
AKTUALNO

Janša ima  
zdaj čas do aprila
Zreški Unior je Alpski investicijski 
družbi znova podaljšal rok za pla-
čilo kupnine za RTC Krvavec. Pod-
jetnik Janez Janša mora po novem 
vse pogoje za nakup izpolniti do 
16. aprila. Pravi, da ima za plačilo 
delnic zagotovljen denar.

3

KMETIJSTVO

Upravni spor  
zaradi jelenjadi
Lovska družina Bohinjska Bistrica 
je lani začela upravni spor zaradi 
letnega načrta lovišča, po katerem 
bi v lovišču morali lani upleniti 24 
jelenjadi ali še enkrat več, kot so 
jih dejansko v letu prej. Sodni po-
stopek še ni končan.

12

SNOVANJA

Vedno potuje  
s soncem
Slikarka Barbara Demšar je mesec 
dni preživela v umetniški reziden-
ci v Abu Dabiju. Čudovite izkušnje 
drugačne kulture ne morejo zame-
njati domačih Vincarij, vedno pa je 
z njo sonce: na nebu, na njenih 
slikah in v duši.

16, 17

GG+

Vsak drugi je Kim
Južna Koreja te dni gosti zimske 
olimpijske igre. Njeni prebivalci 
so zelo delavni in narodno zave-
dni. Skoraj polovica državljanov 
ima priimek Kim. Tudi naša so-
govornica Pilljae Kim, ki jo je lju-
bezen iz Južne Koreje pripeljala 
na Gorenjsko.

28

VREME

Danes bo prevladovalo 
oblačno vreme. Jutri bo 
sprva oblačno, popoldne 
se bo delno zjasnilo. V  
nedeljo bo pretežno jasno.

-3/2 °C
jutri: delno oblačno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Mateja Rant

Kranj – Informativni dnevi 
so priložnost, da učenci in 
dijaki pridobijo informaci-
je, ki jih zanimajo glede pri-
hodnjega šolanja, si ogleda-
jo prostore in se seznanijo s 
šolskim okoljem ter spozna-
jo vodstvo in druge delavce 
šole. Marsikomu to olajša 

končno odločitev, sploh če 
ga zanima več različnih pro-
gramov. Po podatkih mi-
nistrstva za izobraževanje, 
znanost in šport je v gorenj-
ski regiji za 1722 učencev, ki 
zaključujejo osnovno šolo, 
na voljo 2404 razpisanih 
mest v srednjih šolah, kar je 
132 več kot lani.

Za lažjo izbiro šole
V srednjih in višjih šolah ter visokošolskih 
zavodih bodo danes in jutri prihodnjim dijakom 
in študentom na informativnih dnevih ponudili 
informacije o vpisu in posameznih programih.

Prilogi:

deželne novice

Vilma Stanovnik

Kranj – Zimske olimpij-
ske igre bodo v Južni Kore-
ji potekale med 9. in 25. fe-
bruarjem, prve kvalifikacij-
ske preizkušnje pa so pote-
kale že včeraj. Športnice in 
športniki se bodo pomeri-
li v sedmih športnih pano-
gah in v 15 športnih discipli-
nah. Tekmovanja bodo po-
tekala na 13 različnih prizo-
riščih, današnje odprtje, ki 
se bo začelo ob 12. uri, pa bo 
na olimpijskem stadionu v 
Pjongčangu, ki sprejme kar 
35 tisoč gledalcev. Slovenija 

bo imela na igrah predstav-
nike v devetih panogah. V 
alpskem smučanju, biatlo-
nu, deskanju, hokeju, nor-
dijski kombinaciji, smuča-
nju prostega sloga, smučar-
skih skokih, smučarskem 
teku in sankanju. Najštevil-
nejši so hokejisti, saj jih je 
v olimpijski ekipi 25, le po 
enega predstavnika bo ime-
la Slovenija v prostem slogu 
in sankanju. Dobra polovica 
športnikov je Gorenjcev, slo-
vensko zastavo pa bo na uvo-
dni slovesnosti nosila Besni-
čanka Vesna Fabjan.

Več na straneh 10 in 11.

Med olimpijci več kot pol Gorenjcev
Z današnjo slovesnostjo se bodo v južnokorejskem 
Pjongčangu začele triindvajsete zimske olimpijske 
igre, na njih pa bo nastopilo enainsedemdeset 
slovenskih športnic in športnikov.

Najštevilnejša med našimi ekipami je hokejska reprezentanca, ki je proti Južni Koreji odpotovala v torek. Tudi v njej je več 
kot polovica Gorenjcev. / Foto: Gorazd Kavčič

47. stran

Vilma Stanovnik,  
Urša Peternel

Kranj – »Kranj je bil od nek-
daj mesto kulture. Ne samo 
zaradi svoje bogate kultur-
ne infrastrukture in števil-
nih umetnikov, ampak za-
radi vsakodnevne prežeto-
sti s kulturo. Imamo bogato 
kulturno dediščino, za kate-
ro skrbimo s ponosom in ve-
liko skrbjo, imamo tudi šte-
vilne kulturne in umetniške 
ustanove, ki so več kot lokal-
nega pomena,« je v pozdra-
vu številnim domačinom in 
gostom na Kranjskem se-
mnju poudaril domači žu-
pan Boštjan Trilar.

Prešernov smenj napolnil Kranj
Ob včerajšnjem kulturnem prazniku je v Prešernovem mestu potekal Prešernov smenj, številni 
obiskovalci od blizu in daleč pa so do zadnjega kotička napolnili kranjske ulice, trge pa tudi vse kulturne 
hrame. Slovesno je bilo tudi pri Prešernovem spomeniku v Vrbi.

Stari Kranj je bil včeraj poln do zadnjega kotička, obiskovalci pa so bili navdušeni nad 
raznovrstno ponudbo. / Foto: Primož Pičulin46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ KUHAR z Visokega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Vstopnica za koncert Klape Šufit je lahko  
odlično darilo

Še nimate ideje, kaj bi podarili svojim damam za materinski 
dan? Vstopnica za koncert Klape Šufit je lahko odlično darilo, 
s katerim boste podarili doživetje, ki si ga bo obdarovanka 
zagotovo za kar nekaj časa zapomnila. Privoščite si enkratno 
doživetje dalmatinskih ritmov v organizaciji Izobraževalnega 
centra Čveka, ki ima z organizacijo velikih koncertov že veliko 
izkušenj. Za materinski dan bo organizator pripeljal v Cerklje 
na Gorenjskem odlično Klapo Šufit, ki bo poslušalce v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje navdušila 24. marca 
2018 ob 20. uri. Vstopnice so že v prodaji po 15 evrov, zato 
pohitite in si rezervirajte svoj sedež. Več informacij in vstopni-
ce za koncert lahko poslušalci dobijo tudi v Avio baru ali pri 
organizatorju koncerta po e-pošti center.cveka@gmail.com. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili CD skupine z 
naslovom Ne diraj moju ljubav, če boste odgovorili na nagra-
dno vprašanje: Kje bo 24. marca 2018 koncert Klape Šufit? 
Odgovore pošljite do ponedeljka, 19. februarja 2018, na na-
slov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Simon Šubic

Bled, Ljubljana – V javnem 
podjetju Infrastruktura Bled 
so prejšnji teden iz krivdnih 
razlogov odpustili predse-
dnico sveta delavcev Marja-
no Mrak, tudi članico nad-
zornega sveta. V Zvezi svo-
bodnih sindikatov Slovenije 
(ZSSS) oz. območni organi-
zaciji ZSSS Gorenjske, kjer 
so tako kot Mrakova prepri-
čani, da gre za povračilen 
ukrep zaradi njenega opo-
zarjanja na nepravilnosti pri 
poslovanju podjetja, poziva-
jo odgovorne, naj odpoved 
zaposlitve prekličejo, pri-
stojne organe pa, da ukrepa-
jo. Obenem so opozorili tudi 
na problem odsotnosti prav-
ne zaščite t. i. žvižgačev. Di-
rektor Infrastrukture Bled 
Janez Resman odgovarja, 
da ni izvajal nikakršnih pri-
tiskov nad delavko, ki je bila 
odpuščena zaradi večkra-
tnih kršitev svojih pogod-
benih obveznosti oz. obve-
znosti iz delovnega razmer-
ja. Odvetnik odpuščene de-
lavke Mirko Bandelj je že na-
povedal, da bodo odpoved iz-
podbijali po sodni poti, ker 
navedeni razlogi, četudi bi 
držali, ne morejo biti razlog 
za krivdno odpoved pogodbe 
o zaposlitvi. 

Marjana Mrak je v torek na 
novinarski konferenci v pro-
storih ZSSS v Ljubljani raz-
ložila, da so se do tedaj nor-
malni odnosi z direktorjem 
korenito poslabšali po avgu-
stu 2016, ko je na nepravil-
nosti pri poslovanju podjetja, 
predvsem pa na neizvajanje 
javnega naročanja, opozorila 
nadzorni svet podjetja. »Že 
naslednji dan sem bila delež-
na pritiskov, ki jih danes lah-
ko označim kot mobing,« je 
dejala. Med drugim naj bi ji 
direktor zagrozil, da bo prek 
poznanega odvetnika vplival 
na dodelitev otroka v njenem 

ločitvenem postopku. Priti-
ski so se nato po njenih be-
sedah še stopnjevali s ciljem, 
da jo utišajo. Ti naj bi bili še 
zlasti intenzivni po lanskem 
septembru, ko je Komisi-
ja za preprečevanje korupci-
je, na katero je podala prija-
vo glede nepravilnosti pri jav-
nem naročanju, objavila do-
kument, v katerem ugotavlja, 
da je Janez Resman kršil in-
tegriteto, ker je kot direktor 
družbe vede dopuščal naba-
vo vodomerov in pripadajo-
če opreme v skupni vrednos-
ti 250 tisoč evrov (med okto-
brom 2014 in junijem 2017) 
neposredno pri ponudniku 
Jordan, d. o. o., brez uvedbe 
ustreznega postopka javne-
ga naročanja. Nazadnje ji je 
podporo odtegnil še predse-
dnik reprezentativnega sin-
dikata v podjetju Marko Vi-
dic, ki naj bi podlegel ultima-
tu vodstva glede izplačila bo-
žičnice. Ta je bila potem štiri-
krat višja kot v prejšnjih letih, 
je dodala Mrakova, ki se je na-
zadnje s svojim problemom 
obrnila na območno organi-
zacijo ZSSS Gorenjske.

Sekretar območne orga-
nizacije ZSSS Gorenjske 
in sindikalni zaupnik Matej 

Jemec je poudaril, da so z 
ugotovitvami KPK-ja in z iz-
vajanjem mobinga nad Mra-
kovo seznanili tudi Janeza 
Fajfarja in Petra Torkarja, 
župana občin Bled in Gorje, 
ki sta lastnici Infrastrukture 
Bled, a se na njegove pozive 
po ukrepanju nista odzva-
la, na njegovo presenečenje 
sta januarja celo predlagala, 
da se direktorju izplača sko-
raj pet tisoč evrov nagrade za 
poslovanje, kar pa je nadzor-
ni svet zavrnil. 

Direktor Infrastrukture 
Bled Janez Resman je očit-
ke o pritiskih zavrnil kot 
pavšalne in nekonkretizi-
rane ter poudaril, da sploh 
ni bil neposredno nadrejen 
Mrakovi. Krivdno so jo od-
pustili potem, ko so po za-
govoru Mrakove ob preje-
mu pisnega opozorila pred 
odpovedjo presodili, da 
obstajajo resni in utemelje-
ni krivdni razlogi, ki one-
mogočajo njeno nadaljnje 
delo. »Kot vsak delavec, ki 
mu delodajalec odpove po-
godbo o zaposlitvi, ima tudi 
delavka možnost sodnega 
varstva pred delovnim so-
diščem. V kolikor bo treba, 
je delodajalec pripravljen 

zakonitost podane odpove-
di dokazovati na pristojnem 
sodišču,« je še sporočil. 

Župana Fajfar in Torkar 
sta v imenu Sveta ustanovi-
teljev javnega podjetja po-
jasnila, da gre za razmerje 
med zaposlenim in deloda-
jalcem, na katerega pa obči-
ni ne moreta vplivati, ker ni-
mata ne statutarnih ne za-
konskih pristojnosti. »Svet 
ustanoviteljev bo upošteval 
vsa pravnomočno ugotovlje-
na dejstva v zvezi z gornji-
mi očitki glede ravnanja di-
rektorja Janeza Resmana ter 
dosledno ukrepal v skladu s 
pravicami in dolžnostmi, ki 
jih ustanovni akt in veljavna 
zakonodaja omogočata in 
nalagata ustanoviteljema,« 
sta sporočila. 

Sindikati so ob konkret-
nem primeru opozorili tudi 
na problematiko t. i. žviž-
gačev. Sekretarka območne 
organizacije ZSSS Gorenj-
ske in sekretarka Sindikata 
državnih organov Sloveni-
je Ana Jakopič je tako vlado 
pozvala, naj končno sprejme 
sistemske rešitve za zaščito 
žvižgačev, če resno misli z 
izkoreninjenjem korupcije 
v državi. 

Sindikati za zaščito žvižgačev
Sindikalisti so prepričani, da je bila nedavna krivdna odpoved zaposlitve predsednici sveta delavcev 
v Infrastrukturi Bled Marjani Mrak le povračilni ukrep vodstva zaradi njenega opozarjanja na 
nepravilnosti v podjetju.

Odpuščena predsednica sveta delavcev v Infrastrukturi Bled Marjana Mrak in njen 
sindikalni zastopnik Matej Jemec (na sredi) / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Po januarski splo-
šni stavki šestnajstih sin-
dikatov javnega sektorja se 
bodo prihodnji teden od po-
nedeljka do srede zvrstile še 
tri stavke dela javnega sek-
torja, na katerih bo sodelo-
valo pet sindikatov, ki pred-
stavljajo več kot 80 odstotkov 

vseh sindikalno organizira-
nih v javnem sektorju. V po-
nedeljek ob 7. uri bodo zače-
li stavkati v obeh policijskih 
sindikatih. V torek bo med 
8. in 10. uro sledila opozoril-
na stavka v zdravstvu in so-
cialnem varstvu, ki sta jo na-
povedala Sindikat delavcev 
v zdravstveni negi Sloveni-
je ter Sindikat zdravstva in 

socialnega varstva Slovenije. 
V sredo bo na vrsti še splošna 
stavka v vzgoji in izobraževa-
nju, v kateri naj bi sodelova-
lo več kot 37 tisoč zaposlenih. 

Če bo policijska stavka, ki 
ima zakonske omejitve, »pri-
jazna do državljanov«, bo 
že torkova dvourna stavka v 
zdravstvenih ustanovah in 
domovih za starejše prinesla 

nekaj nevšečnosti, saj bo 
delo za dve uri organizirano 
kot kot ob nedeljah ali pra-
znikih. Če drugega ne, lah-
ko zato bolniki v času stavke 
pričakujejo vsaj daljše čakal-
ne čase obravnav v ambulan-
tah, če te ne bodo predhodno 
odpovedane. Zagotovo bomo 
prebivalci najbolj občutili sre-
dino splošno stavko v vzgoji 

in izobraževanju, saj bo za-
radi nje zaprta večina šol in 
vrtcev, zato bo treba poiskati 
drugo obliko varstva za otro-
ke. Pričakovati je, da bodo za 
nujne primere v vrtcih in šo-
lah vseeno poskrbeli za ustre-
zno varstvo, čeprav med mi-
nistrstvom za izobraževanje 
in Sindikatom vzgoje, izo-
braževanja in znanosti (Sviz) 
Slovenije na drugi strani te 
dni poteka besedni »ping 
pong« glede poteka stavke. 
Ministrstvo je namreč v po-
sebni okrožnici zapisalo, 
da vrtci in šole na dan stav-
ke ne bodo zaprti in da mora 
biti v njihovem poslovalnem 

času ustrezno poskrbljeno za 
varstvo otrok, učencev in di-
jakov, ki jim morajo zagoto-
viti tudi prehrano in organi-
zirane prevoze. V sindika-
tu so nad vsebino okrožni-
ce ostro protestirali in mini-
strstvo pozvali, naj jo umak-
ne, saj njihova stavka nima 
zakonskih omejitev, zato za-
nje velja pravica do prekinitve 
dela v celoti in stavke v skladu 
s splošnimi predpisi. Glavni 
tajnik Sviza Branimir Štru-
kelj sicer napoveduje, da se 
bo v sredo ob 12. uri na pro-
testnem shodu na Kongres-
nem trgu v Ljubljani zbralo 
okoli 15 tisoč stavkajočih.  

Pred nami so trije dnevi stavk
V ponedeljek stavkajo v policiji, v torek v zdravstveni negi in socialnem varstvu, v sredo pa še v vzgoji 
in izobraževanju.

Preddvor – Občinski svetniki so na februarski seji soglasno 
sprejeli nov Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne po-
moči v Občini Preddvor, s katerim denarno pomagajo tistim 
občanom, ki se zaradi spleta neugodnih in nepričakovanih 
razmer znajdejo v hudi finančni stiski, ki ogroža njihovo 
materialno eksistenco in so izkoristili že vse druge zakon-
ske možnosti za razrešitev materialne ogroženosti. Enkratna 
denarna pomoč se lahko dodeli enkrat na leto enemu članu 
skupnega gospodinjstva, od zadnjega sprejetega pravilnika 
leta 2010 se z novim pravilnikom višina dodeljene pomoči 
poviša z dvesto na petsto evrov oziroma pri elementarni 
nesreči s petsto na tisoč evrov. Po novem vse postopke do-
delitve izvede občinska uprava.

Nov pravilnik dodelitve enkratne denarne pomoči
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Za banko ni dobro, če se 
o njej veliko piše. Dovolj 
je enkrat na leto,« mi je 

že pred leti dejal priznani ban-
kir, ko sem ga prosil za pogovor 
o banki, in mi potlej tudi bolj 
podrobno pojasnil svojo odloči-
tev: »Če se o banki malo piše, 
to pomeni, da ni problemov, da 
banka v redu posluje, da so pri-
hranki varni ...«

O Gorenjski banki se zadnje 
čase zelo veliko piše. Ali to po-
meni, da je v banki tudi veliko 
problemov? Poslovni rezultati 
ne kažejo na to, njen problem 
je v tem, da nima (več) stabil-
nega lastništva.

Čeprav je stresni test v času 
bančne krize pokazal 328 mi-
lijonov evrov možnega kapital-
skega primanjkljaja, se je ban-
ka rešila iz krize brez državne 
pomoči. Temeljito je prenovila 
poslovanje, izboljšala poslovno 
uspešnost in uspešno izvedla 
dokapitalizacijo. Podatki ka-
žejo, da povečuje obseg poslo-
vanja in ustvarja dobiček (lani 
v prvih devetih mesecih ga je 
bilo 4,7 milijona evrov), da je 
likvidnostno močna in da se 
lahko pohvali tudi z visoko ka-
pitalsko ustreznostjo. 

Gorenjska banka nima več 
stabilnega lastništva, kot ga je 
imela še v časih, ko je bila tudi 
Sava kot njena največja lastni-
ca še gospodarsko in finančno 
močna. Ko je Sava zašla v 
težave in pristala v prisilni po-
ravnavi, ji je Banka Slovenije 
odredila, da mora prodati svoj 
delež v banki. Začelo se je iska-

nje novega lastnika, ki še vedno 
traja.

Ko je upravni odbor Save 
sredi lanskega decembra skle-
nil, da 37-odstotni delež v 
Gorenjski banki proda srbski 
AIK Banki in je ta le nekaj dni 
zatem napovedala objavo prev-
zemne ponudbe za odkup vseh 
še preostalih delnic, se je zdelo, 
da se lastniška zgodba z Go-
renjsko banko vendarle pribli-
žuje koncu. Namesto razpleta 
se je »zgodil« zaplet. Prvič v 
zgodovini Slovenije se je na-
mreč zgodilo, da družba, ki je 
napovedala objavo prevzemne 
ponudbe, ponudbe ni objavila, 
vse bolj previdni lastniki Save 
pa niso »požegnali« kupop-
rodajne pogodbe, ampak so 
kupcu postavili pogoj, da jim 
v 45 dneh predloži vsa dovo-
ljenja bančnih regulatorjev za 
prevzem banke. Le težko jih bo 
predložil. Narodna banka Sr-
bije je AIK Banki zaradi ugo-
tovljenih nepravilnosti odvzela 
dovoljenje za prevzem Gorenj-
ske banke, ta mesec bo poteklo 
tudi dovoljenje Banke Slovenije 
in Evropske centralne banke.

