine govorili še Milena Ho-
stnik iz Vrtca Tržič s temo 
Včeraj, danes, jutri …, Irena 
Hodnik z OŠ Stara Cerkev z 
naslovom Po poteh kulturne 
dediščine, naslov predstavi-
tve Irene Leban s srednje in 
višje lesarske šole iz Škofje 
Loke je bil Les in voda, Da-
niela Močnik iz Kulturnega 
kluba Liberius Cerklje pa je 
predstavila projekt Naša de-
diščina.

Dediščina za prihodnost
V Tržiškem muzeju so v ponedeljek gostili gorenjsko regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne 
dediščine in Tedna kulturne dediščine. Dediščina ima pomen, ko živi med ljudmi, pravijo v muzeju.

Miloš Ekar iz kranjske enote ZVKDS je predstavil pomen dediščine kompleksa nekdanje 
tovarne BPT Tržič. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Škofja Loka – Preteklo soboto 
je v Sokolskem domu potekal 
zanimiv kitarski dan, saj so 
Ločani gostili cvet slovenskih 
učiteljev kitare. V Društvo 
slovenskih učiteljev kitare 
EGTA (European Guitar Te-
achers Association) so vklju-
čeni učitelji vseh nivojev ki-
tarskega poučevanja, od niž-
jih glasbenih šol do konserva-
torijev in Akademije za glas-
bo. Letos so organizacijo sre-
čanja društva prevzeli učite-
lji Glasbene šole Škofja Loka, 
ki so s pomočjo Občine Ško-
fja Loka in društva Camerata 
Carniola dogodek pripravili v 
domačem Sokolskem domu.

Na srečanju so se v progra-
mu zvrstili številni odlični 

predavatelji in izvajalci, ki 
so članom društva predsta-
vili svoja dela, med drugimi 
Škofjeločana Primož Gra-
šič in Denis Kokalj. Prvi se 
je predstavil z igranjem dže-
zovske kitare, drugi pa s pri-
redbami Slovenske ljudske 
za dekliški tercet in kitaro. 
Igrala sta tudi mlada škofje-
loška kitarista Leon Ravni-
kar in Matic Košir, osrednji 
koncert dneva pa so učitelji 
kitare odprli za vse poslušal-
ce. Nastopila sta akademska 
glasbenika, Korošca Andrej 
Ofak in Borut Mori v duetu 
kitare in harmonike, ki sta 
predstavila svoj novi album 
Odmevi reke Drave. Občin-
stvo sta očarala s svojo čudo-
vito glasbo v stilu džeza in 
etno glasbe.

Srečanje kitaristov
Kitarski koncerti, predavanja in predstavitve.

Za zaključek sta navdušila Andrej Ofak in Borut Mori. 

Kranj – V torek, 6. februarja, ob 19. uri bodo v dvorani na 
Trubarjevem trgu nastopile komorne skupine in učenci glas-
bene pripravnice Glasbene šole Kranj. Učitelji in učenci so 
za koncert izbirali med skladbami iz bogate zakladnice slo-
venskih skladateljev, kot so: M. Pelican, I. Šček, B. Pucihar, L. 
M. Škerjanc, B. Ipavec, A. Srebotnjak, M. Lazar, J. Matičič, B. 
Adamič, F. Gerbič, S. in V. Avsenik in drugi.

Glasba slovenskih skladateljev

Kropa – Muzeji radovljiške občine vabijo v nedeljo, 4. febru-
arja, ob 17. uri v Kovaški muzej na predstavitev 16. številke 
Vigenjca, glasila Kovaškega muzeja v Kropi. V kulturnem pro-
gramu bo nastopila ženska vokalna skupina Koledva.

Predstavitev novega Vigenjca

Igor Kavčič

Senica – Na koncu se Anže 
in Micka seveda prav lepo 
»št'mata«, ampak pred tem 
se zgodi še marsikaj. V de-
cembru je igralska ekipa 
KUD Fran Saleški Finžgar iz 
Senice premierno uprizorila 
komedijo Županova Mici na 
S'nici in doslej že pripravila 
deset ponovitev. Igro je pri-
redil in režiral mojster gle-
dališke komedije Konrad Pi-
žorn - Kondi. Zgodba nam je 
vsem znana. Oče župan (igra 

ga Uroš Medar) si močno 
prizadeva edino hčer Micko 
(Eva Knific) omožiti s sim-
patičnim in pridnim vaškim 
fantom Anžetom (Ana Ve-
ber), da bi ta s tem tudi prev-
zel gospodarjenje na kmetiji. 
A kaj, ko dekle od bodočega 
ženina pričakuje kaj več kot 
le »klasičnega« fanta z vasi, 
zato se zagreva za ljubljan-
skega gospoda Tulpenheima 
(Miha Osredkar), ki se v lepo-
rečju, saj poznate tisto o sta-
su, kakor smreki visokem, in 
iskrivih očeh, iz katerih dva 

kupida ven puščice streljata, 
smuka okrog lepega dekle-
ta in predvsem dobrega obe-
ta dediščine. Ljubezen poleg 
tega obljublja tudi Šternfel-
dovki, bogati vdovi, seveda iz 
Medvod (Frančiška Oblak), 
pri tem pa mu pomaga nje-
na sestrica Monkofka (Da-
mjana Jenko). Pri pogodbah 
seveda ne sme manjkati no-
tar oziroma »šribar« po ime-
nu Glažek (Konrad Pižorn), 
katerega ime bržkone pove 
vse o njegovem psihofizič-
nem stanju.

Ekipa Micke s S'nice se od-
lično znajde na majhnem 
odru, pravzaprav v društve-
ni sobi v tamkajšnjem kul-
turnem domu. Na manj kot 
dvajsetih kvadratnih metrih 
se vsi nosilci likov izkažejo 
v izvrstni igralski formi. Pi-
žorn je imel res srečno roko 
s podelitvijo vlog, ob pomanj-
kanju moških igralcev še 
zlasti odlični Vebrovi, katere 
Anže je bil tak, kot ga v kome-
diji po Linhartu pričakujemo. 
Jezik je na eni strani prisrčen 
kmečki, na drugi karikirano 

gosposki. Ne manjka komič-
nih vložkov, dovtipov, duho-
vitih scen, ki jih, kadarko-
li se pojavi na odru, s svojim 
veseljem do žlahtne kaplji-
ce dopolnjuje Glažek. Novi 

ponovitvi bosta v nedeljo, 4. 
februarja, ob 18. uri v dvo-
rani Korotan na Jezerskem 
in v četrtek, 8. februarja, ob 
19.30 v Kulturnem domu v 
Preddvoru.

Anže men' ne dopade
Županova Mici na S'nici uspela na domačem odru, v nedeljo tudi na Jezerskem in v četrtek v Preddvoru.

Na koncu je tako, kot mora biti. / Foto: Peter Košenina
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Kranj – Te dni v švicarskem Davosu poteka mladinsko sve-
tovno prvenstvo, na njem pa je odlično nastopila 19-letna 
smučarka ASK Kranjska Gora Meta Hrovat, ki je osvojila zlato 
odličje. Prav tako v švicarskem Kanderstegu poteka mladinsko 
svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, včerajšnje pre-
izkušnje smučarskih skakalcev in skakalk pa se do zaključka 
naše redakcije še niso končale.

Meta Hrovat je svetovna mladinska prvakinja

Železniki – V Münchnu je potekalo tradicionalno mednarodno 
tekmovanje H&M, ki se ga je udeležilo več kot 750 tekmoval-
cev iz 51 držav. V slovenski reprezentanci je nastopilo šest 
gorenjskih tekmovalcev. Iz Strelskega društva Trzin Suzana 
Lukić, Maj Kadunc in Nejc Klopčič, iz SD Triglav Javornik Anže 
Presterel in iz SD Lotrič Železniki Anja Prezelj. Tekmovanje 
je potekalo v streljanju z zračno pištolo in zračno puško v 
mladinski in članski kategoriji. Zelo dobro je nastopila Anja 
Prezelj, ki je v svoji kategoriji postavila dva nova državna rekor-
da. Prvi dan je bila komaj 17-letna strelka s pištolo uvrščena na 
26. mesto, drugi dan pa na odlično 12. mesto in je samo za en 
krog zgrešila finale. Uspešno je nastopala tudi Suzana Lukić, ki 
strelja z zračno puško. Prvi dan se je med mladinkami uvrstila 
na 46., naslednji dan pa na 28. mesto. Med mladinci s puško 
se je Maj Kadunc uvrstil na 32., Nejc Klopčič pa na 49. mesto.

Strelci so tekmovali v Nemčiji

Umag – Minuli torek so nogometaši kranjskega Triglava v 
Umagu, kjer so na enotedenskih pripravah, odigrali prija-
teljsko tekmo z nogometaši FK Krupa. Začetek tekme in prvih 
45 minut igre sta napovedovala zmago kranjskega prvoligaša, 
saj so si nogometaši Triglava ustvarili nekaj zrelih priložnosti. 
Omenimo strel z glavo Jerneja Gvardjančiča pa poizkus Mate-
ja Poplatnika in prosti strel Igorja Bukare. V drugem polčasu 
je bila igra enakovredna, zadnjih 15 minut pa je bila izrazita 
terenska premoč nogometašev iz Kranja, a zadetka ni bilo. 

Kranjčani se pripravljajo v Umagu

Kranj – Minuli konec tedna je Klub 300 je gostil državno prven-
stvo mladih do 21 let v bovlingu. Barve Bowling kluba Kranj so 
zastopali: Tian Markovič Mirtič in Matej Demšar v kategoriji 
do 21 let ter Aleks Slipac, Dimi Qendrim Krasniqi in Tadej 
Sitar v kategoriji do 15 let. Matej je v hudi konkurenci na kon-
cu zasedel šesto mesto, Tian, ki je pred kratkim presedlal iz 
enoročnega v dvoročni met, pa je bil enajsti. V tekmovanju 
mladincev do 15 let je pravo simultanko pripravil Dimi, ki je v 
kvalifikacijah premagal vse nasprotnike in pri komaj devetih 
letih prvič postal državni prvak. V polfinalu je bil namreč boljši 
od Aleksa, v finalu pa je vodstvo prevzel že v drugem okvirju 
in nato postal prvak. Aleks je po porazu v polfinalu prvenstvo 
končal na tretjem mestu.

Dimi prvak, Aleks tretji

Aleks Slipac z bronasto in Dimi Qendrim Krasniqi z zlato 
medaljo. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – V začetku tedna je v 
Grand hotelu Union v Lju-
bljani potekala slovesnost, 
na njej pa so se zbrali slo-
venski potniki na bližnje 
zimske olimpijske igre. V 
ekipi je 52 športnikov in 19 
športnic, kar je največja od-
prava v zgodovini sloven-
skih nastopov na zimskih 
olimpijskih igrah. Skupaj s 
trenerji, serviserji in medi-
cinskim osebjem bo sloven-
sko delegacijo sestavljalo več 
kot sto šestdeset članov. Na-
zadnje so v Olimpijskem ko-
miteju Slovenije (OKS) pri-
dobili še dodatno kvoto za 
ženske smučarske teke. V 
Južno Korejo tako potuje še 
Manca Slabanja, s seznama 
pa so dokončno črtali ska-
kalce Domna Prevca, Žigo 
Jelarja in Majo Vtič.

Predstavitve pred odho-
dom v Južno Korejo se sicer 
niso udeležili vsi športniki, 
saj imajo nekateri še tekmo-
valne obveznosti. Prav tako 
je manjkal vodja slovenske 
odprave in direktor Smučar-
ske zveze Slovenije Franci 
Petek. Ta ima poškodovano 

koleno, v Olimpijskem ko-
miteju Slovenije pa upajo, 
da bo Petek kljub temu lah-
ko potoval v Južno Korejo.

Častna naloga

Sicer pa je bilo pred 
predstavitvijo najbolj vroče 
glede slovenskega zastavo-
noše. V Olimpijskem komi-
teju Slovenije so se namreč 
odločili, da bodo odločitev 
o zastavonoši prvič delno 
prepustili javnosti in nosil-
ca oziroma nosilko izbrali z 
javnim glasovanjem. OKS 
je na predlog panožnih 
zvez najprej nominiral tri 
kandidate, a je biatlonec Ja-
kov Fak, ki je še pred presto-
pom v slovensko reprezen-
tanco na olimpijskih igrah 
leta 2010 v Vancouvru nosil 
hrvaško zastavo, od kandi-
dature odstopil zaradi žalji-
vih komentarjev, ki so se po-
javili na spletnih forumih.

Na izboru, ki je potekal pred 
predstavitvijo olimpijcev, so 
nato uporabniki Facebook 
strani Vala 202 največ glasov 
namenili Vesni Fabjan. Ta je 
prejela 404 glasove, hokejist 
Mitja Robar pa šest manj.

»Še pred kratkim si ni-
sem predstavljala, da me 
lahko doleti takšna čast. Za-
gotovo bom ponosno nosila 
našo zastavo. Nosila jo bom 
za vse, tudi za Jakova. To 
je častna naloga, upam, da 
bom čim bolj mirna. Zame 
bo to kot dodatna tekma, 
ki me čaka na olimpijskih 
igrah. Nedvomno bo nekaj 
treme, vse skupaj pa zagoto-
vo ne sme vplivati na tekmo-
valni del, zaradi katerega od-
hajamo na olimpijske igre. 
Naj ob tem vse, ki nas bodo 
spremljali v Sloveniji, pozo-
vem, da nam pošiljajo po-
zitivno energijo. Ne more-
mo vsi zmagati, verjamem 
pa, da se bomo vsi potrudi-
li in častno zastopali našo 
državo,« je takoj, ko je izve-
dela, da bo na uvodni slove-
snosti v Pjongčangu nosila 
slovensko zastavo, poveda-
la Vesna Fabjan, ki jo te dni 
mnogi sprašujejo, ali bo lah-
ko ponovila uspeh iz Soči-
ja, ko je domov prinesla bro-
nasto odličje. »Po zadnji tek-
mi grem na olimpijske igre 
dobro razpoložena. Vem, da 
imam letos manj možnosti, 
saj v klasiki v sprintu nisem 
tako konkurenčna. Vendar 

možnosti imam, in če bo vse 
šlo po načrtih, se bom borila 
tudi za odličje,« pravi izku-
šena Vesna Fabjan.

Bakla na letališču

Največji del naših olim-
pijcev se na pot proti Juž-
ni Koreji z brniškega leta-
lišča odpravlja v naslednjih 
dneh, že včeraj pa je sloven-
sko baklo na letališče pri-
nesel nekdanji hokejist in 
olimpijec Tomaž Razingar 
in jo predal poslovodnemu 
direktorju Fraporta Slove-
nija Zmagu Skobirju. Na le-
tališču bakla stoji v odhodni 
avli, kjer bo spremljala od-
hode naših športnikov v 
Južno Korejo. Ob slovenski 
bakli je tudi knjiga, kamo 
bodo potniki in obiskoval-
ci lahko vpisovali želje na-
šim športnikom. Prav tako 
so pripravili razstavo naj-
boljših plakatov z javnega 
natečaja za izdelavo olim-
pijskega plakata, ki je prip-
ravil Olimpijski komite Slo-
venije – Združenje športnih 
zvez v sodelovanju z veli-
kim sponzorjem Olimpij-
skega komiteja Slovenije, 
družbo Europlakat, d. o. o.

Zastavo bo vihtela Vesna
Smučarski tekačici Vesni Fabjan iz Besnice bo zaupana slovenska zastava, ki jo bo nosila na odprtju 
zimskih olimpijskih iger, ki se bodo v Pjongčangu v Južni Koreji začele čez en teden.

Vesna Fabjan je ob predstavitvi naših olimpijcev povedala, 
da bo ponosno nosila slovensko zastavo. / Foto: Gorazd Kavčič

Olimpijsko baklo, ki bo spremljala odhode naših športnikov 
v Južno Korejo, je na brniško letališče prinesel Tomaž 
Razingar. / Foto: Primož Pičulin

Jože Marinček

Kranj, Celje – V ponedeljek 
so hokejisti odigrali prve 
tekme četrtfinala državnega 
članskega prvenstva. V Kra-
nju si je tekmo med doma-
čim Triglavom in SŽ Olim-
pije ogledalo okoli tristo na-
vijačev, ki so uživali v pri-
kazani igri. Po enakoprav-
nem boju pa se je prva tre-
tjina končala brez zadetkov. 
Slabih sedem minut igre je 
bilo nato potrebnih, da so 
gledalci videli prvi zadetek. 
Podajo Andreja Hebarja je 

v gol spremenil Gal Koren. 
Še preden se je poleglo vese-
lje v taboru SŽ Olimpije, je 
Triglav že izenačil. Akcijo je 
začel kapetan Miha Ahačič, 
nato zaposlil mladega Jaša 
Jenka, ta pa je podal do An-
žeta Terlikarja, ki je prema-
gal Tilna Spreitzerja. Ko je 
že kazalo, da se bo srečanje 
končalo brez zmagovalca, je 
za minimalno zmago gostov 
poskrbel Kristjan Čepon, ki 
je zadel z modre črte.  

V Celju, kjer so se na prvi 
polfinalni tekmi pomeri-
li hokejisti ECE Celje in SIJ 

Acroni Jesenice je bil rezul-
tat 2 : 4. Mrežo so načeli do-
mačini, ki so izkoristili šte-
vilčno prednost, a so Jeseni-
čani (Blaž Tomaževič) vrni-
li v enaki meri. Nato sta za-
dela še Žan Jezovšek in Ta-
dej Čimžar. V drugi tretjini 
so Jeseničani, ko je zadel Ta-
dej Čimžar, vodstvo še po-
večali, končni rezultat pa je 
bil postavljen deset sekund 
pred koncem srečanja, ko je 
prednost igralca več izkori-
stil Rok Leber. Povratni tek-
mi bosta v ponedeljek na Je-
senicah in v Ljubljani. 

Že v sredo so v Alpski ho-
kejski ligi odigrali tekme 38. 
kroga. Hokejisti ekipe SIJ 
Acroni Jesenice so v Podme-
žaki gostili hokejiste avstrij-
skega EK Zeller Eisbaren in 
zmagali s 6 : 2. Po dvakrat sta 
zadela Luka Kalan in Luka 
Bašič, enkrat pa še Jaka Sod-
ja in Markus Piispanen. Jut-
ri so na sporedu nove tekme, 
Jeseničani bodo gostovali pri 
ekipi Fassa Falcons.

V mednarodni hokejski 
ligi IHL bo jutri gorenjski 
derbi, ko bo MK Bled ob 19. 
uri gostil Triglav. 

Hokejisti začeli polfinalne obračune
Šenčur – Minulo sredo so na sedežu podjetja Spar Slovenija 
pripravili žreb parov polfinala 17. Pokala Spar v košarki. Na 
zaključnem turnirju najboljše četverice, ki bo potekel med 16. 
in 18. februarjem, se bodo ekipe merile v ljubljanski Hali Tivoli. 
Na finalni turnir se uvrstile ekipe Petrol Olimpija, Krka, Sixt 
Primorska in Šenčur Gorenjska gradbena družba. V polfinalu 
se bosta 16. februarja najprej pomerila Krka in Šenčur Gorenj-
ska gradbena družba ter Sixt Primorska in Petrol Olimpija. 
Zmagovalni moštvi bosta finalno tekmo odigrali v nedeljo, 
18. februarja, ob 16.30. »Glede na to, da smo edina ekipa, ki 
je bila na tem tekmovanju od prvega žrebanja dalje, moram 
najprej čestitati strokovnemu štabu in igralcem za uvrstitev na 
finalni turnir. Upam, da letos ne bo bolezni in poškodb, tako 
da bomo tudi prihodnje tekme odigrali po najboljših močeh in 
na koncu videli, kakšen bo rezultat,« je v imenu Košarkarskega 
kluba Šenčur po žrebu povedal Aleš Puhar. 

Šenčurjani najprej s Krko
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje na Gorenjskem
tel.: 04 / 25 29 010, fax: 04 / 25 29 011
www.kzcerklje.si, info@kzcerklje.si

SEMENSKI KROMPIR

ZELO ZGODNJE SORTE  
ADORA, CARRERA, COLOMBA, SOLIST

ZGODNJE SORTE  
CUPIDO, JAZZY, FRANCELINE, SUNITA, MARIS BARD

SREDNJE ZGODNJE SORTE  
ORCHESTRA, SORAYA, BIRGIT, EVORA, GIOCONDA

SREDNJE POZNE SORTE  
MELODY, FABULA, MOZART, FLAMENCO, JOLY, DESIREE

SPECIALIZIRANA PRODAJA  
SEMENSKEGA KROMPIRJA V SKLADIŠČU  

KROMPIRJA V ŠENČURJU
MLAKARJEVA ULICA 70, 4208 ŠENČUR 

TELEFON: 08 205 19 26 / 08 205 19 25, MOBITEL: 031 698 705

KUPON UGODNOSTI -12 %
V trgovini Center – skladišče krompirja Šenčur,  

vam ob nakupu nad 200 kg določenih izbranih sort  
semenskega krompirja priznamo 12 % popusta.  

Popust vam obračunamo samo ob predložitvi kupona.

Cveto Zaplotnik

Kamnik – Evropska komisija 
je doslej na območju Evrop-
ske unije zaščitila že več kot 
1400 kmetijskih pridelkov 
oziroma živil, med njimi je 
po podatkih ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano tudi 25 slovenskih 
živilskih izdelkov, 17 vin in 
sedem žganih pijač. V sre-
do je v uradnem listu objavi-
la tudi uredbo o vpisu Jajc iz-

pod Kamniških planin v re-
gister izdelkov, zaščitenih 
z geografsko označbo. Ge-
ografska označba je ena od 
treh shem kakovosti, poleg 
zaščitene označbe porekla 
in zajamčene tradicionalne 
kakovosti, na podlagi kate-
rih je možno v Evropski uni-
ji zaščititi kmetijske pridel-
ke oziroma živila. Zaščitena 
geografska označba zajema 

kmetijske pridelke in živi-
la, ki izvirajo iz določenega 
geografskega območja, ima-
jo posebno kakovost, sloves 
ali druge značilnosti, vsaj 
ena od faz proizvodnje (pri-
delava, predelava ali pripra-
va za trg) pa mora potekati 
na določenem geografskem 
območju, po katerem je poi-
menovana.

Ustanovili združenje

Jajca izpod Kamniških 
planin je možno pridelova-
ti le na območju Kamniško-
Savinjskih Alp. Sloves jajc s 
tega območja izvira že s kon-
ca 19. stoletja, ko so številne 
kamniške kmetice z njimi 
oskrbovale ljubljanske ku-
hinje in tržnico. Med dru-
go svetovno vojno sta meja 
in žičnati obroč okrog mesta 
otežila prej živahno trgovino 
z jajci, po vojni pa je trajalo 
kar nekaj časa, da se je reja 
kokoši nesnic povrnila na 
nekdanjo raven; potlej pa se 
je le krepila in širila. Sloves 
jajc izpod Kamniških planin 
je bil dolgo časa samoume-
ven, šele ob koncu prejšnje-
ga stoletja so ga rejci zače-
li tudi oglaševati. Na pobu-
do Jate Emone so ustanovili 
Združenje proizvajalcev je-
dilnih jajc izpod Kamniških 
planin, ki je tudi dalo pobu-
do za zaščito teh jajc z zašči-
teno geografsko označbo. 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je 
s postopki za zaščito zače-
lo leta 2005 in jih leto kas-
neje tudi formalno konča-
lo, ob koncu leta 2015 pa je 
s predložitvijo vloge Evrop-
ski komisiji začelo še posto-
pek za zaščito teh jajc na rav-
ni Evropske unije. Postopek 
se je končal prejšnjo sredo z 
objavo uredbe v uradnem li-
stu Evropske unije.

Certificirani rejci 

Kot je povedal Blaž Udo-
vič, direktor Združenja pro-
izvajalcev jedilnih jajc izpod 
Kamniških planin, združe-
nje šteje šest članov, poleg 
Jate Emone še pet rejcev z 
območja Savinjske doline. 
Certifikat za proizvodnjo 
jajc z zaščiteno geografsko 
označbo je pridobila Jata 
Emona, ki usklajuje proi-
zvodnjo in postopek certi-
ficiranja, pri tem pa certifi-
kat velja za pet proizvajal-
cev in dobaviteljev jajc. To 
so Stanko Zagožen z Ljub-
nega ob Savinji, Jožef Bi-
tenc in Uroš Blekač z Rečice 
ob Savinji, Janko Kotnik iz 
Mozirja in Uroš Žerovnik iz 
Gornjega Grada. Certifici-
rani proizvajalci so lani dali 
na trg skupno nekaj več kot 
3,1 milijona jajc. Kot je po-
vedal Blaž Udovič, tudi jajc, 
ki so odslej zaščitena tudi 

na evropski ravni, ni lahko 
prodati, saj so trgovci bolj 
naklonjeni prodaji jajc pod 
lastno trgovsko znamko.

Vsebujejo več omega-3 
maščobnih kislin

Jajca izpod Kamniških 
planin v primerjavi z drugi-
mi jajci vsebujejo vsaj dvak-
rat več omega-3 maščob-
nih kislin, odlikuje jih viso-
ka vsebnost polinenasičenih 
maščobnih kislin, razmerje 

med omega-6 in omega-3 
maščobnimi kislinami pa je 
največ 8:1, kar je z zdravstve-
nega vidika zelo ugodno in 
je skladno s priporočili sve-
tovne zdravstvene organi-
zacije. V reji kokoši nesnic 
na tem območju uporablja-
jo kot mineralni dodatek v 
krmi kalcijev karbonat iz ru-
dišča v Stahovici pri Kamni-
ku, za pitno vodo vodo iz čr-
pališč, ki jih napajata vo-
donosnika zgornjega toka 

Kamniške Bistrice in Savi-
nje, vir omega-3 maščobnih 
kislin pa je laneno seme, ki 
vsebuje približno 40 odstot-
kov maščob, od tega je kar 
polovico omega-3 maščob-
nih kislin. Pridelava lanu je 
bila nekdaj na tem obmo-
čju zelo razvita, lan so pri-
delovali za predelavo lane-
nih vlaken v platno, njegovo 
seme pa so kot stranski pro-
dukt uporabljali za prehrano 
živali, predvsem perutnine.