Lastniška zgodba z Gorenj-
sko banko se očitno še ne bo 
tako kmalu končala, težko je 
tudi napovedovati, kako se bo 
razpletla. Nihče si ne želi no-
vega Agrokorja. Prodajalci bi 
si verjetno želeli kupca, ki bi 
ponudil kaj več kot 298 evrov 
za delnico, komitenti banke 
lastnika, ki bi zagotavljal sta-
bilno poslovanje in varnost pri-
hrankov ...

Če se o banki veliko piše ...

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Simon Šubic

Cerklje – Alpska investicijska 
družba (AID), katere lastnik 
je družba Infohip, zakoniti 
zastopnik pa kranjski podje-
tnik Janez Janša, do torka, ko 
se je iztekel rok, ni poravna-
la kupnine za 98,56-odsto-
tni delež družbe RTC Krva-
vec, ampak je s prodajalcem, 
družbo Unior iz Zreč, skle-
nila nov aneks, s katerim 
se je rok za izpolnitev vseh 
odložnih pogojev za izpol-
nitev pravnega posla vno-
vič podaljšal, tokrat do 16. 
aprila. Janša je ob tem sku-
paj z upravo Uniorja v izja-
vi za javnost zopet poudaril, 
da ima AID v celoti zagoto-
vljena finančna sredstva za 
plačilo delnic in da za nakup 
ne bo zastavljeno premože-
nje RTC Krvavec, zato so to-
vrstna namigovanja v javno-
sti neutemeljena, skrbi za-
poslenih pa odveč. 

»Alpska investicijska 
družba kot kupec zagotavlja, 
da bo z novimi razvojnimi 
načrti in skrbnim gospodar-
jenjem omogočila napredek 
gorskemu športno-rekrea-
tivnemu središču, ohranila 
delovna mesta ter pripomo-
gla k razvoju regije in turi-
stični prepoznavnosti Slove-
nije. Prav tako bo AID v času 
do zaključka transakcije za-
poslenim in lokalnemu oko-
lju ustrezno pojasnila usme-
ritve, ki jih bo RTC Krva-
vec zasledoval v novi lastni-
ški strukturi,« sta v skupni 

izjavi za javnost še sporoči-
la Janša in uprava Uniorja.  

Na javnost so se znova obr-
nili tudi iz RTC Krvavec in 
zavrnili trditve AID, o ka-
terih smo poročali v torek. 
»Glede trditev, da ima bodo-
či kupec ves čas zagotovljena 
denarna sredstva za nakup, 
se RTC Krvavec ne more 
konkretneje opredeliti, saj 
se ga viri financiranja kup-
nine ne bi smeli tikati. Če 

pa bodoči kupec želi in pri-
čakuje aktivno vlogo upra-
ve ciljne družbe v smeri, da 
slednji sodeluje pri podpi-
sovanju kreditnih pogodb z 
bankami, ki bodo zagotovi-
le plačilo kupnine in izpol-
nitve ostalih finančnih po-
gojev, pa je stališče ciljne 
družbe, da takšna pričakova-
nja bodočega lastnika prese-
gajo pristojnosti uprave cilj-
ne družbe. Obstoječa uprava 

družbe bo vedno tako kot do 
sedaj delovala v dobro druž-
be, ki jo vodi, kar pomeni, da 
ne bo obremenjevala svoje-
ga premoženja za izpolnitve 
obveznosti bodočega kup-
ca,« je v izjavi za javnost za-
pisal direktor RTC Krvavec 
Srečko Retuznik.  

Glede naroka pri notarju 1. 
februarja, na katerem naj bi 
podpisali kreditne pogodbe, 
je Retuznik pojasnil, da do 
podpisa pogodbe ni prišlo 
zaradi »izrecne odklonitve 
notarja, ki zaradi svojih stro-
kovnih pomislekov ni želel v 
obliki notarskega zapisa se-
staviti nameravanega kredi-
tnega posla«. Kot smo že po-
ročali, je Janša očital Retu-
zniku, da je »samovoljno in 
brez pojasnila zavrnil pod-
pis kreditne pogodbe«. Re-
tuznik se ob tem sprašuje, 
zakaj se RTC Krvavec sploh 
vključuje v posel pri spre-
membi lastništva družbe, če 
pa so kupnina in ostali pogo-
ji nakupa izpolnjeni in če sta 
stranki pogodbe lahko zgolj 
obstoječi in novi lastnik. Od 
AID pričakuje, da bo zago-
tovil lasten vir financiranja 
kupnine in izpolnitve dru-
gih finančnih pogojev za iz-
vedbo spremembe lastni-
štva po obstoječi slovenski 
zakonodaji. Z Retuznikom 
se strinjajo tudi člani kole-
gija in sveta delavcev RTC 
Krvavec, ki so pred dnevi 
javno izrazili zaskrbljenost 
glede prodaje in nadaljnjega 
poslovanja družbe. 

Janša ima zdaj čas do aprila
Zreški Unior je Alpski investicijski družbi znova podaljšal rok za plačilo kupnine za RTC Krvavec. 
Kranjski podjetnik Janez Janša mora po novem vse pogoje za nakup izpolniti do 16. aprila. 

Zreški Unior, ki RTC Krvavec prodaja že vsaj štiri leta, je 
Alpski investicijski družbi rok za plačilo kupnine podaljšal 
do sredine aprila. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – V torek je bila prva jav-
na dražba za prodajo Peko-
vega poslovno-proizvodne-
ga kompleksa v Tržiču, ki ga 
sestavlja več stavb – proizvo-
dna, glavna upravna in sta-
ra Kozinova stavba ter še več 
proizvodnih objektov s pri-
padajočim funkcionalnim 
zemljiščem (parkirišča, do-
vozne poti, dvorišča). Sku-
pna površina stavb je 20.655 
kvadratnih metrov. Kom-
pleks so glede na pridoblje-
ne informacije s trga (od po-
tencialnih kupcev) in veli-
kosti prodajali v dveh smi-
selno oblikovanih sklopih. 
Prvi sklop sestavljajo glav-
na in stara Kozinova stavba 

ter stara proizvodna stavba, 
ki imajo skupno funkcional-
no zemljišče, drugi sklop pa 
predstavljajo preostale pro-
izvodne stavbe s pripadajo-
čimi zemljišči, ki jih upo-
rablja najemnik, nekdanje 
Pekovo hčerinsko podjetje 
PGP Inde. Za prvi sklop je 
bila izklicna cena dobrega 
1,5 milijona evrov, za drugi 
sklop pa nekaj manj kot pol 
milijona evrov. Kot je spo-
ročila stečajna upravitelji-
ca Peka Tadeja Tamše, prva 
javna dražba ni uspela, sle-
dila bo nova prodaja z nižjo 
izklicno ceno.

Tržiški župan Borut Sa-
jovic sicer delo stečajne up-
raviteljice ocenjuje kot dob-
ro in zavzeto, o tem, da bi 

povezani tržiški podjetni-
ki izkazali interes po naku-
pu poslovno-proizvodnih 
prostorov v Tržiču, pa pravi: 
»Tržiška občina ima števil-
na dobra podjetja in uspešne 
obrtnike in podjetnike, zato 
je interes za prostore Peka, 
ki so na dobri lokaciji in v 
dobrem stanju, razumljiv. 
Pričakovati je, da bodo pro-
stori še letos našli prave la-
stnike, ki bodo v njih ustvar-
jali in razvijali nove, uspeš-
ne podjetniške zgodbe.« Žu-
pan je dodal, da občina pod-
jetnikom pomaga z različ-
nimi spodbudami. Ena ta-
kih je oprostitev plačila dela 
komunalnega prispevka, na 
občini je v postopku spreje-
manja tudi novi pravilnik 

spodbud in pomoči tržiškim 
podjetjem, ki želijo poslova-
ti v praznih in opuščenih in-
dustrijskih prostorih v obči-
ni. Pred kratkim je občina 
pripravila katalog razpolo-
žljivih poslovnih prostorov 
in zemljišč v Tržiču v slo-
venskem in angleškem je-
ziku. Vse to je po njegovem 
mnenju pripomoglo k večje-
mu zanimanju za Pekovo in 
vse druge lokacije. »Pogoji 
in spodbude so, jasno, za vse 
lokacije in vse podjetnike v 
občini enaki,« je sklenil žu-
pan. O priložnostih in spod-
budah se s tržiškimi pod-
jetniki pogovarjajo tudi na 
podjetniških zajtrkih, pod-
jetniških večerih in v okviru 
podjetniške akademije.

Dražba Pekove stavbe neuspešna
Prva javna dražba Pekovih poslovno-proizvodnih prostorov v Tržiču po izklicni ceni dva milijona evrov 
ni uspela. Sledila bo nova prodaja z nižjo izklicno ceno. Na tržiški občini pa je v postopku sprejemanja 
novi pravilnik spodbud in pomoči tržiškim podjetjem, ki želijo poslovati v praznih in opuščenih 
industrijskih prostorih v občini.
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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 bos-
te 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 štirih 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!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

avtomatski  
dežnik

kava Barcaffe  
250 g

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj:  
Melanda

Marjana Ahačič

Radovljica – Poročali smo 
že, da je dolgoletna direkto-
rica Doma dr. Janka Benedi-
ka Radovljica zaradi neskla-
dij s svetom zavoda konec 
lanskega leta podala odsto-
pno izjavo, ki jo je svet za-
voda nato sprejel, z odsto-
pom pa se je soglasno stri-
njal tudi radovljiški občin-
ski svet. V torek pa so želeli 
javnosti svoje mnenje o do-
gajanju pojasniti tudi sta-
novalci doma, ki so pod pe-
ticijo, s katero zahtevajo, da 
Resmanova ostane direkto-
rica doma, zbrali kar 65 pod-
pisov stanovalcev.

»Stanovalci smo zaskr-
bljeni, saj ne vemo, kaj nas 
čaka. Do sedaj smo se v 
domu imeli odlično, direk-
torica očitno dobro obvlada 
ustanovo, ob tem, da se prav 
vsakemu od nas osebno pos-
veti, zato nočemo, da odide. 
Najbolj pa nas seveda skrbi, 
kaj bosta prinesli napove-
dani dve novi vodilni delov-
ni mesti. Izračuni namreč 
kažejo, da bi se, če bosta v 
domu še dva pomočnika di-
rektorja, zgolj osnovna oskr-
ba povečala za trideset evrov 
mesečno.«

Razlog za svoj odstop 
Resmanova pojasnjuje z od-
ločitvijo sveta zavoda, da pri-
stojnost organizacije dela in 
sistemizacije delovnih mest 
doma z direktorja prenese 

na svet zavoda. Po mnenju 
direktorice je to v nasprot-
ju s statutom, zakonodajo 
in njeno pogodbo o zaposli-
tvi na direktorskem mestu. 
Kot je povedala Resmanova, 
je bila na zboru stanovalcev 
zaprošena, da odstopno izja-
vo umakne, a bo to storila le, 
če ji svet zavoda vrne vse pri-
stojnosti, ki ji jih je jeseni s 
spremembo statuta odvzel. 
»Odgovarjam za vse, pristoj-
nosti pa nimam nobenih.«

Ob tem dodaja, da tako mi-
nistrstvo kot svet zavoda od 
nje zahtevata, da v organiza-
cijo zavoda uvede dve novi 
mesti namestnika direktor-
ja, od tega enega za področje 

zdravstvene nege. Prav sled-
nje so s soglasjem pristojne-
ga ministrstva za delo leta 
2014 ukinili. Resmanova 
meni, da je svet zavoda moč-
no prekoračil svoje pristoj-
nosti. »Konec maja zaklju-
čujem prvo leto svojega tret-
jega mandata. V vseh 15 le-
tih doslej smo delali dob-
ro, težave so se začele, ko je 
pred enim letom svet zavo-
da začel delovati v novi sesta-
vi; v tem času so imeli kar 13 
sej,« je povedala Resmano-
va in dodala, da se kljub iz-
jemnim uspehom pri pre-
novi doma in vzpostavlja-
nju vedno novih programov 
na sejah sveta nikoli niso 

pogovarjali o razvoju in vizi-
jah, temveč da je svet zavoda 
od nje vedno zahteval le ved-
no nova poročila in jo obre-
menjeval z obtožbami o nep-
ravilnostih.

Svet zavoda Doma dr. Jan-
ka Benedika se bo nasled-
njič predvidoma sestal že 
prihodnji teden, 14. februar-
ja, in pričakovati je, da se bo 
do tedaj o dogajanju jasno iz-
reklo tudi pristojno ministr-
stvo, saj direktorja, kot pra-
vi zakon, imenuje in razreši 
svet zavoda s soglasjem mi-
nistra, pristojnega za social-
no varstvo, po predhodnem 
mnenju pristojnega organa 
lokalne skupnosti.

Stanovalci nasprotujejo 
odhodu direktorice
Potem ko se je lokalna skupnost strinjala z odločitvijo direktorice Doma dr. Janka Benedika Radovljica, 
da odstopi, stanovalci doma za starejše s podpisom peticije izražajo svojo željo, da Sonja Resman še 
naprej vodi ustanovo. Ministrstvo se še ni odločilo.

Svoje videnje zapletov v Domu dr. Janka Benedika so želeli predstaviti tudi svojci, ki so v 
torek sklicali novinarsko konferenco, na katero so povabili tudi direktorico Sonjo Resman 
(skrajno desno).

Urša Peternel

Blejska Dobrava – Na naše 
uredništvo se je obrnil bra-
lec z informacijo, da naj bi 
Pošta Slovenije marca zapr-
la pogodbeno pošto na Blej-
ski Dobravi, ki je od febru-
arja 2015 delovala v prosto-
rih trgovine. Tako naj bi vas 
ostala še brez pošte, potem 
ko so z novim letom zapr-
li tudi bife sredi vasi. »Tako 
skoraj dobesedno postaja-
mo 'mrtva vas', ostaja nam 
samo še – pokopališče,« je 
bil ogorčen domačin.

Na Pošti Slovenije so nam 
potrdili, da 12. marca res za-
pirajo pogodbeno posloval-
nico pošte na Blejski Dob-
ravi. Razlog za zaprtje naj bi 
bil skromen obseg opravlje-
nih storitev in nadaljnji ne-
gativni trendi. Od 12. marca 
naprej naj bi poštne in druge 
storitve na tem območju za-
gotavljali prek pismonoše v 
tako imenovani pismonoški 
pošti 4273 Blejska Dobrava. 
S tem so že seznanili tudi vsa 
gospodinjstva, so nam pove-
dali. Od 12. marca naprej naj 
bi torej občani poštne stori-
tve opravljali prek pismo-
noš na dostavi; njihov obisk 
naj bi naročili kar prek tele-
fona. Tako naj bi prek pis-
monoš opravili oddajo poši-
ljk (navadnih in priporoče-
nih pisem), plačilo položnic, 
vplačilo poštnih nakaznic, 
izplačilo zneskov z osebnih 
računov pri Novi KBM, na-
kup znamk, ovojnic, dopis-
nic ... Če v času dostave pri-
poročene ali vrednostne po-
šiljke in paketa naslovni-
ka ni doma, mu ne bo treba 
na najbližjo pošto na Jeseni-
ce, temveč bo lahko naročil 
brezplačno vnovično (drugo) 

dostavo pošiljke, so pojasni-
li na Pošti Slovenije in doda-
li, da bodo v prihodnje način 
strežbe strank še spreminja-
li. »Vse manj bo situacij, ko 
bodo morale stranke fizično 
obiskati pošto, da bi opravi-
le neko storitev. Pošta Slove-
nije tako odpira nove kanale, 
preko katerih s svojimi storit-
vami prihaja do strank, kot so 
paketomati, samopostrežne 
pošte, samopostrežne eno-
te PS 24/7 ...« so napovedali.

Da zaprtje pošte na Blejski 
Dobravi ne pomeni nič dob-
rega za krajane, pa so prepri-
čani tako na Krajevni skup-
nosti Blejska Dobrava kot 
na Občini Jesenice. Občina 
je tako že julija lani podala 
negativno mnenje o ukinit-
vi pošte; Pošta Slovenije na-
mreč mora v skladu s Splo-
šnim aktom o kakovosti iz-
vajanja univerzalne poštne 
storitve pridobiti mnenje lo-
kalne skupnosti o tem. Na 
Občini Jesenice so namreč 
prepričani, da je zmanjšanje 
števila uporabnikov storitev 
in s tem prometa na pošti 
na Blejski Dobravi pripisati 
prav dosedanjemu preobli-
kovanju poslovalnice pošte. 
Ko so pred tremi leti redno 
pošto preoblikovali v pogod-
beno in spremenili delovni 
čas, je ta postala manj dos-
topna, opozarjajo na Občini 
Jesenice. »Zato se tako Ob-
čina Jesenice kot Krajevna 
skupnost Blejska Dobrava z 
ukinitvijo redne kontaktne 
točke nikakor ne strinjata. 
Pri tem smo Pošto Slovenije 
pozvali tudi k dodatnim po-
jasnilom, ki pa jih od julija 
lani nismo prejeli. Žal pa na 
končno odločitev Pošte Ob-
čina Jesenice ne more vpli-
vati,« so še poudarili.

Blejska Dobrava 
ostaja brez pošte
Blejska Dobrava bo 12. marca ostala brez 
pogodbene pošte. Proti zaprtju protestirata 
Krajevna skupnost Blejska Dobrava in Občina 
Jesenice. Na Pošti Slovenije pravijo, da je razlog 
skromen obseg opravljenih storitev, uvajajo pa 
»pismonoško pošto«.

Kranj – Na Borzenovem razpisu za povrnitev dela stroškov 
za izvedbo izobraževalnih projektov s področja obnovljivih 
virov energije in učinkovite rabe energije za mlade so s svoji-
mi projekti uspešno kandidirali tudi gorenjski osnovnošolci 
in srednješolci. Izbranih je bilo pet projektov, v katere je bilo 
vključenih več kot osemsto otrok iz 14 izobraževalnih ustanov, 
skupaj pa so za povračilo stroškov za njihovo izvedbo izplačali 
skoraj 9500 evrov. Med izbranimi projekti so bili štirje iz go-
renjske regije. V okviru projekta Lokalne energetske agencije 
Gorenjske so želeli na enostaven in razumljiv način ozavestiti 
in izobraziti čim več učencev višjih razredov več gorenjskih 
osnovnih šol z namenom zmanjšanja porabe energentov. Med 
izbranimi projekti so bili še Od bencina k elektriki okoljske 
organizacije Alpe Adria Green, ki je k sodelovanju pritegnila 
tudi dijake kranjskega in škofjeloškega šolskega centra, po-
leg tega pa še projekta Obnova električnega skiroja in kolesa 
Šolskega centra Škofja Loka in Model varčevanja z energijo 
Biotehniškega centra Naklo. 

Podprli štiri gorenjske projekte
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Preddvor – Pred kratkim so 
krajani Tupalič na Občino 
Preddvor naslovili peticijo z 
naslovom Kdo bo naslednja 
žrtev. Povod zanjo je bila ne-
davna tragična nesreča, v ka-
teri je pri prečkanju ceste v 
Tupaličah preminula njiho-
va krajanka. Kako je mogo-
če, da od Hotemaž do kon-
ca vasi Tupaliče ni nobene-
ga prehoda za pešce, zakaj so 
označevalne table za naselje 
Tupaliče (ki ga državna cesta 
seka na pol) postavljene tako 
nesmiselno, kje so pločniki 
za krajane in kdaj bo pos-
tavljeno krožišče pred mo-
stom za Preddvor, sprašu-
jejo krajani Tupalič in pozi-
vajo župana k takojšnjemu 
ukrepanju. Naj se postavijo 
pravilne označitve in ome-
jitve hitrosti, vsaj začasne, 
dokler se dokončno ne ure-
di promet na tej cesti. Na Ob-
čini Preddvor letos pričaku-
jejo, da se bo začela rekon-
strukcija tega odseka držav-
ne ceste. Ali je v proračunu 
2018 predvidena, glede na 
to, da je krajani niso zasledi-
li med investicijami v držav-
ne ceste, o katerih smo pisa-
li tudi v našem časopisu? Ta 
vprašanja smo tudi mi na-
slovili na Direkcijo RS za in-
frastrukturo.

Za začetek pa pojasni-
lo preddvorskega župana 

Mirana Zadnikarja, češ da 
so že leta 2006 zahtevali, da 
se v sklopu varnih poti v šolo 
v Tupaličah naredi prehod 
za pešce, a so pristojni to po-
budo odklonili. Inšpektor je 
odločitev utemeljil, da zanjo 
ni zakonske podlage, pre-
hod za pešce pa zaradi ne-
pravilno postavljenih avto-
busnih postajališč ne bi bil 
varen. Občina je zato takrat 
spremenila traso šolskih av-
tobusov. Že takrat so odgo-
vorni dali vedeti, da je prido-
bitev dovoljenj dolgotrajen 
postopek. Da bi ga pospeši-
li, se je občina namesto dr-
žave takoj lotila izdelave do-
kumentacije projektov, a je 
vmes nastopila kriza in za 
tovrstne projekte ni bilo de-
narja. 

»Trenutno potekata dva 
projekta, s katerima se lote-
vamo prav problematike v 
povezavi z državno cesto v 
Tupaličah. Prvi je ureditev 
krožišča pri Zaplati, potrje-
no s strani države in po za-
gotovilih tudi v letošnjem 
državnem proračunu. Zem-
ljišča so odkupljena, v prip-
ravi je razpis za izvajalca. 
Drugi projekt pa obsega re-
lacijo od Penziona Zapla-
ta do konca Tupalič v sme-
ri proti Kokri, kjer načrtu-
jemo sanacijo ceste ter ure-
ditev več ovir za zmanjša-
nje hitrosti (otokov, kroži-
šča pri uvozu v Preddvor pa 

ne načrtujejo), za kar bo pos-
krbela država. Občina bo na 
tem območju uredila fekal-
no in meteorno kanalizacijo, 
pločnike ter javno razsvetlja-
vo. So pa na tej trasi spelja-
ni tudi magistralni vodovo-
di za Kranj in Šenčur, zato 
se s pristojnimi teh dveh ob-
čin pogajamo o sofinancira-
nju,« pravi župan, ki zavra-
ča očitke, da občina ni stori-
la dovolj za ureditev prome-
tne varnosti na tej trasi. 

»Projekt ureditve regio-
nalne ceste skozi Tupali-
če je izdelan in recenziran. 
Trenutno potekajo odkupi 
zemljišč ter usklajevanje z 
Občino Preddvor glede so-
financiranja rekonstrukci-
je, hkrati pa tudi z Občino 

Šenčur in MO Kranj, saj se 
bo na tem delu urejal tudi 
magistralni vodovod,« pa na 
naša vprašanja odgovarjajo 
na državni direkciji za ceste. 
Glede označitve naselja in 
prometne varnosti pa doda-
jajo: »Na regionalni cesti R1-
210/1107 Preddvor–Kranj 
(Primskovo) je od km 0.000 
do km 0.250 označeno nase-
lje Tupaliče. Od km 0.250 do 
km 1.640 ob regionalni ces-
ti ni zgoščene poselitve oz. je 
ta na takšni oddaljenosti od 
regionalne ceste, da poseli-
tev nima vpliva na prometno 
varnost na regionalni ces-
ti. V sklopu projekta uredi-
tve je predvidena prestavitev 
tabel za naselje Tupaliče na 
regionalni cesti R1-210/1107 

Preddvor–Kranj (Primsko-
vo), prav tako pa tudi ume-
stitev prehoda za pešce med 
avtobusnima postajališče-
ma v naselju Tupaliče. Na-
ročnik ureditve krožnega 
križišča v Tupaličah je Obči-
na Preddvor, ki mora naro-
čiti izdelavo projekta za iz-
vedbo. Direkcija RS za infra-
strukturo je lastnik večine 
potrebnih zemljišč za grad-
njo in bo po potrebi izpelja-
la dodatne odkupe. Predvi-
devamo, da bo do poletja iz-
peljan javni razpis za izva-
jalca gradbenih del ter da 
bo gradnja potekala okvirno 
štiri mesece in bo zaključe-
na še letos. Vrednost grad-
nje krožišča je ocenjena na 
420.000 evrov.« 

Krajani Tupalič hočejo varno cesto
Krajani Tupalič s peticijo zahtevajo od občine (in države) odgovore na vprašanja o varnosti na regionalni cesti Kranj–Jezersko. S 
tem je povezana za letos predvidena rekonstrukcija tega odseka državne ceste.

Del državne ceste skozi Tupaliče je letos predviden za rekonstrukcijo. / Foto: Gorazd Kavčič

Lancovo – Zaradi rekonstruk-
cije ceste in sanacije zidov 
na državni cesti je od po-
nedeljka do konca oktobra 
popolna zapora zgornjega 
odseka državne ceste na 
Lancovem. Obvoz je urejen 
na relaciji Kamna Gorica–
Podnart–Črnivec–Radovlji-
ca–Lancovo, za intervencij-
ska vozila na nujni vožnji pa 
je mogoč po lokalnih cestah 
naselja Lancovo.

Zaradi obnove bo cesta 
zaprta

Tržič – Že v prvih sedmih 
mesecih leta 2017 je tržiška 
občina dosegla več kot de-
vetdeset odstotkov vseh 
nočitev, ustvarjenih v letu 
2016. Tudi v drugi polovici 
lanskega leta se je pozitiven 
trend nadaljeval in po sedaj 
zbranih podatkih je bilo do 
konca leta 2017 ustvarjenih 
13.601 nočitev, 5.917 priho-
dov domačih in tujih turistov, 
ki so na tržiškem v povprečju 
bivali 2,3 dneva.

V Tržiču presegli deset 
tisoč nočitev

Češnjica – Članice Društva 
podeželskih žena Selške 
doline se bodo v petek, 16. 
februarja, ob sedmih zvečer 
zbrale v restavraciji Lušina 
na Češnjici na občnem zboru 
društva. Predsednica društva 
Janka Berce bo poročala o 
lanskem delu, obravnavale 
pa bodo tudi letošnji pro-
gram dejavnosti. Zbor bo po-
pestril ansambel Suha špaga, 
po zboru bo še druženje.

Podeželske žene bodo 
zborovale

Jože Košnjek

Duplje – Na predvečer Pre-
šernovega praznika leta 
1982 so pevci Moškega pev-
skega zbora Triglav prvič 
zapeli na vasi, takrat na Bi-
detovi kmetiji v Zgornjih 
Dupljah. V naslednjih le-
tih je petje na vasi v počas-
titev slovenskega kultur-
nega praznika postala tra-
dicija. Triglavovi pevci so 
peli pri treh znanih vodnja-
kih: v Spodnjih in Zgornjih 

Dupljah in v Zadragi. Ne-
kaj let so skupaj z moškim 
zborom prepevale tudi pev-
ke Ženskega pevskega zbo-
ra Dupljanke. Zadnja leta 
moški zbor zapoje pri vod-
njakih sredi Spodnjih in 
Zgornjih Dupelj. Pred-
praznično petje pa pevci 
sklenejo z družabnim sre-
čanjem na Rozmanovi ozi-
roma Bidetovi domačiji v 
Zgornjih Dupljah. Tam to-
rej, kjer se je praznično pe-
tje pred 36 leti tudi začelo. 

Praznična pesem 
sredi Dupelj

Pevci Moškega pevskega zbora Triglav Duplje z zborovodjo 
Dejanom Herakovičem so zapeli tudi v Zgornjih Dupljah. 
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Žirovnica – Prešernova in 
Finžgarjeva rojstna hiša sta 
od 31. decembra formalno 
brez upravljavca. Ministr-
stvo za kulturo, ki je lastnik 
obeh spominskih hiš, na-
mreč ni pravočasno podalj-
šalo pogodbe z Zavodom za 

turizem in kulturo (ZTK) Ži-
rovnica. 

Konec lanskega leta se je 
iztekel aneks k pogodbi o za-
kupu in vodenju, po kate-
rem je ministrstvo za kultu-
ro leta 2009 zakup prenes-
lo na ZTK Žirovnica. ZTK 
je bil za zakupnika izbran 
na osnovi javnega razpisa, 

štiriletno pogodbo pa so leta 
2014 z aneksom podaljšali 
še za štiri leta, do konca leta 
2017. Še pred iztekom ane-
ksa sta ZTK Žirovnica in Ob-
čina Žirovnica večkrat urgi-
rala na ministrstvu za kultu-
ro z vprašanjem glede nada-
ljevanja zakupa. Ministrstvo 
pa je nato šele 27. decembra 

lani v podpis poslalo osnu-
tek novega aneksa k pogod-
bi. Glede na predlog pa naj bi 
najemno razmerje podaljšali 
le še za leto dni, do konca leta 
2018. Drugih informacij gle-
de načrtov ministrstva z obe-
ma spominskima hišama v 
Žirovnici niso dobili, je pove-
dal župan Leopold Pogačar. 

O podpisu aneksa bo odlo-
čal žirovniški svet na seji pri-
hodnji teden, župan pa občin-
skim svetnikom predlaga, da 
se s predlogom strinjajo. 

Matjaž Koman, direktor 
ZTK Žirovnica, ob tem opo-
zarja, da je podpis aneksa za 
nadaljnje delovanje ZTK ključ-
nega pomena. Razvoj turiz-
ma v Žirovnici je namreč ne-
ločljivo povezan z muzejski-
ma hišama v Vrbi in Doslov-
čah, letos je predvidena tudi 
njuna večja prenova, ki jo bo 
financirala država. Po Koma-
novih besedah bodo naredili 

vse, da bodo konec leta doseg-
li podaljšanje pogodbe z mi-
nistrstvom za kulturo za čas, 
daljši od enega leta. Podobno 
meni tudi župan, ki pravi, da 
je pomembno, da občina pre-
ko ZTK upravlja spominski 
hiši in da v sklopu razvoja kul-
turnega turizma sami razvija-
jo programe hiš. Kakršneko-
li dolgoročne načrte pa je ob 
tako kratkoročni, zgolj enole-
tni zakupni pogodbi zelo tež-
ko pripravljati.

Pojasnil ministrstva za 
kulturo do zaključka redak-
cije nismo prejeli.

Zakup rojstnih hiš le za leto dni
Prešernova in Finžgarjeva rojstna hiša sta od 31. decembra formalno brez zakupnika in upravljavca.

»Imamo eno najlepših in 
najmodernejših knjižnic v 
Sloveniji, imamo Prešerno-
vo gledališče, ki ga bomo le-
tos obnovili, imamo Gale-
rijo Prešernovih nagrajen-
cev in še marsikaj. Vsako 
leto gostimo tudi Prešerno-
ve nagrajence. Najbolj po-
nosen pa sem na domačine, 
Kranjčanke in Kranjčane, ki 
spoštujejo kulturo,« je po-
vedal župan Trilar in dodal: 
»V teh časih, ko poslušamo, 
s kakšnimi izzivi se spopa-
da slovenska kultura, se mo-
ramo vprašati, kaj vsi skupaj 
lahko naredimo, da pomaga-
mo, da bo bolje in lažje delo-
vala. Kot je rekel eden rim-
skih cesarjev, da takrat, ko 
umre kultura, umre tudi ci-
vilizacija. Tega pa zagotovo 
ne moremo narediti. Zato 
moramo v prvi vrsti izkaza-

ti spoštovanje do kulture. Is-
točasno moramo zagotoviti 
stabilno financiranje, saj kul-
tura ni in nikoli ne bo tržna 
dejavnost. Kranj je ena red-
kih občin, ki sredstva za kul-
turo vsako leto povečuje. Le-
tos smo jih povečali kar za de-
set odstotkov.«

Organizatorji iz Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj 
so sicer kot slavnostne-
ga govornika pričakovali 

predsednika državnega zbo-
ra dr. Milana Brgleza, ki pa 
je tik pred pred prireditvijo 
zbolel. Tako sta zbrane na 
slavnostnem odru pred Pre-
šernovim gledališčem poz-
dravila direktor Zavoda za 
kulturo in turizem Kranj 
Tomaž Štefe in tržiški žu-
pan Borut Sajovic, ki sta 
tudi deklamirala Prešerno-
ve pesmi. 

Sicer pa se je vse mesto 
odelo v čas romantike, v po-
dobo iz 19. stoletja. V vseh 
ustanovah in na vseh vogalih 
je potekal kulturni program, 
podobno je bilo v kulturnih 
hramih. Na ulicah Kranja 
so se predstavili številni ro-
kodelski mojstri domače in 
umetnostne obrti, zadoneli 
so pevski zbori, zavrtele se se 
folklorne skupine, za dobro 
voljo so skrbeli lajnarji. Obi-
skovalci so si ogledali gleda-
liške prizore iz pesnikovega 

življenja, nastopil pa je tudi 
Vlado Kreslin. 

Prešernove nagrajen-
ce in nagrajence Prešerno-
vega sklada so se srečali na 
Shodu muz na kranjskem 
Parnasi, portrete Prešerno-
vih nagrajencev pa si bo le-
tos prvič mogoče ogledati 
tudi na ulični razstavi pred 
Mestno knjižnico Kranj.

V Prešernovem gaju je 
venec na grob dr. Franceta 

Prešerna v družbi kranjske-
ga župana Boštjana Trilar-
ja položil minister za kul-
turo Anton Peršak, polaga-
nje venca pa sta pospremi-
la častna straža gardistov 
Slovenske vojske in trobilni 
kvintet Policijskega orkestra.

V Vrbi tudi predsednik 
vlade

Slavnostna govornica na 
slovesnosti pri Prešernovem 
spomeniku v Vrbi je bila le-
tos predsednica Slovenske-
ga centra PEN Ifigenija Si-
monović. Med drugim je de-
jala: »Iskrenost, prizaneslji-
vost, prijaznost, požrtvoval-
nost in druge podobne last-
nosti postajajo fosili vzor-
cev bivanja. Nadomeščajo 
jih zavist, privoščljivost, se-
bičnost, mešetarjenje in po-
dobno. A nič zato. Hrast, ki 
vihar na tla ga zimski treš-

ne, spomladi še požene mla-
dike. Življenja sveča bo brle-
la, dokler ne zmanjka reje, 
pravi Prešeren ...« Pa ven-
dar: ali želimo samo brleti? 
se je vprašala Simonovićeva. 
»Skrbeti moramo za lepo, 
za tisto, kar bogati življenje, 
kar povečuje smisel našega 
bivanja in obstajanja. Skrbe-
ti moramo drug za drugega, 
da bomo imeli moč prema-
govati obup ...« 

Slovesnosti se je udeležil 
tudi predsednik vlade Miro 
Cerar, ki je dejal, da je pono-
sen na dejstvo, da smo Slo-
venci edini narod na svetu, 
ki obeležuje kulturni dan 
kot državni praznik. »To 
kaže, da se Slovenija vendar-
le zaveda izjemnega pome-
na kulture za razvoj druž-
be,« je poudaril. In kaj kul-
tura pomeni predsedniku 
vlade osebno? »Skozi raz-
lične vrste in oblike kulture 
se učim pa tudi sproščam. 
V mladih letih sem pisal pe-
smi, igral harmoniko in kita-
ro, vedno sem rad bral, gle-
dal filme, hodil v gledališče 
...« je dejal. 

Množico obiskovalcev je 
nagovoril tudi župan obči-
ne Žirovnica Leopold Poga-
čar, ki je dejal, da velik obisk 
Vrbe kaže, da se ni bati za 
prihodnost Prešerna, Vrbe 
in slovenstva. Obiskovalci 
izražajo vztrajnost, tradici-
jo, spoštovanje, samozave-
danje, kulturo, je dejal žu-
pan.

Udeleženci slovesnosti so 
sicer v Vrbo prišli od vsepov-
sod, z avti, avtobusi, mnogi 
tudi peš. Številni so se po-
dali na desetkilometrski po-
hod Po poti kulturne dediš-
čine, kjer so jim pri rojstnih 
hišah slavnih mož pripravili 
zanimiv program in pogosti-
tev. Da ima kulturni praznik 
zadnja leta tudi športno-re-
kreacijsko vsebino, dokazu-
jejo tudi tekači, ki vsako leto 
pritečejo v Vrbo. Potekal je 
medeni sejem, obiskoval-
ci so se lahko fotografirali s 
Prešernom ... 

V kulturnem programu 
je nastopila Mešana pevska 
skupina dr. France Prešeren 
Žirovnica - Breznica, Pre-
šernove pesmi je brala Zvez-
dana Mlakar, z glasbo pa je 
dogodek popestrila zasedba 
Hamo & Tribute 2 Love.

Prešernov smenj napolnil Kranj
31. stran

Tako organizatorji kot obiskovalci Prešernovega smenja so 
poskrbeli, da je bil Kranj odet v podobo prve polovice 19. 
stoletja. / Foto: Primož Pičulin

V Kranju sta se mudila tudi dr. France Prešeren, ki ga 
upodablja igralec Bojan Bešter, in njegova Julija, ki jo 
upodablja Delajda Didi Solin. / Foto: Primož Pičulin

Slavnostna govornica v Vrbi je bila predsednica Slovenskega centra PEN Ifigenija 
Simonović, ki je poudarila potrebo po skrbi za lepo, za tisto, kar bogati življenje ... 
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Slovesnosti v Vrbi se je udeležil tudi predsednik vlade Miro 
Cerar in si ogledal Prešernovo rojstno hišo. »V Vrbi sem bil 
že večkrat, nekajkrat sem sem pripeljal goste iz tujine, da 
jim tako predstavim našo kulturno dediščino,« je dejal. 
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Družina Resman z Zgoše je kulturni praznik na željo sina 
Florjana preživela ob obisku Prešernove rojstne hiše v Vrbi, 
zatem pa so obiskali še Prešernov grob v Kranju. 
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Župan občine Žirovnica 
Leopold Pogačar je 
dejal, da velik obisk Vrbe 
kaže, da se ni bati za 
prihodnost Prešerna, 
Vrbe in slovenstva. 
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Od januarja lahko uporabniki mobilne apli-
kacije ECE mobil uporabljajo posodoblje-
no verzijo 2.2., ki vsebuje nove funkcional-
nosti. Več kot 15.000 lastnikov pametnih te-
lefonov s programsko opremo IOS in Andro-
id si je do sedaj naložilo aplikacijo, ki je prva 
ponudila možnost upravljanja energentov 
na pametnem telefonu, skupaj z množico 
drugih uporabnih informacij. Uporabniki jo 
največkrat zaženejo, ko želijo sporočiti sta-
nje števca za obračun energije po dejanski 
porabi in za preverbo plačil. V ECE so s poso-
dobljeno verzijo še bolj povezali storitve za 
svoje kupce, saj aplikacija vsebuje tudi po-
vezavo v njihovo spletno trgovino ECE Shop.

V ECE beležijo konstantno rast uporabe njiho
vih digitalnih platform (poleg mobilne aplikaci
je še portal Moj ECE in spletne stran ece.si), kar 
sovpada s trendom digitalizacije, ki ga doživ
ljamo v vseh branžah. Ključne funkcionalnosti 
aplikacije ostajajo:

     Sporočanje stanja števca električne energije
    Pregled porabe in primerjava porabe  

energentov s prejšnjim letom
   Pregled plačil računov 
    Naročanje energentov in urejanje  

pogodbenega odnosa z ECE

ZA OBRAČUN PO DEJANSKI PORABI NI  
TREBA ČAKATI V VRSTI, JASEN PREGLED 
NAD PORABO IN FINANCAMI.

Za merilna mesta, kjer daljinsko merjenje še 
ni vzpostavljeno, ima aplikacija priročno reši
tev, saj uporabniku odčitka dobavitelju ni tre
ba javljati v klicni center ali pošiljati po elektron
ski pošti. To lahko stori kar s pomočjo aplikaci
je na svojem pametnem telefonu, v katero vne
se podatke višje, nižje oziroma enotne tarife. 
24 ur dnevno, 7 dni v tednu. Aplikacija omogo
ča tudi zelo nazoren prikaz porabe in stroškov 
energentov ter pregled plačil, kar se je izkaza
lo za zelo dobrodošlo za lastnike nepremičnin, 
ki jih oddajajo v najem. Oddaja naročil za ener
gente (elektrika, plin biomasa) je prav tako mo
žna s pomočjo aplikacije, kot tudi urejanje ob
stoječega pogodbenega odnosa (sprememba 
vrste dostave računa, prehod med ponudba
mi). Uporabnik lahko preveri informativno po
rabo najbolj pogostih porabnikov električne 
energije v gospodinjstvu in najde sebi najbližjo 
polnilnico za električna vozila.

SEDAJ TUDI INFORMATIVNI IZRAČUN  
MESEČNEGA STROŠKA IN SKOK V SPLETNO 
TRGOVINO

Mnogo kupcev zanima, kakšen znesek bodo 
zagledali na mesečnem računu, sedaj lahko to 
preverijo s pomočjo aplikacije, takoj po odda
ji števčnega stanja oziroma po zaključku obra
čunskega obdobja. Dostop do spletne trgovine 
z več kot 600 izdelki s področij bele tehnike, av
dio video opreme, računalnikov in izdelkov za 
dom je odslej integriran del aplikacije ECE mo
bil, vse aktualne ponudbe, prilagojene posame
znemu kupcu, pa shranjene v meniju Aktualno.