Evropska zaščita Jajc izpod Kamniških planin
Evropska komisija je odobrila vlogo za vpis Jajc izpod Kamniških planin v register prehranskih izdelkov z zaščiteno geografsko označbo. Ker rejci v prehrano 
kokoši nesnic vključujejo tudi laneno seme, jajca v primerjavi z drugimi vsebujejo najmanj dvakrat več (zdravju koristnih) omega-3 maščobnih kislin kot 
običajna jajca.

Z geografsko označbo zaščitena Jajca izpod Kamniških planin

Na geografsko 
določenem območju 
ob vznožju Kamniško-
Savinjskih Alp so 
certificirani rejci kokoši 
nesnic lani proizvedli 
nekaj več kot 3,1 milijona 
z geografsko označbo 
zaščitenih Jajc izpod 
Kamniških planin.

Cveto Zaplotnik

Kranj, Bled – Najnovejše po-
ročilo Zavoda za gozdove 
Slovenije kaže, da sta mo-
čan veter in deževje v času od 
11. do 13. decembra lani poš-
kodovala v Sloveniji nekaj 
manj kot 2,2 milijona kubič-
nih metrov drevja. Ta ocena 
o škodi, ki je za 856 tisoč ku-
bičnih metrov višja od tiste 
iz 18. decembra, bo tudi os-
nova za izdelavo načrta sana-
cije poškodovanih gozdov, 
ki ga mora zavod pripravi-
ti do 12. februarja in bo tudi 
glavna osnova za sanacijo in 
obnovo poškodovanih goz-
dov. Veter je najbolj poš-
kodoval gozdove na Koče-
vskem, Notranjskem in na 
Koroškem, močno poškodo-
vana območja gozdov so na 
Jezerskem, na Solčavskem 
in v zgornji Savinjski dolini 

ter v Dravski dolini. Na blej-
skem gozdnogospodarskem 
območju je po zadnji oceni 
poškodovanih 65 tisoč ku-
bičnih metrov drevja, na 
kranjskem pa 88 tisoč.

V zavodu za gozdove pri-
čakujejo od lastnikov goz-
dov, da bodo pri poseku 
poškodovanega drevja dali 
prednost poseku iglavcev 
in s tem preprečili ponovno 

razmnožitev podlubnikov, 
še zlasti smrekovega luba-
darja. Na podlagi ocene o 
ogroženosti gozdov zara-
di lubadarja so tudi določi-
li roke za posek. Na obmo-
čjih, kjer so že lani imeli te-
žave z lubadarjem, je poško-
dovane iglavce treba pose-
kati in spraviti iz gozda do 
konca marca, v ostalih ig-
lastih gozdovih pa do sredi-
ne maja. Povsod, kjer raz-
mere to omogočajo, pripo-
ročajo strojno sečnjo. V za-
vodu bodo okrepili svetova-
nje in izobraževanje lastni-
kov pa tudi aktivnosti pri po-
vezovanju zlasti malih pose-
stnikov za skupno izvedbo 
del. V vseh območnih eno-
tah, kjer so občutili posledi-
ce vetra, bodo februarja za-
čeli z izobraževanjem lastni-
kov gozdov za varno delo v 
poškodovanih gozdovih.     

Pri sanaciji prednost iglavcem
Po zadnji oceni je veter decembra lani na blejskem in kranjskem gozdnogospodarskem območju 
poškodoval 153 tisoč kubičnih metrov drevja. Lastniki gozdov bodo pri poseku in spravilu 
poškodovanega drevja dali prednost iglavcem.

Ker sta posek in spravilo izruvanih in poškodovanih dreves 
zelo nevarno opravilo, v zavodu za gozdove priporočajo 
lastnikom, da naj se dela lotijo sami le v primeru, če so za 
to usposobljeni in opremljeni. 
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•	 Individualna	prilagoditev	prostorov
•	 Možnost	najema	sejnih	sob	in	učilnic
•	 Optična	podatkovna	linija
•	 Prostori	so	klimatizirani	in	opremljeni
•	 Brezplačna	parkirna	mesta
•	 Poslovna	stavba	ima	kuhinjo	z	restavracijo	in	bifejem
•	 E-polnilnica	za	električne	avtomobile

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

Več na www.merkurnepremicnine.si

Najem pisarn, konferenčnih dvoran 
in organizacija delavnic

Poslovna stavba Merkur Naklo, Cesta na Okroglo 7

MERKUR
nepremicnine

Cveto Zaplotnik

Kranj – Potem ko je uprav-
ni odbor Save sredi lanske-
ga decembra potrdil konč-
ni predlog pogodbe za pro-
dajo 37,65-odstotnega dele-
ža Gorenjske banke srbski 
AIK Banki po ceni 298 evrov 
za delnico, naj bi o soglasju 
za prodajo delnic na torko-
vi skupščini odločali še la-
stniki Save – finančni sklad 
York, Slovenski državni hol-
ding in Kapitalska družba. 
Lastniki niso sprejeli osnov-
nega predloga, ampak na-
sprotni predlog največjega 
lastnika Save, sklada York, 
da soglašajo s prodajo del-
nic AIK Banki le v primeru, 
če bo kupec v 45 dneh uprav-
nemu odboru Save predložil 
vsa potrebna soglasja srb-
ske, slovenske in evropske 
centralne banke, ki ne bodo 
starejša od petnajstih dni. 
Časnik Finance je namreč 
v torek objavil, da je srbska 
centralna banka preklicala 
AIK Banki soglasje za prev-
zem Gorenjski banki, ker je 
pri nadzoru v okviru svojih 
pristojnosti ugotovila nepra-
vilnosti pri poslovanju ban-
ke. Banka Slovenije je na 
podlagi objavljenih infor-
macij Narodne banke Srbije 

pojasnila, da obravnava vse 
dodatne relevantne infor-
macije, ki so pomembne za 
oceno primernosti AIK ban-
ke kot kvalificiranega delni-
čarja. Če pa bi se na podla-
gi ponovne ocene pristojne-
ga nadzornega organa izka-
zalo, da AIK banka ne izpol-
njuje pogojev za kvalificira-
nega lastnika v Gorenjski 
banki, lahko nadzorni organ 
začne postopke za odvzem 
dovoljenja za kvalificirano 
lastništvo. 

Neuradno je v javnosti 
že slišati, da bo AIK Banka 
v poldrugem mesecu tež-
ko pridobila vsa potrebna 
dovoljenja za nakup delnic 

Gorenjske banke in da bo 
verjetno za prodajo banke 
potreben drug scenarij: nov 
prodajni postopek, dokapita-
lizacija Save, razdelitev del-
nic med Savine upnike, med 
katerimi so tudi Slovenski 
državni holding, Kapitalska 
družba in sklad York.

Sprememba na vrhu

Nadzorni svet Gorenj-
ske banke je v ponedeljek, 
dan pred skupščino delni-
čarjev Save, sprejel pobudo 
predsednika bančne upra-
ve Andreja Andoljška, da ob 
koncu marca letos predčas-
no zaključi mandat in spo-
razumno prekine delovno 

razmerje, hkrati pa je za no-
vega predsednika uprave 
imenoval sedanjega predse-
dnika nadzornega sveta Da-
vida Benedeka. Kot so sporo-
čili iz Gorenjske banke, se je 
Andolšek odločil za predčas-
no končanje mandata zlasti 
»v luči pričakovanih spre-
memb v lastništvu, posle-
dično pa v načinu vodenja in 
delovanja banke«. Petletni 
mandat je začel junija 2014, 
dejansko pa je vodenje ban-
ke kot tedanji predsednik 
nadzornega sveta prevzel 
že januarja 2014, ko je Ban-
ka Slovenije v okviru stres-
nega testa ugotovila v banki 
328 milijonov evrov možne-
ga kapitalskega primanjklja-
ja. Banka je potlej zagotovila 
dodatni kapital brez državne 
pomoči, temeljito je preno-
vila svoje delovanje in izbolj-
šala poslovno uspešnost. O 
lanskih rezultatih poslova-
nja bo uprava poročala nad-
zornemu svetu na naslednji 
seji, v prvih devetih mese-
cih pa je ustvarila 4,7 milijo-
na evrov neto dobička. V pri-
merjavi z letom prej je pove-
čala vse glavne vrste prihod-
kov, kljub temu pa je ohra-
nila visoko kapitalsko ustre-
znost in dober likvidnostni 
položaj. 

Kupcu banke postavili pogoj
Sava je pripravljena prodati AIK Banki 37,65-odstotni delež Gorenjske banke le pod pogojem, če ji bo 
v 45 dneh predložila dovoljenja bančnih regulatorjev za prevzem. Predsednik uprave Gorenjske banke 
Andrej Andoljšek bo ob koncu marca predčasno zaključil mandat, nadomestil ga bo David Benedek. 

Andrej Andoljšek s koncem marca zapušča Gorenjsko banko. 

Jasna Paladin

Kamnik – Podjetniškega do-
godka, ki so ga od minule-
ga petka do nedelje na kam-
niški šoli gostili že drugo 
leto, se je udeležilo nekaj 
več kot petdeset osnovnošol-
cev in srednješolcev iz Lju-
bljane, Tržiča, Ajdovščine, 
Maribora in Kamnika, ki so 
pod budnim očesom Ustvar-
jalnikovih mentorjev razvili 
svoje poslovne produkte, jih 
predstavili komisiji in jih po-
nudili prvim kupcem.

»Časi se spreminjajo z ve-
liko hitrostjo, in ker je pri-
hodnost negotova, je toliko 
bolj pomembno, da vlaga-
mo v podjetništvo in pred-
vsem v mlade, saj boste prav 
vi spreminjali svet,« je mla-
de na sklepni prireditvi na-
govoril kamniški podžu-
pan Matej Slapar in jim za-
želel čim več poguma, zna-
nja, ustvarjalnosti in stras-
ti, ob tem pa spomnil, da se 

v Kamniku podjetništvu na 
veliko posvečajo, da v mes-
tu uspešno deluje KIKštar-
ter in da so ustanovili pod-
jetniški sklad KIKštarter Po-
speševalnik, ki dobre poslov-
ne ideje podpira z zagonski-
mi sredstvi. 

Prav Slapar je bil tudi eden 
od treh članov sodniške eki-
pe, ki sta jo sestavljala še 

direktor produktnega vode-
nja v Gorenju Rok Grudnik 
in poslovni direktor Ustvar-
jalnika Matic Breznik. Mladi 
so jim v kratkih predstavitvah 
prikazali naslednje poslov-
ne ideje: aplikacijo za rezer-
vacije v restavracijah (Apli-
kacija Rezervacija), majice 
z napisi, ki se svetijo pono-
či (Wow majice), polnilce za 

telefone v gostinskih lokalih 
(Drink Charge), polnilec za 
srčne spodbujevalnike (Infi-
nite Beat), podstavek za pico 
v kosih (Pica ruleta), ročno iz-
delane pipe (Fajfa), aplikaci-
jo za spoznavanje (Createa-
date.com), arašidovo maslo 
z začimbami (Pibi), brezžič-
ne svetilke (Woodlight), bazo 
za programerje (Kodiraj.net) 
ter foto kabino (Photo Both).

Sodniki so podelili nasled-
nje nagrade: naj ideja – Infi-
nite Beat, naj produkt – cre-
ateadate.co, najbolj izvedlji-
va ideja – Pica ruleta, naj-
bolj družbeno koristna ide-
ja – Kodiraj.net, naj 'pitch' – 
Photo Booth ter naj mentor 
– Marko Vrdoljak.

Nad videnim je bil nav-
dušen tudi vodja Ustvarjal-
nika Matija Goljar, ki je kot 
primer dobre prakse izd-
vojil prav občino Kamnik, 
saj takšna podpora podje-
tništvu po občinah (še) ni sa-
moumevna.

Mladim podjetniških idej ne manjka
V Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik so minuli konec tedna gostili Ustvarjalnikov Startup, 
podjetniški dogodek za mlade, na katerem so predstavili vrsto obetavnih poslovnih idej.

Na Ustvarjalnikovem Startupu je sodelovala tudi ekipa 
kamniških srednješolcev, ki je predstavila idejo Aplikacija 
Rezervacija.
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Finančna uprava 
(Furs) je na podlagi spre-
menjenega zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem za-
varovanju poleg inšpektora-
ta za delo po novem pristoj-
na za to, da uvede postopek 
o prekršku zoper delodajal-
ce, pri katerih med nadzo-
rom ugotovi, da niso oddali 
obračuna davčnega odteglja-
ja (REK obrazca), ker delav-
cem niso izplačali plače. 
Uslužbenci Fursa bodo sku-
paj z mobilnimi enotami ta 
mesec na terenu preverjali, 

ali delodajalci, ki niso od-
dali REK-obrazca, dejansko 
tudi niso izplačali plač. Če 
bodo ugotovili, da so zapos-
leni prejeli plače, prispev-
ki pa niso bili obračunani in 
plačani, bo Furs uvedel po-
stopke v skladu z zakonom 
o davčnem postopku. Če pa 
bo ugotovil, da delodajalec 
REK-obrazcev ni predložil, 
ker zaposlenim ni izplačal 
plač, ga bo kaznoval in mu 
izrekel globo. Globa za pre-
kršek znaša za delodajalca 
od 450 do 20.000 evrov, za 
odgovorno osebo pa od 450 
do 2000 evrov.

Finančna uprava bo 
preverjala delodajalce

Kranjska Gora – Iz Vseslovenskega združenja malih delničar-
jev so sporočili, da je bila v ponedeljek pred poravnalnim odbo-
rom sklenjena poravnava glede preizkusa denarne odpravnine 
za 220 iztisnjenih delničarjev družbe Hit Alpinea. Poravnava, 
ki sicer še ni pravnomočna, med drugim predvideva izplačilo 
dodatnih 1,12 evra na delnico oziroma skupno nekaj več kot 
139 tisoč evrov. Delničarji so sicer že marca lani na podlagi 
sklepa skupščine delničarjev o iztisnitvi malih delničarjev pre-
jeli 0,38 evra odpravnine.

Dodatna odpravnina za iztisnjene delničarje

Zgornji Brnik – Poleti bo Easyjet vzpostavil novo linijo z na-
šega največjega letališča. Od 9. avgusta dalje bo namreč niz-
kocenovni letalski prevoznik z Brnika trikrat tedensko letel na 
berlinsko letališče Tegel. Leti bodo potekali ob torkih, četrt-
kih in sobotah, vozovnice pa je že mogoče kupiti na spletni 
strani letalskega prevoznika. Povezava berlinskega letališča 
z Letališčem Jožeta Pučnika je ena izmed 23 novih povezav z 
letališča Berlin Tegel, ki jih bo vodilni evropski nizkocenovnik 
vzpostavil v poletnem voznem redu, ki bo veljal od 25. marca 
do 27. oktobra letos. Skupno je za povezave na voljo več kot 
3,8 milijona sedežev.

Easyjet bo od avgusta letel v Berlin
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Zgornji Brnik – Uslužbenci 
finančne uprave in policije 
na Letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana so v soboto zvečer 
pri rutinski kontroli v prtlja-
gi 21-letnega Ukrajinca, ki je 
z letalom pripotoval iz tuji-
ne, odkrili več kot štiristo za-
vitkov oziroma preko 24 ki-
logramov prepovedane dro-
ge khat. Za osumljenca je 
preiskovalni sodnik v pone-
deljek odredil pripor. 

Ukrajinec je v postopku 
zatrjeval, da v zaprti prtlja-
gi prenaša oblačila, pri pre-
gledu pa se je izkazalo, da je 
v dveh kovčkih prenašal pre-
povedano drogo. O najdbi so 
uslužbenci finančne uprave 

obvestili policiste, ki so osu-
mljenca pridržali in ga ka-
zensko ovadili zaradi ne-
upravičene proizvodnje in 
prometa s prepovedanimi 
drogami, z nedovoljenimi 
snovmi v športu in s predho-
dnimi sestavinami za izde-
lavo prepovedanih drog, za 
kar je zagrožena kazen za-
pora od enega do desetih let. 

Droga khat je na seznamu 
prepovedanih drog razvršče-
na med rastline in substan-
ce, ki so zelo nevarne za 
zdravje ljudi. Zelo razširje-
na je v nekaterih arabskih in 
afriških državah. Podobna 
zasega te droge (skupaj oko-
li 70 kilogramov) so na brni-
škem letališču opravili tudi 
januarja 2015.

Tretji zaseg droge khat

Ukrajinec je v prtljagi prenašal 24 kilogramov droge khat. 
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Žabnica – Kranjski poklicni 
gasilci so v torek dopoldne 
tik zatem, ko so se vrnili z 
intervencije zaradi eksplozi-
je plina na Mlaki pri Kranju, 
odhiteli k podružnici Osnov-
ne šole Stražišče v Žabnici, 
kjer se je sprožil alarm za 
prisotnost plina. Ob njiho-
vem prihodu je bilo 85 šolar-
jev in približno 45 vrtčevskih 
otrok skupaj z zaposlenimi 
na šoli že evakuiranih. Ga-
silci sicer z merilniki niso 
zaznali prisotnosti plinov v 
šolskem poslopju. Zakaj se 
je alarm sprožil, tako niso 
ugotovili, čeprav so vzdrže-
valci temeljito pregledali 
plinsko napeljavo. 

»Ravno smo imeli od-
mor za malico, ko se je spro-
žil alarm. Otroke, ki so nas 

najprej spraševali, ali gre 
za vajo, smo po predvide-
nem postopku evakuirali. 

Zapustili smo razrede in 
šolski objekt, zaprli vse plin-
ske ventile in vrata, nato pa 
poklicali gasilce,« je razloži-
la Nataša Ravnikar, vodja po-
družnične šole. 

Vodja gasilske interven-
cije Tomaž Vilfan je pouda-
ril, da so se na šoli odzvali 
zelo prisebno in organizira-
no, tako kot za tovrstne pri-
mere vsako leto vadijo s Pro-
stovoljnim gasilskim dru-
štvom Žabnica. »Pregleda-
li smo ves objekt, prisotno-
sti plina pa z merilnimi na-
pravami nismo zaznali, zato 
smo najprej dovolili, da ot-
roke odpeljejo na toplo v te-
lovadnico, kasneje pa so se 
lahko vrnili tudi v razrede,« 
je razložil.  

Alarm žabniških otrok ni preplašil
Kranjski gasilci so pohvalili šolarje in malčke s podružnične šole in vrtca v Žabnici, ker so se mirno in 
pravilno evakuirali po sprožitvi alarma zaradi domnevnega uhajanja plina. 

Gasilci v notranjosti šole niso zaznali pristnosti plinov, 
zaradi česar se je pred tem sprožil alarm. / Foto: Gorazd Kavčič

V preteklih dneh je bila 
tudi že opravljena statična 
presoja poškodovane hiše. 
Po besedah Saša Govekar-
ja, poveljnika civilne zašči-
te Mestne občine Kranj, ki je 
presojo naročila, bodo doku-
mentacijo predvidoma pre-
jeli v torek, po prvih infor-
macijah pa verjetno hiše ne 
bo treba podreti, seveda pa jo 
čaka kar temeljita sanacija.  

Silovita eksplozija, ki se 
jo je slišalo kilometre daleč, 
je na Dolenčevi poti na Mla-
ki pri Kranju odjeknila v to-
rek nekaj pred 8. uro zjutraj. 
»Počilo je tako močno, da 
človek verjeti ne more. Ko 
sva z ženo pogledala skozi 
okno, sva se zgrozila, ko sva 
ugotovila, da je pri sosedovi 
Ivanki in njeni hčeri Suzani 

podrte pol hiše. Takoj sva 
seveda poklicala pomoč,« je 
razložil bližnji sosed Jernej 
Boncelj. O silovitosti eksplo-
zije priča tudi podatek, da so 
se zaradi nje pri Boncljevih, 
ki stanujejo približno petde-
set metrov proč, odprla ga-
ražna vrata, čeprav so bila 
zaklenjena, v njihovo fasa-
do pa so se zapičili kovinski 
deli, ki so prifrčali iz smeri 
eksplozije. »Sosed, ki je bil 
na rednem jutranjem spre-
hodu s psom, je dejal, da ga 
je ob eksploziji kar zasuka-
lo,« ga je dopolnila žena. 

V hiši se je v času eksplozi-
je zadrževala 83-letna Ivan-
ka Šenk, na katero se je zru-
šila skoraj polovica objekta. 
Njena hči Suzana je pojasni-
la, da je bila tedaj že v služ-
bi. »V službo me je poklica-
la soseda in povedala, kaj se 

je zgodilo. Škoda je kar veli-
ka, a najpomembnejše je, da 
je mama preživela in je z njo 
razmeroma v redu,« je pove-
dala po ogledu razdejanja, ki 
ga je povzročila eksplozija. 

Iz ruševin so Ivanko s teh-
ničnim posegom rešili kranj-
ski poklicni gasilci, zaradi te-
lesnih poškodb pa so jo od-
peljali v ljubljanski klinični 
center, kjer je bila po naših 
informacijah tudi še včeraj. 
Kot smo izvedeli, bi se lahko 
Ivanka, ki je bila ob eksplozi-
ji v kuhinji, precej huje poš-
kodovala, če ne bi štedilnik 
ustavil zrušenega stropa, ki 
se je zato zagozdil nad njo. 
»Šlo je za tehnično izjemno 
zahtevno reševanje. Hiša se 
je po eksploziji zrušila sama 
vase, oseba je ostala zasu-
ta pod ruševinami, tako da 
smo poleg podpiranja objek-
ta, poleg dela z dvižnimi bla-
zinami uporabili tudi motor-
ne žage in ostalo hidravlično 
orodje, potrebno za reševa-
nje zasutih oseb. Po približ-
no 45 minutah smo poškodo-
vano osebo našli in jo iznes-
li iz objekta«, je povedal po-
veljnik operative Gasilske re-
ševalne službe Kranj Andraž 
Šifrer. Kot je dodal, so se ob 
eksploziji pretrgale tudi vo-
dovodne cevi in je voda za-
čela zalivati objekt ter pones-
rečenko, zato so morali čas 
reševanja čim bolj skrajšati. 
»Vse napore smo vložili v to, 

da smo jo čim prej našli in iz-
kopali iz objekta.« 

Po besedah Bojana Kosa 
s Policijske uprave Kranj 
so takoj po prijavi interven-
cije iz previdnosti izvedli 
tudi evakuacijo v ožjem ob-
močju, tako da so iz štirih 
najbližjih hiš evakuirali se-
dem oseb, za nekaj časa pa 
so zaprli tudi del glavne ces-
te skozi vas. V intervenciji je 
sicer sodelovalo 27 gasilcev 
iz GRS Kranj ter prostovolj-
nih gasilskih društev s Kok-
rice in iz Britofa. Aktivirana 
sta bila tudi dva vodnika re-
ševalnih psov, da so se pre-
pričali, da pod ruševinami ni 
morda še več oseb.   

Kraj nesreče in nasta-
lo škodo si je ogledal tudi 
poveljnik civilne zaščite 
Mestne občine Kranj Sašo 
Govekar s sodelavcema. Ob-
čina je Šenkovima ponudila 
bivanje v občinskem stano-
vanju, vendar sta se kasneje 
odločili, da bosta zaradi bli-
žine doma raje začasno žive-
li pri sosedih. Občina je na-
ročila tudi statično presojo 
objekta in priskrbela zašči-
tno plastično folijo za hišo. 
Po Govekarjevih besedah so 
poskrbeli tudi za zamenjavo 
poškodovanih oken na eni 
od sosednjih hiš, kjer niso 
imeli urejenega zavarova-
nja. 

Kranjsko združenje 
Rdečega križa je za zbi-
ranje pomoči Šenkovima 
odprl transakcijski račun 
št. 07000-0000100776 s 
sklicem 01-2018 in pripi-
som EKSPLOZIJA, na ka-
tera lahko nakažete svoj 
prispevek. Po besedah ko-
ordinatorke humanitar-
ne akcije Marinke Dela-
vec bodo njihove poverje-
nice na Kokrici in Mlaki 
v teh dneh izvedle tudi te-
rensko nabirko, v akcijo pa 
se je vključila tudi Krajev-
na skupnost Kokrica. Sova-
ščankama, ki sta se znašli v 
stiski, bodo v Rdečem kri-
žu pomagali tudi z oblačili.

Vzrok za eksplozijo še ugotavljajo
31. stran

Ruševine podrte hiše so preventivno pregledali tudi z 
reševalnimi psi za iskanje zasutih. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana in Ivanka Šenk sta hišo pred kratkim celovito prenovili. / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice – Jeseniški policisti so ta teden obravnavali močno 
vinjenega moškega (1,12 mg/l), ki je v takem stanju doma 
čistil orožje. Po podatkih policistov zaradi orožja ni bil nihče 
ogrožen, kršitelj pa ima zanj vsa potrebna dovoljenja. Zaradi 
preverjanja zanesljivosti osebe so puško začasno zasegli in 
zoper moškega uvedli postopek. 