Celje, 26. januarja 2018

POSODOBLJENA MOBILNA APLIKACIJA ECE MOBIL 
ZDAJ ŠE BOLJ PO MERI UPORABNIKA
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Učenci bodo lahko 
podrobnejša pojasnila o vpi-
su in izobraževanju ter dru-
ge informacije dobili na in-
formativnem dnevu, ki ga 
bodo organizirale vse sre-
dnje šole. Šole bodo vrata od-
prle danes ob 9. in 15. uri ter 
jutri ob 9. uri. Posamezne 
šole bodo informacije o po-
sameznih programih pos-
redovale ob drugih urah ali 
na drugi lokaciji, kot je šola, 
opozarjajo na ministrstvu. 
Informativne dneve bodo 
pripravili tudi na višjih stro-
kovnih šolah in visokošol-
skih zavodih, na katerih se 
kandidati lahko podrobneje 

seznanijo z vpisnimi pogo-
ji, možnostmi in pogoji štu-
dija, možnostmi zaposlova-
nja in nadaljevanja izobraže-
vanja ter z drugimi informa-
cijami, ki so pomembne pri 
izbiri študija. 

Že v letošnjem šolskem 
letu so se določeni izobraže-
valni programi na posame-
znih šolah začeli poskusno 
izvajati tudi v vajeniški ob-
liki, v prihodnjem šolskem 
letu pa se bo mreža šol in iz-
obraževalnih programov, ki 
se bodo izvajali tudi v vaje-
niški obliki, še razširila. V 
Šolskem centru Škofja Loka 
se bo v vajeniški obliki tako 
kot v letošnjem šolskem 
letu mogoče izobraževati v 

programu oblikovalec ko-
vin-orodjar, razen tega pa še 
v programih mizar in stroj-
ni tehnik. V Šolskem cen-
tru Kranj bodo v vajeniški 
obliki izvajali program sli-
kopleskar.

Srednje šole bodo prijave 
za vpis sprejemale do 5. apri-
la. Za vpis v višje strokovno 
izobraževanje se kandidati 
lahko prijavijo v dveh prija-
vnih rokih, in sicer od 6. fe-
bruarja do 30. marca ter od 
27. do 31. avgusta, prvi prija-
vni rok za vpis v dodiplom-
ske in enovite magistrske 
študijske programe v pri-
hodnjem študijskem letu pa 
bo potekal od 6. februarja do 
30. marca.

Za lažjo izbiro šole
31. stran

Jasna Paladin

Snovik – V Termah Snovik so 
ob koncu januarja pripravili 
praznovanje ob šestnajstem 
rojstnem dnevu term, na ka-
terem so se spomnili začet-
kov, predstavili dosežke mi-
nulega leta in načrte za pri-
hodnje.

Kot je povedala direktori-
ca Petra Zlatoper, so lani za-
beležili 15.680 gostov, naš-
teli pa tudi 48.200 nočitev. 
Prodano imajo tudi že le-
tošnjo poletno sezono. Lan-
sko leto sta zaznamovala 
tudi dva projekta, ki ju bodo 
nadaljevali tudi letos. Prvi 
je Knajpanje, v okviru kate-
rega so že uredili bosonogo 
pot ob bazenu, letos pa bodo 
še 3,2 kilometra dolgo boso-
nogo pot okoli Snovika, dru-
gi pa je postavitev prireditve-
nega prostora v velikosti 15 

krat 40 metrov, ki bo lahko 
prestavljiv in bo imel vso pot-
rebno infrastrukturo, ki bo 
omogočala številne priredi-
tve. V sklopu projekta, ki ga 
sicer vodi Turistično društvo 
Tuhinjska dolina, so nabavili 

tudi električno transportno 
vozilo, s katerim bodo na ob-
močju term lahko na oko-
lju prijazen način prevažali 
goste in prtljago, ter postavi-
li (brezplačno) polnilnico za 
električna vozila.

Po termah Snovik z 
električnim vozilom
V Termah Snovik že od samega začetka sledijo viziji okolju prijaznega 
poslovanja in prav na šestnajsto obletnico so dobili tudi električno vozilo in 
uredili polnilnico za električne avtomobile.

V koncept zgodbe in vizije Term Snovik sodi tudi okolju 
prijazna mobilnost.

Suzana P. Kovačič

Preddvor – Svetniki so na fe-
bruarski seji sprejeli konce-
sijski akt za izvedbo projek-
ta izgradnje Zbirnega cen-
tra Preddvor. Koncesijski 
akt je podlaga za izvedbo 

javnega razpisa za izbor 
koncesionarja, ki bo zbir-
ni center zgradil in ga prev-
zel v upravljanje. Do zdaj so 
preddvorske komunalne od-
padke vozili v Zbirni center 
Tenetiše, z lastnim zbirnim 
centrom bodo omogočili 

zmanjšanje stroškov. Stro-
ške zagotavljanja storitve de-
lujočega zbirnega centra bo 
Občina Preddvor pokrivala 
iz naslova plačil uporabni-
kov storitev zbiranja komu-
nalnih odpadkov. Po 15 letih 
bo lastnina prešla na občino.

Z razpisom do koncesionarja
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Igor Kavčič

Kranj – Galerija Prešernovih 
nagrajencev je v teh dneh, 
in tako bo vsaj še dva mese-
ca, primorsko prešerna. Na 
ogled so namreč dela deve-
tih Prešernovih nagrajen-
cev oziroma nagrajencev 
Prešernovega sklada, kate-
rih likovni opusi ali posame-
zna dela so bili v različnih 
obdobjih podeljevanja na-
grad prepoznani za umetni-
ške vrhunce. Razstava pred-
stavlja izbor 64 umetniških 
del primorskih umetnikov, 
ki so v likovni zbirki gori-
ške družbe KB1909. »V ga-
leriji so tokrat povezali dve 
realnosti, Primorsko in Go-
renjsko. Jedro zbirke, v kate-
ri je več kot štiristo del pri-
morskih umetnikov, nasta-
ja zadnjih dvajset let. V njej 
je nekaj pomembnih del na-
ših najvidnejših avtorjev iz 
petdesetih in šestdesetih let 
prejšnjega stoletja,« je v na-
govoru ob odprtju na prvi 
februarski dan povedal Bo-
ris Peric, predsednik uprave 
družbe KB 1909; da zbirka 

prikazuje tudi razvoj sloven-
skih umetnikov na tleh dveh 
sosednjih držav, tako v Trstu 
in Gorici kot v Goriških br-
dih in na Krasu.

Nada Zoran z ministrstva 
za kulturo je povedala, da gre 
za zelo pomembno zbirko, v 
kateri se srečujeta in med se-
boj oplajata romanska in slo-
vanska kultura, poudarila pa 
je tudi pomen takih zbirk za 
kulturno dediščino naroda 
in hkrati pohvalila galerije, 
ki take umetnine predsta-
vljajo širši množici. Mednje 
sodi tudi Galerija Prešerno-
vih nagrajencev. Jedro raz-
stave predstavlja 25 del Av-
gusta Černigoja, 11 Toneta 
Kralja, devet Lojzeta Spaca-
la ter dela Franka Vecchieta 
in Klavdija Palčiča. Na raz-
stavi si je mogoče ogledati 
tudi dela Vena Pilona, Zora-
na Mušiča, Rika Debenjaka 
in Silvestra Komela. 

Joško Vetrih, ki je so-
oblikoval zbirko od njene-
ga nastanka naprej, je o po-
menu zbirke zapisal: »Po-
budo za nakup del primor-
skih slikarjev so začeli v 

zgodovinsko-kulturnem 
kontekstu takoj po drugi 
svetovni vojni, ko so se šte-
vilne slovenske ustanove 
in združenja, ki so delova-
la v Trstu in Gorici, zavze-
la za nakup del lokalnih sli-
karjev, da bi jim konkretno 
pomagala v tistih težkih le-
tih. Takrat se je oblikova-
lo ''zgodovinsko'' jedro 

zbirke, ki se je pozneje pre-
oblikovalo v umetniško 
zbirko KB1909.«

Ob razstavi je bil včeraj v 
galeriji tudi recital pesmi 
Miroslava Košute in Mar-
ka Kravosa, na katerem sta 
predstavila pesniško zbir-
ko Samotni brin sredi morja 
rase: liki in verzi primorskih 
Prešernovih nagrajencev. 

Nagrajeni slikarji s Primorskega
V Galeriji Prešernovih nagrajencev je na ogled razstava likovnih del primorskih umetnikov, prejemnikov 
Prešernove nagrade ali nagrade Prešernovega sklada, ki so v zasebnih zbirkah. Naslov razstave Samotni 
brin sredi morja rase trka na primorsko likovno dušo, razstavljena dela jo razgaljajo.

Na odprtju razstave: vodja Galerije Prešernovih 
nagrajencev Marko Arnež, Nada Zoran z ministrstva za 
kulturo in Boris Peric, predsednik uprave družbe KB1909 

Igor Kavčič

Kranj – Na dokumentarnih 
razstavah na temo Prešer-
na in njegovega časa, ki jih 
v dneh, ko se priklanjamo 
slovenski kulturi, v galeriji 
Kranjske hiše že tradicional-
no pripravljajo v Gorenjskem 
muzeju, smo v preteklih le-
tih izvedeli marsikaj zanimi-
vega o kranjskih obrteh tis-
tega časa, gostilnah v mes-
tu, Prešernovih prijateljih … 
Letos pa izvemo, da naš pe-
snik sploh ni nosil cilindra, 
kot mu ga pripisuje literarna 
zgodovina, ampak mu je bila 
mnogo ljubša čepica. Ampak 
k njej se bomo po uvodnem 
portretu, ki ga uzremo v za-
četku razstave, vrnili šele ob 
zaključku. »Letos mineva 170 
let od meščanske revolucije 
leta 1848, prepoznane tudi 
za pomlad narodov, in nas je 
zanimalo, kakšna je bila Pre-
šernova vloga v revolucionar-
nem vrenju, ki je zajelo sko-
rajda vso Evropo,« je o ideji 
za razstavo, ki jo je pripravi-
la skupaj z Magdo Zore, po-
vedala Marjana Žibert iz Go-
renjskega muzeja.

Muzealki na prvih štirih 
panojih postavita okvir re-
volucionarnega dogajanja 
po Evropi in predstavita tudi 
razloge za upor v habsbur-
ški monarhiji, torej tudi na 
Kranjskem. Ljudje so zah-
tevali odpravo absolutiz-
ma, pomlad narodov in re-
šitev kmečkega vprašanja. 
Izvemo, kako je revolucija 

potekala v takratni avstrij-
ski monarhiji in da je bila 
tudi dokaj uspešna. Osovra-
ženi kancler knez Metterni-
ch je moral odstopiti, cesar 
pa je tudi odpravil cenzu-
ro. Slednje je Prešernu pri-
neslo prvo objavo njegove 
Zdravljice. Napisal jo je si-
cer že leta 1844, ampak ker 
je cenzor črtal dve kitici, je 

pesnik v Poezijah ni hotel 
objaviti. Osem kitic, takrat 
seveda še niso vedeli, da dr-
žavne himne mnogo kasne-
je ustanovljene slovenske 
države, so prebirali bralci 
Kmetijskih in rokodelskih 
novic.

Val revolucije je pljusknil 
tudi na Kranjsko, beseda 
domovina za meščane ni 

pomenila le rojstnega kraja, 
ampak tudi prostor, kjer živi 
določen narod, krepila se je 
ideja o zedinjeni Sloveniji. 
»Kranj je imel takrat okoli 
dva tisoč prebivalcev in 280 
hišnih številk, nekaj manu-
faktur in dobro razvito obrt,« 
pove Žibertova, Magda Zore 
pa dodaja: »V bralnem dru-
štvu Kazina, v katerega je za-
hajal tudi Prešeren, so kranj-
ski izobraženci brali domače 
in tuje časopise in spremlja-
li novice, kaj se dogaja v sve-
tu.« In za kaj so se borili Kra-
njčani? Bili so proti plačeva-
nju desetine cerkvi, protesti-
rali so proti selitvi občinskih 
uradov v Kokrško predme-
stje, v imenu meščanov je 
protest spisal prav Prešeren. 
Njegovo delo je bila v mno-
gočem tudi peticija, v kateri 
so Kranjčani od stanovskega 
deželnega zbora zahtevali 
mestno samoupravo, šolo v 
slovenskem jeziku, podrža-
vljanje cerkvenega premo-
ženja … Izvemo tudi marsi-
kaj o volitvah v nemški parla-
ment. »Ustanovljena je bila 
narodna straža, da bi bra-
nila pridobitve revolucije. 

Prešeren je bil član, čeprav 
nikoli ni nosil niti uniforme 
niti orožja, bil je njihov odve-
tnik,« pove Marjana Žibert, 
zanimiv pa je tudi zapis iz ča-
sopisa iz tistega časa. »Ta go-
vori o srečanju prijateljskih 
narodnih straž iz Kranja in 
Ljubljane. Imeli so dve mu-
ziki, prepevali so slovenske 
pesmi in sploh je bilo vese-
lo,« omenjeni članek povze-
ma Zoretova.

V zaključku razstave izve-
mo tudi, zakaj je Jože Tro-
bec Prešerna naslikal s če-
pico. Menda je vsak dan no-
sil »kapo s šildom«, kot se 
ga spominja sestra Lenka. 
O njej govori tudi kranjski 
krznar Pučnik, ki jo je izde-
lal zanj – šestdelno iz usnja. 
Menda so jih takrat nosili 
študentje in delavci. »V na-
slovu sva postavili vpraša-
nje, ali je bil Prešeren tudi 
revolucionar. Menim, da 
je bil za tipičnega revoluci-
onarja preveč svobodnega 
duha. Ni bil vodljiv in je de-
loval po lastni pameti.« Bil 
je svoboden duh, mnogo več 
od revolucionarja, avtorici 
zaključita razstavo.

Bolj svobodomislec kot revolucionar
Je bil dr. France Prešeren revolucionar? Je res nosil čepico, in ne cilindra? So dolgi lasje, kot jih je imel tudi pesnik, res veljali za znamenje svobodomiselnosti 
in pozneje tudi revolucionarnosti? Odgovore boste našli na razstavi Prešeren – revolucionar? v galeriji Kranjske hiše.

France je v Kranju običajno nosil čepico in bolj poredko cilinder, sporočajo avtorici razstave 
Marjana Žibert in Magda Zore ter avtor ilustracije Jože Trobec. / Foto: Igor Kavčič
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Igor Kavčič

Kropa – V nedeljo so v Ko-
vaškem muzeju v Kropi 
predstavili novo izdajo Vige-
njca. Tokrat o začetkih špor-
ta v Kropi. Za Kropo je zgodo-
vina telovadbe in športa ena 
pomembnejših zgodb dvaj-
setega stoletja. Začetki smu-
čanja in odbojke pred drugo 
svetovno vojno so bili podla-
ga mnogim športnim uspe-
hom po njej. Kropa je z dve-
ma olimpijcema (smučarska 
tekača Matevž in Angela Kor-
dež) in več državnimi repre-
zentanti v smučarskih sko-
kih veljala za eno od gorenj-
skih zimskošportnih sre-
dišč. Kot je povedala uredni-
ca Vigenjca Saša Florjančič, 
je pričujoča tematska števil-
ka prvi del obsežne raziska-
ve o zgodovini športa v Kropi. 

»Osredotoča se na čas pred 
drugo svetovno vojno ter na 
katoliška telovadna in špor-
tna društva, v katerih so sode-
lovali Kroparji. Rdeča nit raz-
iskave je delovanje Orlovske-
ga odseka Kropa in nadalje-
vanje njegove dejavnosti v 
Fantovskem odseku Kropa.« 

Predstavitve se je udeleži-
lo veliko ljudi, domačini pa 
so pokazali tudi veliko za-
nimanje za temo, saj so so-
delovali pri pripravi z gradi-
vom (fotografije, dokumen-
ti, zapisniki ...). V Vigenj-
cu je predstavljenih tudi ne-
kaj najbolj prepoznavnih 
športnikov iz Krope. V pro-
gramu so nastopile člani-
ce ženske vokalne skupine 
Koledva pod vodstvom Egi-
ja Gašperišiča, ki je eno iz-
med pesmi uglasbil prav za 
to priložnost.

Športni Vigenjc

Vigenjc je predstavila urednica Saša Florjančič.
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Kranj – Zvoh Night Attack 
2018 je prireditev, ki bo jut-
ri, 10. februarja, na krvavške 
strmine znova privabila 
številne rekreativce. Orga-
nizatorja ŠD divji Zajci in 
RTC Krvavec pripravljata 
tekmovanje za tekače in 
turne smučarje, poleg tega 
bo potekal tudi Interspor-
tov nočni pohod z baklami.  
Ob 16.30 bo začetek nočne-
ga pohoda pohodnikov in 
otrok ob baklah proti Plaži 
ali Zvohu in navijanje ob 
progi, ob 17.45 bo start noč-
nega teka po smučišču od 
spodnje postaje sedežnice 
Gospinca mimo Plaže do 
vrha smučišča Zvoh, na ka-
terem se bodo hkrati pome-
rili tekači in turni smučarji. 
Ob 20. uri bo sledila še po-
delitev nagrad najboljšim 
pred Hotelom Krvavec na 
Plaži.

Jutri bo Nočni napad 
na Zvoh

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Snega je ve-
liko, skupaj s prizadevnimi 
upravljavci smučišča na Sta-
rem vrhu pa nam bo zagoto-
vo uspelo, da odlično pripra-
vimo progi za jutrišnji velesla-
lom in nedeljski slalom. Tudi 
letos pričakujemo okoli dves-
to petdeset mladih smučark 
in smučarjev iz več kot tride-
setih držav,« je pred letošnjim 
Pokalom Loka povedal pred-
sednik Smučarskega kluba 
Alpetour Janez Dekleva.

Na Pokalu Loka namreč 
vsako leto tekmujejo mladi 
smučarji od 12. do 16. leta 
starosti. Svoje znanje je na 
progah Starega vrha dokazo-
valo veliko najboljših smu-
čarjev, ki so ali še dosegajo 
vrhunske rezultate, pa tudi 
nekateri letošnji udeleženci 
olimpijskih iger. Tako je tek-
movanje za Pokal Loka, ki je 
eno največjih za mlade smu-
čarje na svetu, dobilo sloves 
male smučarske olimpijade.

Pokal Loka je tudi največ-
ja športna prireditev v ško-
fjeloški občini, saj pri orga-
nizaciji združijo moči Smu-
čarski klub Alpetour, Občina 
Škofja Loka, sponzorji, lokal-
ne turistične organizacije in 
številni prostovoljci. Tudi le-
tos ne bo drugače, saj je za da-
našnje slavnostno odprtje, ki 
se bo v središču mesta začelo 
ob 19. uri, znova pripravljen 
zanimiv program s pozdrav-
nimi govori in glasbo, z graj-
skega hriba pa se bodo spus-
tili nosilci zastav držav udele-
ženk. Na prireditvi bodo so-
delovali Pihalni orkester Ško-
fja Loka, udeležence bodo 
v njihovih jezikih pozdravi-
li učenci Osnovne šole Iva-
na Groharja, manjkali pa ne 
bodo niti Rovtarji. Na prire-
ditvenem prostoru na Trgu 
pod gradom se bodo predsta-
vile vse reprezentance, prire-
ditev pa bo odprl podpredse-
dnik Vlade Republike Slove-
nije in minister za zunanje 
zadeve Karl Erjavec.

Jutri bo na Starem vrhu tek-
movanje v veleslalomu, meda-
lje in nagrade pa bodo najbolj-
ši prejeli na slovesnosti, ki se 
bo na Trgu pod gradom zače-
la ob 19. uri. V nedeljo bo nato 
še tekma v slalomu, podeli-
tev medalj in pokala najboljši 

reprezentanci pa bo po za-
ključenem tekmovanju v izte-
ku smučišča. »Tudi letos ima-
mo v slovenskih reprezentan-
cah tako med mlajšimi kot sta-
rejšimi dečki in deklicami kar 
nekaj adutov. Naj od tekmoval-
cev domačega kluba omenim 

Martina Križaja, Roka Stoja-
noviča in Saro Peternelj pa 
tudi Nino Drobnič in Bineta 
Lotriča iz Železnikov ter Niko 
Murovec iz domžalskega klu-
ba,« je povedal vodja otroških 
programov pri Smučarski zve-
zi Slovenije Roman Šturm.

Pokal Loka spet na Starem vrhu
Po dveh letih selitve tekmovanja v Kranjsko Goro je organizatorjem letos že 43. Pokala Loka z veliko pomočjo STC Stari vrh uspelo 
zagotoviti, da bodo mladi smučarji in smučarke z vseh koncev sveta tekmovali na tako imenovani mali olimpijadi na Starem vrhu.