Pijan doma čistil puško

Kranj – Gorenjski policisti so v torek obravnavali tri prijave, 
ki so jih prejeli zaradi unovčitve ponarejenega denarja. Kot 
so pojasnili na Policijski upravi Kranj, je šlo v dveh primerih 
za bankovce po petdeset evrov, v enem pa za dvajsetevrski 
bankovec. Neznane stranke so jih unovčile v trgovini, gostin-
skem lokalu in trafiki. 

Plačevali s ponarejenim denarjem
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Zgodbe
Erika Vrhovnik s Šutne ima 
mamo z diagnozo demence. 
Stran 18

Pogovor
Cveto Uršič: »Humanitarne 
organizacije lahko preživijo le,  
če jim ljudje zaupajo.« Stran 19

Obletnice
Minilo je 670 let od potresa, 
zaradi katerega naj bi se razlilo 
tudi kamniško jezero. Stran 20

Jasna Paladin

Marjan Šarec ni eden tis-
tih, ki bi z veseljem odprli 
vrata svojega doma širši jav-
nosti, saj od vsega najbolj 
ceni svoj mir, a ob našem 
obisku, ko ni bilo govora o 
politiki, nam je pokazal, da v 
sebi skriva še eno veliko ve-
selje, za katerega ne ve vsak.

»Tole je bil nekdaj naš hlev, 
tole tukaj pa delavnica moje-
ga očeta, ki je bil mizar in je 
imel tu notri toliko stvari, da 
še stopiti nisi imel kam. Pred 
tremi leti sem se lotil temelji-
tega pospravljanja in čiščenja, 
na odpad odpeljal nekaj pri-
kolic predmetov, obdržal le 
tale star 'ponk' in orodje, za-
menjal okna in uredil garaže 
za svoja vozila, ki so zdaj tudi 
moje pribežališče. Tu namreč 

zelo rad preživljam svoj red-
ki prosti čas, pa četudi le se-
dim in premišljujem v tišini,« 
nam ob prihodu na dvorišču 
domače hiše v Šmarci, kjer je 
bila v času njegove mladosti 
kmetija, razkaže Šarec. Mizar 
po srednješolski izobrazbi, di-
plomirani igralec z nepozab-
no kariero imitatorja, osmo 
leto kamniški župan in politik 
nove generacije v zadnjih le-
tih odkriva svoje veliko veselje 
do starih vozil in ponosno nas 
popelje od enega do drugega.

Najprej se usede za volan ga-
silskega vozila domačega Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
Šmarca, katerega dolgoletni 
član je tudi sam. »Tole vozilo 
je še vedno v lasti društva, pri 
meni je zgolj našlo svoj pros-
tor. Še vedno je tehnično brez-
hibno in ima vso opremo,« 

opiše manjše  gasilsko  vozi-
lo GV-1, ki je bilo narejeno leta 
1989. V sosednji garaži je svo-
je mesto našla osemnajstletna 
lada niva, ki je po potrebi tudi 
njegovo drugo službeno vozi-
lo. Z njo namreč ob kakšnih 
naravnih ujmah obišče kra-
je kamniške občine; ob žledu 
pred nekaj leti je z lado kot žu-
pan prevozil več kot dva tisoč 
kilometrov.

V nekdanji delavnici kralju-
jeta dva rdeča lepotca. Trak-
tor IMT 539 z letnico 1987 
in edini starodobnik v njego-
vi lasti – NSU 1200 C z letni-
co 1970. Na prvem je po do-
mači njivi in travnikih preži-
vel nič koliko ur, drugega pa 
je prenovljenega že kupil. Z 
navdušenjem nam razloži, 
da ima slednji zračno hlaje-
ni motor v zadnjem delu, da 

ima 55 »konjev« in neenako-
merno razporejeno težo. To 
pomeni, da je spredaj lahek in 
ga ob kombinaciji z zadnjim 
pogonom lahko odnese. To so 
včasih reševali z vrečo cemen-
ta v prtljažniku. Obe vozili sta 
vozni, obe registrirani in obe 
očiščeni do sijaja. Traktor je 
zdaj sicer »počivavšek«, kot 
mu pravi v svojem značilnem 
humornem stilu, saj kmetije 
doma nimajo več. »S pranjem 
in vzdrževanjem avtomobilov 
imam res veselje, predvsem 
pa me to sprošča. Prav ob pra-
nju vozil sestavim večino svo-
jih govorov. Prostega časa je 

sicer vedno premalo, zato še 
toliko raje izkoristim take tre-
nutke,« pravi Šarec in pouda-
ri, da se med snobi ne počuti 
dobro, da nerad komplicira in 
da od vsega najbolj ceni prep-
roste stvari.

Kot družinski človek, oče 
dveh deklic in mož, si vsako 
leto seveda privošči tudi ne-
kaj morja in toplic, a ne skri-
va, da najbolj uživa v svoji do-
mači delavnici, dvorišču in 
vrtu. Tudi kosi namreč rad, 
letošnje poletje pa bo večkrat 
stopil tudi za žar – prijatelji so 
mu ga nedavno namreč poda-
rili za štirideseti rojstni dan.

Med pranjem avtomobilov  
sestavlja govore
Stari predmeti, tudi avtomobili, imajo v današnjem času hitrega tempa za mnoge blagodejen učinek in med tistimi, ki so svoje veselje  
in način sproščanja našli med vozili starejših letnic, je tudi kamniški župan Marjan Šarec.

Z lado nivo je kot župan po terenu kamniške občine prevozil že na tisoče  
kilometrov. / Foto: Gorazd Kavčič

V domači garaži ima tudi starodobnika z letnico 1970 – 
NSU 1200 C. / Foto: Gorazd Kavčič

Še posebej mu je pri srcu traktor, ki je v družinski lasti že 
vse od takrat, ko so imeli doma še kmetijo. / Foto: Gorazd Kavčič



petek, 2. februarja 201816

Od petka do petka

Simon Šubic

Bo referendum o drugem 
tiru razveljavljen?

Ustavno sodišče je ta te-
den odločilo, da sta zakon o 
referendumu in ljudski ini-
ciativi ter del zakona o volil-
ni in referendumski kampa-
nji v neskladju z ustavo. S 
takšno določitvijo ustavnega 
sodišča je seveda zadovoljen 
pobudnik referenduma o za-
konu o drugem tiru Vili Ko-
vačič, ki se je pritožil zoper 
poročilo o izidu glasovanja 
na referendumu, nakar se 
je vrhovno sodišče ob obrav-
navi njegove pritožbe obrni-
lo na ustavnega z zahtevo za 
oceno ustavnosti obeh zako-
nov, ker da mu neustavne 
pravne praznine preprečuje-
jo odločitev o pritožbi v refe-
rendumskem sporu. Ustav-
no sodišče je med drugim 
ugotovilo, da je zakon o re-
ferendumu in ljudski inicia-
tivi v neskladju z ustavo, ker 
vrhovnemu sodišču ne po-
deljuje izrecnega pooblasti-
la, da referendum razveljavi, 
če je prišlo do nepravilnos-
ti, ki bi lahko vplivale na nje-
gov izid. V neskladju z usta-
vo pa je tudi del zakona o vo-
lilni in referendumski kam-
panji, ker vladi omogoča, da 
enako kot drugi organizator-
ji vodi in financira referen-
dumsko kampanjo. Vlada po 
mnenju ustavnih sodnikov 
ne more biti enaka drugim 

organizatorjem kampanje, 
saj jo zavezuje dolžnost, da 
volivce o predmetu referen-
duma informira stvarno ce-
lovito in transparentno. Vla-
da se tako lahko v referendu-
mu javno izreče za ali proti 
zakonu, vendar mora v svo-
jih informacijah predstavlja-
ti tako razloge za kot proti 
zakonu in le v tem primeru 
lahko uporablja proračun-
ska sredstva, ugotavlja ustav-
no sodišče, ki pa ni presoja-
lo, ali je v konkretnem refe-
rendumskem postopku o 
zakonu o drugem tiru vlada 
ravnala v skladu z opisani-
mi zahtevami. O tem bo na-
mreč odločalo vrhovno so-
dišče. Vili Kovačič na pod-
lagi odločbe ustavnega sodi-
šča zdaj pričakuje, da bo re-
ferendum o drugem tiru raz-
veljavljen in razpisan nov. 
Premier Miro Cerar je ko-
mentiral, da razume odlo-
čitev ustavnega sodišča, se 
mu pa zdi nenavadno, da za-
konodaja, ki je veljala prak-
tično od osamosvojitve da-
lje, prav v primeru referen-
dumskih postopkov o zako-
nu o drugem tiru ni prestala 
ustavne presoje. Glede dru-
gega tira bo sicer vlada spoš-
tovala odločitev vrhovnega 
sodišča, je dejal. Na mini-
strstvu za infrastrukturo pa 
verjamejo, da bo zakon uve-
ljavljen. Oglasil pa se je tudi 
predsednik državnega zbora 
Milan Brglez, ki je ocenil, da 
je ustavno sodišče naredilo 

korak predaleč v delu sodbe, 
s katerim državnemu zboru 
jemlje pravico za razpis refe-
renduma, ki jo ima po zako-
nu o referendumu in ljud-
ski iniciativi. Po novem naj 
bi to storila Državna volilna 
komisija.

Sedemdeset milijonov 
evrov kar brez razpisov

Računsko sodišče je v revi-
zijskem poročilu o poslova-
nju Univerzitetnega klinič-
nega centra (UKC) Ljublja-
na v letih 2014 in 2015 ugo-
tovilo, da je UKC v tem ob-
dobju več kot polovico zdra-
vstvenega materiala v skup-
ni vrednosti okoli 70 mili-
jonov evrov nabavljal mimo 
zakona o javnem naročanju. 
Predsednik sodišča Tomaž 
Vesel je ob tem povedal, da 
so policiji zaradi suma ka-
znivih dejanj in korupcije 
že naznanili domnevno od-
govorne osebe. Šlo naj bi za 
tedanje generalne direktor-
je UKC Simona Vrhunca, 
Andreja Baričiča in Brigito 
Čokl ter vodjo nabave Boja-
na Urana, ki danes tudi ne 
opravlja več tega dela. 

Globe za ribiče

Medtem ko je v torek na 
Brdu pri Kranju potekal tra-
dicionalni novoletni spre-
jem za diplomatski zbor, 
na katerem je bila osrednja 
tema arbitraža o meji med 

Slovenijo in Hrvaško, se ri-
biči z obeh strani Piranske-
ga zaliva sprašujejo, kaj naj 
storijo s kaznimi, ki jih poši-
ljajo iz sosednjih držav. Hr-
vaški ribiči so namreč v po-
nedeljek prejeli prvih štiri-
najst slovenskih plačilnih 
nalogov po 500 evrov zaradi 
nezakonitega prehoda meje, 
ki jo je Slovenija na podla-
gi arbitražne sodbe imple-
mentirala konec lanske-
ga leta, s Hrvaške pa naj bi 
zatem v odgovor zaradi do-
mnevno enakih kršitev pos-
lali enajst plačilnih nalogov 
slovenskim ribičem, ki sicer 
zatrjujejo, da sploh ne ribari-
jo preko sredinske črte v Pi-
ranskem zalivu, kjer naj bi 
po hrvaškem stališču pote-
kala državna meja. Premier 
Miro Cerar in zunanji mini-
ster Karl Erjavec sta ob tem 
poudarila, da slovenski ribi-
či lovijo v slovenskem mor-
ju in zato Hrvaška nima no-
bene pravne podlage, da bi 
jim pošiljala globe. »Pravo 
je na naši strani in nobene-
ga razloga ni za nervozo. Vi-
dimo pa, da je hrvaška stran 
zelo nervozna,« je dejal Er-
javec. Cerar je dodal, da bo 
država ribičem krila more-
bitno škodo in tudi stroške 
zaradi hrvaškega sankcioni-
ranja. Hrvaški premier An-
drej Plenković tudi pravi, da 
njihovi ribiči ne bodo plačali 
kazni in da bodo našli prav-
ne mehanizme za njihovo 
izpodbijanje.

Kupovali mimo razpisov
V ljubljanskem kliničnem centru so po ugotovitvah Računskega sodišča v letih 2014 in 2015 mimo 
javnih razpisov nabavili za sedemdeset milijonov evrov zdravstvenega materiala in opreme.

Vili Kovačič pričakuje, da bodo referendum o drugem tiru 
razveljavili in razpisali novega. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Da je poraba sredstev v slovenskem zdravstvu še vedno 
netransparentna, dokazuje tudi zadnje revizijsko poročilo 
Računskega sodišča o poslovanju ljubljanskega kliničnega 
centra (slika je simbolična). / Foto: Tina Dokl (arhiv)

Zunanji minister Karl Erjavec in premier Miro Cerar 
zagotavljata, da Hrvaška nima pravne podlage za pošiljanje 
glob slovenskim ribičem, ki lovijo v slovenskem morju. 

Na Koroškem so se že zače-
le prireditve v počastitev slo-
venskega kulturnega prazni-
ka. Zelo odmeven je bil ne-
deljski praznični dogodek v 
slovenskem domu v Tinjah/
Tainach z naslovom Kultura 
med svobodo in razprodajo. 
Na njej je bil glavni govornik 
šentjakobski župnik in de-
kan Jurij Buch, ki je opozoril 
na pomen kulturnega ustvar-
janja v domačih društvih. V 
čast slovenskemu kulturne-
mu prazniku bodo slovenska 
društva na Koroškem orga-
nizirala konec tedna in v pri-
hodnjem tednu več priredi-
tev. Jutri, v soboto, ob 19. uri 
se bodo praznika spomnili v 
farni dvorani v Železni Ka-
pli na prireditvi z naslovom 
Moje delo je knjiga ljubezni, 
posvečene Ivanu Cankarju. 
Letos se spominjamo stote 

obletnice njegove smrti. O 
njem bo govoril literarni zgo-
dovinar dr. Matija Ogrin. V 
kulturnem programu bodo 
sodelovali igralci domače-
ga Slovenskega prosvetnega 
društva Zarja, pevski skupi-
ni Smrtnikova dekleta in Kli-
ka, moški pevski zbor Valen-
tin Polanšek in tamburaška 
skupina Tamika. Jutri zvečer 
ob 19.30 bo tudi Pri Primku 
oziroma v Thomashofu na 
Reki pri Šentjakobu / Muehl-
bachu prireditev v počastitev 
slovenskega kulturnega pra-
znika. Osrednja prireditev na 

Koroškem pa bo na praznični 
dan, 8. februarja, ob 19. uri v 
velikem javnem studiu ORF 
na Sponheimstrasse 13 v Ce-
lovcu. Tudi na njej bo v sre-
dišču spomin na 100. oble-
tnico smrti Ivana Cankar-
ja. Prireditev bo vodil Niko 
Kupper, slavnostni govornik 
pa bo Theodor Domej. V kul-
turnem programu bodo so-
delovali dramski igralec Ale-
ksander Tolmaier z izbra-
nim recitalom in glasbenika, 
člana Dua Fine Pulce flavtist 
Christian Filipič in harmoni-
kar Roman Pechmann. 

Našo pozornost zasluži si-
nočnji pogovor v Klubu ko-
roških Slovencev v Ljublja-
ni. Njegov predsednik pro-
fesor Janez Stergar se je po-
govarjal z Nužejem Tolma-
jerjem iz Radiš / Radsber-
ga, koroškim Slovencem, ki 
je bil leta 1942 rojen v nem-
škem taborišču, kamor je 
bila izseljena njegova druži-
na, oče pa je moral v nemško 
vojsko in se je domov vrnil 
šele nekaj let po vojni. Nužej 

je bil 40 let tajnik Krščanske 
kulturne zveze, organizator 
slovenske kulture na Koro-
škem in najbolj zaslužen za 
ustanovitev Narodopisne-
ga inštituta Urban Jarnik v 
Celovcu in Drabosnjakove-
ga Etnografskega muzeja 
v Kostanjah / Kostenbergu 
nad Vrbskim jezerom. Slo-
venija mu je podelila Mur-
kovo priznanje, Avstrija pa 
ga je odlikovala z zlatim ča-
stnim znakom za zasluge. 

V nedeljo, 4. februarja, ob 11. uri bo na pokopališču v 
Svečah / Suetschachu v Rožu svečanost v spomin na 
padle partizane, med katerimi je tudi narodni heroj 
Matija Verdnik - Tomaž, ki je bil rojen leta 1916 na 
Slovenskem Javorniku.

Nužej Tolmajer z Radiš. Navezan je na domači kraj in na 
njegovo pobudo sta konec preteklega tedna izšli knjiga in 
zgoščenke s pesemskim izročilom z Radiš in okolice.

Slovenci v zamejstvu (597)

Za kulturni praznik o Cankarju
Jože Košnjek

med sosedi
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Miha Naglič

Glavni izzivi leta 2018

Pred začetkom foruma so 
objavili 80 strani dolgo poro-
čilo o tveganjih (Global Risks 
Report 2018), napisali so ga 
priznani avtorji iz gospodar-
stva, politike, akademske 
sfere. Med pomembnejši iz-
zivi, ki jih posebej omenja-
jo, so okoljska vprašanja in 
kibernetska varnost. Identi-
fikacija okoljske nevarnos-
ti je več kot na mestu, saj je 
svet v letu 2017 doživel pus-
tošenje uničujočih orkanov, 
ekstremne temperature, ki 
so podirale rekorde, in vno-
vično rast emisij CO2 po šti-
rih letih. Orkani so pustošili 
predvsem po Ameriki, stro-
kovnjaki pa jih pripisujejo 
klimatskim spremembam 
in menijo, da bo podobnih 
dogodkov še več. Takšni do-
godki bodo imeli posledice 
tako za ljudi kot za gospo-
darstvo. Na eni strani bi lah-
ko bilo število smrtnih žrtev 
izjemno visoko, na drugi pa 
bi lahko prišlo do zlomov lo-
kalnih gospodarstev na pri-
zadetih območjih, tudi za-
radi velikih poškodb infra-
strukture. Poročilo tudi ugo-
tavlja, da se podjetja in vlade 
premalo zavedajo izzivov ki-
bernetske varnosti in na tem 
področju premalo vlagajo v 
ustrezne rešitve. Poudarjajo 
tudi nevarnost lažnih novic, 

ki lahko ob hitrem širje-
nju preko družbenih omre-
žij zamajejo celo finančne 
trge. Poročilo identificira 
pet glavnih globalnih izzi-
vov leta 2018, glede na ver-
jetnost, da se bodo res zgo-
dili: 1. ekstremni vremenski 
pojavi; 2. naravne katastrofe; 
3. kibernetski napadi; 4. pre-
vara s podatki ali kraja po-
datkov; 5. nezmožnost ubla-
žiti klimatske spremembe … 
(Vir: 24ur.com) Nekaj pou-
darkov iz razprave, ki je sle-
dila, navedemo prihodnjič.

 

Trumpova zunanja 
politika

Zadnjič smo videli, kako je 
prof. Bogomil Ferfila (FDV) 
ocenil Trumpovo notranjo 
politiko. Po njegovi oceni ta 
sploh ni bila slaba, potrjuje-
jo jo tudi ugodni ekonomski 
kazalci. Kot slabo pa je ocenil 
njegovo vlogo na mednaro-
dnem političnem prizorišču. 
»Najprej je začel z Natom (dr-
žave članice je okrcal, da mo-
rajo plačevati svoj prispevek v 
Natovo blagajno), zaostril je 
odnose tudi z Zahodno Evro-
po, celo z Veliko Britanijo se 
je sprl, prepira se z Mehiko 
in Kanado. Nafta /sporazum 
med ZDA, Kanado in Mehi-
ko/ je delovala 50 let, ko je 
prišel on, je vse postavil pod 
vprašanje. Zamočil je odnose 
s pacifiškima zaveznicama 
Avstralijo in Novo Zelandijo, 

s tem svojim vedenjem se je 
kot neki zastraševalec ('bul-
ly') od številnih nekdanjih 
prijateljskih držav distanci-
ral.« Za največjo Trumpovo 
napako Ferfila označuje od-
mik od Kitajske. Kitajsko bo 
zelo težko ustaviti v njeni am-
biciji, da bo v prihodnjih de-
setih ali dvajsetih letih domi-
nirala svetu v večjem obsegu, 
kot so ZDA v 60. in 70. letih. 
»Transpacifiški sporazum je 
bil narejen kot obramba in 
povezava vseh azijskih držav 
proti Kitajski. Ko je Trump 
sporazum prekinil, je ta go-
spodarska obramba in mre-
ža proti Kitajski padla v vodo. 
Te države, vključno z Japon-
sko in Južno Korejo, ki vidijo, 
kako je Trump ta prizadeva-
nja prekinil, se zdaj povezu-
jejo s Kitajsko. To je bila ka-
tastrofalna napaka. Dejstvo 
je, da se je delež ameriške tr-
govine v svetovni trgovini v 
zadnjih desetletjih močno 
zmanjšal. Samo tri odstotke 
kitajske trgovine gre v ZDA.« 
ZDA se sicer lahko umakne-
jo v neki izolacionizem, lah-
ko jim gre gospodarsko še 
bolje, a če upoštevamo vidik, 
da so bile v preteklih desetle-
tjih »urejevalec« sveta, je tre-
ba opomniti, da se ta njihova 
podoba končuje. Pod Trum-
pom so se poslabšali tudi od-
nosi ZDA z Rusijo. V novi 
nacionalnovarnostni strate-
giji je Rusija znova označena 
kot prva sovražnica ZDA. To 

kaže tudi dejstvo, da se je Tru-
mp obdal z generali. »Predvi-
devam, da so imeli Rusi ne-
kaj informacij o Clintonovi, 
ki jih je potem mogoče res 
Trump dal v javnost, kar seve-
da ni dovoljeno, ampak dej-
stvo je, da če ne bi imela mas-
la na glavi, ne bi imel česa 
posredovati.« Prof. Ferfila je 
zelo kritičen tudi do Trumpo-
ve politike na Bližnjem vzho-
du in do Irana. Priznanje Je-
ruzalema za prestolnico Izra-
ela označuje za popolno ne-
umnost, ki je bila verjetno 
posledica močnega pritiska 
izraelskega lobija, katerega 
član je verjetno tudi Jared Ku-
shner, mož Trumpove hčer-
ke Ivanke. »To ni rešilo niče-
sar, kvečjemu je diskreditira-
lo ZDA, da bi bile posrednik 
na Bližnjem vzhodu. Sicer 
pa to ni spremenilo osnov-
nega razmerja, kajti zdajšnja 
izraelska desna vlada zavrača 
možnost dveh držav.« (Vir: 
MMC RTV SLO)

Beneški pust in post

V beneški restavraciji Da 
Luca so štirje japonski turi-
sti za štiri zrezke, ocvrto ribo 
in vodo plačali 1143 evrov. 
Njihove kolegice pa so za tri 
krožnike testenin z morski-
mi sadeži plačale 350 evrov 
… Naj vas ta incident ne od-
vrne od obiska beneškega 
karnevala. Začne se prihod-
nji petek, 9. februarja.

Elitni klepet v Davosu
V švicarskem Davosu je tudi letos zasedal Svetovni gospodarski forum (WEF). Kakih tri tisoč 
gospodarstvenikov, politikov in akademikov je razpravljalo na temo Ustvarjanje skupne prihodnosti v 
razdrobljenem svetu …

Pogled na Davos, v ospredju kongresni center, v katerem 
zaseda tudi WEF – Svetovni gospodarski forum. / Foto: Wikipedija

Predsednik Trump in palestinski voditelj Mahmoud Abbas v 
Beli hiši, 3. 5. 2017. Po Trumpovem priznanju Jeruzalema za 
prestolnico Izraela se ne bi več tako prijazno nasmihala. 

Letošnji beneški pustni karneval se začne 9. februarja. 
Na sliki značilni in vrhunsko izdelani beneški maski 
zaljubljencev. / Foto: Wikipedija
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (1)

Petinšestdeset let ohranjanja kulturne dediščine
Spoštovani bralci in bralke 

Gorenjskega glasa. Zaposle-
ni v Gorenjskem muzeju le-
tos beležimo 65-letnico de-
lovanja muzeja, zato smo 
se odločili, da vam v celole-
tnem podlistku predstavi-
mo zanimivosti iz zgodovi-
ne razvoja muzeja, anekdo-
te, ki so postale že legendar-
ne, posameznike, ki so po-
magali soustvarjati muzej, 
dosežke s področja ohranja-
nja naše skupne dediščine … 

V kakšnem času je muzej 
sploh nastal? Na mrzlo sil-
vestrsko noč 1952/1953 je na-
letaval sneg in ljudje so pri-
čakovali novega leta dan. Čez 
noč je zapadlo 15 centime-
trov snega. A zimsko pravlji-
co so ljudje pričakali s cmo-
kom v grlu, s kančkom nela-
godja, saj so se zaostrovale 
razmere v tržaški pokrajini. 

Po drugi svetovni vojni je 
dal ravnatelj Tekstilne šole 
Črtomir Zorec pobudo za 
ustanovitev mestnega muze-
ja v Kranju. Skrbel je namreč 
za nastajajočo zbirko teksti-
lij in kulturno-zgodovinskih 
predmetov. V čas preureja-
nja Prešernovega gaja in po-
stavitve Prešernovega spo-
menika pred Prešernovim 
gledališčem je spadalo tudi 
prizadevanje za preureditev 
Prešernove hiše v spominski 
muzej. Prvo dejanje je bila 
preureditev pritličja hiše, ka-
mor so leta 1949 postavili 
doprsni Prešernov kip. Dela 
so se nadaljevala leta 1952, 
zato so s 1. januarjem 1953 
zaposlili stalnega strokovne-
ga sodelavca, umetnostne-
ga zgodovinarja Ceneta Av-
guština, ki je bil prvi direk-
tor Mestnega muzeja Kranj.

Če pogledamo lokalno in 
globalno, je leto 1953 zazna-
movalo politični, družbeni 
in socialni vsakdan. Gledano 
globalno: umrl je Stalin; kon-
čala se je korejska vojna, obo-
rožen konflikt med Severno 
Korejo s podporo Kitajske in 
Sovjetske zveze ter Južno Ko-
rejo s podporo Združenih na-
rodov, katere posledice so vi-
dne še danes; prišlo je do tr-
žaške krize zaradi italijan-
ske oblasti nad cono A; kro-
nali so Elizabeto II., ki je na 
prestolu še danes; slavna Au-
drey Hepburn je zaslovela s 
filmom Rimske počitnice in 
za vlogo prejela oskarja; Ian 
Fleming je izdal prvi roman o 
tajnem agentu Jamesu Bon-
du, roman Casino Royale; na 
vrh Everesta, najvišje gore na 
svetu, sta stopila Edmund 
Hillary in Tanzig Norgay. 

Kaj pa v Sloveniji? Pred-
vajana je bila črno-bela ro-
mantična komedija Vesna, 
ki je postala brezčasna in jo 
še danes z veseljem pogleda-
mo; nastala je pijača vaše in 
naše mladosti Cocta; Slavko 
Avsenik je v Ljubljani usta-
novil trio in lahko začnemo 

govoriti o zgodbi o uspehu; 
izšla je znamenita pesniška 
zbirka Pesmi štirih – Kajeta-
na Koviča, Cirila Zlobca, Ja-
neza Menarta in Toneta Pav-
čka. In tega leta se je začela 
zgodba ohranjanja kultur-
ne dediščine v Gorenjskem 
muzeju.

Glavni trg v Kranju v petdesetih letih 20. stoletja
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Suzana P. Kovačič

Erika Vrhovnik je svoje 
življenje prilagodila temu, 
da lahko skrbi za mamo Ma-
rijo. Med drugim dela samo 
ponoči, ko mama po uspa-
valni tableti celo noč mirno 
spi, Erika je na delu zato lah-
ko brez skrbi. Demenco so 
njeni mami diagnosticira-
li pred petimi leti; najprej je 
na bolezen posumila osebna 
zdravnica, potrdil jo je nevro-
log. »Prvi znaki demence so 
se začeli kazati potem, ko 
je umrl njen mož, moj oče. 
To je bil za mamo zelo velik 
šok, saj sta vse počela sku-
paj. Nevrolog je rekel, da je 
bil to lahko možen sprožilec 
demence. Začelo se je tako, 
da je mama večkrat kaj iska-
la po hiši. Prevečkrat. Zače-
la je spraševati eno in isto 
stvar. Prevečkrat. Začela je 
prestavljati stvari iz enega 
urejena kupčka na druge-
ga, včasih zamenja kakšno 
ime, pojavljati so se ji začele 
luknje v spominu. Na srečo 
se demenca pri njej stopnju-
je počasi, tako ni težav s 

tem, da bi poskušala npr. 
kam odtavati. Na sprehode, 
ki jih ima zelo rada, gre ved-
no z mano. Pri miru je tež-
ko, kljub temu da si mora pri 
hoji pomagati z berglami, na 
sprehod pa jo zaradi težav z 
nogami peljem z vozičkom. 
Kot pogosto slišim druge, 
se dementne osebe zapirajo 
vase, moja mama je na srečo 
še vedno rada med ljudmi,« 
pripoveduje Erika Vrhovnik, 
ki, kadar ji čas dopušča, obi-
skuje skupino za samopo-
moč za svojce v medgenera-
cijskem centru Ljudske uni-
verze (LU) Kranj. Iz različ-
nih izkušenj med svojci je 
izvedela, da se tudi znaki de-
mence kažejo različno. Kot 
še pove, je z dementno osebo 
treba imeti veliko potrpežlji-
vosti: »Kar je včasih težko. 
Mislim, da se vsakemu svoj-
cu kdaj pripeti, da mu ''film 
poči''. Meni  osebno ni naj-
težje to, ko mama kar nap-
rej sprašuje eno in isto, am-
pak to, da mojih dobrona-
mernih dejanj zaradi svoje-
ga stanja ne upošteva.« Eri-
ka pozna stiske dementnih 

oseb in svojcev, ko se zaradi 
te bolezni zapirajo med šti-
ri stene. Socialna izolacija, ta 
njej nerazumljivi sram zara-
di bolezni se ji zdi nekaj, kar 
bolezen lahko samo še pos-
labša. Prava terapija, kot po-
udari, je čim več pogovora, 
odprtosti. Pred nedavnim so 
na LU Kranj odprli Demenci 

prijazno točko, ki jo je Erika 
že obiskala. Nekaj je o bolez-
ni izvedela v podjetju, kjer je 
zaposlena, ko so organizira-
li promocijo zdravja na de-
lovnem mestu, predavatelji-
ca pa ji je rade volje odgovo-
rila na vprašanja o demen-
ci. Prebrala je knjigi Tem-
ne sence demence avtorice 

Neve Železnik, ki je knjigo 
posvetila svoji mami, ki je 
zbolela za demenco, ter Rav-
novesje na visokih petkah 
avtorice Slavice Biderman 
o tem, kako z načinom živ-
ljenja ubežimo demenci oz. 
kako jo odrinemo vsaj za ne-
kaj let. Erika mamo motivi-
ra za miselno aktivnost. Na 

več načinov krepita mamin 
spomin in spodbujata misel-
ne povezave; z družabnimi 
igrami, sestavljankami, igro 
asociacij, pripovedovanjem 
... s tem se lajša bolezen in 
upočasnjuje njen razvoj. 

Dementna oseba z nap-
redovanjem bolezni čedalje 
bolj postaja odvisna od po-
moči drugih. »Ne predsta-
vljam si npr., da bi mama 
sama jemala zdravila. Ime-
la je operacije na nogi in še 
jemlje protibolečinska zdra-
vila, je sladkorna bolnica, 
ima tremor rok in glave, je 
starostno gluha. Zdravila 
imam shranjena njej nedo-
segljivo, ker bi jih lahko vze-
la naenkrat preveč, lahko bi 
jih tudi pozabila vzeti. »Erika 
svoje mame ne vidi v domu 
za starejše. Precej sta pove-
zani, živita skupaj. Kadar 
je tudi sama preutrujena in 
potrebuje uro zase, pomaga 
nečak Boris. Erikina mama 
bo letos dopolnila 85 let. 
Možnost, da zbolimo za de-
menco, s starostjo narašča, v 
starosti nad osemdeset let pa 
ima že vsak tretji to bolezen. 

Ko se v dom naseli demenca
Erika Vrhovnik s Šutne ima mamo z diagnozo demence. Živita v isti hiši in – kar je pomembno – mamine bolezni nista skrili za štiri stene. Erika se je o 
demenci podučila, obiskuje skupino za samopomoč za svojce v medgeneracijskem centru Ljudske univerze Kranj, prebira literaturo s tega področja ...

Erika Vrhovnik / Foto: Primož Pičulin

Marjana Ahačič

»Na situacijo, ko je svoj-
cem treba povedati, da je 
nekdo od njihovih najbliž-
jih umrl, se nikoli ne moreš 
povsem pripraviti,« pravi 
Miran Rems, kirurg in dol-
goletni aktivni gorski reševa-
lec. »Pa vendar so takšni tre-
nutki tudi neke vrste privile-
gij, da si tudi sam, osebno, 
prisiljen razmišljati o smrti. 
O tem, kako bi se sam od-
zval v enakih okoliščinah. 
Jasnega odgovora seveda ni 
...« Miran Rems, zdravnik 
kirurg in gorski reševalec, 
in Tomaž Rotar, zobozdrav-
nik, ki je lani maja osvojil 
vrh Mount Everesta, sta se 
prejšnji torek v radovljiški 
knjižnici z igralko Manco 
Ogorevc pogovarjala o min-
ljivosti, življenjskih vredno-
tah in premagovanju strahu, 
še zlasti pred smrtjo.

»Smrti je strah tistih, ki 
jih je strah življenja,« je 
z besedami Marka Twa-
ina svoj odnos do smrti in 
minljivosti povzel Rotar in 
na vprašanje, koliko ga je v 

tem smislu spremenilo dej-
stvo, da je uspel stati na stre-
hi sveta, dejal: »Nekaj zago-
tovo lahko rečeš, če greš na 
Everest: ni te strah življenja, 
zato te najbrž ni strah smrti. 
Mislim pa, da človek, ki gre 
na tako pot, ne razmišlja o 
tem, da bo morda tam ostal 
... Včasih je treba življenje 
prepustiti toku in biti eno-
stavno zadovoljen s tistim, 

kar si dosegel. Je pa res, da 
te to zadovoljstvo nese nap-
rej. Tako je po mojem na 
vseh področjih.«

Himalaja ga je na po-
memben način zaznamova-
la. »Na takšni poti se vseka-
kor intenzivno zaveš svoje 
majhnosti, dejstva, da si po-
grešljiv. Stati na vrhu v tistih 
okoliščinah niti ni tako eks-
tatično; vrh sveta je mrzel, 

temen in prazen. Samo ča-
kaš, da boš obrnil in šel na-
zaj. Vsaj meni se je zdelo 
tako. Najgloblja izkušnja je 
bila zame pravzaprav vrni-
tev: šel sem za zelo dolgo 
in ko sem se vrnil ... je bilo 
doma vse enako kot prej.«

»Hribi te obrusijo, na na-
čin, da si v drugih življenj-
skih situacijah mirnej-
ši, da zmoreš distanco do 

dogodkov, ki lahko priza-
denejo,« je svoje izkušnje 
povzel Miran Rems, tudi 
eden od udeležencev tra-
gične vaje gorskih reševal-
cev pred dvajsetimi leti, ki 
je na Okrešlju vzela življe-
nje petih njegovih kolegov. 
»V ekipi tistih petih, ki so 
se smrtno ponesrečili, bi 
bil prav lahko tudi sam,« 
je povedal, po dvajsetih le-
tih še vedno pretresen. »Po 
takšnih situacijah začneš 
razmišljati, kaj delaš. V že-
lji, da bi pomagal drugim, 
sam sebe lahko spravljaš v 
smrtno nevarnost.«

In če že posameznik v ek-
stremnih okoliščinah posto-
poma premaga strah pred 
smrtjo, pred tem, da se 
mu bo zgodilo nekaj hude-
ga, je za svojce to težje, ve-
lja po splošnem prepriča-
nju. A Rotar pravi, da njego-
va družina odhoda na Eve-
rest ni gledala kot na grož-
njo s smrtjo. »Zakaj? Bi si 
to predstavljal vsakokrat, ko 
gre nekdo od tvojih bližnjih 
z avtom na pot v Ljubljano? 
Moji družini je pač hoja v 

hribe nekaj vsakdanjega, 
zato jih ni strah zame.«

»Niti za hip nisem pomisli-
la, da morda ne bo prišel na-
zaj,« je iz občinstva k tej temi 
svoje videnje dodala Rotarje-
va soproga. »Zaradi enega sa-
mega dejstva: vem, da je To-
maž toliko pameten, da bi se 
obrnil – pa četudi le dva kora-
ka pred vrhom – če bi vedel, 
da je prenevarno.«

In ob koncu: »Zdravniki 
opažamo, kako se v prime-
rih, ko je smrt pričakovana, 
svojci istega človeka različ-
no odzovejo; eni odhod lah-
ko sprejmejo, drugi se še kar 
borijo. Včasih v pogovorih z 
njimi izvem, da imajo med 
seboj nerazčiščene zgodbe, 
celo zamere, obžalovanja ... 
So pa tudi takšni, kot je bil 
gospod – bilo je že pred leti 
– ki sem mu moral poveda-
ti, da je neozdravljivo bolan. 
Pripravil sem se, ga povabil 
v sobo in mu povedal, kako 
je z njim. Saj se mi je zdelo, 
je mirno odvrnil, in mi pove-
dal, da je v življenju izpolnil 
vse, kar si je želel. Tisti dan 
sem jokal jaz, ne bolnik.«

V hribih se zaveš svoje majhnosti
Miran Rems, zdravnik kirurg in gorski reševalec, in Tomaž Rotar, zobozdravnik, ki je lani maja osvojil vrh Mount Everesta, sta se prejšnji torek v radovljiški 
knjižnici z igralko Manco Ogorevc pogovarjala o minljivosti, življenjskih vrednotah in premagovanju strahu, še zlasti pred smrtjo.

Hospickafe z Miranom Remsom, Manco Ogorevc in Tomažem Rotarjem v dvorani 
radovljiške knjižnice, ki je bila premajhna za vse, ki so želeli prisluhniti iskrivemu pogovoru 
izkušenih poznavalcev človekovih teles, misli in duha. 
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Marjana Ahačič

Radovljičan Cveto Uršič 
je z novim letom kot gene-
ralni tajnik prevzel vodenje 
Slovenske karitas, organiza-
cije, v kateri, kot pravi, v sko-
raj 460 krajih po Sloveni-
ji deluje 11 tisoč prostovolj-
cev in skupaj v vseh organi-
zacijah Karitas nekaj več kot 
sto zaposlenih. Na mestu ge-
neralnega tajnika je nasledil 
Imreja Jerebica, v petletnem 
mandatu pa bo, kot poudar-
ja, nadaljeval s temeljnimi 
nalogami organizacije, to je 
uresničevati karitativno in 
socialno poslanstvo Cerkve 
na Slovenskem z nudenjem 
podpore vsem revnim in so-
cialno izključenim. Ob tem 
pa se bo morala Slovenska 
karitas, tako Uršič, z novimi 
programi odzivati tudi na 
nove izzive v družbi.

Dejavnost organizacije je 
precej razvejana. Koliko lju-
di dela za Karitas v Sloveniji?

»Enajst tisoč prostovolj-
cev in skupaj sto zaposlenih 
v celotni mreži po državi. V 
Slovenski karitas, kjer uskla-
jujemo delo, pripravljamo 
razpise in podobno, pa nas 
je zaposlenih 15. Karitas le-
tno pomaga približno 160 ti-
soč ljudem, od tega jih prib-
ližno sto tisoč pride po ma-
terialno pomoč. Pomagamo 
dvajset tisoč družinam, več 
kot štirideset tisoč starejšim, 
poleg splošne dobrodelnosti 
imamo še veliko progra-
mov: letovanja za družine, 
otroke in starejše; delamo 
za žrtve trgovine z ljudmi – 
tu smo se kot edini odzva-
li na potrebe države; poma-
gamo beguncem in migran-
tom. Imamo hišo, ki je na-
menjena migrantskim dru-
žinam in tudi tu ne gledamo, 
od kod je kdo prišel ... Veli-
ko delamo tudi na mednaro-
dnem področju. Pred krat-
kim smo z državo podpisa-
li pogodbo – izbrani smo bili 
na razpisu za izvedbo razvoj-
nega projekta v Ruandi. Mi-
nistrstvo za zunanje zade-
ve že deset let podpira pro-
jekte Karitas v Afriki v okvi-
ru mednarodne razvojne po-
moči Slovenije. Prek projek-
tov zunanjega ministrstva 
smo gradili šole, zdravstve-
ne centre, porodnišnice ter 
vodnjake. V Ruandi bomo 
sodelovali pri triletnem pro-
jektu sonaravnega življenja, 
dostopa družin do razsvet-
ljave in kuhalnikov ter iz-
boljšanih kmetijskih pra-
ks. Na Balkanu sodelujemo 
pri programu ozaveščanja 

žensk in njihovega socialne-
ga vključevanja. Ob tem pa 
organiziramo vsako leto več 
kot deset dobrodelnih akcij; 
med najbolj znanimi je Pok-
loni zvezek, v okviru katere 
so otroci v vrtcih in osnovnih 
šolah lani zbrali več kot 29 ti-
soč zvezkov, skavti in skavti-
nje pas še dobrih sedem ti-
soč. V Klicu dobrote smo 
zbrali več kot štiristo tisoč 
evrov. Razvili smo materin-
ske domove, komune za od-
visnike, ljudske kuhinje, do-
move za starejše, ambulan-
to za ljudi brez zdravstvene-
ga zavarovanja ... «

Na čem temelji ugled Kari-
tas?

»Na etičnih vrednotah, 
po katerih delamo v Kari-
tas. Na zaupanju in odpr-
tosti. Če nam ljudje zaupa-
jo svoj denar, smo dolžni, da 
jim odpremo račune in po-
vemo, za kaj ta denar porabi-
mo. V tem smislu je bila Ka-
ritas doslej vedno korektna, 
poštena tako bo tudi naprej. 
Humanitarne organizacije 
pač preživijo le, če jim ljudje 
zaupajo. Od vsake akcije po-
rabimo v povprečju štiri od-
stotke za izvedbo akcije, da 
pridemo do ljudi, in nato še 
šest odstotkov za delovanje 
pri samem izvajanju progra-
mov pomoči. Nič več. Vse 
drugo gre za programe.«

Na Karitas ste prišli iz držav-
ne uprave, z visokega polo-
žaja na ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve. 
Ste obupali nad socialno dr-
žavo? 
»Žal so reveži vedno bili in 
vedno bodo. Moj pogled je 
takšen: načeloma naj bi si 

vsak zagotavljal socialno 
varnost sam, primarno z de-
lom. A delo se mora splača-
ti. To je pravzaprav tisto, kar 
mene v sistemu, ki ga ima-
mo, najbolj boli; da ljudje 
hodijo v službo, pa ne zaslu-
žijo dovolj, da bi dostojno ži-
veli. To sam sprejemam kot 
najbolj nepravično. Tistim 
ljudem, ki ne morejo de-
lati, pa je država z različni-
mi ukrepi dolžna zagotovi-
ti možnost, da lahko dostoj-
no živijo. Sicer pa: ne, nisem 
obupal, pravzaprav mislim, 
da sledim neki svoji zgodbi, 
saj sem, kar se tiče sociale, 
vedno zagovarjal pluralno 
državo. Že ko sem delal z in-
validi, sem zagovarjal moč-
no vlogo invalidskih organi-
zacij kot izvajalcev posebnih 
socialnih programov za in-
valide. Upam, da bom tudi 
skozi svojo vlogo v Karitas 
lahko stopal do države in se z 
njo pogovarjal. Sodobna so-
cialna država mora omogo-
čati pluralizacijo oblik in na-
činov socialne pomoči s pre-
nosom pomoči v skupnost. 
Časi, ko je država vso socia-
lo urejala v okviru institucio-
nalne pomoči in so bili stro-
kovnjaki prepričani, da poz-
najo edine pravilne odgovo-
re na vsa življenjska vpraša-
nja ljudi v stiski, so pretek-
lost. 

Država naj naredi tisto, 
kar mora narediti, nič več. 
V okviru enovitega sistema 
socialnega varstva pa je tre-
ba zagotavljati možnosti za 
pluralen razvoj programov 
in izvajalcev, kjer imajo svoje 
mesto tudi humanitarne or-
ganizacije, to je tudi Karitas. 
Karitas izvaja vrsto progra-
mov, ki so del javne službe 

ali dopolnitev zanjo. Domo-
vi za starejše, na primer, so 
že en tak primer. Zakaj ne bi 
ljudje imeli možnosti izbra-
ti, v kakšen dom bodo šli? Ob 
tem, seveda, da so standardi 
jasni in upoštevani.«

Družba se spreminja, potre-
be se spreminjajo ... Kje vi-
dite našo družbo in Karitas v 
prihodnjih letih? Kateri novi 
problemi se že nakazujejo?

»Eden od najbolj izstopa-
jočih je prav gotovo dejstvo, 
da se slovenska družba sta-
ra. S tem se bo, če se že ne, 
soočala tudi Karitas. Najprej 
zato, ker so naši prostovolj-
ci starejši. Mnogi med nji-
mi so 27 let pomagali dru-
gim in zdaj bodo počasi tudi 
oni sami potrebovali pomoč. 
Zato in zaradi demografskih 
gibanj moramo razvijati pro-
grame za starejše. Tu mis-
lim na primer na programe 
pomoči na domu, v pripravi 
je zakon o dolgotrajni oskr-
bi, na katerega se bomo tudi 
odzvali kot potencialni izva-
jalci. Ob tem bo Karitas ak-
tivna tudi na programih dela 
z umirajočimi. Pa ne, da se 
do sedaj v organizacijah, kot 
je Hospic, ne bi delalo dob-
ro. Prav v Radovljici imamo 
primer odlično delujoče eki-
pe društva Hospic. Po dru-
gi strani pa bo zagotovo ved-
no več dela z odvisniki. Kari-
tas je bila prva organizacija, 
ki je pri nas ustanavljala ko-
mune, danes pa vidimo raz-
mah različnih novih odvi-
snosti, v zvezi s katerimi bo 
prav gotovo potrebnih pre-
cej aktivnosti. Sicer pa: tako 
kot so nas presenetili begun-
ci, na katere se je Karitas od-
zvala med prvimi, nas lahko 

preseneti še marsikaj. Zato 
moramo biti odprti.«

Nekje ste rekli, da je ena od 
vaših prednostnih nalog pri-
dobivanje mladih. Kako?

»V večini humanitarnih 
organizacij so trenutno pro-
stovoljci starejši. Morda zato, 
ker so se vanje vključili v tis-
tih časih, ko so se ljudje upo-
kojevali bistveno mlajši in 
precej manj iztrošeni kot 
zdaj. Vključevanje mladih v 
delo organizacij je prav goto-
vo izziv, a primeri kažejo, da 
je to mogoče, kot na primer v 
delovanju Caritas v Avstriji.«

Kaj jim lahko ponudite?
»Mislim, da je to napačno 

vprašanje. Paternalističen 
pristop pri mladih zagoto-
vo ne bo deloval. Ne morem 
mladega prostovoljca posla-
ti za pult, izza katerega bo 
delil stara oblačila ... Stopiti 
moramo do njih in jih vpra-
šati, kaj bi radi delali, kje vi-
dijo stiske, kje vidijo prilož-
nosti. Sicer pa letošnja akcija 
40 dni brez alkohola posebej 
nagovarja prav mlade: Mlad, 
vesel in pogumen smo ji dali 
naslov in kot promotorje za 
akcijo vključili mlade.«

Je področje dela na Karitas, 
ki ste mu še posebno naklo-
njeni?

»Še vedno invalidi. Vse živ-
ljenje sem delal z njimi in za-
nje. Pomemben del poklic-
ne poti sem preživel prav ob 
delu na tem področju. Zato bi 
rad tudi znotraj Karitas raz-
vil kakšen program za njiho-
vo podporo in pomoč. Sicer 
pa bi morda kot zlasti tanko-
čutnega izpostavil program 
krizne namestitve. Tam člo-
vek lahko hipno vidi spre-
membo na bolje. Žensko 
iz sobe, v kateri se je mora-
la prostituirati, potegneš na-
ravnost v varno okolje. Odziv-
nost v teh primerih mora biti 
takojšnja. To je resna stvar ... 
Pa zavod Pelikan s terapev-
tskimi skupnostmi za odvi-
sne od trdih drog ...«

Cveto Uršič popoldan, doma 
... ste tudi prostovoljec?

»Včasih sem bil bolj akti-
ven v radovljiškem društvu 
Večno mladih fantov, tu bi 
moral postati zopet bolj de-
javen član. Zadnja leta pa 
vsako nedeljo od pomladi do 
pozne jeseni v okviru Mal-
teške pomoči organiziram 
delo in dežuram v laični am-
bulanti na Brezjah. Tam ro-
marjem in drugim obisko-
valcem prostovoljci nudimo 
prvo pomoč.«

Sledim svoji zgodbi
Eden od najbolj izstopajočih problemov sodobne družbe je prav gotovo dejstvo, da se slovenska družba stara. S tem se bo, če se 
že ne, soočala tudi Karitas, je prepričan Cveto Uršič, novi generalni tajnik Slovenske karitas. Prihodnost tako po eni strani vidi v 
večji usmerjenosti v pomoč starejšim, po drugi strani pa v večjem vključevanju mladih v delo organizacije.

Cveto Uršič / Foto: Gorazd Kavčič

»Ljudje hodijo 
v službo, pa 
ne zaslužijo 
dovolj, da 
bi dostojno 
živeli. To sam 
sprejemam 
kot najbolj 
nepravično.«

Cveto Uršič
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Jasna Paladin

Dr. Marija Klobčar, viš-
ja znanstvena sodelavka z 
Glasbenonarodopisnega in-
štituta ZRC SAZU v Ljublja-
ni, profesorica slovenske-
ga jezika s književnostjo in 
doktorica etnologije, avto-
rica  monografije Na poti v 
Kamnik  in številnih znan-
stvenih prispevkov in raz-
prav, doma s Podgorja, se s 
folklornim izročilom doma-
čega okolja strokovno ukvar-
ja že vrsto let in tako se je v 
svojih raziskavah posvetila 
tudi kamniškemu jezeru. 