Na Pokalu Loka je leta 2011 tako v slalomu kot veleslalomu zmagala Meta Hrovat, ki je 
minule dni v Švici postala najprej mladinska svetovna prvakinja v slalomu, nato pa še 
podprvakinja v alpski kombinaciji. Sedaj jo čakata nastopa na zimskih olimpijskih igrah.
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Jože Marinček

Kranj, Jesenice – Slovenski 
ljubitelji hokeja bodo v fina-
lu članskega državnega pr-
venstva ponovno spremlja-
li večni derbi med ekipama 
SIJ Acroni Jesenice in SŽ 
Olimpija, saj sta obe ekipi v 
začetku tega tedna vknjiži-
li še drugi polfinalni zmagi. 

V Ljubljani so hokejisti 
SŽ Olimpije do nove zmage 
s 5 : 4 (2 : 1, 0 : 1, 3 : 2) prišli 
tudi s pomočjo sodnikov, pa 
čeprav so hokejisti kranjske-
ga HK Triglav nastopili brez 
poškodovanih standardnih 
štirih napadalcev iz prvega 
in drugega napada (Žan Zu-
pan, Matevž Ban, Sebastjan 
Grošelj in Krištof Potočnik). 
Tako kot v Kranju so tudi 
drugo tekmo v Ljubljani ho-
kejisti Triglava odigrali od-
lično. Zadeli so že po minuti 
in pol igre, ko je ljubljanske-
ga vratarja z natančnim stre-
lom premagal Jan Lampič. 
Ko je kazalo, da se bo prva 
tretjina končala z vodstvom 
Triglava, so Ljubljančani iz-
koristili napaki Kranjčanov 
in v dobri minuti dvakrat 
zatresli gol Triglava (Hebar, 
Uduč). V drugi tretjini so bili 
boljši Kranjčani in z golom 
Matica Stenklerja izenačili. 
V zadnjem delu so Ljubljan-
čani pritisnili, Kranjčani pa 

z dvema zaporednima napa-
kama dovolili, da so jim go-
stitelji ušli za dva gola (4 : 2). 
Štiri minute pred koncem je 
za Triglav zadel Anže Terli-
kar, v zadnji minuti pa sta 
padla še dva gola. Prvega so 
dosegli gostitelji na prazen 
gol (Hebar), drugega pa Jaša 
Jenko po protinapadu. 

Na Jesenicah se domačini 
niso kaj dosti trudili. Uvod-
na tretjina v Dvorani Pod-
mežakla je minila brez za-
detkov. Kljub udobni pred-
nosti dveh zadetkov iz prve-
ga polfinalnega obračuna 
so domačini zadeli prvi (An-
drej Tavželj). Celjani so hitro 
izenačili, a Jeseničani niso 
ostali dolžni, saj je zadel še 
Miha Logar. Po treh golih v 
prvi treh minutah druge tre-
tjine je sledilo zatišje vse do 
konca drugega dela tekme. V 
zadnjem pa so železarji s tre-
mi zadetki (Luka Kalan, Adis 
Alagič in Luka Bašič) zapeča-
tili usodo Celjanov ter zma-
gali s 5 : 1 (0 : 0, 2 : 0, 3 : 0). Ho-
kejiste Triglava nov obračun 
čaka v nedeljo, ko se bodo v 
ligi IHL ob 14. uri v domači 
dvorani pomerili z ekipo Za-
greba.

Hokejiste Triglava nov ob-
račun čaka v nedeljo, ko se 
bodo v ligi IHL ob 14. uri v 
domači dvorani pomerili z 
Zagrebom.

Hokejski finale  
po pričakovanjih

Škofja Loka – Jutri, v sobo-
to, se nadaljuje tekmovanje 
v prvi moški rokometni ligi 
NLB. Ekipa Urbanscape Loka 
bo v dvorani na Podnu gosti-
la Herz Šmartno. Tekma se 
bo začela ob 20. uri.

Nadaljevanje 
rokometnih lig 

Krvavec – Po odpovedi sredi-
nega sprinta so organizator-
ji tekem svetovnega pokala 
v telemark smučanju včeraj 
vendarle izpeljali paralelni 
sprint, na katerem je sloven-
ske barve branila petčlanska 
ekipa. Najboljši čas med 
našimi je postavila Špela 
Mičunovič, ki je bila deveta. 
Maša Štrakl je bila 11., Katari-
na Malenšek pa 13. Jure Aleš, 
naš glavni adut na tekmi, in 
njegov brat Sašo sta imela pri 
skoku težave, ki so vodile do 
padcev, navkljub velikemu 
zaostanku pa sta se uvrstila 
v izločilne boje. V šestnajstini 
finala sta imela naša tekmo-
valca nevarna nasprotnika. 
Jure se je pomeril z Norve-
žanom Trymom Nygaar-
dom Loekenom, ki je startal 
nekoliko bolje, Jure pa ga je 
pred zavojem za 360 stopinj 
ujel v izhodu pa prehitel. A 
Norvežan se je dobro boril 
vse do konca ter se po teku 
vrgel čez ciljno črto, kar se 
mu je tudi obrestovalo, saj 
je tako zmagal s tremi sto-
tinkami prednosti. Sašo se 
je spopadel s prav tako odlič-
nim Stefanom Matterjem iz 
Švice. Starejšemu od bratov 
Aleš zavoj kmalu po skoku 
ni uspel najbolje, tako da je 
padel in zaključil s tekmova-
njem. Tudi trojici slovenskih 
deklet preboj v naslednji krog 
oziroma v četrtfinale ni uspel 
in so bile uvrščene na deveto 
mesto. Brata Aleš sta si deli-
la 17. mesto. Med moškimi 
je slavil Stefan Matter, med 
ženskami pa Jasmin Taylor. 

Smola bratov Aleš
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Bled – Pred olimpijskimi 
igrami je po Sloveniji potova-
la tudi slovenska olimpijska 
bakla, ki jo je ves čas sprem-
ljal nekdanji hokejist in v So-
čiju kapetan naše hokejske 
reprezentance Tomaž Razin-
gar z Bleda. Prejšnji teden je 

baklo prinesel na brniško le-
tališče, kjer so jo postavili na 
vidno mesto v odhodni avli. 
Ob bakli je tudi knjiga želja, 
kamor navijači lahko vpisu-
jejo popotnice našim špor-
tnikom. Tomaž pa se že prip-
ravlja na novo nalogo, saj bo 
v Pjongčangu vodja sloven-
skih navijačev. »Vesel sem, 
da sem tokrat na olimpijskih 
igrah dobil drugačno prilož-
nost. Na pot v Južno Kore-
jo peljem skupino dvajsetih 
navijačev, vem pa, da bo tam 
še od sto petdeset do dves-
to Slovencev, tako da raču-
nam, da nas bo velika sku-
pina športnih navdušencev. 
Res je Južna Koreja kar pre-
cej oddaljena od Slovenije, 
vendar smo glasni in prepri-
čan sem, da bo naš olimpij-
ski duh res močan,« pravi 
Tomaž Razingar, ki bo na 
pot z navijači odpotoval v po-
nedeljek.

Navijali bodo s Tomažem

Tomaž Razingar se je vpisal 
v knjigo želja. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Med prvimi je pet dni pred 
začetkom olimpijskih iger v 
Pjongčang odpotoval tudi 
vodja olimpijske reprezen-
tance Slovenije Franci Pe-
tek. Kot poročajo iz našega 
olimpijskega tabora, je bil 

Petek kljub nedavni poškod-
bi kolena ob prihodu v Južno 
Korejo minulo nedeljo dob-
re volje in nasmejan ter v pi-
sarne vodstva olimpijske re-
prezentance vnesel še dodat-
no dozo pozitivne energije. 

S pomočnikom Blažem 
Perkom sta nato že obiska-
la olimpijska prizorišča, saj 
se je želel seznaniti z vsemi 
pomembnimi zadevami, ki 
vplivajo na počutje športni-
kov. 

Kot udeleženec olimpij-
skih iger – bil je zastavonoša 
slovenske zastave na igrah v 
Albertvillu – še kako dobro 
ve, kaj športniki potrebujejo, 
kaj jim veliko pomeni, in kot 
pravi je prepričan, da mu bo 
s sodelavci iz vodstva olim-
pijske reprezentance uspe-
lo, da bodo vsi kar najbolj 
zadovoljni.

Ogledal si je prizorišča
Vodja naše olimpijske reprezentance Franci Petek 
si je že ogledal olimpijska prizorišča.

Franci Petek je vodja naše 
olimpijske reprezentance.
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Slovenija bo imela na igrah 
predstavnike v devetih pa-
nogah: alpskem smučanju, 
biatlonu, deskanju, hokeju, 
nordijski kombinaciji, smu-
čanju prostega sloga, smu-
čarskih skokih, smučar-
skem teku in sankanju.

Začenjajo smučarski  
skakalci

Med prvimi športniki, ki so 
se včeraj podali na prizorišče 
tekmovanj, so bili smučarski 
skakalci, ki so jih čakale kvali-
fikacije na srednji skakalnici. 
Do zaključka naše redakcije 
iz Alpensie, kjer je olimpijski 
park s skakalnicami, še nis-
mo dobili podatkov o uspeš-
nosti tekmovalcev, ki Slove-
nijo zastopajo v smučarskih 
skokih. To so Peter Prevc (SK 
Triglav Kranj), Anže Seme-
nič (NSK Tržič FMG), Tilen 
Bartol, Jernej Damjan (oba 
SSK Sam Ihan) in Timi Zajc 
(SSK Ljubno BTC). Smučar-
ske skakalce posamična tek-
ma na srednji skakalnici po 
programu čaka jutri ob 13.30, 
kvalifikacije za tekmo na ve-
liki skakalnici so na sporedu 
v petek, 16. februarja, tekma 
pa dan kasneje. Moška eki-
pna tekma je na sporedu v po-
nedeljek, 19. februarja.

Smučarske skakalke bodo 
na olimpijskih igrah nastopi-
le le na eni tekmi, in sicer na 
srednji skakalnici. Tekma je 
na sporedu v ponedeljek, 12. 
februarja. Slovenijo bosta za-
stopali dve tekmovalki SSK 
Alpina Žiri, Nika Križnar in 
Ema Klinec, ter dve tekmo-
valki SSK Ilirija, Špela Ro-
gelj in Urša Bogataj.

Dva nordijska 
kombinatorca

V nordijski kombinaci-
ji imamo v Južni Koreji dva 
slovenska tekmovalca. To 
sta Velenjčan Vid Vrhovnik 

(SSK Velenje) in Zrečan Mar-
jan Jelenko (NŠD Medvode). 
Prva preizkušnja na srednji 
skakalnici in na 10-kilome-
trskem teku ju čaka v sredo, 
14. februarja. Tekma na veli-
ki skakalnici in preizkušnja v 
teku pa je na sporedu v torek, 
20. februarja.

Dva tekača, šest tekačic

Gorenjci imajo glavno be-
sedo v naši reprezentanci v 
smučarskih tekih. Žensko 
ekipo namreč sestavljajo: 
Vesna Fabjan, Anamari-
ja Lampič (obe TSK Triglav 
Kranj), Alenka Čebašek, Ka-
tja Višnar, Nika Razinger 
(vse TSK Bled) in Manca 
Slabanja (SK Ihan). V moš-
ki konkurenci bosta nasto-
pala Janez Lampič (TSK Tri-
glav Kranj) in Miha Šimec 
(TSK Logatec). Večina bodo 
nastopali v več disciplinah, 
tekme v smučarskem teku 
pa se začnejo jutri in se bodo 
končale z najdaljšima disci-
plinama zadnja dva dneva 
olimpijskih iger.

Najštevilnejši so hokejisti

Po olimpijskih igrah v So-
čiju si je slovenska hokejska 
reprezentanca priborila tudi 
nastop na letošnjih zimskih 
olimpijskih igrah v Južni Ko-
reji. Tekme bodo potekale 
v hokejskih centrih v Kvan-
gdongu in Gangnungu, naše 
pa prvi nastop v predtekmo-
vanju čaka v Kvandongu, ko 
se bodo 14. februarja pome-
rili z ekipo ZDA. Dva dni 
kasneje bodo prekrižali pa-
lice še z ekipo Rusije, 17. fe-
bruarja pa z ekipo Slovaške. 
Za našo hokejsko reprezen-
tanco bo nastopilo 25 hoke-
jistov, od tega več kot polovi-
co (14) Gorenjcev. Člani re-
prezentance so vratarji Luka 
Gračnar (Salzburg), Matija 
Pintarič (Rouen) in Gašper 
Krošelj (Rödövre), branilci 
Blaž Gregorc (Hradec Kra-
love), Sabahudin Kovačevič 

(Karlovy Vary), Aleš Kranjc 
(Crimmitischau), Žiga Pav-
lin (Česke Budejovice), Ma-
tic Podlipnik (Karlovy Vary), 
Jurij Repe (Kladno), Mitja Ro-
bar (KAC Celovec), Luka Vid-
mar (Fehervar) ter napadalci 
Boštjan Goličič (Grenoble), 
Andrej Hebar (SŽ Olimpi-
ja), Žiga Jeglič (Neftehimik), 
Anže Kuralt (Amiens), Jan 
Muršak (Frölunda), Aleš Mu-
šič (Fehervar), Ken Ograjen-
šek (Graz 99ers), Žiga Pan-
ce (Dornbirn), David Rod-
man (Grenoble), Marcel Rod-
man (Tölzer Löwen), Robert 
Sabolič (Torpedo), Rok Ti-
čar (Sibir), Jan Urbas (Fisch-
town Pinguins) in Miha Ver-
lič (VSV Beljak).

Pet smučark,  
šest smučarjev

Druga po številu nastopa-
jočih je enajstčlanska smu-
čarska ekipa. Na prizoriščih 
v Pjongčangu bo tekmova-
lo šest alpskih smučarjev in 
pet alpskih smučark. To so: 
Žan Kranjec (SD Novinar), 
Miha Hrobat (ASK Triglav 
Kranj), Štefan Hadalin (SK 
Dol Ajdovščina), Boštjan Kli-
ne in Klemen Kosi (ASK Bra-
nik Maribor), Martin Čater 
(SC Unior Celje), Maruša 
Ferk (DTV Partizan Blejska 
Dobrava), Meta Hrovat (ASK 
Kranjska Gora), Ana Drev in 
Ana Bucik (SK Gorica) ter 
Tina Robnik (SK Luče). Smu-
čarji se bodo najprej pomeri-
li na smuku, ki je na spore-
du v nedeljo, 11. februarja, v 
alpskem središču Džongson, 
smučarke pa v veleslalomu, 
ki je na sporedu dan kasneje, 
v ponedeljek, v alpskem sre-
dišču Jongpjong.

Biatlonci prvi  
na prizorišču

Prva je na prizorišče olim-
pijskih iger odpotovala naša 
biatlonska ekipa. Sestav-
ljata jo dve biatlonki in pet 

biatloncev. To so: Anja Eržen 
(TSK Bled) in Urška Poje (SK 
Loška dolina), Klemen Bauer 
in Mitja Drinovec (SK Ihan), 
Miha Dovžan (ŠD Gorje), Ja-
kov Fak (ŠD Pokljuka) in Le-
nart Oblak (SK Brdo). Bia-
tlonke in biatlonci bodo na-
stopali v olimpijskem par-
ku Alpensia, prva preizkuš-
nja pa ženske čaka že jutri, 
ko bodo nastopale v sprintu. 
Moški sprint je na sporedu v 
nedeljo. Biatlonski obračuni 
se bodo končali predvidoma v 
petek, 23. februarja, z moško 
štafeto.

Pestra družba deskarjev

V deskanju na snegu bo v 
Južni Koreji nastopilo sedem 
slovenskih tekmovalcev in 
tekmovalk. V paralelnem ve-
leslalomu, ki je na sporedu 
šele v zadnjem tednu, saj se 
kvalifikacije začnejo v četrtek, 
22. februarja, bodo nastopili: 
Žan Košir (KD Zakon), Rok 
Marguč (SBK Viharnik), Tim 
Mastnak (SK M-Celje) in Glo-
rija Kotnik (KDS Deska Vele-
nje). V snežnem parku, akro-
batskih skokih in snežnem 
žlebu bo nastopil Tim Kevin 
Ravnjak (KDS Deska Vele-
nje), Tit Štanta (KDS Deska 
Velenje) bo nastopil v snež-
nem žlebu, prav tako v snež-
nem žlebu pa bo nastopila 
Kaja Verdenik (S&S Medve-
di Griže).

Flisar in Sirše

Zgolj po enega tekmoval-
ca imamo v prostem slogu 
oziroma smučarskem krosu 
in sankanju. Štrene najbolj-
šim bo v smučarskem kro-
su skušal mešati Filip Fli-
sar (ŠD Kros), v sankanju 
na umetnih progah pa bo 
naš predstavnik Tilen Sir-
še (SaD Zagorska dolina). 
Medtem ko Filipa tekmova-
nje čaka šele 21. februarja, 
pa se obračuni v sankanju 
začenjajo že jutri.

Največja ekipa doslej
Danes se v Pjongčangu začenjajo zimske olimpijske igre, na njih pa bo natopilo tudi enainsedemdeset 
slovenskih športnic in športnikov, kar pomeni, da bomo imeli najštevilnejšo reprezentanco doslej.

Pred odhodom v Južno Korejo se je predstavil večji del naše olimpijske ekipe. Manjkala je večina hokejistov, ki so še igrali v 
svojih klubih, in udeleženci mladinskega svetovnega prvenstva. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Med slovenskimi 
aduti za visoke uvrstitve na 
olimpijskih igrah so tudi 
smučarske skakalke. Edina 
tekma deklet je predvidena 

za ponedeljek. »Naš skup-
ni cilj je, da dekleta na olim-
pijskih igrah dosežejo več, 
kot so dosegla do sedaj. To 
pomeni, da se vsaj ena uvr-
sti bolje kot na šesto mesto. 
Možnosti za to imajo prav 
vse, nobene ne postavljam 
v ospredje. Nobene tudi ne 
želim favorizirati. Toda jas-
no je, da je tekma na olim-
pijskih igrah nekaj posebne-
ga in da je treba biti tisti dan 
optimalno pripravljen, tre-
ba pa je imeti tudi malo sre-
če. Zato rezultatov tudi ni-
koli ne želim napovedova-
ti,« pravi glavni trener naših 
smučarskih skakalk Stane 
Baloh iz Zabreznice pri Ži-
rovnici.

Potrebna je tudi sreča

Stane Baloh / Foto: Gorazd Kavčič
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Brnik – Veliko smeha, sti
skov rok in dobre volje je bilo 
minuli torek na brniškem le
tališču, ko se je na pot proti 
Južni Koreji odpravljal naj
večji del slovenske olimpij
ske reprezentance. Največ 
je bilo seveda hokejistov, saj 
je na pot odšlo 25 športni
kov, poleg njih pa še enajst 
spremljevalcev, od trenerjev 
do tehničnih vodij in maser
jev. Nekateri so na olimpij
ske igre potovali prvič, dru
gi so nastopali že pred štiri
mi leti v Sočiju.

»Zame je bila slovesnost 
ob odprtju olimpijskih iger v 
Sočiju res eno najlepših do
živetij in upam, da bo tudi 
tokrat tako. Pričakujem, 
da bo vsaj tako dobro tudi v 
Južni Koreji. Če bo res zelo 
mraz, se bomo pač dobro ob
lekli,« je povedal Kranjčan 
Anže Kuralt, ki bo pri 27 letih 
že drugič nastopil na olim
pijskih igrah. Olimpijske 

izkušnje pa še nima pomoč
nik trenerja Edo Terglav, 
Kranjčan, ki je vrsto let igral 
hokej tudi v Franciji, sedaj pa 
je glavni trener v Grenoblu. 
»Pričakujemo, da bo mraz, 
toda zima je pač del zimskih 
olimpijskih iger. Hokejisti 
smo mraza vajeni in mislim, 
da nam ne bo hudega. Škoda, 
ker ne bo igralcev lige NHL, 
toda takšna je odločitev. 

Kljub temu pričakujem zelo 
kvaliteten turnir,« je pove
dal izkušeni Edo Terglav, ki 
je veliko dobrih želja za igra
nje naše reprezentance do
bil že v Franciji. »V našem 
klubu igrata tudi reprezen
tanta David Rodman in Bo
štjan Goličič. Igramo dobro, 
trenutno smo na lestvici na 
drugem mestu in v zadnjih 
dneh pred odhodom v Južno 

Korejo smo dobili zelo veli
ko čestitk in dobrih želja na
ših navijačev in vodstva klu
ba,« je tudi povedal Terglav.

Naše fante namreč tudi na 
letošnjem olimpijskem tur
nirju čaka težko delo, saj se 
bodo že na predtekmovanju 
pomerili z močnimi ekipa
mi ZDA, Rusije in Slovaške. 
»Nikogar se ne bojimo, seve
da pa spoštujemo vse ekipe. 
Mislim, da nas ne bo nihče 
podcenjeval, saj dobro vedo, 
da se lahko tudi opečejo. Mi 
bomo na vsaki tekmi nastopi
li po najboljših močeh in sku
šali kar največ iztržiti. Seveda 
se bo na turnirju poznalo, da 
ne bo igralcev iz lige NHL. Mi 
se na to pač ne oziramo, seve
da pa bomo zelo pogrešali An
žeta Kopitarja. Mislim, da bi 
za nas pomenil precej več kot 
na primer za Kanado njihovih 
dvajset igralcev lige NHL,« je 
povedal Anže Kuralt, ki si želi, 
da bi reprezentanci uspelo, da 
bi tudi tokrat nastopila v četrt
finalu.

Risi se ne bojijo mraza
Na današnjem odprtju olimpijskih iger v Pjongčangu so napovedane temperature blizu dvajset stopinj 
pod ničlo, zato nekatere ekipe razmišljajo celo, da bi uvodno slovesnost izpustile. Naši hokejisti, ki so 
minuli torek odpotovali v Južno Korejo, pa so povedali, da je nočejo zamuditi.

Nasmejana sta na pot proti Južni Koreji odšla tudi 
Kranjčana Anže Kuralt in Žiga Pavlin, ki si hokejski kruh 
služita v tujini. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Jesenice – Nataša Pagon je 
doma na Hrušici, kjer je ho
kej zagotovo eden najbolj 
priljubljenih športov. Tako 
tudi ni čudno, da je že kmalu 
znala držati hokejsko palico. 
Čeprav je diplomirala na eko
nomski fakulteti in v družin
skem podjetju skrbi za raču
novodstvo, je tudi po zaklju
čeni igralski karieri želela os
tati povezana s hokejem. 

Kdaj ste se navdušili za ho-
kej?

»V bližini našega doma je 
bilo veliko fantov in vsi so ig
rali hokej. Čeprav so bili ve
činoma mlajši, sem se jim 
pogosto pridružila na uli
ci. Nato sem na Radiu Tri
glav slišala, da se na Jeseni
cah ustanavlja ženska ho
kejska ekipa, in sem skleni
la, da bom poskusila. Takrat 
sem bila stara 12 let in star
ša nista imela nič proti. Si
cer ati sprva sploh ni verjel, 
da bom na hokej hodila več 
mesecev, saj sem se večine 
šolskih krožkov hitro nave
ličala. Vendar sem vztrajala. 
Sprva sem igrala na Jeseni
cah, pri 17 letih pa sem se od
ločila, da se pridružim ekipi 
Triglava. Nekatera dekleta so 

že prej šla z Jesenic v Kranj 
ali Beljak, tudi zame pa je bil 
to nov izziv. Eno sezono sem 
igrala tudi v Turčiji in nazad
nje znova v Kranju.«

Zakaj ste se odločili postati 
hokejska sodnica?

»Ko sem zadnja leta igra
la v Kranju, zame ni bilo več 
pravega napredka – in skle
nila sem, da je čas, da zak
ljučim z igranjem. Vseeno 
pa sem si želela ostati pove
zana s hokejem. Premišlje
vala sem, da bi bila sodnica, 
in poklicala sem predsedni
ka slovenske sodniške orga
nizacije Vikija Trilarja ter 

ga vprašala, ali se jim lah
ko pridružim na seminar
ju in začnem soditi. Takoj je 
bil za to in sedaj sem sodni
ca že šesto sezono.«

Ste, ker ste sodnica, imeli 
kdaj težave?

»Vsi so me spodbujali in 
na ledu nikoli nisem imela 
težav zato, ker sem ženska. 
Seveda sem najprej sodila 
mlajšim kategorijam, nato 
pa vedno pomembnejše tek
me, tudi mednarodne. So
dim tako v moški kot ženski 
konkurenci, skupaj pa sem 
do sedaj sodila na okoli šti
risto tekmah. Med večjimi 

tekmovanji mi je ostalo v 
spominu sojenje finalne 
tekme na univerzijadi, fina
le svetovnega prvenstva v ka
tegoriji do 18 let in finale lan
skega svetovnega prvenstva 
za članice.«

Za vas so to prve olimpijske 
igre. Se jih veselite?

»Mislim, da bo tudi zame 
to veliko doživetje, saj si bom 
lahko ogledala tudi tekmo
vanja v drugih športih. Raz
poreda tekem, na katerih 
bom sodila, še nimam, saj 
jih dobimo sproti, zagotovo 
pa bo priložnost, da si ogle
dam naše hokejiste. Sodniki 
sicer ne bomo v olimpijski 
vasi in bomo predvsem so
delovali med seboj.«

V zadnjem času je bilo veli-
ko polemik glede sodniških 
odločitev. Kako kot sodnica 
sprejemate kritiko, morda 
celo grožnje?

»Seveda moram kdaj pos
lušati tudi kritike, vendar 
smo sodniki vajeni, da gre 
skozi eno uho notri, skozi 
drugo pa ven. Verjamem, da 
nihče nikogar ne želi oško
dovati, lahko pa ima tudi 
sodnik slab dan in naredi na
pako. Zgodilo se mi je tudi 
že, da sem se opravičila.«

Na ledu bo delila pravico
Nataša Pagon s Hrušice je hokejsko palico zamenjala za piščalko, priznanje njenemu dosedanjemu 
sodniškemu delu pa je povabilo na olimpijski hokejski turnir, kjer bo sodnica na ženskih tekmah.

Nataša Pagon s Hrušice je sodila že na okoli štiristo 
hokejskih tekmah, letos pa bo prvič sodnica na ženskem 
olimpijskem turnirju. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Blejska Dobrava – Maruša 
Ferk ima pri 29 letih za se
boj že dva nastopa na olim
pijskih igrah, saj je prvič tek
movala v Vancouvru leta 
2010, drugič pa pred štirimi 
leti v Sočiju, njena najboljša 
uvrstitev pa je deseto mes
to v kombinaciji v Sočiju. V 
Pjongčangu bo nastopala v 
slalomu, superveleslalomu, 
smuku, kombinaciji in na 
ekipni tekmi, zelo pa se vese
li današnje slovesnosti ob od
prtju tekmovanja.

»Kljub temu da z rezultati v 
tej sezoni nisem povsem za
dovoljna, pa pred začetkom 
olimpijskih iger ostajam op
timistka, saj mi na treningih 
gre zelo dobro. Zlasti sem za
dovoljna v slalomu. Žal mi na 
tekmah navadno uspe boljša 
le druga vožnja, tokrat pa si že
lim, da bi mi uspeli obe. Rav
no tako si želim, da bi čim več 
pokazala v hitrih disciplinah, 
ki so mi bile včasih bližje. Ve
lika tekmovanja, kot so olim
pijske igre, so navadno tudi 
polna presenečenj. Upam, da 

bom dobro napadla in da mi 
bodo izkušnje z olimpijskih 
iger pri tem tudi pomagale,« 
je povedala Maruša Ferk, ki se 
zelo veseli novih olimpijskih 
izkušenj. »Prvič sem bila sta
ra 21 let, bila sem neizkušena. 
Ker smo imele naslednji dan 
trening, nisem šla niti na uvo
dno slovesnost. Tudi v Sočiju 
sem zaradi treninga predčas
no odšla z uvodne slovesno
sti. Letos si jo res želim doži
veti,« je še dodala Maruša, ki 
pravi, da bi smučarke sloven
ske navijače rade razveselile 
tudi z medaljo. 

Odprtja ne želi zamuditi
Alpska smučarka Maruša Ferk z Blejske Dobrave 
bo na olimpijskih igrah nastopila že tretjič.

Maruša Ferk / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Sora – Na olimpijskih igrah 
v Pjongčangu v Južni Kore
ji je za razliko od Sočija pred 
štirimi leti tudi Slovenska 
hiša, ki je postavljena v smu
čarskem središču Alpensia. 
Gre za projekt, pri katerem 
Olimpijski komite Slovenije 
skupaj s partnerji nadalju
je z združevanjem športa in 
gospodarstva v tujini.

Vodja Slovenske hiše je 
Peter Dokl, nekdanji bia
tlonec in olimpijec. Sloven
ska hiša je poleg sprejemov 
slovenskih dobitnikov me
dalj namenjena predvsem 
vzpostavljanju stikov med 
diplomati in gospodarstve
niki. Za kulinarični del bo 
poskrbelo podjetje Jezeršek 
gostinstvo iz Sore, ki je tam 
s štiričlansko ekipo njiho
vih profesionalnih sodelav
cev. Poleg tega bodo s seboj 
za en teden vzeli tudi mla
dega perspektivnega štu
denta gostinstva, ki so ga v 
sodelovanju z OKS izbrali 
na razpisu Z Jezerški v Slo
vensko hišo 2018. S tem že
lijo mladim omogočiti ne
pozabno življenjsko izku
šnjo. Izbran je bil Gregor 
Potočnik iz Valburge, iz iste 
vasi, iz katere prihajata tudi 
olimpijca Anamarija in Ja
nez Lampič.

»Za prehrano športnikov 
sicer skrbijo organizatorji 
v olimpijski vasi, vsekakor 
pa bomo ob prejemu me
dalj poskrbeli, da bodo de
ležni pravih domačih slo
venskih okusov. Namesto 
slavnostne torte bomo prip
ravili pravo domačo sloven
sko potico,« pravijo v Jezer
šek gostinstvu. Rdeča nit bo 
vrhunska slovenska kulina
rika, zato so veliko sestavin 
prinesli s seboj. Med dru
gim bodo pripravljali ajdove 
krapce, žgance, loško med
lo, ričote, leteče žgance, bov
ško friko ... Kot zanimivost 
so povedali, da bodo ocvir
ke delali tam kar sami. Upo
števati so morali dejstvo, da 
imajo v tako oddaljeni deže
li, kot je Južna Koreja, tudi 
veliko omejitev.

Namesto torte potica
V Slovenski hiši v Pjongčangu bodo v primeru 
medalje namesto slavnostne torte pripravili 
slovensko potico.

Gregor Potočnik 
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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

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

INFORMACIJE: 031 670 939

ODKUP ŽIVINE
   za domači in tuji trg     krave, biki, telice, teleta  

INFORMACIJE: 041 985 001

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču  

krompirja v Šenčurju, INFORMACIJE: 031 698 705
Semenski krompir je na voljo tudi v naših poslovalnicah  

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

ODKUP POLJŠČIN
Odkupujemo različne vrste doma pridelane zelenjave in sadja 

po konkurenčnih cenah. INFORMACIJE: 031 748 229

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

Cveto Zaplotnik

Bohinjska Bistrica – Kranj-
ska območna enota Zavo-
da za gozdove Slovenije vsa-
ko leto v sodelovanju z blej-
sko enoto pripravi letni načrt 
za Gorenjsko lovsko uprav-
ljavsko območje (LUO), ki ga 
po javni obravnavi in obrav-
navi na strokovnem svetu in 
svetu območne enote zavo-
da sprejme minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no. Načrt je osnova za letne 
lovske načrte posameznih 
lovišč, s katerimi izvršni od-
bor Območnega združenja 
upravljavcev lovišč Gorenj-
skega LUO, zavod za gozdo-

ve in upravljavci lovišč dolo-
čijo, koliko divjadi posame-
zne vrste morajo upravljavci 
odvzeti iz lovišč, pri tem pa 
odvzem poleg odstrela vklju-
čuje tudi izgube divjadi za-
radi prometa, poginov in iz 
drugih razlogov. Upravlja-
vec lovišča lahko da pripom-
be na osnutek načrta, lani pa 
se je prvič zgodilo, da je eden 
od njih zaradi lovskega načr-
ta začel upravni spor.

Brez možnosti pritožbe

Lovska družina Bohinj-
ska Bistrica je pred uprav-
nim sodiščem izpodbi-
jala sklep ministra za 

kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano o sprejemu le-
tnega načrta za Gorenjski 
LUO za leto 2017, prav tako 
pa tudi sklep Izvršnega od-
bora Območnega združe-
nja upravljavcev lovišč Go-
renjskega LUO in kranj-
ske območne enote Zavo-
da za gozdove o uskladitvi 
letnih načrtov lovišč z let-
nim načrtom za Gorenjsko 
LUO ter na njuni podlagi 
pripravljen letni načrt lo-
višča Bohinjska Bistrica za 
leto 2017. Lovci so v uprav-
nem sporu navajali, da letni 
načrt za Gorenjsko LUO ni 
veljaven, češ da ga minis-
ter ni sprejel v obliki pra-

vilnika, kot določa zakono-
daja. Opozorili so na vpra-
šanje pravnega varstva pra-
vic lovskih družin v postop-
ku načrtovanja, saj jim pra-
vilnik ne omogoča pritož-
be v primeru, če načrtova-
lec, to je zavod za gozdove, 
ne upošteva njihovih pre-
dlogov; opozorili pa so tudi 
na pravne posledice neiz-
polnjevanja letnega načrta. 
Lovski inšpektor lahko za-
radi tega izreče družini glo-
bo najmanj 4200 evrov in 
odgovorni osebi najmanj 
420 evrov, lovska druži-
na tri leta kaznovani od-
govorni osebi ne sme po-
daljšati veljavnosti lovske 

izkaznice, posledica neiz-
polnjevanja načrtov je lah-
ko tudi odvzem koncesije. 

Po upravnem sporu še 
ustavne pritožbe

Upravno sodišče je vse tož-
be, tudi tisto, s katero je Lo-
vska družina Bohinjska Bi-
strica izpodbijala letni načrt 
lovišča Bohinjska Bistrica 
za leto 2017 v delu, ki zade-
va jelenjad, zavrglo, češ da 
izpodbijani akti niso uprav-
ni akti, ki bi jih bilo možno 
izpodbijati v upravnem spo-
ru. Lovska družina se je zo-
per vse odločitve upravnega 
sodišča pritožila na vrhov-
no sodišče, a po tem, ko je 
tudi to vse pritožbe zavrnilo, 
je zoper vse njegove odločit-
ve vložila še ustavne pritož-
be. Bohinjski lovci pričaku-
jejo, da pa bo morda ustavno 
sodišče le odgovorilo na od-
prto vprašanje, kako in pred 
katerim sodiščem lahko lo-
vska družina izpodbija letni 
načrt lovsko upravljavskega 
območja, na podlagi katere-
ga mora izvesti predpisan le-
tni odvzem divjadi. 

Lubadar otežuje lov

Kot je pojasnil stareši-
na lovske družine Janez Lo-
gar, se v družini strinjajo z 
lanskim letnim načrtom 

odvzema za vse vrste divja-
di, razen za jelenjad. Že le-
tni načrt za leto 2016 jim je 
»predpisal« odvzem 21 jele-
njadi iz lovišča, šest več kot 
leto prej. Že takrat so pisno 
opozorili zavod za gozdove 
in lovski inšpektorat, da ne 
bodo mogli izpolniti plana. 
Poskušali so s prerazporedi-
tvijo obveznosti med lovski-
mi družinami, a neuspešno, 
tudi v družini so sprejeli več 
ukrepov za izboljšanje lova 
na jelenjad. »Ker smo odvze-
li iz lovišča le dvanajst jele-
njadi, nas je lovski inšpek-

tor opozoril – tudi na sankci-
je, če tudi v naslednjem letu 
načrta ne bomo izpolnili. Ko 
nam je načrtovalec za lani 
dodelil odvzem 24 jelenjadi, 
smo v lovski družini oceni-
li, da je načrt nerealen, zato 
smo začeli upravni spor. 
Sprejetje obveznosti, ki jih 
ne moremo izpolniti, bi bilo 
neodgovorno,« je dejal Ja-
nez Logar in poudaril, da jim 

izpolnjevanje načrtov odvze-
ma jelenjadi najbolj otežuje 
lubadar. »Ker se je lubadar v 
Bohinju močno razširil, dela 
v gozdovih potekajo domala 
neprekinjeno, tudi ob koncu 
tedna in včasih celo ponoči, 
več je zapor gozdnih cest, ki 
vodijo v lovišča, nekatera ob-
močja, kjer se je prej zadr-
ževala jelenjad, so izsekana, 
tako da se je jelenjad prese-
lila drugam. Tudi letos in v 

naslednjih letih ne pričaku-
jemo v gozdovih več miru, 
lubadar se še ni umiril, ve-
liko dela v gozdu bo tudi za-
radi poseka in spravila drev-
ja, ki ga je decembra poško-
doval veter,« je dejal in do-
dal, da jim lov na jelenjad 
otežujejo tudi drugi razlogi: 
porast turizma in rekreacije, 
paša v gozdu, navzočnost ve-
likih zveri, tudi medveda, ki 

jim med drugim odganja je-
lenjad s krmišč za privablja-
nje jelenjadi ... Argument, 
da je odstrel jelenjadi treba 
povečati zaradi vse hujše ob-
jedenosti mladih sestojev, 
se jim ne zdi prepričljiv, ob 
tem navajajo podatek, da v 
zadnjih petnajstih letih niso 
prejeli prijave zaradi škode, 
ki bi jo jelenjad povzročila v 
gozdovih na območju njiho-
vega lovišča. 

Predlagali rešitve  

»Odločitev za sodno 
varstvo ni uperjena pro-
ti nobeni ustanovi ali po-
samezniku, ampak je le iz-
raz naše nemoči in bojazni, 
da bi neizpolnjevanje načr-
ta ogrozilo obstoj in delova-
nje lovske družine,« so pove-
dali v lovski družini, kjer so 
tudi predlagali rešitev pro-
blema: za lani bi problem 
lahko rešili s prerazporedi-
tvijo oziroma tako, da bi na-
črtovalec odvzem devetih je-
lenov dodelil drugim loviš-
čem, dolgoročno pa tako, da 
bi lovišče Bohinjska Bistrica 
uvrstili med robna območja 
pojavljanja jelenjadi, na ka-
terem velja blažji režim kot 
v osrednjem območju.  

Upravni spor zaradi jelenjadi
Lovska družina (LD) Bohinjska Bistrica je lani začela upravni spor zaradi letnega načrta lovišča, po 
katerem bi v lovišču morali lani upleniti 24 jelenjadi ali še enkrat več, kot so jih dejansko v letu prej. 
Sodni postopek še ni končan: po tem, ko sta upravno in vrhovno sodišče zavrnila njeno pritožbo, je 
družina naslovila na ustavno sodišče še ustavno pritožbo. 

Jelenjad v gozdu, a tudi v sodnih dvoranah ... / Foto: Gorazd Kavčič

V Gorenjskem lovsko upravljavskem območju so lani 
načrtovali odvzem 1021 jelenjadi, kar je 103 več kot 
leto prej, posledično se je zvišal načrt odvzema tudi 
v posameznih loviščih. Kot je dejal Miran Hafner iz 
kranjske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, 
je bil razlog za večji odvzem neusklajenost med 
številom jelenjadi in naravnim okoljem, na kar kaže 
tudi vse večja objedenost gozdnega mladja.

Lovska družina Bohinjska Bistrica je lani 
lahko izvajala lov v višini 70 odstotkov predlani 
načrtovanega odvzema divjadi, letos pa do potrditve 
letošnjega letnega načrta ne sme izvajati lova. Če tudi 
letos ne bo sprejela letnega načrta, potem vse leto ne 
bo smela izvajati lova.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
so pojasnili, da upravljavec lovišča, ki ne sprejme 
letnega načrta lovišča, krši koncesijsko pogodbo, ki 
določa, da mora izvajati koncesijo v skladu z načrti 
upravljanja z divjadjo; posledično se mu zaradi tega 
lahko odvzame koncesija. 

Kranj – V okviru letošnje državne razstave Dobrote slovenskih 
kmetij bo tudi ocenjevanje izdelkov iz žit, mlečnih in mesnih 
izdelkov, olja, kisa, sokov in nektarjev, žganih pijač, suhega 
sadja, vina, sadjevca, domače marmelade in džema, kompo-
tov, konzerviranih vrtnin, medu in čajev. Kmetije, ki bi želele 
dati izdelke na ocenjevanje, naj se oglasijo v kmetijski sveto-
valni službi, kjer bodo izpolnile elektronsko prijavnico. Zadnji 
rok za prijavo je 16. februar (do 15. ure). Za prvi izdelek znaša 
prispevek za ocenjevanje 30 evrov, za vsakega nadaljnjega 
pa 25 evrov. Registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji ni 
pogoj za sodelovanje na ocenjevanju izdelkov.  