»Vprašanje kamniškega 
jezera se mi ni pojavilo nena-
doma: kot del izročila me je 
kot nerazrešena uganka v ne-
katerih pogledih spremljalo 
že od začetka mojega ukvar-
janja s Kamnikom in s kam-
niškim območjem. Prav go-
tovo pa do takšnega pogla-
bljanja te teme ne bi prišlo, 
če se ne bi pri svojem delu 
tudi sicer posvečala ljudske-
mu izročilu in njegovemu 
družbenemu kontekstu. In-
tenzivneje me je, seveda ob 
drugem delu, kamniško je-
zero začelo zaposlovati pred 
osmimi leti, ko sem se zače-
la ukvarjati tudi z vprašanji 
verovanja v nadnaravno moč 
vode. V kamniškem prime-
ru je bilo to verovanje pove-
zano z zmajem, ki so mu, 
kot pravi pesem o sveti Mar-
jeti in svetem Juriju, darova-
li ljudi,« pravi Klobčarjeva, 

ki kot znanstvenica vseskozi 
ostaja trdno na realnih tleh. 
Kot je v uvodu poudarila na 
nedavnem predavanju Ne-
znani Kamnik in njegovo je-
zero, ki je do zadnjega kotič-
ka napolnil dvorano Franči-
škanskega samostana, svoje 
domneve, povezane z razli-
tjem jezera, povezuje s pot-
resom leta 1348, ko naj bi se 
podrla pregrada med Malim 
in Starim gradom, ki je za-
drževala jezero (to naj bi se 
raztezalo od sedanjega mes-
ta pa vse do hribov), a ta te-
orija izziva kar nekaj pomi-
slekov, predvsem zato, ker 
pričevanj o samem jezeru 
in o tem dogodku v sočasnih 

kronikah ni. Pomisleke o 
tem, zakaj o tako usodnem 
dogodku, kot je bilo do-
mnevno razlitje jezera, ni 
sočasnih zapisov, je imela 
ves čas svojega dela, a hkra-
ti ne gre prezreti vrste dolgo 
prezrtih dokazov, ki jih v Ka-
mniku in okolici lahko naj-
demo še danes.

Obroči za privezovanje 
čolnov

Na Kamniškem so še zelo 
živa pričevanja o obročih 
za privezovanje čolnov. Po-
leg Malega gradu v Kamni-
ku in cerkve v Nevljah naj 
bi bili obroči izpričani tudi 
ob pobočju Starega gradu, 
na dveh lokacijah na zaho-
du, torej proti Košišam in 
Tunjicam, na Zduši oziro-
ma na Bregu in v Stranjah. 
»Pričevanja o obročih, na ka-
tere naj bi privezovali čolne, 
se nanašajo na točke na raz-
ličnih nadmorskih višinah, 

natančnejši pregled pa kaže, 
da se uvrščajo na dve ravni; 
temu ustrezajo tudi jasno 
razpoznavne naravne terase 
na območju med Kamnikom 
in Stranjami. Prva raven za-
deva višino, ki ustreza priče-
vanju, da je jezero segalo do 
Stranj. Na to se nanašajo po-
ročila o obročih v smodnišni-
ci, na Bregu oziroma na Zdu-
ši in na Malem gradu. Obro-
či v smodnišnici naj bi bili po 
pričevanjih vzdrževalcev vi-
dni še okrog leta 1990. Dru-
gi nivo nakazujejo poroči-
la o obročih v Nevljah, ohra-
njenih do popravila škarpe 
ob cerkvi: izpričani so okrog 
leta 1970. Izročilo pa govo-
ri o eni sami veliki katastro-
fi, o odtoku jezera, na katere-
ga je spominjalo zvonjenje v 
neveljski cerkvi,« pravi Mari-
ja Klobčar.

Zvonjenje v neveljski 
cerkvi

Prav območje Nevelj je z 
izročilom o kamniškem je-
zeru najtesneje povezano. 
Kot dokaz za obstoj jeze-
ra domačinom služi sklice-
vanje na staro poimenova-
nje cerkve, na ime Sveti Ju-
rij ob jezeru, kot so ga po po-
datku iz leta 1703 poznale 
stare listine. V Nevljah je v 
ljudskem izročilu ohranjen 
tudi spomin na to, da so mo-
rali vaščani starograjskemu 
graščaku kot dajatev letno 
naloviti koš rib, obdržala so 
se hišna imena, povezana z 
ribištvom, ohranilo se je tudi 
izročilo o potopljenem zvo-
nu in pripovedi o tem, kako 
so s tistega dela tunjiškega 
območja, ki gravitira na Ka-
mnik, vozili mrliče do jeze-
ra, od tam pa so jih na čolnih 

prepeljali k pokopu v Nevlje. 
Najpomembnejše pričeva-
nje o jezeru pa je do začet-
ka devetdesetih let dvajsete-
ga stoletja ohranjalo vsako-
dnevno zvonjenje: v Nevljah 
je namreč ob tretji uri po-
poldne zvonilo z malim zvo-
nom v spomin na uro, ko je 
jezero odteklo.

Zmaja iz jezera so se 
ljudje bali še dolgo

Pisnih virov je avtorica 
našla zelo veliko, a večina se 
jih sklicuje zgolj na ustno iz-
ročilo. Tudi Valvasor je svojo 
predstavitev Kamnika naslo-
nil na izročilo o jezeru. Jeze-
ro naj bi bilo tam, kjer je po-
zneje nastalo mesto, odvečna 
voda pa naj bi odtekala tam, 
kjer je bil v Valvasorjevem 
času prehod med mestom 
in Šutno. Zapis govori tudi 
o posledicah razlitja jezera, 
o poplavljenju Mengeške-
ga polja in o uničenju samo-
stana, ki je bilo med Hom-
cem in Mengšem. Zanimi-
vi so tudi zapisi iz 19. stole-
tja, ki ob gradnji smodnišni-
ce in železniške proge ome-
njajo pesek, ki naj bi bil pos-
ledica nekdanjega jezera, in 
to tam, kjer vode že dolgo ni 
več. »Prav na poseben način 
pa je izročilo o jezeru oživelo 
spomladi leta 1938, ko so ob 
regulaciji Nevljice izkopali 
mamutovo okostje. Domači-
ni, ki so sodelovali pri regula-
cijskih delih, so bili ob najd-
bi namreč prepričani, da so 
našli kosti zmaja, ki je živel 
v jezeru in žrl ljudi. Preplah, 
ki je segel tudi do vesti v časo-
pisu, je bil kratkotrajen, ven-
dar je razkril trdoživost nek-
danjega verovanja in prepri-
čanje o jezeru, ki je pred sto-
letji odteklo.«

Šutna naj bi bila 
porušena

Dr. Marija Klobčar se je 
v predavanju dotaknila tudi 
posebnega statusa, ki ga ima 
v zgodovini mesta Šutna, da-
našnje predmestje, ki pa naj 
bi bilo nekdaj središče. Ne 
nazadnje se tudi kamniška 
župnijska cerkev nahaja na 

Šutni. Veliko pa nam pove 
tudi sam izvor besede Šu-
tna, ki izhaja iz nemške be-
sede der Schutt (ruševina). 
Da naj bi se tu zgodilo nekaj 
res hudega (porušitev mes-
ta zaradi odteklega jezera), 
naj bi dokazovalo tudi ve-
liko kosti, ki so jih našli na 
Šutni, bruna, ki naj bi ne-
koč sestavljala jez, podze-
mni rovi, debela plast finej-
šega peska … »Moja doteda-
nja iskanja odgovorov na di-
leme o kamniškem jezeru so 
z razlago, da je sedanje pred-
mestje Šutna poimenovano 
po nemškem izrazu za ruše-
vine, ponujala povsem novo 
perspektivo. Po tej razlagi bi 
bil prvotni Kamnik, ob kate-
rem je bilo lahko jezero še v 
času, ko je bilo v naših kra-
jih že razširjeno krščanstvo, 
torej na Šutni, na prisojnem 
pobočju od Žalskega hriba 
in Malega gradu proti Nove-
mu trgu. Razlitje jezera naj 
bi povzročilo, da je voda po-
rušila in odnesla ne le pove-
zavo med Malim in Starim 
gradom, temveč tudi nase-
lje, ki se je naslanjalo na to 
pobočje, prvotni Kamnik. 
Prestižno naselje s sredi-
ščem na prostoru, ki danes 
pripada Šutni, grajeno iz ka-
menja. Kamnik, Stein, zna-
menje moči in bogastva, na-
selje z varno naslonitvijo na 
pobočje in umeščenostjo ob 
donosno trgovsko pot, z ugo-
dnimi možnostmi za biva-
nje in izjemno slikovito oko-
lico,« ugotavlja Klobčarjeva.

Kamniškemu jezeru v 
prid govori tudi ime Žale, ki 
naj bi v resnici pomenilo za-
liv oz. prod ob obali, in ne po-
kopališče.

Izziv za nadaljnje 
raziskave

Kljub zelo bogatemu izro-
čilu in številnim »dokazom« 
pa dr. Marija Klobčar pou-
darja, da je za nadaljnje raz-
iskovanje vprašanj, ki se na-
vezujejo na kamniško jeze-
ro, nujna vključitev drugih 
strok, predvsem geologije in 
arheologije. »Brez te preve-
ritve je vse skupaj še vedno 
na ravni domnev.«

Skrivnostno kamniško jezero
Pred nekaj dnevi, 25. januarja, je minilo 670 let od uničujočega potresa, ki je najbolj prizadel mesto Beljak, močno pa tudi kranjsko deželo. Prav takrat naj 
bi se tudi razlilo kamniško jezero, ki naj bi močno poškodovalo tedanje mesto Kamnik. Domnevnih dokazov je ravno toliko, da ta tema med nekaterimi 
strokovnjaki, predvsem pa Kamničani, vzbuja nič koliko vprašanj in teorij, ki jih že vrsto let preko folklornega izročila strokovno preučuje tudi Kamničanka, 
etnologinja dr. Marija Klobčar.  

Dr. Marija Klobčar / Foto: Primož Pičulin

Kamniško jezero je tema, ki med Kamničani že od nekdaj vzbuja veliko pozornosti in tako je 
bilo tudi na nedavnem predavanju, ko prostora za vse, ki so želeli prisluhniti, ni bilo dovolj. 

»Prav na poseben način pa je izročilo o jezeru oživelo 
spomladi leta 1938, ko so ob regulaciji Nevljice 
izkopali mamutovo okostje. Domačini, ki so sodelovali 
pri regulacijskih delih, so bili ob najdbi namreč 
prepričani, da so našli kosti zmaja, ki je živel v jezeru 
in žrl ljudi.«

»V Nevljah je ohranjen spomin na to, da so morali 
vaščani starograjskemu graščaku kot dajatev letno 
naloviti koš rib, obdržala so se hišna imena, povezana 
z ribištvom, ohranilo se je tudi izročilo o potopljenem 
zvonu in pripovedi o tem, kako so vozili mrliče do 
jezera. Najpomembnejše pričevanje o jezeru pa je do 
začetka devetdesetih let dvajsetega stoletja ohranjalo 
vsakodnevno zvonjenje.«
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Karel Šavnik in družinsko 
županovanje v Kranju

Karel Šavnik, ki se je rodil 
29. januarja 1840 v Kranju, 
je bil član rodbine, ki je župa-
novala Kranju skupaj kar 41 
let. Umrl je 23. 1. 1922 v Kra-
nju. Kar 36 let je bil mestni 
župan, in sicer med letoma 
1874 in 1910. Že pred njim 
je bil njegov oče Sebastijan 
kar dvakrat izvoljen za kranj-
skega župana, v letih 1864–
1866 in 1869–1872. Tako je 
bilo županovanje Šavniko-
vih v Kranju že kar nekakšna 
uveljavljena tradicija. Oče in 
sin sta bila sicer zelo uspe-
šna župana, ki sta si zasluži-
la čast in spoštovanje, vendar 
pa so bili Šavnikovi morda še 
bolj znani po svoji lekarni, ki 
je še dolgo ostala v spominu 
starih Kranjčanov.

Karel Šavnik ni bil samo 
župan z najdaljšim stažem v 
mestu, ampak morda še bolj 
znan kot lekarnar, saj je po-
leg županovanja praktično 
vse življenje delal tudi v le-
karni, ki jo je ustanovil nje-
gov oče Sebastijan. Karlo-
va mati je bila Joana, rojena 
Toman, Karlov oče Sebasti-
jan pa se je rodil 19. januar-
ja 1801 v Mačah pri Bistrici 
v Rožu (župnija Sveče) kme-
tu Valentinu in njegovi ženi 
Magdaleni, rojeni Obilčnik, 
umrl pa je 26. 6. 1885 v Kra-
nju. V Celovcu in Velikovcu 
je opravil tirocilij, to je učno 
dobo v lekarništvu, kasne-
je pa je študiral medicino v 
Pragi. Kot magister farmaci-
je je Sebastijan delal najprej 

v lekarni Jožeta Wagnerja v 
Ljubljani. Leta 1832 je prišel 
v lekarno U. Pirca v Kranj. 
Leta 1835 je lekarno odkupil 
od Pirčeve vdove. 

Karel Šavnik je osnovno 
šolo in gimnazijo obisko-
val v Kranju, medicino pa je 
študiral na Dunaju. Že pred 
županovanjem se je izred-
no uveljavil v življenju mes-
ta. Tako je že leta 1863 usta-
novil Narodno čitalnico in 
bil njen tajnik. V dolgem žu-
panovanju, ki ga je opravljal 
poleg dela v lekarni, je veli-
ko vplival na razvoj Kranja. 
Zelo se je zavzel in prispe-
val za razvoj šolstva, pred-
vsem za obstoj gimnazije. 
Leta 1893 je ustanovil hra-
nilnico. Izpeljal je gradnjo 

sirotišnice, vodovoda in veli-
ko pozornost posvečal olep-
šavi mesta. 

Na deželnozborskih voli-
tvah julija 1877 je bil izvoljen 
(ter leta 1878 potrjen) za pos-
lanca v kuriji mest in trgov 
kot edini slovenski župan.

Tudi sinova Karla Šavni-
ka starejšega sta bila izred-
no uspešna. Sin Karel Šav-
nik mlajši je bil priznani 

avstrijski, jugoslovanski in 
slovenski finančni strokov-
njak, njegov brat Franc Šav-
nik pa je nadaljeval lekar-
niško tradicijo in je prevzel 
očetovo lekarno v Kranju. 
Petintrideset let je deloval v 
podružnici Slovenskega pla-
ninskega društva. Francu 
Šavniku so vzidali spomin-
sko ploščo na prvotni Valva-
sorjevi koči pod Stolom.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   V Kranju so 29. 1. 1863 na občnem zboru na Stari 

pošti odprli Narodno čitalnico. Društvene prostore 
je dobila v hiši Petra Mayrja (pri Petrčku).

   Iz zapora, kjer je čakal na smrtno kazen, je 30. 1. 
1538 pobegnil Janez Kacijanar, baron na Katzenste-
inu v Begunjah in kranjski deželni vladar. Očitali 
so mu poraz proti Turkom.

   V Struževem pri Kranju se je 31. 1. 1799 rodil 
pesnik, pisatelj in narodni buditelj Blaž Potočnik. 
Z Bleiweisom je sodeloval pri nastajanju Velike 
pratike. 

   V vasi Krnica pri Gorjah se je 31. 1. 1808 rodil  
avstroogrski častnik slovenskega rodu Urban 
Žemva. Dosegel je čin majorja pehote, dva njegova 
sinova pa sta postala generala.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Živa je živahna osemde-
setletnica. Še zmeraj se ve-
liko ukvarja s športom, teče 
na smučeh, najmanj enkrat 
dnevno obišče fitnes, ki si ga 
je uredila v kletnih prostorih 
hiše, v kateri živi. Le v avto 
ne sede več. Pa ne zato, ker 
se ne bi čutila dovolj sposob-
no pripeljati do kateregakoli 
cilja, temveč zato, ker so slo-
venske ceste prepolne nor-
cev, ki mislijo, da so mali bo-
govi, in zaradi tega ogrožajo 
življenja tudi drugih.

Rodila se je leta 1938, ko še 
nihče ni slutil, da se bo začela 
druga svetovna vojna. Star-
ši, ki so se na vso moč tru-
dili, da bi zaplodili sina, so 
po tem, ko se je rodila Živa, 
odnehali. Oče je ugotovil, da 
je sedem hčera zadosti. Ker 
je bila najmlajša, so jo dolo-
čili, da bo prevzela kmetijo, 

preostale sestre – s starejšo 
sta bili 24 let narazen – pa so 
se že v najstniških letih po-
razgubile ''po svetu''. Dela 
si niso našle daleč, saj so se 
redno, zlasti pozimi, vrača-
le domov. Takrat je družina 
sedla za veliko mizo v kotu, 
dolgo v noč so prepevali, za 
lahko noč pa je mama preb-
rala še nekaj strani iz kakšne 
Mohorjeve večernice.

»Potem pa je prišla vojna. 
Žal se je oče postavil na na-
pačno stran, kar nas je dra-
go stalo, ker je o svojih stali-
ščih govoril na glas. Večkrat 
smo bili lačni kot siti, saj so 
nam zakrite sence, ki so iz 
gozda prihajale zlasti pono-
či, pobrale vse, kar so lah-
ko. Morali smo biti še hva-
ležni, ker nas niso ubili, kot 
so nam grozili. Na srečo je 
imel ata še iz prve svetovne 
vojne priznano invalidnost, 
tako da ga je tisti list papirja 
obvaroval, da ga sence niso 
vzele s seboj. Po vojni, ko 
smo mislili, da se nam bo v 
svobodi bolje godilo, so nam 
pobrali najboljšo zemljo, ve-
lik del gozda. Tisti, ki so sili-
li očeta, da podpisuje papir-
je, so trdili, da smo med voj-
no skrivali hrano pred par-
tizani, da moramo biti zato 
kaznovani. To so lagali celo 
nekateri bližnji, ki so sami, 
z lastnimi rokami, odgna-
li iz hleva več glav živine. Je 
pa res, da jih oče ni maral. 
Plašurji jim je rekel. Hodili 
smo k maši, čeprav so dejali, 
da nam bodo prizanesli, če 

tega ne bomo več počeli. Mi-
nevala so leta, prišlo je leto 
1960. Stara sem bila dvajset 
let, starejše sestre so bile že 
vse poročene, imele so dru-
žine, službe. Tri so se že vse-
lile v lastno hišo. Kmetija je 
bila iz leta v leto bolj obreme-
njena z davki. Starša sta pos-
tajala stara, bolehna. Rodo-
vitno zemljo je ata začel da-
jati v najem, tudi travnike so 
kosili drugi. Nisem vedela, 
kaj naj sama s seboj. Potem 
pa me nekoč obišče prijate-
ljica in mi predlaga, naj se ji 
pridružim na poti v Nemči-
jo. Kar mraz me je stresel! 
Ne, ne, ne ... Ne morem oditi 
tako daleč! Kdo bo skrbel za 
starše? A so me sestre pos-
tavile na realna tla: obljubile 
so mi tudi, da bodo poskrbe-
le za starše, če bo treba. 

Dneva, ko sem se poslo-
vila od njiju, ne bom niko-
li pozabila. Bila sem njuna 
ljubljenka, zelo dobro smo 
se razumeli, celo razvajala 
sta me. Resda na svoj način, 
a vendarle,« obuja spomine 
Živa.

Prvega oktobra sta s prija-
teljico Marušo sedli na vlak. 
S seboj sta imeli bore malo 
prtljage. V kovčku, ki ga je 
Živa imela pri nogah, je bilo 
še veliko prostora. Vožnja je 
bila dolga, s številnimi pos-
tanki in prestopi. 

»Bili sva lačni in na smrt 
utrujeni, ko smo prispeli v 
Düsseldorf. Sanjalo se nama 
ni, kje točno to je. Imela sem 
menstruacijo, pa nobenega 

vložka. Med noge sem si 
vtaknila spalno srajco, a sem 
imela občutek, da mi kri že 
teče po stegnih. Kot izgub-
ljeni sva stali na peronu. Kar 
naenkrat pa naju nekdo po-
cuka za rokav: ''Sta prišli iz 
Slovenije?'' Jožeta, ki je pri-
šel po naju, bi najraje objeli, 
tako sva ga bili veseli. Prišel 
je z avtomobilom. Kakšna 
čast! Z nemalo občudova-
nja sva izmenično občudo-
vali avto in tudi njega. »Še 
kakšno leto, pa ga bosta lah-
ko imeli tudi vidve!« se je za-
smejal, ko je končno opazil, 
kako buljiva vanj. Odpeljal 
je naju do barakarskega na-
selja, ki so mu ljubkovalno 
rekli Lajdra. To pa zato, ker 
se je ena od hišic ob zadnji 
vremenski ujmi enostavno 
podrla. Ko sem stopila sko-
zi vrata, sem obstala od po-
novnega presenečenja. Sta-
novanje je bilo res majhno, 
a je bilo čisto in lepo urejeno. 
Imelo je celo kopalnico! Ne-
verjetno! Hiša, ki sem jo za-
pustila doma, v Sloveniji, je 
bila v primerjavi s to luknji-
co, ena navadna podrtija!

Hitro sem se vživela. Nas-
lednji dan sva se z Marušo 
že zarana usedli na avtobus 
in se z listkom v roki odpe-
ljali do bolnišnice, ki je sta-
la na drugem koncu mes-
ta. Vso noč nisem zatisnila 
očesa. Pogrešala sem doma-
če, hkrati pa sem občudovala 
Marušo, ki je komaj čakala, 
da vidi, kje bo zaslužila prve 
marke, da si bo lahko čim 

prej kupila lasten avto. Žal 
se ni vse razpletlo po najinih 
željah. Maruši je delo v bol-
nišnični pralnici zelo škodi-
lo. Že prvi dan je dobila iz-
puščaje, komaj je dihala. Še 
dobro, da je bilo med ženska-
mi, ki smo delale v kleti ne-
kaj Hrvatic, ki so poklicale 
na pomoč. Odpeljali so jo k 
zdravniku, ki je ugotovil ško-
dljive posledice zaradi stika 
z detergenti. Pozneje je do-
bila službo v neki slaščičar-
ni, se še v istem letu zaplet-
la z nekim tipom iz Bosne, 
preselila sta se v Krefeld, iz-
gubili sva vse stike, tudi obi-
skovali se nisva več. To me 
je še leta in leta zelo bolelo, 
saj sem zaradi nje zapustila 
domovino, potem pa me je 
pustila na cedilu.

Prišli so božični prazni-
ki. Takrat sem se že spopri-
jateljila z Ivanko, ki je s svo-
jo družino živela v eni od so-
sednjih barak. Imela je tri 
otroke, na katere sem vča-
sih popazila, ona pa me je 
kdaj pa kdaj povabila na ko-
silo. Vsi so namreč vedeli, da 
ne znam kuhati, kar je bilo 
za takratno žensko, zlasti če 
je prišla iz Slovenije, velika 
sramota. Tinka, njena hčer-
ka, me je učila nemščine, ki 
mi je šla zelo hitro v glavo. 
Tudi tistega usodnega božič-
nega večera je bila pri meni. 
Kar naenkrat sva zaslišali 
kričanje. Iz ene od barak se 
je najprej začel viti dim, po-
tem pa je zagorelo. Ogenj je 
v eni sami uri uničil pet le-
senih barak in pet družin, 
tudi Tinkina, je ostalo brez 
doma. Otroci so jokali, od-
rasli pa od šoka niso mog-
li niti govoriti. Mnogi so de-
nar hranili doma, zgoreli so 
jim večletni prihranki. A so 
bili ljudje solidarni: vsak je 

vzel kakšnega na stanova-
nje, Tinka in njena dva bra-
ta so se za več mesecev pre-
selili k meni. Lepo mi je bilo, 
otroke sem imela že od nek-
daj rada. 

Ker pa vem, da vas bolj kot 
kaj drugega zanimajo od-
nosi med ljudmi, s kateri-
mi sem se družila, vam bom 
na kratko zaupala še Tinki-
no zgodbo. Četudi sem bila 
takrat še zelo mlada in na-
ivna, brez večjih izkušenj z 
moškimi, sem kmalu ugo-
tovila, da Tinka nosi v sebi 
veliko skrivnosti. Veste, čis-
to nekaj drugega je, ko se z 
nekom srečuješ za kakšno 
uro na dan ali ko z njim ži-
viš pod isto streho. Pa niti ne 
bi postala pozorna, če mi ne 
bi Ivanka, njena mama, ne-
koč dejala, naj ji ne verja-
mem vsega, ker ima bujno 
domišljijo. Šele po teh be-
sedah sem deklici malo bolj 
prisluhnila. V dno duše me 
je pretreslo, ko mi je zau-
pala svojo skrivnost: mama 
je gledala stran, ko jo je oče 
spolno zlorabljal! Povedala 
je, da ji je mama sama rek-
la, da je bolje, da leže k njej, 
kot pa da bi se vlačil z dru-
gimi ženskami. Ivanka je 
imela tri otroke, želela je iti 
spet v službo, a če bi bila po-
novno noseča, o kontracep-
ciji se takrat še ni govorilo, 
bi ji otrok prekrižal načrte. 
Doma v Sloveniji so gradi-
li hišo, rada se je postavlja-
la pred sovaščani in uživala, 
ko so ji bili nevoščljivi. V ba-
raki, v kateri so živeli v nase-
lju, pa je bilo komaj kaj pros-
tora, njen mož, Tinkin oče, 
pa je dnevno zahteval svoje 
pravice. Ker Tinka še ni ime-
la menstruacije, sta menila, 
da ne more zanositi …

(Nadaljevanje prihodnjič)

Družinske podobe, 1. del

S trebuhom za kruhom
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Te dni tako športniki kot navijači že odštevajo dneve do zimskih olimpijskih iger, ki se 
natanko čez teden dni začnejo v Južni Koreji. Da bo vzdušje še bolj zimsko – tako na 
olimpijskih igrah kot številnih drugih tekmovanjih – so poskrbeli tudi nekateri pokrovitelji, 
ki so svoje izdelke prilagodili našim uspešnim športnikom. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

Miha Naglič

»Moj oče Miha Maleš je 
leta 1933 od ljubljanske ob-
čine dobil v najem atelje na 
podstrešju hiše Pod turnom 
5 v Tivoliju. To so bili nekoč 
konjski hlevi, ki so pripada-
li Tivolskemu gradu. Ta ate-
lje je že pred očetom upora-
bljal kipar France Gorše, s ka-
terim sta bila prijatelja še iz 
študentskih let. Na desni po-
lovici podstrešja si je uredil 
stanovanje, ki je bilo za tiste 
čase kar primerno za manjšo 
družino. Maja 1938 se je na-
mreč poročil, avgusta 1941 pa 
sem se rodila jaz. Poleg ate-
ljeja, ki je kot največji in naj-
lepše osvetljen prostor služil 
tudi za obiske, so bile še kuhi-
nja, otroška soba in staršev-
ska spalnica, poleg predsobe 

je bila še luknja za premog in 
poleg ateljeja prostorček za 
potrebne pripomočke za sli-
kanje in tiskanje enostavnej-
še grafike (več stojal, okvirjev 
in platen, papir, preša za mo-
notipije, barve, topila itd.). 
Kopalnice ni bilo, edina pipa 
z mrzlo vodo je bila v kuhi-
nji. Tako smo se umivali v la-
vorju, vodo pa smo segreli na 
štedilniku v kuhinji. Strani-
šče je bilo v pritličju za tri sta-
novanja skupaj (v pritličju sta 
stanovali še dve družini z ot-
roki). Moja mama je hodila v 
službo v center mesta, in šele 
ko smo se leta 1957 preselili 
v moderno stanovanje v Vo-
šnjakovo ulico, sem doume-
la, kakšno breme je bilo za-
njo do takrat vzdrževanje go-
spodinjstva in osnovne higi-
ene. Oče je delal doma in bil 

pri delu zelo redoljuben. Pri-
šel je po zajtrku ob pol osmih, 
oblekel si je belo platneno ha-
ljo in vse dopoldne delal v ate-
ljeju. Rad je imel mir, zato 
smo ga redko motili in hodili 
v atelje. Spominjam se, da je 
že kmalu prevzel skrb za ku-
hanje in nabavo sveže hrane. 
Zjutraj je navadno delal tri do 
štiri ure, nato me je večkrat 
vzel s seboj na trg, kjer je 
kupoval solato, korenček in 
gobe. Z branjevkami se je 
rad pošalil: 'Pa najslabše mi 
dajte ...' Seveda se je potem 
vsaka potrudila in izbrala naj-
boljše. Domov grede sva obi-
čajno zavila v kavarno, kjer se 
je dobival s svojimi znanci in 

kolegi, pil turško kavo in na 
svoj šaljivi način komentiral 
aktualne dogodke. Bila sem 
premajhna, da bi razume-
la pomen njegovih sestan-
kov. Tudi njegovi znanci, ki 
so bili vsi starejši, resni ljud-
je, me niso zanimali. Ko sva 
se vrnila domov, je skuhal ko-
silo, da je bilo gotovo, ko se 
je mama vrnila iz službe. Po-
poldne je običajno delal v ate-
ljeju do večera …« (Str. 249)

Tako je umetnikova hči 
Travica Maleš opisala običaj-
ni dan njihove družine. Na za-
četku knjige slikar sam opiše 
svoje zgodnje otroštvo na Je-
ranovem pri Kamniku, ki pa 
je bilo sila neprijazno …

Nove knjige (419)

Miha Maleš, slikajoči pesnik

Breda Ilich Klančnik, Miha Maleš, slikajoči pesnik, 
Mladinska knjiga, Ljubljana, 2017, 280 strani

Alenka Bole Vrabec

Pust širokih ust se že prip-
ravlja, da z obiljem maškar, 
tradicionalnih in fantazij-
skih, obnori znana in manj 
znana karnevalska prizori-
šča po svetu. Na Islandiji, 
ki šteje okoli 346.570 pre-
bivalcev, praznujejo pust 
malo drugače. Dva dni se 
mize šibijo od jedi. Na po-
nedeljek pred pustnim tor-
kom otroci s paličicami, na 
katere so navezani pisani pa-
pirni trakci, drezajo v starše 
in odločno zahtevajo »bolla, 
bolla bolla«. To so marme-
ladno-smetanaste princeske 

iz paljenega testa, napolnje-
ne z malinovo marmelado 
in sladko smetano, obliv pa 
je lahko čokoladen ali fanta-
zijski. Slaščičarji imajo veli-
ko domišljije in že na pust-
no nedeljo spečejo približ-
no milijon »bullurjev« za 
346.570 prebivalcev, kolikor 
jih je štela Islandija ob lan-
skem štetju prebivalcev! Re-
cept za to pecivo naj bi v dru-
gi polovici 19. st. navdušil 
kot uvoz iz Danske ali Nor-
veške. Rožni ponedeljek je 
»bolludagur«, dan slastnih 
princesk, pustni torek pa 
»sprengidagur«, razpočni 
dan! Ta dan se Islandci »na-
pokajo« leče z zelenjavo in 
slanim posušenim ovčjim 
mesom, da komaj vstanejo 
od mize (kar za tiste, ki pazi-
jo na postavo, ne velja)! Pe-
pelnica se imenuje »ösku-
dagur«. V navadi je, da ot-
roci – pa tudi odrasli – vr-
stnikom skrivaj pripenjajo 
majhne mošnjičke s pepe-
lom. Ta dan se pouk konča 
opoldne in otroci se vsujejo 
na ulice in moledujejo za ko-
lačke. Marsikatera slaščičar-
na že zgodaj popoldne pos-
tavi v izložbo obvestilo: Sla-
dic je zmanjkalo. Čeprav v 
islandski mitologiji mrgo-
li magičnih bitij, trollov in 
vil, ki jim še zdaj postavlja-
jo hiške za bivanje in celo 
cerkvice, se otroci raje obla-
čijo v maske junakov, ki jih 
poznajo iz risank, filmov in 
mang, se postavljajo kot lego 
kocke in klovni, najde pa se 
tudi kdo, ki se našemi v stra-
niščno školjko – brez kotlič-
ka. Očitno ima Saga, islan-
dska boginja pesništva, pre-
malo vpliva.

Bollur – islandska pustna 
princeska 

Za 1 peko potrebujemo: 
1 skodelico vode, pol skodeli-
ce masla, pol žličke soli, če-
trt skodelice sladkorja, 1 sko-
delico moke, 2 žlici sladkorja 
z vaniljo, četrt skodelice mali-
novega namaza, 1–1,5 skode-
lice smetane za stepanje, pol 
skodelice stopljene čokolade 
za obliv.

V kozici na srednjem og-
nju segrevamo vodo, maslo, 
sol in sladkor, dokler se mas-
lo ne stopi. Dodamo moko. 
Hitro stepamo, da se zmes 
sprime v kepo, se loči od ku-
halnice in sten posode ter 
se zgosti. Počakamo, da te-
sto postane komaj mlačno. 
Potem s krepkimi zasuki 
vmešamo tri jajca, drugo za 
drugim; a ne prehitro, jajce 
mora biti dobro vmešano, 
da je testo na kraju podobno 
gostemu pudingu.  

Pekač obložimo s papir-
jem za peko in nanj polaga-
mo princeske, ki jih obliku-
jemo z žlicama. Princeske 
pečemo v pečici, ogreti na 
200°, dokler niso zlato rjav-
kaste. Pečice med peko ne 
odpiramo, drugače se prin-
ceske pogreznejo vase!!! Oh-
ladimo jih na rešetki. Nato 
vsako princesko prerežemo 
na polovico, namažemo z 
malinovim namazom, nanj 
nabrizgamo stepeno sme-
tano, sladkano po okusu, in 
pokrijemo z drugo polovico 
princeske. Rahlo oblijemo 
s čokolado ali kakšnim dru-
gim prelivom in potresemo 
še s pisanimi mrvicami. 

Pa dober tek!

Pust obilja

mizica, 
pogrni se

Sodobni trend povečevanja števila avtomobilov na naših cestah je – posledično v 
kombinaciji z urbanistično-ekološkimi dejavniki – na večini parkirišč, še posebej na 
določenih lokacijah v mestnih jedrih, parkirne prostore preoblikoval v plačljive modre 
cone. Cene obstoječega parkirnega režima pa so očitno previsoke, tako da voznikom pri 
iskanju parkirnega prostora mnogokrat zelo prav pridejo veščine vzvratnega parkiranja ter 
opremljenost z modernimi asistenčno-varnostnimi sistemi. S. L. / Foto: Primož Pičulin



Grega Flajnik

P red Slovenskimi 
Ko  n jicami, sredi
ščem Dravinjske 
doline, nas je pri
čakala lokalna vo

dička Nina Buh, ki nam je 
že na avtobusu predstavi
la lepote okoliških krajev. 
Nato smo se skupaj spreho
dili skozi Slovenske Konjice 
in opazovali, kako lepo ure
jeno mesto je to. Mesto že 
vrsto let velja za zgled prija
znosti in urejenosti. Do sedaj 
je bilo na posebnem evrop
skem tekmovanju Entente 
Florale odlikovano že z devet
imi priznanji za najlepše izle
tniško mesto, dvakrat je celo 
doseglo prvo mesto. Mesto, 
ki ima skoraj šest tisoč pre
bivalcev, leži med skrivnost
no Konjiško goro na eni stra
ni, na drugi pa ga objemajo 
sončni zlati griči vinorodnih 
Škalc. Mesto, katerega prva 

pisna omemba sega v leto 
1146, ko je omenjeno z ime
nom Counowiz, s številnimi 
okoliškimi vasmi zaokroža 
podobo doline ob reki Dravi
nji. Ogledali smo si park v bli
žini Dvorca Trebnik, znanega 
po tem, da je bila v njem dol
go let zeliščna galerija. Dvorec 
je bil od leta 1991 v lasti Mer
catorja, sedaj ko so ga prodali, 
pa nekako še ni zaživel, nam 
je razložila vodnica. Ob poto
ku z več imeni, Gospodična, 
Ribnica ali celo Zmajeva sli
na, smo se sprehodili do far
ne cerkve svetega Jurija. Tam 
smo izvedeli, da Konjice ohra
njajo običaj jurjevanja, ki ga 
praznujejo 24. aprila. 

Z avtobusom smo se nato 
odpeljali na bližnji grič Škal
ce, s katerega je lep raz
gled na celotno dolino. Na 
njem je tudi posestvo Zlati 
grič, ki sicer obsega 75 hek
tarjev vinogradov, obdela
nih na naravi prijazen način, 
in ohranja osemstoletno 

tradicijo pridelave grozdja. V 
Termah Zreče nam je diplo
mirana fizioterapevtka Bar
bara Pučnik na predavanju 
z naslovom Šport za zdrav
je povedala marsikaj o zdra
vem načinu življenja in o tem, 
kako pomembno je, da smo 
čim bolj aktivni in se giba
mo na svežem zraku. »Člo
vek bi se moral gibati trideset 
minut vsak dan ali 150 minut 

na teden,« nam je poveda
la. S predavanjem nas je tako 
navdušila, da smo se takoj po 
njem še mi razgibali in nare
dili nekaj vaj. Sledilo je okus
no kosilo, po njem pa razvaja
nje v bazenih Term Zreče. V 
vodi smo se še dodatno razgi
bali in sprostili. Pot domov je 
bil kratka, in ker smo imeli še 
ravno prav časa, smo se usta
vil na Trojanah. 

PO DRAVINJSKI DOLINI
V lepem sončnem vremenu smo se podali pod vznožje Rogle in si ogledali Slovenske Konjice  
z okolico ter se sproščali v Termah Zreče.

Naša skupina v parku pred Dvorcem Trebnik / Vse fotografije: Grega Flajnik

Na zlatih gričih Škalc so bile tudi tri dame iz Preddvora: 
Jelka Šavs, Mimi Jelovčan in Olga Hrovat.

Fizioterapevtka Barbara Pučnik, ki nam je predavala, in 
Nina Buh, ki nas je vodila skozi Slovenske Konjice.

Sprehod ob potoku Ribnica

Jutri, 3., in v nedeljo, 4. februarja, med 9. in 17. uro bo 
v gostilni Avsenik v Begunjah tradicionalno, letos že 12. 
mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado 
Avsenik. Tekmovanje je odprto za javnost, zato organi-
zatorja tekmovanja, Tradicija Avsenik in Glasbena šola 
Radovljica, v katero se je vključila nekdanja Glasbena 
šola Avsenik, vabita v Begunje vse ljubitelje harmonike 
in Avsenikove glasbe. To tekmovanje je edino tekmova-
nje harmonikarjev, na katerem ocenjujejo slog in tehniko 
igranja, ki jo je gojil pokojni Slavko Avsenik.

Harmonikarji za Avsenikovo nagrado
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK_02. 02. 2018

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_10
NALOGA

6 4 2 8
7 3 8 6

8 5 7 9 1
9 5 1 3 8 2

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

6 9 2 5
8 7 9

sudoku_LAZJI_18_10

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_10
NALOGA

6428
7386

85791
951382

86
325697
1543

6925
879

sudoku_LAZJI_18_10

REŠITEV

694218573
271345869
853796421
946571382
718423695
325689147
187954236
469132758
532867914

sudoku_TEZJI_18_10
NALOGA

4 3 2 9 1
6 3 5

2 8
5 6

4 8
1 6

9 4
3 4 5

8 1 2 9

sudoku_TEZJI_18_10

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_10
NALOGA

43291
635

28
56

48
16

94
345

8129

sudoku_TEZJI_18_10

REŠITEV

435289761
768341529
192675348
586913274
271468935
349527186
927856413
613794852
854132697

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.                        

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Potrudili se boste in končno dokončali tisto, kar nekdo od 
vas pričakuje že dalj časa. Dober občutek bo obojestran-
ski. Na delovnem mestu pa tudi v osebnem življenju vas 
bo prijetno presenetila dobra novica, ki jo boste radi delili.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Naredili si boste krasen načrt, a kaj, ko vam bo padel v 
vodo. Nameravali boste konec tedna preživeti na svoje, a 
vam bodo obiski preprečili. Na koncu se bo zasukalo tako, 
da boste kljub vsemu več kot zadovoljni. Povabljeni boste 
v večjo družbo.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Nekateri vas bodo razočarali, drugi pa presenetili. Vsakega 
po malo, tako da vam v teh dneh ne bo niti malo dolgčas. 
Na nered okoli sebe boste jezni, a delovna mrzlica ne bo 
prišla še tako kmalu. Predali se boste lenarjenju in počitku.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Na nekega prijatelja ste pozabili, zato bodite pripravljeni 
na nevihto. Zamera je huda reč. Sčasoma se bo to popra-
vilo, vendar ne takoj. Zadnje čase ste se premalo posvetili 
družinskim zadevam, poskrbite, da ne bo prepozno.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Teden se vam bo vlekel in dan vam bo predstavljal leto. V 
mislih ste na peščenih plažah, a realno stanje je le malo 
drugačno. Krepko si boste morali zavihati rokave, saj so 
se vam nabrale stare obveznosti, nove pa se vam tudi že 
obetajo. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Svoje misli boste skušali spraviti v red, vprašanje pa je, 
kako vam bo to tudi uspelo. Vaši najbližji vam ne bodo 
dali miru in kljub upiranju vas bodo potegnili v svoj veseli, 
brezskrbni ritem. Misel na službo vas bo spravila v slabo 
voljo.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Šesti čut vas le izjemoma pusti na cedilu. V teh dneh bodi-
te na to še bolj pozorni. Nekdo vas bo presenetil s pova-
bilom. Nikakor ne ponavljajte starih napak, ki so vas že 
veliko stale. Vsak dan je nov, z novim veseljem in novim 
začetkom. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Pogovor, ki ste ga imeli nedavno, vam kar dolgo časa ne 
bo šel iz glave. Razpeti boste med preteklostjo in priho-
dnostjo. V sedanjosti pa se sploh ne boste znašli. Tako kot 
vedno bo čas prinesel svoje, a kaj, ko vam je tako težko 
čakati.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Ukvarjali se boste z drobnarijami, ki so vam še pred 
časom bile vsakdanje. Vse to bo le prehodno obdobje in 
panika ni potrebna. Ker imate najraje ustaljen ritem, vas 
bodo neki dogodki spravili s tira. Še dobro, da se dolgo ne 
boste obremenjevali.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Neprestano boste v središču dogajanja. Čeprav ste bolj 
mirnega značaja, ne boste prav nič utrujeni od tekanja od 
ene zabave k drugi. Spoznali boste nove prijatelje in obno-
vili stare vezi. Na obzorju imate darilo presenečenja.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Na vidiku imate zelo dobro priložnost za zaslužek. Vesela 
družba, ki vam sledi ob koncu tedna, bo zaradi tega veliko 
prijetnejša. V ljubezni bo prišlo vaših pet minut in glejte, 
da ne boste ponovili svojih starih napak.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Za vse boste imeli dovolj časa, samo za vas ga bo skoraj 
zmanjkalo. Po čudnem naključju boste kljub vsemu prišli 
do želenega in uživali boste trenutke ljubezni, po kateri 
tako hrepenite. Ni dovolj sprejemati, treba je tudi dati.

Upor v ženskem zaporu 
Upor v ženski kaznilnici. Upravnik zapornic ne more pomi-
riti in kuhar mu predlaga: »Dovolite meni, da jih pomirim.«
Upravnik mu je, čeprav z nezaupanjem, dovolil, da poskusi. 
Kuhar je stopil k zapornicam, prvi nekaj zašepetal in odšel. 
Ta je prebledela, okrog nje so se zbrale druge in potiho jim 
je nekaj povedala. Potem so mirno odšle v svoje celice. 
»Kaj si jim rekel?« upravnik vpraša kuharja.
»Samo to, da bom klobase, hrenovke in korenčke zrezal 
na koščke, če se takoj ne pomirijo.«

Opolnoči mimo pokopališča 
Marta se vrača z obiska. Ura je polnoč in mora mimo 
pokopališča. Ko zasliši korake, si reče: 'Če nima zlih name-
nov, je bolje, da ga počakam, v dvoje me ne bo več strah.' 
Rečeno – storjeno.
»Gospod, prav vesela sem, da ste tukaj, kajti mene je pošte-
no strah,« olajšano reče, ko pride moški do nje.
»Razumem vas,« reče on. »Ko sem bil še živ, me je bilo 
tudi strah.«

Katastrofa za dedka 
Janezek pridno piše domačo nalogo, poleg pa dedek bere 
časopis. 
Nenadoma ga Janezek vpraša: »Poslušaj, dedi, kakšen 
stavek pa je to: V hiši ni nobenega vina več.« 
»Strela jasna, Janezek, to sploh ni stavek, to je katastrofa!«

Sosedove kokoši pregnal z vrta 
Pogovor med dvema znancema v vasi blizu Škofje Loke: 
»Kaj si pa napravil, Joža, da sosedove kokoši nič več ne 
hodijo na vaš vrt?«
»Ponoči sem naskrivaj po vrtu položil jajca in jih zjutraj 
pobiral vpričo soseda.«
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Nagrade:  3-krat DARILNI BON v vrednosti  
15 EUR v Monokel optiki 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 14. 
februarja 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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IZLET V IZOLO
Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu v Izolo in tako skupaj proslavimo pustni torek in valentinovo. 
Po prihodu v Izolo nas bo pozdravila predstavnica hotela Delfin. Sledilo bo triurno kopanje v bazenih 
hotela. Tisti, ki se kopanja ne boste udeležili, se boste sprehodili ob obali mesta Izola in si skupaj  
ogledali pustni sprevod izolskih otrok. Potem se bomo skupaj zbrali na kosilu, po kosilu pa si bomo 
ogledali muzej Izolana – hiša morja, ki je posvečen zgodovini ribištva in pomorstva v Izoli. 

Cena izleta je 29 EUR.
Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, kosilo, ogled Ribiškega muzeja in DDV.
Doplačilo za triurno kopanje je 5 EUR. (Če se želite kopati, to sporočite že ob prijavi na izlet.)
Odhod avtobusa: ob 6.40 z AP Radovljica, ob 7.00 z AP Creina, ob 7.15 z AP Mercator Primskovo, ob 7.50 z AP Škofja Loka 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

  IZLET // TOREK, 13. FEBRUARJA 2018
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Mark Salling, igralec, poznan iz serije 
Glee, je nekaj mesecev po priznanju kriv-
de zaradi posedovanja otroške pornogra-
fije storil samomor. Našli so ga v bližini 
njegovega losangeleškega doma. Star je 
bil petintrideset let. Igralec bi se moral 

marca soočiti z izrečeno kaznijo. Zaradi priznanja naj bi 
ta znašala od štiri do sedem let zapora, vsaki žrtvi pa bi 
moral izplačati 50 tisoč dolarjev odškodnine. Igralec naj 
bi si že avgusta lani želel vzeti življenje, ko si je prerezal 
žile zapestja, vendar so ga še pravi čas našli.

Breme krivde preveliko za Marka

Slavni kuharski mojster Gordon Ramsay 
(51) pravi, da se je lotil diete, da bi ohra-
nil zakon s svojo deset let mlajšo sopro-
go Tano. Ta mu je postavila ultimat, da 
mora izgubiti odvečno težo, sicer tvega 
njun več kot dvajset let trajajoč zakon. S 

treningi ter ustrezno prehrano je izgubil kar dvaindvajset 
kilogramov. Poleg ženinega opozorila in slabega počutja 
v lastni koži pa se je diete lotil tudi zaradi svojega očeta, ki 
je zaradi infarkta umrl star komaj triinpetdeset let.

Ramsay s hujšanjem rešil zakon

Igralka Rosario Dawson (38) je bila v 
otroštvu spolno zlorabljena. “Kot otrok 
sem bila žrtev nadlegovanj in zlorab. V 
takšnem svetu sem odraščala, zato me 
na delovnem mestu to ni presenetilo, saj 
sem mislila, da je to normalno,” je pove-

dala igralka, ki pravi, da se je to dogajajo v družini, zlorab-
ljala pa jo je oseba, ki naj bi jo sicer varovala.

Tudi Rosario žrtev spolnih zlorab

Petindvajsetletni Adam Hicks, zvezdnik 
Disneyjeve serije Zeke in Luther, je bil 
aretiran zaradi suma na oborožen rop. 
Po poročanju tujih medijev je bil obto-
žen ropa več starejših ljudi na ulici. Tre-
nutno je v priporu, proti plačilu varščine 

v višini 350 tisoč dolarjev pa bo do sojenja izpuščen na 
prostost. Igralec je zaigral tudi v seriji Freakish in v filmu 
Sosedov fant.

Dolgi prsti Disneyjevega zvezdnika

VRTIMO GLOBUS

A. Š., V. S.

N
a Radiu Gorenc 
so se odločili 
program pope-
striti s šovom 
Vsemu bomo 

kos. Poslušalci so izglaso-
vali pet radijskih sodelavcev 
in zanje predlagali različne 
izzive, ki jih izvajajo v tem 
tednu. Danes poteka še zad-
nji, finalni izziv. Po dogovo-
ru s kranjsko občino in cen-
trom za socialno delo bodo 
v zavetišču za brezdomce v 
Kranju polepšali čas kosi-
la njihovim uporabnikom: 
Franci Kapler z deklama-
cijami Prešerna, Boštjan 
Meglič - Peška s humorjem, 
Gašper Seljak z igranjem 

na harmoniko, radijke bodo 
pomagale deliti obroke …  

Radijski ekipi pa se je veli-
ko dogajalo tudi v minu-
lih dneh. Z izvajanjem izzi-
vov je v ponedeljek začela 
napovedovalka in novinarka 
Maja Tekavec, ki je na kmeti-
ji Gašperlin v Lužah pri Šen-
čurju morala pomolsti kra-
vo. Čudovito torkovo popol-
dne je bilo namenjeno izzi-
vu moderatorke Urške Mla-
kar, ki je morala v pletni ves-
lati na Blejski otok. Obleče-
na je bila v narodno nošo, 
med veslanjem pa je mora-
la prepevati še Avsenikovo 
Otoček sredi jezera ob har-
monikarski spremljavi Gaš-
perja Seljaka. Pri petju so se 
ji z veseljem pridružili sode-
lavci in poslušalci v pletni. 

Veslala je prvič in tudi na 
Blejskem otoku je bila prvič, 
nanj pa jo je po stopnicah 
v naročju odnesel zabavni 
Peška. To so bile tudi pri-
prave na njegov včerajšnji 
izziv, ko je v Qlandii Kranj 
ob pomoči sodelavca Mar-
cela Nahtigala moral nare-
diti 70 sklec. Kako mu je šlo 
od rok, ne moremo poročati, 
ker smo časopis že prej pos-
lali v tisk. Že pred njim pa se 
je v sredo svojega izziva lotil 
tehnični mojster Gašper 
Seljak. Prvič v življenju je 
pripravljal palačinke. Uspe-
šno je spekel svojo prvo pala-
činko, da je bila peka hitrej-
ša, pa mu je na pomoč pris-
kočil kar vodja radia Andrej 
Grims. Gašperju počasne 
peke ni nihče zameril, saj je 

raztegnil meh harmonike in 
občinstvu znova dokazal, da 
je odličen harmonikar.

Številni popotniki in pri-
jatelji Romane in Zvoneta 
Šeruge pa so prejšnji teden 
spoznali prvo Avanturo. 
Romana in Zvone sta nam-
reč, v sodelovanju z domači-
mi in tujimi avtorji, poskrbe-
la, da bomo tudi v slovenšči-
ni brali revijo, ki je namen-
jena popotnikom in ljubite-
ljem ekstremnih športov pa 
tudi vsem drugim, ki jim je 
takšen slog življenja blizu in 
ga sami živijo ali pa si samo 
želijo informacij o dogajan-
jih in dosežkih na teh pod-
ročjih. Revija Avantura bo 
izhajala štirikrat letno, tako 
da si novo lahko obetamo 
spet konec aprila.