Prijave za ocenjevanje izdelkov do 16. februarja

Češnjica – Društvo pode-
želskih žena Selške doline in 
kmetijska svetovana služba 
pripravljata v torek, 13. febru-
arja, ob 15.30 v zadružnem 
domu na Češnjici predava-
nje o pridelovanju zelenjave v 
zaprtem prostoru in o vzgoji 
sadik. Predavala bo kmetijska 
svetovalka Majda Luznar.

Pridelovanje zelenjave v 
zaprtem prostoru

Železniki – Železnikarska krajevna enota zavoda za gozdove 
bo v sredo, 14. februarja, priredila na Soriški planini tradicio-
nalno, že 15. veleslalomsko tekmo lastnikov gozdov iz Selške 
doline in njihovih družinskih članov. Prijave za tekmovanje 
sprejemajo na svoje telefonske številke in elektronske naslove 
revirni gozdarji Andraž Bernik, Franc Šubic, Matija Okorn, 
Roman Gartner, Maruša Rozman in Brane Pintar do torka, 13. 
februarja, do 8. ure. Tekmovalci bodo predvidoma razvrščeni 
v štiri skupine – otroci do 16 let, ženske, moški od 16 do 55 let 
in moški nad 55 let. Tekma se bo začela ob 10.30.

Lastniki gozdov bodo tekmovali

Žiri – V ponedeljek, 12. fe-
bruarja, ob 15. uri bo v za-
družnem domu v Žireh 
predavanje o novostih pri 
pridelovanju krompirja ter o 
nevarnih invazivnih plevelih. 
Predavala bo Marija Kalan iz 
Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Kranj.

Novosti pri 
pridelovanju krompirja
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SEJEM GRADITELJ
SEJEM GRADITELJ (HÄUSLBAUERMESSE) v Celovcu je spe-
cializiran sejem za gradnjo, obnovo in varčevanje z energijo. 

Od 16. do 18. februarja 2018 se bo na trideset tisoč kvadratnih me-
trih predstavilo 450 razstavljavcev s področja gradnje, obnove in 
varčevanja z energijo. Na sejmu bodo prisotni vsi vodilni ponudniki. 
Ena osrednjih letošnjih tem je pametna gradnja prihodnosti, pri ka-
teri imajo zelo pomembno vlogo okna in vrata. Vrhunski ponudniki s 
tega področja bodo obiskovalcem predstavili individualne možnosti 
pametne gradnje. Potekala pa bo tudi nagradna igra, na kateri lahko 
zadenete sanacijo oken v vrednosti deset tisoč evrov. Pokrovitelj te 
nagradne igre je priznano podjetje z avstrijske Koroške Strussnig. 

Sejemski prostor bo za obiskovalce odprt od 9. do 18. ure. Cena 
vstopnice za odrasle je osem evrov, z objavljenim kuponom pa 
samo tri evre. Kupon velja za največ dve osebi.
 
www.kaerntnermessen.at
 

SEJEM
GRADITELJ
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SEJMIŠČE CELOVEC

ZNIŽANA VSTOPNINA

Ob predložitvi tega kupona boste na vseh sejemskih 

blagajnah za vstopnico odšteli samo 3 evre 

namesto 8 evrov na osebo. (Velja za največ 2 osebi.)

Namesto za 8 € za 3 € 3,-€

ZA GRADNJO, RENOVIRANJE 

IN VARČEVANJE Z ENERGIJO
STROKOVNI SEJEM 
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»Okna in vrata«

Simon Šubic

Kranj – Pesnika France-
ta Prešerna imamo Sloven-
ci zapisanega na posebnem 
mestu. To je še posebej vi-
dno ob kulturnem prazni-
ku, ki je dela prost dan, ob 
katerem podeljujemo tudi 
Prešernove nagrade za naj-
večje dosežke v kulturi. A če 
Prešern predvsem na kul-
turnem področju velja za od-
lično blagovno znamko, pa 
njegovo ime Slovenci precej 
bolj sramežljivo uporablja-
mo v poslovne namene. Po 
vzoru avstrijskih Mozarto-
vih kroglic je sicer ljubljan-
sko družinsko podjetje Be-
nedict pred leti začelo izde-
lovati Prešernove kroglice, 
v Pekarni Grosuplje ob kul-
turnem prazniku spečejo 
Prešernov kruh, upodablja-
jo ga na različnih spomin-
kih, nato pa se zgodba že po-
časi konča. Da je uporaba 
Prešernovega imena lahko 
tudi dobra poslovna prilož-
nost, pa sta lani začela raz-
mišljati tudi kranjska podje-
tnika Gregor Lisec in Dejan 
Korošec, ki sta pred poldru-
gim letom ustanovila podje-
tje Hahn Spirits za butično 
proizvodnjo naravnih alko-
holnih likerjev. 

V Hahn Spiritsu nastaja 
tudi figov liker, zato sta Li-
sec in Korošec kmalu prišla 
na idejo, da bi ga prodajala 

tudi pod blagovno znamko 
Dr. Fig. Na njuno veliko pre-
senečenje sta pri Uradu RS 
za intelektualno lastnino že-
leno znamko v lanskem letu 
brez težav tudi registrirala. 
»Ko so nama na uradu od-
govorili, da blagovna znam-
ka Dr. Fig še ni bila zaščite-
na za segment alkoholnih 
pijač, sva bila zelo presene-
čena. Zdelo se nama je ne-
pojmljivo, da tega ni še nih-
če storil, a hkrati sva bila tudi 
vesela, saj sva tako lahko rea-
lizirala svojo poslovno idejo, 
da figov liker poleg znamke 
Hahn trživa tudi pod blagov-
no znamko Dr. Fig,« je raz-
ložil Gregor Lisec. 

Oba sogovornika se zave-
data, da Prešeren oz. Dr. Fig, 
kot so ga klicali otroci, Slo-
vencem veliko pomeni, zato 
mora biti tudi izdelek, ki ga 
tržita pod njegovim ime-
nom, ustrezne kakovosti. In 
prepričana sta, da jima je us-
pelo. »Figov liker sva razvija-
la dobro leto, preden sva bila 
z njim popolnoma zadovolj-
na in sva ga lahko ponudila 
trgu. Je v celoti naraven, brez 
dodanih arom, barvil in slad-
korja. Vse, kar je v njem, sta 
figov sok iz suhih fig, izde-
lan po najini recepturi, in 
vrhunski alkohol, ne žganje. 
Nanj sva kar precej ponosna 
in tudi odzivi kupcev so zelo 
pozitivni. Prepričan sem, 
da bi tudi Prešeren postal 

najina redna stranka, če bi 
ga imel možnost pokusiti,« 
je malo za šalo, malo zares 
povedal Dejan Korošec.

Figov liker Dr. Fig v mla-
dem kranjskem podjetju naj-
bolje tržijo kot darilo, zato se 
njegova prodaja občutno po-
veča pred novim letom, ob 
letošnjem kulturnem pra-
zniku so po njem povpraše-
vali predvsem kranjski go-
stinci, ki so postavili stojni-
ce na Prešernovem smenju. 
Med drugim ga dobavljata 
tudi Mestni občini Kranj za 
poslovna darila. »Največ ga 
sicer prodava v Ljubljano, 

tako gostincem kot trgovi-
nam s spominki, dobro se 
je uveljavil tudi na Gorenj-
skem. Sodelujeva tudi s pod-
jetjem Kompas MTS, ki Dr. 
Figa prodaja v svojih trgovi-
nah Kompas Shop na mej-
nih prehodih. Zelo pa naju 
veseli, da je kot spominek 
ali darilo očitno obkrožil že 
dober del sveta, saj ga nama 
naročajo ljudje iz vse Evro-
pe, tudi iz Nove Zelandije in 
ZDA, ki so ga že nekje po-
skusili in jim je bil všeč,« 
razloži Gregor. 

V Hahn Spiritsu sicer po-
leg figovega likerja izdelujejo 

še naravna borovničev in 
medeni liker, slednjega tudi 
z dodanim čilijem, ter pelin-
kovec. Čeprav se lastnika za-
vedata, da je slovenski trg še 
precej neizkoriščen, pa si že-
lita prodreti tudi na tuje trge. 
»Ravno zdaj potekajo razgo-
vori z grosistom iz Avstrije, 
v kontakt z nama so stopili 
tudi že iz Italije. A pri širje-
nju trga sva previdna, saj no-
čeva prehitevati in nepremi-
šljeno skočiti v prevelike če-
vlje. Za zdaj vztrajava pri bu-
tični proizvodnji, najino vo-
dilo je kakovost pred količi-
no in ceno,« sta še povedala.  

Prešeren dober tudi za posel
Medtem ko je France Prešeren na kulturnem področju dobro uveljavljena blagovna znamka, pa njegovo ime Slovenci precej bolj 
sramežljivo uporabljamo v poslovne namene. 

Kranjčana Gregor Lisec (levo) in Dejan Korošec lahko od lani njun figov liker prodajata tudi 
pod blagovno znamko Dr. Fig. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Finančna uprava je 
ob koncu lanskega leta pri-
dobila podatke o dohodkih, 
doseženih z oddajanjem ne-
premičnin v turistični na-
jem, na podlagi katerih je 
ugotovila, da 1056 zavezan-
cev ni imelo registrirane de-
javnosti in da ni prijavilo za 
1,67 milijona evrov prihod-
kov. Na začetku decembra je 
zavezance javno pozvala, da 
z uporabo inštituta samopri-
jave do konca letošnjega ja-
nuarja napovedo vse dohod-
ke in se tako izognejo plači-
lu globe. Na podlagi tega po-
ziva se je do konca januarja 
na novo registriralo 374 so-
bodajalcev, od tega se jih je 
257 registriralo za naprej, 
ostali pa samo za nazaj ali 
za oboje – za naprej in za na-
zaj. Štiriinsedemdeset po-
sameznikov, ki je do kon-
ca januarja na novo registri-
ralo eno izmed dejavnosti 

sobodajalcev, je predložilo 
119 obračunov, v katerih so 
za obdobje 2012–2017 na-
povedali za več kot 660 tisoč 
evrov prihodkov, doseženih 
z oddajanjem v turistični na-
jem, eden med njimi skoraj 
80 tisoč evrov.

Finančna uprava bo letos 
nadaljevala poostren nad-
zor sobodajalcev. Zavezan-
ce, za katere razpolaga s po-
datki o doseženih dohod-
kih in se do roka niso ustre-
zno registrirali in samopri-
javili, bo pozvala, da davčne-
mu organu predložijo davč-
ni obračun akontacije doho-
dnine in dohodnine od do-
hodka iz opravljanja dejav-
nosti za dohodke, dosežene 
z oddajanjem nepremičnin 
v turistični najem v obdob-
ju 2012–2017. Če bo ugoto-
vila kršitve, jim bo odmeri-
la davek in jih tudi kaznova-
la. Globa lahko znaša od 400 
do 30.000 evrov in je odvi-
sna od vrste kršitve.

Sobodajalci za nazaj 
prijavili prihodke

Kranj – Zbornica kmetijskih 
in živilskih podjetij je letos 
že osemnajsto leto zapored 
podelila zlata priznanja za 
odlično kakovost kruha, peko-
vskega in finega pekovskega 
peciva, testenin, piškotov in 
svežih slaščic. Podjetja so za 
ocenjevanje prijavila rekordno 
število izdelkov, kar 169, kri-
terijem odlične kakovosti 
pa je ustrezalo 141 izdelkov. 
Odlično kakovost je izkazalo 
kar 90 odstotkov kruha, te-
stenin, pekovskega in finega 
pekovskega peciva, 50 odstot-
kov slaščic in 25 odstotkov 
piškotov. Neodvisna komisi-
ja je ocenjevala zunanji videz, 
lastnosti skorje in sredice ter 
vonj in okus. Odlični pekovski 
izdelki bodo še do konca fe-
bruarja na ogled na razstavi 
Kruh med preteklostjo in 
spodobno ustvarjalnostjo v 
Slovenskem etnografskem 
muzeju v Ljubljani.

Priznanja za pekovske 
izdelke

Škofja Loka – V stečajnem 
postopku za škofjeloški Še-
šir bo 6. marca javna draž-
ba, na kateri bodo poskušali 
prodati proizvodni objekt z 
2527 kvadratnih metrov neto 
površine, stranske prostore 
z razdeljevalnico hrane, bar-
varno, mehanično delavnico 
s skladiščnim podestom, 
kotlarno z dimnikom in 1545 
kvadratnih metrov veliko ko-
munalno opremljeno stavb-
no zemljišče. Izklicna cena 
za nepremičnine je 745 tisoč 
evrov. Dražba bo potekala z 
zniževanjem izklicne cene v 
korakih po pet tisoč evrov.

Šeširjevo premoženje 
na dražbi
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Andraž Sodja

Kranj – V sredo se je nadalje-
valo sojenje zakoncema Raj-
ku in Doroteji Sjekloča ter 
kardiologu Matjažu Buncu, 
ki jim kranjsko tožilstvo oči-
ta storitev kaznivih dejanj 
goljufije in overitve lažne 
vsebine. V postopku je bil še 
do nedavnega tudi cerkljan-
ski župan Franc Čebulj, a je 
kazenski pregon proti nje-
mu zastaral, zato je sodni-
ca Andrijana Ahačič prej-
šnji mesec zoper njega usta-
vila kazenski postopek. Gre 
za primer, povezan z neure-
sničenim projektom sodob-
nega medicinskega centra 
ob domu starostnikov Ta-
ber v Šmartnem in v ta na-
men ustavljenim projek-
tnim podjetjem KNRC, v 
katerem je Občina Cerklje 
z vložkom svojega zemljiš-
ča pridobila skoraj 15-odsto-
tni delež. Ker projekt ni imel 
finančnega kritja, je nazad-
nje propadel, zato je občina 
leta 2013 izstopila iz družbe 
KNRC. Čebulj je ves čas po-
stopka zanikal, da bi bila ob-
čina zaradi neuresničenega 
projekta oškodovana, kakor 
zatrjuje tožilstvo.

Sojenje bi se moralo v sre-
do nadaljevati z zaslišanjem 
preostalih prič, med kateri-
mi se je po ustavitvi prego-
na znašel tudi cerkljanski 
župan. Zaradi okvare vozi-
la se glavne obravnave ni 
udeležil obtoženi Bunc, a so 
kljub temu izven obravnave 
opravili zaslišanje dveh prič 
– zdravnika Igorja Kocijan-
čiča in cerkljanskega občin-
skega svetnika Marka Bolka. 
Zdravnik Kocijančič je po-
jasnil, da je bil povabljen k 
sodelovanju v projektu cen-
tra, v katerem so sodelovali 
ugledni zdravniki, in pove-
dal, da so pogovori potekali 
na neformalni ravni in niso 
še ničesar dorekli. Dodal je, 
da o finančni plati projek-
ta še niso govorili, saj ta še 
ni bila dorečena, pragmatič-
nost pa mu veleva, da se ne 
vtika v projekte, dokler se nič 
ne zgodi.

Cerkljanski svetnik Mar-
ko Bolka pa je povedal, da so 
v prejšnjem mandatu obrav-
navali predlog za vstop ob-
čine med družbenike pod-
jetja KNRC in s tem v pro-
jekt medicinskega centra, 
ki pa jim je bil predstavljen 
samo ustno. Na seji, ko so o 

projektu razpravljali, je bilo 
rečeno, da je dokumentaci-
ja na razpolago, a je nihče 
ni videl. »Na seji sem spra-
ševal po dokumentaciji, re-
čeno bilo, da je na razpola-
go, a videli je nismo, pogle-
dat pa je kasneje tudi nisem 
šel,« je dejal.

Pred koncem obravnave 
so molčečnosti oprostili od-
vetnika Aleksija Mužino, ki 

je v obravnavanem obdob-
ju opravljal posle za Občino 
Cerklje in podjetje KNRC, 
tako da ga bodo na nasle-
dnjo glavno konec februarja 
obravnavo povabili na priča-
nje. Na prostor za priče bodo 
tedaj predvidoma stopili še 
direktorica občinske uprave 
v Cerkljah Marta Jarc, nek-
danji občinski svetnik Ma-
tjaž Črnič in župan Čebulj.

Najprej obdolženi, zdaj priča
Potem ko je sodišče zaradi zastaranja ustavilo kazenski pregon zoper Franca Čebulja, cerkljanskega 
župana zdaj čaka pričanje na sojenju preostalim obtožencem v zadevi medicinski center v Šmartnem.

Rajko in Doroteja Sjekloča (na sliki) se morata skupaj s 
kardiologom Matjažem Buncem še vedno braniti zaradi 
očitane goljufije in overitve lažne vsebine, medtem ko ima 
sprva obtoženi župan Franc Čebulj zdaj status priče.
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
po končani preiskavi dogod-
ka, ki se je 18. januarja zgo-
dil v stanovanjski hiši v Rate-
čah, podali kazensko ovadbo 
zoper osemnajstletnika zara-
di poskusa uboja svojega oče-
ta. Kot smo izvedeli, policisti, 
ki so na kraju dejanja zasegli 
tudi nož, utemeljeno sumijo, 
da je osumljenec prav z njim 

očetu povzročil eno vbodno 
rano. 

Kriminalisti torej niso 
sledili zgodbi, ki jo je tudi 
za Gorenjski glas povedala 
mati osumljenca. Obstoj ka-
znivega dejanja je zanikala, 
ker da je mož oziroma oče 
osumljenca padel na ledu na 
koničaste kamne, šele ko se 
je vrnil v vežo, pa naj bi opa-
zil, da močno krvavi, in zato 
poklical rešilni avto.

Mladeniča ovadili zaradi 
poskusa uboja očeta

Kamnik – Kamniški policisti so na prvi februarski dan, bil je 
četrtek, okoli 18. ure na Ljubljanski cesti v Kamniku obravnavali 
prometno nesrečo, v kateri se je poškodoval pešec, v katerega 
je na prehodu za pešce trčil neznani voznik osebnega vozila 
znamke VW Tiguan, temno sive barve. Zaradi razjasnitev oko-
liščin prometne sreče policisti pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli 
o prometni nesreči, da pokličejo na Policijsko postajo Kamnik 
(01/830 31 80) ali najbližjo policijsko postajo oziroma pokliče-
jo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Policisti pozivajo priče nesreče v Kamniku

Simon Šubic

Kranj – Ob preventivni akci-
ji Pešec, ki ta teden poteka 
po vsej Sloveniji, so gorenj-
ski policisti, ki te dni izvajajo 
tudi poostrene nadzore nad 
pešci in vozniki, postregli 
tudi s statističnimi podatki 
prometnih nesreč z udelež-
bo pešcev. Lani so obravna-
vali 52 takih nesreč (predla-
ni 59), letos pa že osem, tri 
več kot v enakem lanskem 
obdobju. 

Od 52 nesreč z udeležbo 
pešcev, ki so jih lani obrav-
navali gorenjski policisti, se 
je ena končala s smrtnim iz-
idom, dvanajst pešcev se je 
huje poškodovalo, 35 pa laž-
je, torej je bil delež poškodo-
vanih pešcev kar 92-odsto-
ten. V osmih primerih so bili 
pešci tudi povzročitelji ne-
sreč. V osmih letošnjih ne-
srečah je bilo poškodovanih 
prav toliko pešcev. »Razlogi 
za te nesreče so bili na strani 
voznikov povezani s premiki 
z vozili na parkirišču, odvze-
mi prednosti na prehodih 
za pešce in vožnjo preblizu 

robu vozišča. V eni letošnji 
nesreči pa je pešec nenado-
ma stopil na vozišče pred vo-
zilo in je bil obravnavan kot 
povzročitelj prometne nes-
reče,« je razložil Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj. 

Gorenjski policisti v po-
ostrenih nadzorih pešce 
tudi opozarjajo, naj upora-
bljajo odsevna telesa, saj so 
ob slabši vidnosti (in vidlji-
vosti) veliko bolj izpostav-
ljeni nevarnostim v prome-
tu. Pod drobnogledom po-
licistov so pešci tudi zaradi 
uporabe pravilne strani hoje 
in varnega prečkanja vozišč, 
pri voznikih pa jih zanima 
predvsem njihov odnos do 
pešcev, zlasti na območjih 
prehodov za pešce. Tudi go-
renjski policisti so namreč v 
preteklih preventivnih akci-
jah opažali, da pešci zelo red-
ko uporabljajo odsevna tele-
sa, kot so kresničke in od-
sevni trakovi, ki zagotavlja-
jo vidnost tudi na razdalji, 
večji od sto metrov. Voznik 
tako pešca prej opazi in ima 
več časa, da se mu z vozilom 
izogne. 

Skoraj vsi se 
poškodujejo
Le redko se prometne nesreče z udeležbo pešcev 
končajo brez telesnih poškodb. 