VSEMU SO KOS
To v tem tednu dokazuje ekipa Radia Gorenc, ki na predloge poslušalcev izpolnjuje različne izzive:  
od molže krave, veslanja na Blejski otok do današnje humanitarne akcije, s katero bodo razveselili 
kranjske brezdomce. 

Maja v družbi Gašperlinovih z Luž: Klemna, njegove sestre 
Meri ter matere Mateje in očeta Jožefa / Foto: Primož Pičulin

Maja Tekavec se je pri molži krave izkazala, čeprav se je s 
tem opravilom srečala prvič. / Foto: Primož Pičulin

Radijsko ekipo so na Bled prišli spodbujat številni 
poslušalci, tako da je bila pletna kaj hitro polna. 

Peška je na Blejskem otoku z Uršo Mlakar v naročju vadil 
za izvajanje včerajšnjih 70 sklec v kranjski Qlandii. 

Gašperju Seljaku je pomagal vodja radia Andrej Grims. Romana in Zvone Šeruga sta predstavila prvo Avanturo.  

Veronika Šmid in Polonca Pokorn sta sestri iz 
Železnikov. Prva je profesorica glasbe na srednji 
vzgojiteljski šoli, druga pa vzgojiteljica v železnikarskem 
vrtcu in mamica treh fantkov. Obe odlični pevki sta 
prepevali v nekdanjem Ansamblu Jeglič, ki je minuli 
petek po petih letih znova stal na odru – na koncertu 
Raubarjev v Poljanah. Več o njem pa v današnjem TV 
oknu. / Foto: Gorazd Kavčič
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                        + poštnina

EUR

Pred nami je nova izdaja 
praktičnega priročnika 
o vzgoji sadnih vrst od 
sajenja do rodnosti ter 
vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih 
vrst, ki jih poznamo v 
Sloveniji. Dodali pa smo 
tudi kar nekaj novih 
sadnih vrst (brusnice, goji 
jagode, šmarno hrušico, 
šipek, granatno jabolko, 
dren, murvo, asimino, 
rožič ...) , ki so prijetna 
popestritev vrtov 
ljubiteljskih sadjarjev.

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

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 17

Prisrèno

vabljeni  na 

18.  Mednarodno tekmovanje

  v smuèanju po starem

smuèanje in kolesarjenje po starem
ŠKOFJA LOKA

10. 2. 2018 v Škofji Loki
     ob 10 uri    

DRUŠTVO

TERENSKE KRVODAJALSKE AKCIJE –  
FEBRUAR 2018

Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi,  
da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite ene od  

februarskih terenskih  krvodajalskih akcij, ki bodo:

 V   PONEDELJEK, 5. FEBRUARJA, 
v DOMU KRAJANOV PRIMSKOVO, Jezerska cesta 41, v Kranju,

V TOREK, 6. FEBRUARJA, 
v Športni dvorani v Šenčurju, Pipanova cesta 43, Šenčur in

V SREDO, 7. FEBRUARJA, 
v DOMU STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, Preddvor.

Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Suzana P. Kovačič

Križe – Rekli so mu Tosov ba-
zen, in sicer po domačem 
imenu lastnikov kopališča in 
gostišča, Zupanovih. »Otro-
ci smo večkrat poslušali, da 
je bazen izkopal in zgradil 
Tosov ata, Franc Zupan, kar 
sam. Tako velik bazen pa en 
sam človek, se nam je zdelo 
skoraj nemogoče v naših otro-
ških razmišljanjih. A je bilo 
vendarle večinoma res!« Ta-
kole je med drugim zapisal Ja-
nez Kavar v knjigi Kriške pri-
gode v poglavju Tosov bazen. 
No, malo pri gradnji mu je 
že pomagal zidarski mojster 
Škrajnc iz Žiganje vasi. Slav-
nostno odprtje bazena, ki je 
pomenil za takratne Križe ve-
lik dogodek, je bilo 27. avgu-
sta 1939, o tem je poročal ča-
sopis Gorenjc. Na temo Zgo-
dovina Tosovega bazena sta 
leta 2004 napisala razisko-
valno nalogo nekdanja učen-
ca OŠ Tržič Jošt in Neža Mli-
narič. Tosov bazen je bil po-
memben tako z vidika rekre-

acije in zabave kot tudi za ra-
zvoj plavalnega športa. Veliko 
ljudi se je tam naučilo plava-
ti, prirejali so tekmovanja. Ko-
pališče je obratovalo do leta 
1970, kajti kopalcev je bilo z 
izgradnjo tržiškega kopališča 
(1962) vse manj. Ljudje so 
imeli tudi vse več »fičkov« in 
motorjev in se odpeljali na ko-
panje na Bled ... 

Sodobno kopališče

Franc Zupan je imel tri ot-
roke. Franca mlajšega, ki je 
žal pokojni, Jožeta in Olgo. 
Jože se spominja, da je ata 
s kopališčem želel razširi-
ti gostinsko dejavnost, ime-
li so tudi po dvesto obisko-
valcev kopališča na dan, veči-
noma domačinov, a se je pre-
poznavnost širila tudi zaradi 
bližnjega sanatorija na Gol-
niku. Kopališče je bilo sodob-
no zasnovano. Imelo je rezer-
voar za vodo, enostaven sis-
tem za ogrevanje vode, bazen 
je bil dolg 33 metrov in širok 
10 metrov, globine od enega 

do petih metrov pod skakal-
nim stolpom. Betonske ka-
nale, po katerih je za bazen 
pritekala voda iz višje ležeče-
ga studenca, je Franc Zupan 

napravil z »golimi rokami«. 
Kopališče je imelo otroški ba-
zen, lične lesene kabine, le-
žalnike, dve prhi, moško in 
žensko stranišče, umivalnik 
za noge ... 

Dragocena dediščina

Bazenska jama je že pre-
cej let zasuta, osem metrov vi-
sok troetažni betonski skakal-
ni stolp pa še stoji. Pri načr-
tovanju in izvedbi stolpa naj 
bi pomagal arhitekt Ivan Vu-
rnik, a pisnih virov o tem ni. 
Dr. Boris Leskovec, arhitekt, 
ki se ukvarja z Vurnikovo de-
diščino in dediščino inž. Stan-
ka Bloudka, je v zvezi s tem 

povedal: »Menim, da je avtor 
kopališča v Križah skupaj s 
stolpom za skoke v vodo arhi-
tekt Ivan Vurnik, ki je projek-
tiral kopališče Obla Gorica v 
Radovljici (1932–1933), kopa-
lišče v Kranju (1938) in kopa-
lišče na Ptuju (1938). Stolp za 
skoke v vodo v Križah (1939) 
je replika stolpa v Radovljici, 
tako po konstruktorskih ka-
kor tudi po oblikovnih značil-
nostih. Oba omenjena stolpa 
predstavljata Vurnikov vrhu-
nec modernističnega obliko-
vanja s poudarkom na organ-
sko oblikovanih linijah. Gle-
de na to, da je stolp v Radovlji-
ci predstavljal vizualni sim-
bol občine in je bil pred mno-
gimi leti žal podrt, bi veljalo 
obnoviti in rešiti pred uniče-
njem vsaj skakalni stolp v Kri-
žah kot pomemben element 
tehnične in umetniške dediš-
čine.« Dr. Leskovec predvi-
deva, da Stanko Bloudek pri 
projektiranju stolpa v Toso-
vem bazenu skoraj zagotovo 
ni sodeloval, je pa Bloudek po 
spominih Jožeta Zupana so-
deloval pri projektiranju teh-
nično napredne betonirane 
strojnice s črpalko za čiščenje 
vode. Lastniki zemljišča, kjer 
sta bila kopališče in gostilna, 
so še vedno Zupanovi. Jože 
Zupan skakalnega stolpa ne 
namerava podreti, atu bi rad 
postavil spominsko ploščo na 
njem. Ni pa dediščina samo 
v zidovih, ampak v številnih 
zgodbah, zapisanih tudi v Kri-
ških prigodah. Jože Zupan se 
kakšni še danes nasmeji, kot 
se spominja: »Kabine so bile 
pogosto preluknjane, ker so 
fantje kukali k dekletom, ko 
so se preoblačila. Da je ata lu-
knje mašil nazaj z lesenimi 
čepi, ni kaj dosti pomagalo. 
So bile že nove luknje.« 

Stolp z Vurnikovim podpisom
Kopališče s skakalnim stolpom ob Zupanovi gostilni v naselju Snakovo v Križah so odprli leta 1939 in je 
bilo dolga leta eno najbolj priljubljenih. Spomenik času ostaja skakalni stolp, pri njegovem načrtovanju 
in izvedbi naj bi pomagal arhitekt Ivan Vurnik, tehnično napreden čistilni sistem za bazen pa naj bi 
projektiral oče planiške velikanke inž. Stanko Bloudek. V razmislek torej, da se (vsaj) stolp trajno ohrani. 

Jože Zupan stoji na mestu, kjer je bil do leta 1970 bazen. Za njim je skakalni stolp. 

Stolp je imel tri ploščadi, na prvi je bila odskočna deska. 

Kopališče je bilo izredno priljubljeno. / Foto: arhiv Tržiškega muzeja
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk  
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

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

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

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

Popust in darilo  
veljata le za fizične  

osebe. Daril ne  
pošiljamo po pošti.  

Količina daril je  
omejena.

kava  
Barcaffe  

250 g

majica

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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, 3. 2.
20.30 POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU
18.40, 21.10 ROPARSKO GNEZDO
13.40, 15.20, 17.00  
PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
18.15 NAJTEMNEJŠA URA
19.15 ZAMOLČANI DOKUMENTI
16.10 ČUDO
21.20 VELIKA IGRA
13.15, 15.15, 17.15  
BIKEC FERDINAND, sinhro.
14.15 MEDVEDEK PADDINGTON 2, 
sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 3. 2.
17.20, 19.30  
POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU
18.10, 21.00 ROPARSKO GNEZDO
13.35, 18.00, 20.45 LABIRINT: ZATON
13.30, 15.30, 16.20 PALČKI 

POMAGALČKI, sinhro.
17.00 NAJTEMNEJŠA URA
21.10 VES DENAR SVETA
18.50 ZAMOLČANI DOKUMENTI
20.00, 22.15 POTNIK
15.00 VAMPIRČEK
22.10 JUMANJI: DOBRODOŠLI  
V DŽUNGLI
14.30, 16.40 BIKEC FERDINAND, sinhro.
13.40, 15.50 BIKEC FERDINAND, 3D, 
sinhro.
 

KINO SORA , ŠKOFJA LOKA

Petek, 2. 2.
18.00 NAJTEMNEJŠA URA
20.00 DRUŽINA

Sobota, 3. 2.
18.00 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
20.00 NAJTEMNEJŠA URA

Nedelja, 4. 2.
17.00 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
19.00 NAJTEMNEJŠA URA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 2. februarja, in ponedeljek, 5. februarja
9.30, 11.00 Anton Tomaž Linhart: ŽUPANOVA MICKA

Sobota, 3. februarja
10.00 Peter Kus, Nana Milčinski: DŽUMBUS (v dvorani PGK, matineja)
19.30 Robert Harling: JEKLENE MAGNOLIJE (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Nedelja, 4. februarja
10.00 Svetlana Makarovič: COPRNICA ZOFKA (matineja)

GLEDALIŠKI SPORED

www.gorenjskiglas.si

Ana Šubic

Kranj – Po napovedih mete-
orologov bo letošnji febru-
ar veliko bolj zimski mesec 
od januarja, ki je bil nadpov-
prečno topel. Medtem ko je 
včeraj že začelo snežiti v go-
rah, lahko danes pričaku-
jejo sneg tudi po nižinah. 
»Najverjetneje bo na Go-
renjskem po nižinah zapad-
lo okoli 20 do 30 cm snega, 
v gorah pa od pol do tri če-
trt metra. Sledilo bo obdob-
je nižjih zimskih tempera-
tur, ki bodo vztrajale pred-
vidoma vsaj do sredine fe-
bruarja. Tudi možnost obča-
snega novega sneženja se bo 
znova povečala že v začetku 
in sredi prihodnjega tedna. 
Za drugo polovico februarja 
zanesljivih napovedi seveda 
še ni, verjetno pa bo nekoli-
ko toplejša od prve,« je na-
povedal meteorolog Branko 
Gregorčič.

Še pred nekaj dnevi pa je 
bilo vreme skoraj pomla-
dno. Medtem ko smo lani 
poročali o najhladnejšem ja-
nuarju v zadnjih tridesetih 
letih (povprečne temperatu-
re so bile v Ljubljani -3,2 sto-
pinje Celzija, v Ratečah -7,1 
in na Kredarici -10,4), je bil 
letošnji prvi mesec povsem 
drugačen. Po nižinah je bil 
med petimi najtoplejšimi v 
zadnjih šestdesetih letih, v 
gorah pa ni bil posebno to-
pel, je razložil Gregor Ver-
tačnik z republiške agencije 
za okolje. V Ljubljani je bila 
januarska povprečna tempe-
ratura 4,8 stopinje Celzija, v 
Kranju 3,4, v Ratečah -0,8 in 

na Kredarici -5,4. »Tempe-
raturni odklon letošnjega ja-
nuarja glede na referenčno 
obdobje 1981–2010 je po 
večjem delu države med 3 
in 5 stopinj Celzija, v gorah 
okoli dve stopnji Celzija,« 
je pojasnil Vertačnik in do-
dal, da je bil zadnji podobno 
topel, na Primorskem pa še 
znatno toplejši januar je bil 
leta 2014.

Ves minuli mesec je prevla-
dovalo toplo vreme, niti po-
noči se skoraj nikjer ni ohla-
dilo dosti pod ledišče, ugota-
vlja Vertačnik. Izrazito viso-
kih oz. rekordnih temperatur 
na Gorenjskem in v osrednji 
Sloveniji niso zabeležili, se je 
pa večkrat ogrelo tudi nad 10 
stopinj Celzija. V Ljubljani 
in Kranju je bilo najtopleje 6. 
januarja (13,8 oz. 13), v Rate-
čah in na Kredarici pa 29. ja-
nuarja (10,7 oz. 4,9). Te vred-
nosti so daleč od rekordnih 
za januar (Ljubljana 5. janu-
arja 2013 – 16,3, Rateče 19. 
januarja 2007 – 14,5, Kreda-
rica 7. januarja 1999 – 9,6). 
Med vsemi merilnimi mes-
ti na Gorenjskem so meteo-
rologi najvišjo letošnjo janu-
arsko temperaturo namerili 

v Davči minuli ponedeljek, 
ko je bilo 15,4 stopinje Celzi-
ja. Najvišje – vse do 18,4 – se 
je živo srebro povzpelo 8. ja-
nuarja v Kopru.

Kot rečeno je običajni janu-
ar za 2–5 stopinj Celzija hla-
dnejši od letošnjega. »Zara-
di velike spremenljivosti iz 
leta v leto pa tudi odklon za 
eno ali dve stopnji Celzija od 
tega povprečja za januar ni 
velik. Pri primerjavi z dolgo-
letnim povprečjem pa je tre-
ba dodati, da se temperatu-
ra zraka v Sloveniji zvišuje, 
pozimi približno za 0,3 sto-
pinje Celzija na desetletje. 
Ob takšnem tempu segreva-
nja utegne takšen januar, kot 
je letošnji, konec 21. stoletja 
postati povsem običajen,« 
opozarja Vertačnik.

Po toplem januarju sneg
Po lanskem izredno hladnem januarju je bil letos ta po nižinah med petimi najtoplejšimi v zadnjih 
šestdesetih letih. Zimsko vreme pa s seboj prinaša februar. 

Zvončke, ki so marsikje že davno pokukali na plano, naj bi danes po nižinah na Gorenjskem 
prekrilo od dvajset do trideset centimetrov snega. / Foto: Gorazd Kavčič

Med vsemi merilnimi 
mesti na Gorenjskem 
so meteorologi najvišjo 
letošnjo januarsko 
temperaturo namerili v 
Davči minuli ponedeljek, 
ko je bilo 15,4 stopinje 
Celzija.
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 20. 3., KOPALNI IZLET TOPOLŠICA: 19. 2., NAKUPOVANJE 
GRADEC PRIMARK: 24. 3., SEJEM PORDENONE: 3. 3.; STRUNJAN: 
12.–15.3.; BERNARDIN: 11.–14. 3., LENDAVA: 5.–8.3., MADŽARSKE 
TOPLICE: 9.–11.3., BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 16.–23. 3., ME-
DŽUGORJE: 10.–12. 3., RIM: 15.–18.3.. www.rozmanbus.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
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Ob slovenskem kulturnem prazniku
Jezersko, Preddvor – KUD Fran Saleški Finžgar Senica in 
Umetniško društvo Tateater Preddvor ob slovenskem kul-
turnem prazniku vabita na ogled gledališke veseloigre Žu-
panova Micka na Jezerskem, ki bo v nedeljo, 4. februarja, ob 
18. uri v dvorani Korotan na Jezerskem. Predstava Županova 
Micka v Preddvoru pa bo v četrtek, 8. februarja, ob 19.30 v 
Kulturnem domu v Preddvoru.

Tržič – Ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, bo 
na ta dan v Galeriji Ferda Mayerja – Paviljonu NOB ob 11. uri 
odprtje razstave Slikar barvnih sozvočij Ferda Mayerja. 

Radovljica – V Baročni dvorani Radovljiške graščine bo v to-
rek, 6. februarja, ob 17. uri proslava ob slovenskem kultur-
nem prazniku. S pesmimi bo nastopila Lara Jankovič, spre-
mljala pa jo bosta kitarista Ravi Shresta in Tilen Stepišnik.

Šenčur, Visoko – Občina Šenčur in Kulturno-umetniško dru-
štvo Valentin Kokalj Visoko vabita na prireditev v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika, ki bo posvečena življenju 
našega največjega poeta dr. Franceta Prešerna. Osrednja 
občinska akademija bo v sredo, 7. februarja, ob 19. uri v dvo-
rani Doma krajanov v Šenčurju. Ponovitev akademije bo v 
četrtek, 8. februarja, ob 19. uri v dvorani Doma krajanov na 
Visokem.

Gozd - Martuljek – Kulturno-umetniško društvo Gozd - Mar-
tuljek vabi na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, 
ki bo v četrtek, 8. februarja, ob 18. uri v dvorani Gasilskega 
doma v Gozdu - Martuljku. V igri Doktor Fig bodo nastopili: 
Eva, Ruby in Lovro, recitacija Olga Osvald, ob spremljavi ci-
ter Danice Butinar bo pel Marko Stare, predstavila pa se bo 
tudi folklorna skupina Juliana s Hrušice.

Javorje – Občina Gorenja vas - Poljane vabi na osrednjo ob-
činsko proslavo v počastitev slovenskega kulturnega prazni-
ka z naslovom Domača beseda seže do srca, ki bo v sredo, 
7. februarja, ob 18. uri v Podružnični šoli Javorje.

Območno srečanje otroških gledaliških skupin
Visoko – V Domu krajanov na Visokem bo v torek, 6. febru-
arja, od 14. do 18. ure potekalo Območno srečanje otroških 
gledaliških skupin 2018.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj bo v pone-
deljek, 5. februarja, ob 16.30 delavnica Mamice za mamice, 
v ponedeljek, 5. februarja, bodo ob 10. uri Vesele urice fran-
coščine, ob 18. uri pa delavnica za mlade. V Cerkljah bo v 
Baru Kern v ponedeljek, 5. februarja, ob 18. uri bralni krožek 
Beremo skupaj. Obvezna prijava za vse prireditve po telefo-
nu 041 724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Za tri dni v Medžugorje
Britof, Predoslje – Društvo upokojencev Britof Predoslje od 
10. do 12. marca vabi na tridnevni izlet v Medžugorje. Prijave 
sprejema Tone Oblak na tel. 031 494 422.

Po kulturni poti ob Cankarjevem letu
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 10. febru-
arja, na izlet po kulturni poti ob Cankarjevem letu. Povzpeli se 
boste do planinskega doma na Planini (Špica, 733 m) nada-
ljevali do Ulovke (801 m; nedavno znano smučišče), nato pa 

sestopali v smeri Stare Vrhnike. Glede na datum izleta bodo 
predvidoma zimske razmere, sicer pa bosta dve uri ne preveč 
zahtevnega vzpona in ena ura in pol sestopa. Odhod s poseb-
nim avtobusom izpred postajališča Mercator na Primskovem 
bo ob 7.30. Prijave in informacije: z nakazilom na TRR društva 
ali v pisarni društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro 
ali na izletu pri vodniku: Milan Čelik, tel. 031 418 146.

Na kopanje v Bernardin
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi na ko-
panje v Bernardin v Portorož v torek, 6. februarja. Odhod 
avtobusa: ob 6.30 Škofja Loka, 6.45 Stražišče, 7.00 Globus, 
7.10 Mercator Primskovo, 7.20 Šenčur, 7.30 Cerklje. Vabljeni 
tudi nečlani društva. Prijave in informacije po telefonu 041 
424 768.

Veselo pustovanje
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na 
veselo pustovanje, ki bo na pustno soboto, 10. februarja, ob 
19. uri v gostilni Češnar v Cerkljah. Informacije in prijave pri 
poverjenikih ali na telefon 040 831 198.

Pohod na Prešernov smenj v Kranj
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v četrtek, 
8. februarja, pohod na Prešernov smenj v Kranj. Skupne 
zmerne hoje bo dve do tri ure. Odhod bo ob 9. uri izpred 
spomenika krompirju in Mariji Tereziji v Šenčurju. Informa-
cije in prijave: Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Martinova pot po osrednjih Slovenskih goricah
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 10. februarja, 
organizira pohodniški izlet po Martinovi poti po osrednjih 
Slovenskih goricah: Komarnica–Ivanjski Vrh–Negovsko 
jezero–Kunova–Negova–Ločki Vrh–Trotkova–Sveti Trije 
kralji–Zgornji Porčič–Sveta Trojica–Trojiško jezero. Skupne 
zmerne hoje bo okrog pet ur, možna bo tudi krajša varianta. 
Informacije in prijave zbira do četrtka, 8. februarja, Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

Na ogled pustnega karnevala na Reki
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na ogled pust-
nega karnevala na Reki v nedeljo, 11. februarja. Informacije 
in prijave v prostorih društva, pri poverjenikih in na tel. 04 
25 11 022 in 064 117 135 do 8. februarja oz. do zasedbe mest 
v avtobusu.

Popustovanje v Dobovi
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na popustova-
nje v Dobovo v soboto, 17. februarja. Informacije in prijave v 
prostorih društva, pri poverjenikih in na tel. 04 25 11 022 in 
064 117 135 do 14. februarja oz. do zasedbe mest v avtobusu.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 3. februarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo 
na proučevanje Svetega pisma s temo Nevarnost gibanja po 
sivem področju. Pogovor bo povezoval Pavel Repnik.

Slovenska ljudska dediščina v šegah,  
pripovedih in pesmih
Kokrica – V Turističnem društvu Kokrica organizirajo preda-
vanje Slovenska ljudska dediščina v šegah, pripovedih in pe-
smih. Gostili bodo Dušico Kunaver, profesorico v pokoju, zbi-
rateljico ljudskega izročila. Predavanje bo v torek, 6. februarja, 
ob 17. uri v Domu krajanov, v prostorih turističnega društva.

OBVESTILA

Predstavitev waldorfske pedagogike  
in igralna urica 
Naklo – Predstavitev waldorfske pedagogike bo v torek, 6. 
februarja, ob 17. uri v Waldorfski šoli Gorenjska v Naklem. 
Na Gorenjskem delujejo trije waldorfski vrtci in šola. Preda-
vanje je primerno tudi za starše, ki v naslednjem šolskem 
letu vpisujejo otroke v prvi razred. Sočasno bo potekala 
igralna urica za bodoče prvošolčke.

Krvodajalske akcije
Primskovo, Šenčur, Preddvor – Območno združenje Rde-
čega križa Kranj vabi, da se pridružite družini krvodajalcev 

in se udeležite ene od februarskih terenskih krvodajalskih 
akcij, ki bodo: v ponedeljek, 5. februarja, v Domu krajanov 
Primskovo, v torek, 6. februarja, v Športni dvorani v Šenčur-
ju, v sredo, 7. februarja, v Domu starejših občanov Preddvor. 
Odvzemi krvi bodo v času od 7. do 13. ure.

RAZSTAVE

Slike Francija Markovca
Duplje – V galeriji graščine Duplje bodo jutri, v soboto, 3. 
februarja, ob 17.30 odprli slikarsko razstavo Francija Mar-
kovca.

PREDSTAVE

Medeni teden
Zasip, Gorjuše, Bohinjska Češnjica – Kulturno društvo Ju-
rija Jedretiča Ribno vabi na ogled komedije Medeni tedni. 
Predstava bo v Domu krajanov Zasip jutri, v soboto, 3. fe-
bruarja, ob 19. uri, v dvorani Gasilskega doma na Gorjušah v 
nedeljo, 4. februarja, ob 16. uri, v dvorani Gasilskega doma 
na Bohinjski Češnjici pa prav tako v nedeljo, 4. februarja, ob 
19.30.

Vaja zbora
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled abonmajske predstave 
za abonma in izven Vaja zbora, komedije v izvedbi GD Kon-
trada Kanal. V Domu krajanov Visoko si jo lahko ogledate v 
soboto, 3. februarja, ob 19.30.

Lesena peč
Križe, Tržič, Naklo, Duplje – Igralci KD Kruh Križe bodo v če-
trtek, 8. februarja, ob 19. uri v Kulturnem domu Križe izvedli 
premiero igre Janeza Jalna Lesena peč. Igro bomo ponovili: 
9. februarja v Kulturnem domu Križe ob 19. uri, 10. februarja 
v Kulturnem centru Tržič ob 19. uri, 17. februarja v Kultur-
nem domu Janeza Filipiča Naklo ob 19. uri in 18. februarja v 
gasilskem domu Duplje ob 19. uri.

Županova Micka
Komenda, Šenčur – Dramska skupina KUD Pod lipo Ader-
gas bo danes, v petek, 2. februarja, ob 19.30 gostovala v 
dvorani Kulturnega doma v Komendi s komedijo v dveh 
dejanjih Antona Tomaža Linharta Županova Micka. Z igro 
bodo gostovali v Domu krajanov v Šenčurju jutri, v soboto, 
3. februarja, ob 19.30 in v nedeljo, 4. februarja, ob 16. uri. 
Igro, ki je uvod v praznovaje 80-letnice društva, je režiral 
Silvo Sirc. 



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

TRISOBNO stanovanje s kabinetom, 
Vodovodni stolp, obnovljeno 2017, tel.: 
031/549-008 18000378

HIŠE
PRODAM

HIŠO v Lajšah, v občini Železniki, tel.: 
031/587-250 18000384

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Blejski Do-
bravi, na koncu naselja, tel.: 051/391-
806 18000372

ZAZIDLJIVO parcelo v Kranju, 410 m2, 
tel.: 070/591-227 18000382

KUPIM

MANJŠO zazidljivo parcelo, na lokaciji 
Škofja Loka–Podlubnik, tel.: 041/606-
034 18000420

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

A3 1.9 TDi, letnik 1998, bele barve, 
lepo ohranjen, cena po dogovoru, tel.: 
041/406-966 18000401

HYUNDAI Matrix 1.6 GLS, letnik 2006, 
177.000 km, 1. lastnik, garažiran, servi-
siran, tel.: 059/930-270 18000391

RENAULT Laguna karavan 1.9 DCi, 
letnik 2007, cena 1.500 EUR, tel.: 
041/967-554 18000421

SEAT Ibiza SDI, letnik 2004, 240.000 
km, registriran do 20. 11. 2018, tel.: 
040/795-958 18000411

GOLF 1.9 TDi, disel, let. 1999, reg. do 
7/18, avtomatska klima, 5 vrat, metal-
no zelen, 1.380 EUR, tel.: 040/285-
748 18000405

VW Golf IV, 1. lastnik, zelo dobro ohra-
njen, ugodno, tel.: 041/294-958  
 18000416

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO, karamboliran, tudi totalka, slab-
še ohranjen ali v okvari. www.avtovleka-
-simenko.si, tel.: 070/300-554  
 18000282
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Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

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

d.
o.

o.

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

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

AKCIJA

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.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v petek, 19. ja-
nuarja 2018, je bil ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ. 
Geslo križanke je bilo: PREŠERNOV SMENJ. Izžrebani nagrajen-
ci so: 1. nagrada: 8-krat topli napitek prejme Marjeta Jenko, 
Kranj; 2. nagrada: 6-krat topli napitek prejme Alojz Kristan, 
Medvode; 3. nagrada: 4-krat topli napitek prejme Lovrenc Pe-
trič, Kranj. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu dne 16. januarja 2018 z geslom: KOPANJE Z GO-
RENJSKIM GLASOM, prejmejo darilni bon v vrednosti 15 EUR 
v Monokel optiki v Kranju. To so:  Vera Malovrh, Kranj, Milka 
Peternel, Križe in Mali Jožef, Cerklje.  Nagrajencem čestitamo!

Rezultati 9. krog – 31. januar 2018
2, 16, 18, 19, 26, 27, 30 in 10

Loto PLUS: 11, 14, 19, 26, 28, 31, 33 in 29
Lotko: 2 3 3 0 9 0

Sklad 10. krog za Sedmico: 860.000 EUR
Sklad 10. krog za PLUS: 70.000 EUR

Sklad 10. krog za Lotka: 820.000 EUR

LOTO

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 18000371

TEHNIKA
KUPIM

GPX DVD rekorder DVR 9511C ali 
drugi aparat, ki snema DVD iz VCR ali 
obratno, tel.: 041/918-080  
 18000387

STROJI IN ORODJA
PRODAM

GRAFIČNA preša za visoki tisk, tiska-
nje 38 x 28 cm, cena 390 EUR, tel.: 
070/701-962  
 18000373

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

LATE 4 x 5, dolžina 4 m in deske 2,5, 
dolžine 5 m, tel.: 041/784-326  
 18000377

LIPOVO hlodovino, približno 2,5 m3, 
cena po dogovoru, tel.: 031/491-190 
 18000374

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18000364

BUKOVA drva, suha, kvalitetna, možna 
dostava, tel.: 040/282-164  
 18000413

SUHA bukova drva, tel.: 041/874-915  
 18000412

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

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

BELO mizo s tremi predali, dim. 60 x 
135 cm, in sušilni stroj Gorenje nobles-
se, tel.: 041/415-774  
 18000381

STOL počivalnik – 2 ločeni nastavitvi 
položaja telesa, tel.: 031/736-059 
 18000419

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ZAMRZOVALNO skrinjo Gore-
nje, 300-litrsko, malo rabljeno, tel.: 
031/220-367 
 18000380

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

NOVO pipo za kad, dobre kvalitete, 
ugodno, tel.: 041/696-985 
 18000417

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 18000369

STARINE
PRODAM

SKRINJE in več stvari iz stare kmečke 
hiše, stare marke, star čebelnjak, tel.: 
031/316-548 18000403

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PODARIM

LOVSKO obleko, št. 50, manjše posta-
ve, tel.: 031/736-059  
 18000418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Teater za vse 
KRALJESTVO POVODNEGA MOŽA 

Petek, 2. februar 2018, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

 Izvaja: Peter Kus 
DŽUMBUS 

Sobota, 3. februar 2018,  ob 10. uri  
Prešernovo gledališče Kranj 

  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

Prav posebno darilo
Visoko – KUD Visoko vabi v soboto, 3. februarja, ob 10. uri 
v Dom krajanov Visoko na ogled otroške predstave Prav po-
sebno darilo v izvedbi Gledališča Pravljičarna. 

Čarovnik iz Oza
Bohinjska Bela – Kulturno društvo Bohinjska Bela vabi na 
premiero predstave Čarovnik iz Oza, ki bo v torek, 6. febru-
arja, ob 18. uri v Domu krajanov na Bohinjski Beli. Ponovitvi 
bosta 11. in 15. februarja, obakrat ob 18. uri.

Buh pomagej
Tržič – V Kulturnem centru Tržič si jutri, v soboto, 3. februar-
ja, ob 19.30 lahko ogledate vsemogoč(n)o komedijo Buh po-
magej. Igrajo: Žan Papič, Franko Korošec in Boris Devetak.

Sama nej zbere
Stražišče – Gledališka sekcija KPD Svoboda Stražišče bo 7., 
10., in 17. februarja ob 19. uri v Šmartinskem domu v Straži-
šču uprizorila veseloigro z naslovom Sama nej zbere avtori-
ce Maje Marije Ahačič. Igra v stražiškem govoru predstavlja 
anekdote in življenje Strašanov v letu 1930.

Škofja Loka – Članice Društva podeželskih žena Lubnik se 
bodo v petek, 9. februarja, zbrale ob 19. uri v gostilni Starman 
v Stari Loki na rednem letnem občnem zboru. Pregledale bodo 
delo v lanskem letu in sprejele letošnji program dela, na dnev-
nem redu pa so tudi volitve. Zbor bosta popestrila dekliški 
pevski zbor župnije Reteče in Duo Kerica.

Občni zbor Društva podeželskih žena Lubnik

Škofja Loka – Društvo podeželskih žena Lubnik in kmetijska 
svetovana služba pripravljata v torek, 6. februarja, ob 9. uri v 
gasilskem domu na Trati pri Škofji Loki predavanje o pridelo-
vanju zelenjave v zaprtem prostoru in o vzgoji sadik. Predavala 
bo kmetijska svetovalka Majda Luznar, ki ima tudi sama veliko 
izkušenj s pridelovanjem zelenjave v rastlinjaku.

Pridelovanje zelenjave v zaprtem prostoru

Suzana P. Kovačič

Križe – Igralci Kulturnega 
društva Kruh Križe bodo v 
četrtek, 8. februarja, ob 19. 
uri v Kulturnem domu Križe 
premierno uprizorili igro Ja-
neza Jalna Lesena peč. Burka 
v treh dejanjih znanega du-
hovnika in pisatelja se dogaja 
v času avstroogrske monar-
hije v podeželskem meste-
cu. Konfliktne situacije med 
dramskimi osebami izhajajo 
iz napetosti med predstavni-
ki oblasti in domačini. Burka 
sloni na situacijski komiki, 
katere poglavitno sredstvo je 
lesena, torej lažna peč, v ka-
teri se lahko povsem neopa-
ženo skriva kakšno radove-
dno uho. Cilj dramskih na-
petosti, ki se jim bodo z vese-
ljem pridružili tudi gledalci, 

je razkriti vohljače in ova-
duhe, ključno vlogo pri tem 
igra mlada točajka. Dobršen 
del odrske dinamike pa izvi-
ra tudi iz besedne komike, iz 
ljudske šaljivosti ter duhovi-
tih in posmehljivih dvogovo-
rov. Postavitev na kriški oder 
je režiral David Ahačič, sce-
nografijo postavil Slavko Bo-
hinc. Igrajo Slavko Bohinc, 
Draga Heijden Bajt, Jana 
Kus, Roman Teran, Tereza 
Gosar, Lojze Markič, Alen-
ka Terziev in Vid Primožič. 
Igro bodo ponovili 9. febru-
arja ob 19. uri v Kulturnem 
domu Križe, 10. februarja ob 
19. uri v Kulturnem centru 
Tržič, 17. februarja ob 19. uri 
v Kulturnem domu Janeza 
Filipiča Naklo in 18. febru-
arja ob 19. uri v dvorani Ga-
silskega doma Duplje. 

Premiera igre Lesena peč
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ZAHVALA

Bolezen je bila močnejša od njegovih zemeljskih želja. V 44. letu 
nas je zapustil naš dragi

Domen Perne
iz Stražišča pri Kranju

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelav-
cem v podjetju SIBO G., pogrebni službi Komunale Kranj. Hvala 
dr. Kozjakovi, sestri Kseniji in dr. Lopuhovi. Hvala Mateji in Kle-
menu za čustveno zapete pesmi. Hvala za vse objeme, stiske dla-
ni, pozitivne misli, tople besede, molitve, darovano cvetje, sveče, 
denarne prispevke in spremstvo na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Mateja, sinova Žan in Anže, starša Mira in Tine 
ter brat Boštjan z družino
Stražišče, 25. januarja 2018

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki MOČNO BOLI. 
(Tone Pavček)

ZAHVALA

V 88. letu starosti je za vedno zaspala naša draga mama, stara 
mama, sestra, teta in tašča

Minka Kuralt
roj. Hafner, Jernačeva mama iz Žabnice 22

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sovaščanom in znancem za izraženo sožalje, darova-
ne sveče in svete maše ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala 
zdravniškemu osebju in patronažni službi ZD Kranj za zdravlje-
nje in skrb. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku in pogreb-
ni službi Navček za lepo opravljen pogrebni obred ter pevcem za 
ganljivo petje. Vsem, ki ste nam v težkih dneh slovesa kakorkoli 
pomagali in stali ob strani, še enkrat iskreno hvala. 

Žalujoči vsi njeni
Žabnica, Čirče, Pangršica, januar 2018

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate, mama,
bo vedno ostal.

ZAHVALA

Tiho je v 81. letu od nas odšla

Albina Teran
iz Češnjevka, rojena Snedec

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo imeli 
radi in jo spoštovali. Hvala za tolažilne besede, stiske rok, sveče 
in svete maše. Zahvalo izrekamo osebju UKC Ljubljana, pogrebni 
službi Jerič, pevcem, trobentaču in gospodu župniku Jerneju Ma-
renku za lepo opravljen obred pa tudi vsem sosedom, prijateljem 
in znancem, sodelavcem, ki ste nam pomagali in bili v trenutkih 
žalosti z nami ob slovesu naše mame.  

Sinova Jože in Janko, hči Veronika in sestra Vika z družinami
Češnjevek, 25. januarja 2018

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
ter jokala, ker te ni.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame

Gordane Vogler
se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno 

sožalje in tolažbo. Hvala zdravniškemu in negovalnemu osebju za izkazano skrb.  
Hvala vsem, ki ste darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na zadnji poti.

Sin Tone

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MLADIČE nemški ovčar, čistokrvni, 
brez rodovnika, za oddajo v začetku fe-
bruarja, tel.: 041/682-167, 041/375-
317 18000414

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PUHALNIK Eolo, uteži za traktor, vrtav-
kaste brane 205 in kombinirko Mio-
standard, tel.: 031/316-548  
 18000402

KUPIM

TRAKTOR Ursus, IMT, Deutz, Zetor, 
Store, Univerzale ali podobno, tel.: 
041/680-684 
 18000395

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči, jedilni in krmni krom-
pir gnojen s hlevskim gnojem, tel.: 
041/971-508 
 18000375

JEČMEN in krompir za krmo. Kmetija 
Matijovc, Jeglič, Podbrezje 192, tel.: 
041/538-583 
 18000386

JEDILNI in krmni krompir ter jačmen in 
ajdo, tel.: 040/355-865  
 18000376

JEDILNI in krmni krompir ter zelje, tel.: 
041/549-713  
 18000400

KRMNI krompir, tel.: 031/828-955  
 18000410

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 LETI staro telico simentalko, za rejo 
ali zakol, in silažne bale, tel.: 041/604-
476  
 18000408

BIKCA simentalca, starega 11 dni, tel.: 
041/840-724  
 18000409

ČB bikca, starega 3 tedne, tel.: 
041/341-350 
 18000379

ČB bikca, starega 7 dni, tel.: 041/393-
955  
 18000406

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 18000392

TELICE simentalke, od 120 do 300 kg 
teže, in ovna JS pasme, star 2 leti, tel.: 
040/539-023  
 18000389

TELICO simentalko v 9. mesecu bre-
josti, tel.: 04/51-20-634 
 18000394

ZAJCA za pleme, pasma orjak, cena 
20 EUR, tel.: 040/938-931 
 18000407

ZAJCE, zajklje za pleme, stare od 3 do 
6 mesecev, tel.: 041/848-322  
 18000404

ZAJKLJE z legli ali že odstavljene mla-
diče do 3 mesecev, pasme  nemški 
lisec, tel.: 051/712-764 
 18000388

KUPIM

BIKCA simentalca, težkega od 250 do 
400 kg, in bikca simentalca, starega 
10 dni, tel.: 041/271-294 
 18000383

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo – Kogler. Plačano v nekaj dneh 
– nove višje cene, eko plus. Kogler 
Franz A., d.o.o., Parmova 53, Ljublja-
na, tel.: 064/130-081  
 18000399

OSTALO
PRODAM

SUHA mešana drva, telice simental-
ke in prikolico za prevoz živali, tel.: 
031/343-177 
 18000385

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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, tel.: tajnistvo@reina.si 
 18000286

MLAJŠEGA upokojenca z izkušnjami 
pri poznavanju trgovskega blaga in 
vozniškim izpitom B kat. zaposlimo  
v Kranju, v Savski loki 21, za občas-
no sezonsko delo v skladišču oz vož-
njo s kombijem. Intertrend, d.o.o.,  
Savska loka 21, Kranj, tel.: 040/296-
750  
 18000393

ZAPOSLIMO terenskega komercialista 
(m/ž) za prodajo medicinsko-terapev-
stkih pripomočkov končnim kupcem na 
območju Slovenije. Španovina, d.o.o., 
Savska Loka 21, Kranj, tel.: 040/130-
054 18000396

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

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

ZAPOSLIMO delavca za krovska dela. 
Uroš Puhar, s.p., Velesovska cesta 39, 
Šenčur, tel.: 031/329-228  
 18000398

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oblet-
nicah 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, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 18000365

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
no tranje 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

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18000368

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 18000367

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  
 18000366

MEGALES, d.o.o., Strahinj 120, Nak-
lo – zaposlimo voznika gozdarskega to-
vornjaka z izpiti kategorije C, E. Ponud-
bo pošljite na e-naslov info@megales.
si. 18000360

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, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 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 
 18000363

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

IŠČEM

IŠČEMO prijetno gospo iz okolice 
Preddvora, za pomoč na domu. Delo 
obsega pripravo obrokov, kontroliranje 
jemanja 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 18000370

RAZNO
PODARIM

7 BETONSKIH stebrov od kozolca, 
tel.: 041/728-092 18000390

IŠČEM

STARE računalnike, pralne stroje, kli-
me, varilne aparate – odpeljem brez-
plačno, tel.: 070/385-956 18000415

226 strani,  
212 x 267 
mm, trda 
vezava

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

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

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

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

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

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

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!
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PREPROSTO

www.narava.si

ISBN 978-961-6893-96-1

 
 24,99 € 

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

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

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

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

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

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

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

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

19                               90
EUR

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

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

 ZAHVALA

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

Franca Godca
iz Sp. Bitenj

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znan-
cem, ki ste se od njega poslovili, zdravnikom, ki ste ga zdravili, 
duhovniku Blažu Cudermanu za pogrebni obred in pevcem za lepo 
petje. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali, ga imeli radi in ga boste 
ohranili v lepem spominu. 

Vsi njegovi
12. januarja 2018

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

Vladka Vončina, Kranj:

»Pri nas se s tem ukvarja 
upravnik, se je pa v prete-
klosti že zgodilo, da ni bilo 
nikogar, ki bi dimnikarju 
odprl vrata. Podrobnosti za-
konodaje pa sicer ne poznam 
prav dobro.«

Dušan Kajnih, Kranj:

»Čeprav kamina in dimnika 
že nekaj časa ne uporabljam, 
pa dimnik še vedno pregle-
dujejo, kar se mi ne zdi prav. 
Dimnikar seveda le izpolnju-
je naloge, upam pa, da bom 
nesporazum kmalu rešil.«

Ivanka Perko, Podbrezje:

»Prav se mi zdi, da po no-
vem lahko vsak sam izbere 
dimnikarja. Vendar se sama 
nisem odločila za zamenja-
vo, saj sem s svojim zelo za-
dovoljna.«

Jože Kepic, Šenčur:

»Zakonodajo poznam in tudi 
možnost zamenjave dimni-
karja se mi zdi dobra. Sam 
ostajam pri istem dimnikar-
skem podjetju kot prej, saj 
se mi zdi, da dobro delajo. 
Nimam težav.«

Aleš Senožetnik

Mineva leto dni od uvedbe 
nove zakonodaje o dimni-
karskih storitvah. Mimoidoče 
na kranjskih ulicah smo vpra-
šali, kakšne izkušnje imajo z 
dimnikarji in kako občutijo 
spremembe zakonodaje.

Foto: Gorazd Kavčič

Leto dni po novi 
zakonodaji 

Stojan Karafatski, Kranj:

»Pred petimi leti sem prešel 
na ogrevanje z električno 
energijo, tako da me nova 
dimnikarska zakonodaja ne 
zadeva. Bolj se mi splača 
pa tudi opravka z dimnikarji 
zato nimam.«

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

Danes bo oblačno s padavinami, dopoldne se bo meja sneže-
nja spustila do nižin. Jutri bo sneženje ponehalo, popoldne ali 
proti večeru se bo začelo jasniti. V nedeljo bo pretežno jasno, 
jutro bo hladno.

Simon Šubic

Šenčur – V gozdu v bližini 
Poslovne cone Šenčur nek-
do že skoraj eno leto odla-
ga ostanke hrane, zadnjič 
se je to zgodilo v torek. La-
stnik gozda Milan Zorman s 
kmetije Pri Debelek iz Šen-
čurja glede na količino odvr-
žene hrane sumi, da gre za 
gostinca. »Odvržena hrana 
se v našem gozdu praktično 
pojavlja že vse leto, in sicer 
enkrat do dvakrat na mesec. 
Najprej smo jo redno odstra-
njevali, zdaj pa sem se tega 
že naveličal. Kdorkoli že to 
počne, ga prosim, naj s ta-
kim početjem preneha,« je 
povedal. 

»Sprva so se ostanki hra-
ne, po moji oceni gre vsakič 
za trideset do štirideset li-
trov hrane, pojavljali ob naši 

gozdni poti sredi gozda, ki 
smo jo zato zaprli, in od te-
daj imamo tam mir. V zad-
njih mesecih pa so se začeli 
pojavljati ob javni poti v bliži-
ni šenčurske poslovne cone 
oziroma avtoceste, ki je se-
veda ne smem zapreti. In-
špekcije nima smisla klicati, 
saj vem, kakšen bo njen od-
govor – če ni znan povzroči-
telj, mora odpadke odstraniti 
lastnik gozda. Tako je bilo še 
vsakič, ko so se v našem goz-
du začele kopičiti smeti in 
smo to prijavili,« je razložil 
Zorman, ki zdaj upa, da bo 
morda vsaj javen poziv preko 
našega časopisa neznanega 
onesnaževalca odvrnil od ne-
marnega početja. Če ta mor-
da še ne ve: kuhinjski ostan-
ki sodijo na kompost ali pa v 
posebne zabojnike za zbira-
nje bioloških odpadkov. 

Ostanki hrane 
končajo v gozdu
V gozdu v bližini Šenčurja se dvakrat mesečno 
pojavljajo kupi ostankov hrane. Lastnik gozda 
onesnaževalca prosi, naj preneha s početjem.

Šenčurjan Milan Zorman je v torek v svojem gozdu znova 
naletel na kup odvržene hrane. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – V zadnjem obdobju najuspešnejši slovenski telova-
dec Sašo Bertoncelj in njegova Nina sta se v sredo tri minute 
do enih ponoči razveselila drugorojenca. Janu se je pridružil 
Jaka, ki je na svet pokukal v ljubljanski porodnišnici. Ob rojstvu 
je tehtal 3090 gramov in meril 52 centimetrov. Ponosna starša 
in starejši bratec so ga že komaj čakali, kot je zapisal Sašo, da 
mu stojijo ob strani pri avanturah, ki mu jih ponuja življenje.

Slovenski telovadec pestuje drugega sina

Simon Šubic

Kranj – Na kranjski obvozni-
ci mimo Savskega otoka se je 
včeraj nekaj pred 9. uro zgo-
dila prometna nesreča, v ka-
teri je tovorno vozilo, ki se 
je peljalo v smeri železniške 
postaje, na nadvozu prebi-
lo ograjo in padlo približno 
deset metrov nižje na parki-
rišče nakupovalnega središ-
ča Supernova. Pred tem je tr-
čilo v tovorno vozilo, ki je po 
obvoznici navzgor prevažalo 

hlodovino. Voznik tovorne-
ga vozila podjetja Frigologo, 
ki naj bi po mokri in spolzki 
cesti vozil z neprilagojeno 
hitrostjo, se je v nesreči laž-
je poškodoval, iz zverižene 
kabine pa je zlezel kar sam, 
brez pomoči drugih, so po-
vedale prisotne priče. Na tej 
obvoznici, ki jo nameravajo 
v kratkem obnoviti, se je zgo-
dilo že več podobnih nesreč, 
zadnja avgusta 2016.

»Odkar je tukaj nakupo-
valno središče, je to že tretja 

takšna nesreča, podobne 
nesreče pa so se redno doga-
jale tudi v času Gorenjskega 
sejma,« je pojasnil natakar v 
bližnjem gostinskem lokalu 
Buf pod nadvozom. Tudi na 
njihova otroška igrala je leta 
2009 z nadvoza padel avto-
mobil, k sreči pa se je nesre-
ča tedaj zgodila v zgodnjih 
jutranjih urah, ko picerija še 
ni obratovala, zato na igralih 
tudi ni bilo otrok. 

Po zadnji tovrstni nesre-
či na tej obvoznici v avgustu 

2016 je Mestna občina Kranj 
na ministrstvo za infrastruk-
turo naslovila zahtevo po ob-
novi mostu in cestišča držav-
ne ceste. Kranjski župan Bo-
štjan Trilar je včeraj razložil, 
da jim je ministrstvo pris-
luhnilo in obnovo uvrstilo v 
letošnji proračun. »Na MOK 
tako upamo, da gre za zad-
njo tovrstno nesrečo. Vozni-
ke težkih tovornih vozil pa 
pozivamo, da vožnjo prila-
godijo razmeram na cesti,« 
so sporočili z občine. 

Tomaž Willenpart z Di-
rekcije za infrastrukturo je 
razložil, da so z izvajalcem 
del, podjetjem MarkoMark 
Nival – Nival Group iz Vid-
ma pri Ptuju že 20. oktobra 
lani podpisali pogodbo za 
obnovo obvoznice. Rok za 
izvedbo investicije, vredne 
milijon evrov, je leto dni od 
začetka del. »Žal pa se že kar 
nekaj časa ukvarjamo s pri-
dobivanjem služnostnih po-
godb, saj je del zemljišč pod 
objektom predmet denacio-
nalizacije. Upamo, da bomo 
te zadeve dorekli še ta mesec 
in bi morda marca že lahko 
začeli z deli, če bo vreme do-
puščalo,« je razložil Willen-
part in poudaril, da je obno-
va potrebna predvsem zara-
di dotrajanosti nadvoza. 

Tovornjak zletel z obvoznice
Z nadvoza obvoznice mimo Savskega otoka v Kranju je včeraj dopoldne na spodnje parkirišče 
nakupovalnega centra Supernova znova padlo tovorno vozilo. 

K sreči se je včerajšnji padec tovornega vozila z nadvoza na parkirišče Supernove končal le 
z uničenim tovornjakom in lažjimi poškodbami obeh voznikov, udeleženih v nesrečo. 
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