Radovljica – Neznani storilec 
je v torek med 10. uro in 15.30 
izkoristil nepazljivost lastni-
kov stanovanjske hiše, ki niso 
zaklenili vhodnih vrat. V miru 
si je ogledal vse prostore in 
pobral vse, kar se mu je zdelo 
vredno. 

Vrata so bila odklenjena

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem oddel-
ku Delovnega in socialne-
ga sodišča v Ljubljani obrav-
navajo delovni spor med 
Splošno bolnišnico Jesenice 
ter nekdanjim direktorjem 
Igorjem Horvatom in bivšo 
glavno medicinsko sestro 
Zdenko Kramar. Nekdanji 
delodajalec v odškodnin-
skem zahtevku od tožen-
cev zahteva povrnitev škode 
v višini slabih 1,4 milijona 
evrov, ki naj bi jo povzroči-
la pri pripravi javnega razpi-
sa za čiščenje, notranji tran-
sport in receptorske storitve 
v bolnišnici in kasneje pri iz-
vajanju pogodbe, sklenjene 
z najugodnejšim ponudni-
kom, družbo ISS Facility. 

Pooblaščenec bolnišnice 
Vinko Šimc je pojasnil, da se 
sklenjena pogodba z družbo 
ISS ni izvajala pravilno, zato 
je bolnišnici v vsem času nje-
nega izvajanja (44 mesecev) 
nastalo za skoraj 1,4 milijona 
evrov škode. Med drugim naj 
bi ISS zagotavljal premajhno 
število osebja za čiščenje 

bolnišničnih prostorov in 
receptorske storitve, nalo-
ge sanitarnega inženirja naj 
bi opravljala oseba, ki ni bila 
ustrezno usposobljena, do 
oškodovanja pa naj bi prišlo 
tudi zaradi nepravilnosti pri 
dobavi papirne galanterije in 
drugega materiala. 

Odvetnik Velimir Cugmas, 
ki v sporu zastopa Kramarje-
vo, meni, da gre za konstrukt, 
s katerim je prišlo do zame-
njave vodstva v letu 2014. »Bi-
stveno je, da se ne more oči-
tati nobena protipravnost bi-
všemu direktorju, sploh pa 
ne moji varovanki, ki ni ime-
la nobene zveze s pogodbo 
niti ji ni bila izročena. Dej-
stvo je tudi, da so bile vse sto-
ritve naročene preko javnega 
razpisa, ki ga je vodila tretja 
oseba, vodja prodaje, ki pa ni 
ne v kazenskem ne v odško-
dninskem postopku,« je po-
vedal Cugmas. Glede doba-
ve papirne galanterije, ki jo 
je kupovala bolnišnica, ta pa 
zdaj v tožbi zatrjuje, da bi jo 
moral ISS, je odvetnik pouda-
ril, da je ta del v pogodbi dvou-
mno zapisan, kar je zdaj stvar 

različnih interpretacij. Da 
ISS-ju ni bilo treba dobavljati 
papirne galanterije, pa po od-
vetnikovem mnenju dokazu-
je tudi dejstvo, da je vodja pro-
daje kmalu za razpisom, ki je 
predmet tožbe, objavil tudi 
nov razpis za nabavo papirne 
galanterije. 

Svet javnega zavoda Splo-
šna bolnišnica Jesenice je 
Igorja Horvata spomladi 
2014 razrešil s funkcije di-
rektorja, pri čemer mu je oči-
tal malomarno opravljanje 

dolžnosti, podal pa je še 
ovadbo zaradi suma nezako-
nite porabe javnih sredstev, 
tudi zaradi spornega poslo-
vanja s storitvenim podje-
tjem ISS. Gorenjski krimina-
listi so kasneje zaradi zlora-
be položaja poleg Horvata in 
Kramarjeve kazensko ovadili 
tudi vodjo poslovne enote ISS 
Jesenice Binko Dedić. Vsi tri-
je kakršnokoli oškodovanje 
bolnišnice v postopku, ki po-
teka pred delovnim in social-
nim sodiščem, zanikajo.

Bolnišnica terja milijonsko odškodnino
Jeseniška bolnišnica na delovnem sodišču od bivšega direktorja Igorja Horvata in bivše glavne 
medicinske sestre Zdenke Kramar zahteva plačilo 1,4 milijona evrov. 

Nekdanji direktor jeseniške bolnišnice Igor Horvat zavrača 
očitke o milijonskem oškodovanju bolnišnice. / Foto: arhiv GG 
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N
a osrednji 
državni (nek-
daj republi-
ški) prosla-
vi slovenske-

ga kulturnega praznika smo 
posebej pozorni na to, kaj 
bo povedal glavni govornik. 
Izberimo nekaj odlomkov iz 
govorov gorenjskih rojakov 
– Borisa Ziherla, Franceta 
Štiglica, Milene Zupančič in 
Vladimirja Kavčiča.

»Danes po vsej pravici 
ugotavljamo, da sta Prešer-
nov stih in njegova beseda 
postala sestavni del ozračja, 
v katerem živi slovenski člo-
vek, da sta mu prešla v dnev-
ni govor in v trajno duhovno 
last, da je Prešernova bese-
da v precejšnji meri vpliva-
la na socialno misel sodob-
nega slovenskega človeka. 
S svojo neposrednostjo, pri-
rojenostjo in plemenito člo-
večnostjo je ta beseda posta-
la faktor duhovnega odpo-
ra proti banalnostim, neo-
kusnostim in antihumani-
zmu današnje množične 
kulture v njenem najslab-
šem, kapitalistično-komer-
cialnem smislu, proti vsake 
vrste solipsističnemu eks-
hibicionizmu v umetnosti, 
za katerim se dostikrat skri-
vata ustvarjalna nemoč in 
modna poza, proti brezgla-
vemu metanju iz skrajnos-
ti v skrajnost, od oboževan-
ja človeškega 'jaza' kot edi-
no opredeljujoče causa sui 
v občutek njegove usodne 
opredeljenosti in ničevosti.«

Gornji odlomek je iz govo-
ra, ki ga je imel na proslavi 
leta 1968 Boris Ziherl, pro-
fesor za sociologijo kulture 
(beri: historični materiali-
zem namesto sociologije) na 
ljubljanski Filozofski fakul-
teti, v Trstu rojeni gorenj-
ski rojak škofjeloškega pore-
kla. To so bila leta precejš-
nje liberalizacije komunisti-
čnega režima, poosebljene v 

vladi Staneta Kavčiča. Za ista 
leta je bil značilen močan 
»vdor« kapitalistične misel-
nosti in načina življenja na 
slovensko duhovno sceno in 
v vsakdanje življenje. Tako 
ni čudno, da je naš profe-
sor, marksist in leninist sta-
re šole, v nastopu proti teda-
njemu modernizmu in indi-
vidualizmu, proti nekritič-
nemu sprejemanju vsega, 
kar je zahodno in »moder-
no«, uporabil tudi Prešer-
novo domoljubno izroči-
lo. »Koreniniti globoko v 
domači zemlji in ljudeh, biti 
odprt za vse, kar sta misel in 
delo drugih narodov ustvari-
la dragocenega in človeško 
pomembnega, in se hkra-
ti s svojimi lastnimi vredni-
mi stvaritvami zlivati v pro-
gresivne tokove občečloveš-
ke kulture – to je najpomem-
bnejše dotikališče Prešerno-
vega nacionalnega in huma-
nističnega izročila s sodob-
nimi resnično socialistični-
mi in resnično kulturnimi 
prizadevanji.«

Režiser France Štiglic, po 
rodu Kranjčan, se je v govo-
ru leta 1982 zavzel za to, da 

delež kulture v celoti druž-
benih dejavnosti ne bi upa-
dal. Podobno je leto pozneje 
(1983) nastopil pisatelj Vla-
dimir Kavčič, doma iz Poga-
re v Poljanski dolini, takrat 
tudi predsednik skupščine 
Kulturne skupnosti Sloveni-
je. »Druge sile vodijo ta svet, 
ne drobne pesmice, je priza-
deto izpovedal pesnik. Kri-
tik in teoretik pa sta ugotav-
ljala, da je odločujoče gibalo 
sodobne družbe postala poli-
tika in da se kultura v temelj-
nih stremljenjih lahko samo 
poistoveti z njo. Odgovori na 
ta vprašanja so lahko različni, 
najbrž pa smo enotni v sodbi, 
da delež kulture in duhovne-
ga življenja v naši sedanjosti 
ni pretiran in da bi v prihod-
nosti moral biti večji.«

Spet drugače, bolj žensko 
in umetniško, je svoj nas-
top zastavila igralka Mile-
na Zupančič, rojakinja z 
Bohinjske Bele, Prešernova 
nagrajenka 1993 in govorni-
ca 1994. »Zakaj sem si pra-
vzaprav drznila sprejeti čast-
no in težavno nalogo, da vam 
izdam nekaj svojih misli in 
občutij? Redko se zgodi, da 

dobi ob takih priložnostih 
besedo ženska, ki je povrhu 
vsega še igralka. Dvojni raz-
log za nezaupanje. Smo pač 
v pretežni meri družba, kjer 
moški vladajo in upravljajo, 
ženske pa smo pomočnice, 
sopotnice, tajnice. Okrasek, 
tolažba in podpora. Težko se 
sprijaznim z mnenjem, da je 
edina naloga igralke zabava-
ti in ugajati, ne pa odkrivati 
resnic, ki so v nji in zunaj nje. 
Seveda ne želim ponavlja-
ti feminističnih klišejev, saj 
žensko in umetnikovo nara-
vo razumem le kot doživljaj-
ski in spoznavni privilegij …«

Pisatelj Vladimir Kavčič 
je na proslavi govoril že dru-
gič, ko je 2014 prejel Prešer-
novo nagrado za življenjski 
opus. Sklenil je, kakor sledi: 
»Ali se bomo še naprej pre-
puščali zunanjim tokovom, 
kot se prepuščamo sedaj, in 
se bo z nami zgodilo, kar se 
pač mora zgoditi? Kot smo 
slišali, se nekateri naši poli-
tiki že veselijo okrepljene 
prenovljene Evropske uni-
je, ki se bo razvijala v smeri 
Združenih držav Evrope. To 
se bo seveda zgodilo po meri 

njenih največjih in najmoč-
nejših članic. Dobrodošlo pa 
bo tudi našim, ki bodo dobi-
li položaje v Bruslju. Tam 
namreč mimogrede, ne da 
bi prevzemali kakšno pose-
bno odgovornost, postane-
jo milijonarji. Zato ne pre-
seneča, da je ena sama naša 
stranka evidentirala kar 42 
kandidatov za evropskega 
poslanca, nima pa niti ene-
ga kandidata za zdravstvene-
ga ali gospodarskega minis-
tra doma. / Kaj o prihodnosti 
EU menimo državljani, ni še 
nihče vprašal. Ustavimo se 
torej za hip in razmislimo, 
kakšno prihodnost pravzap-
rav pričakujemo, kakšna naj 
bi bila po naši meri. Ali svoj 
jezik, svojo kulturo in naza-
dnje tudi takšen praznik, kot 
je Prešernov dan, sploh še 
potrebujemo? Če ga, čemu 
naj služi? Smo sposobni 
svojo prihodnost oblikova-
ti na svoj način, v spoštova-
nju svojih zgodovinskih vre-
dnot in pridobitev ob enako-
pravnem priznanju teh tudi 
drugim? To je sedaj vpraša-
nje.« Te besede so še vedno 
aktualne.

Ko danes pregledujemo besedila govornikov in govornic na Prešernovih proslavah, vidimo, da to niso samo 
osebni pogledi na določene zadeve, temveč dostikrat tudi svojevrstni dokumenti časov, v katerih so bili 
zapisani in prebrani ...

Gorenjski govorniki  
na Prešernovih proslavah

Prešeren v delih Prešernovih nagrajencev: pesnikov kip pred Prešernovim gledališčem v Kranju, postavljen 1952, je delo 
Frančiška Smerduja, fasado je v letih 1948–1953 oblikoval Jože Plečnik. / Foto: Gorazd Kavčič

»Ali svoj jezik, 
svojo kulturo in 
nazadnje tudi 

takšen praznik, 
kot je Prešernov 

dan, sploh še 
potrebujemo? 

Če ga, čemu 
naj služi? Smo 
sposobni svojo 

prihodnost 
oblikovati na 
svoj način, v 
spoštovanju 

svojih 
zgodovinskih 

vrednot in 
pridobitev ob 

enakopravnem 
priznanju teh 
tudi drugim?« 

(V. Kavčič)
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Savdski princ Badr bin 
Abdullah bin Mohammed 
Al Farhan Al Saud iz Zdru-
ženih arabskih emiratov je 
15. novembra lani na draž-
bi hiše Christie's v New Yor-
ku kupil več kot petsto let 
staro sliko Leonarda da Vin-
cija, imenovano Salvator 
Mundi (Odrešenik sveta) za 
nekaj več kot 450 milijonov 
dolarjev, kar je najvišja cena 
za kakšno sliko doslej. Zdaj 
je na ogled javnosti v tako 
imenovanem Louvru v gla-
vnem mestu Abu Dabi, kjer 
ste mesec dni v septembru 
v skupini slovenskih likov-
nih ustvarjalcev gostovali v 
tamkajšnji umetniški rezi-
denci ...

»Žal se je to zgodilo po tis-
tem, ko smo se iz Abu Dabi-
ja že vrnili v Slovenijo, sicer 
dvomim, da si slike ne bi šli 
tudi pogledat.«

Kako slovenska slikarka za 
mesec dni pristane v slikar-
ski rezidenci sredi arabske-
ga sveta? 

»Več načinov je. Na začet-
ku vseh pa je najbrž Sloven-
ka Nataša Slak Valek, ki pre-
dava na univerzi v Abu Dabi-
ju in je dobra znanka ljubi-
telja umetnosti Ahmeda Al 
Yafeija, ki se je v preteklo-
sti ukvarjal z nafto, zdaj pa 
deluje kot mecen umetni-
kov in je lastnik več galerij 
ter centra Art Hub.«

 
Prebral sem, da je v njem 
doslej ustvarjalo že vsaj pet-
sto umetnikov iz sedemde-
setih držav, ki so ustvari-
li več kot 3.500 umetniških 
del. Tokrat so prvič gosti-
li skupino slovenskih ume-
tnikov ...

 »Leto pred nami je bil tam 
v mednarodni skupini slikar 
Etko Tutta, tokrat pa je Slak 
Valekova poskrbela za aran-
žma petim slovenskim ume-
tnikom. Sama sem vabilo za 
udeležbo v slovenski ekipi 
potem prejela od strani ljub-
ljanske galerije Hest, s kate-
ro sodelujem že vsaj petnajst 
let. Posredovali so mi, tako 
kot še vsaj desetim, petnajst-
im umetnikom, ponudbo za 
prijavo. To so poslali tudi 
s stanovske Zveze društev 
slovenskih likovnih umet-
nikov. Med prijavljenimi so 

potem peterico izbrali sele-
ktorji v Abu Dabiju. Poleg 
mene so to bili še Klemen 
Brun, Maša Gala, Jože Šubic 
in Aljaž Vidrajz.«

Sami že imate izkušnje z 
ustvarjanjem tujini, pred 
leti ste bili v slovenski rezi-
denci v Parizu, pred več kot 
petnajstimi leti ste se štu-
dijsko mudili v Vermontu v 
Ameriki. Arabski svet je bil 
za vas najbrž nov izziv? 

»V tem delu sveta še nisem 
bila, zato sem si seveda žele-
la spoznati novih kultur, obi-
čajev in njihov pogled pred-
vsem na likovno umetnost. 
Kaj je lepšega kot priložnost, 
da te nekdo ves mesec gosti, ti 
pa lahko neobremenjeno sli-
kaš. Res pa je, da gre za pov-
sem drugačen svet, kot smo 
ga vajeni pri nas. Meni se je 
ta zdel zanimiv, ampak zdaj 
ob pogledu nazaj vem, da tam 
nikoli ne bi živela. Naša Vin-
carška grapa mi je veliko bli-
žja. Sicer rada grem, vedno 
znova pa se veselim tudi vrni-
tve domov. Slovenija z narav-
nimi lepotami je nekaj najle-
pšega. Na majhnem prosto-
ru imamo vse, morje in viso-
ke gore, predvsem pa vse let-
ne čase. Na arabskem poloto-
ku je zelo vroče, ali pa te pod 
največkrat premočno klimo 
zebe.«

V kakšne delovne pogoje ste 
torej prišli, kako so vas spre-
jeli v Abu Dabiju? 

»Vsak je na voljo dobil 
svoj atelje, velik okrog dvaj-
set kvadratnih metrov. Lep 
in svetel, le zaradi konstan-
tne klime nekoliko preh-
laden. Nad ateljejem smo 
imeli mala stanovanja, sobo 
z mini kuhinjo in kopalni-
co. Vsi skupaj pa smo se sre-
čevali v veliki dnevni sobi. 
Malo stran je bila jedilnica. 
Kuharica s Filipinov nam je 
sprva pripravljala predvsem 
evropsko hrano, ocvrt krom-
pirček, zrezke in podobno, 
potem pa smo se le uspeli 
dogovoriti, da želimo poku-
šati tudi tamkajšnjo hrano.

Vedeli smo, da bo vsak 
dobil tri velika platna 120 
krat 150 centimetrov, ki smo 
jih bili dolžni pustiti gostite-
ljem. Barve in druge materi-
ale, ki jih vsak od nas upora-
blja pri delu, naj bi prinesli s 
seboj, seveda pa je vse možno 

kupiti tudi tam. Jaz sem si 
prinesla ročno izdelan papir, 
nekaj čopičev, glavne barve, 
ki jih uporabljam. Pol kov-
čka je bil umetniški materi-
al, druga polovica obleke in 
ostale potrebščine.«

 Vsekakor spodbudno za 
delovni zagon v sicer za naše 
razmere zelo vročih krajih?

»Temperaturne razlike so 
res velike. Če je zunaj veči-
noma med 35 in 40 stopinj, 
recimo sprehod po deveti uri 
bi bil prava kazen, so nas v 
ateljejih klime hladile na 
17 stopinjah Celzija. Sprva 
sem morala biti v flisu, kas-
neje pa so nam temperaturo 
v ateljejih le dvignili na neko 
znosno raven. 

Sicer pa nas je gostitelj 
Ahmed prvi teden predvsem 
vozil naokrog in razkazoval 
svoje mesto in državo. Med 
drugim nam je pokazal tudi 

obe njegovi prodajni galeri-
ji v Abu Dabiju in Dubaju. 
Sami smo sicer komaj čaka-
li, da začnemo slikati. Potem 
smo bolj ali manj dneve pre-
življali v svojih ateljejih.« 

Vaš gostitelj Ahmed vas je 
popeljal tudi v puščavo ...

»V puščavi, v kraju Liwa, 
približno dve, tri ure vož-
nje iz Abu Dabija, ima svo-
jo depandanso. Ahmed nas 
je tja peljal enkrat na teden, 
recimo temu na počitek. 
Sredi ničesar je na voljo tudi 
bazen, ki si ga lahko privoš-
čiš po tem, ko se sprehodiš 
po puščavskem pesku. Ime-
li smo tudi možnost pre-
spati zunaj pod zvezdna-
tim nebom. Ko se zazreš v 
nebo, na njem zasveti mili-
jon zvezd. Noro.«

Kako ste občutili brezmej-
nost peščene pokrajine?

»Brezmejnost puščav-
ske pokrajine je res veličas-
tna, kar je name ljubiteljico 
narave naredilo močan vtis. 
Če temu dodamo še sonč-
ne vzhode in zahode, je sli-
ka popolna.«

S klopotačami in škorpijoni ...
»Ničesar tako nevarne-

ga nismo zasledili. (smeh) 
Seveda pa smo na vsakem 
koraku videvali kamele. 
Obiskali smo celo dražbo, 
na kateri najboljše kamele 
dosegajo milijonske vsote.«

 
Ko sva že pri kamelah – obi-
skali ste tudi galerije s sli-
kami tamkajšnjih umetni-
kov. Kakšna je njihova ume-
tnost? Menda se slikarji v 
arabskem svetu znajo prila-
gajati trgu – tudi na račun 
lastne umetniške govorice, 
ki tako mogoče ostaja v dru-
gem planu?

Lani septembra je slikarka Barbara Demšar iz Škofje Loke s še štirimi slovenskimi slikarji mesec dni preživela  
v umetniški rezidenci v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Čudovite izkušnje drugačne kulture ne 
morejo zamenjati domačih Vincarij, vedno pa je z njo sonce: na nebu, na njenih slikah in v duši.

Vedno potuje s soncem
Barbara Demšar, slikarka

Barbara Demšar – v puščavi se je počutila svobodno, kot bi prišla v svoje  
slike. / Foto: osebni arhiv Barbare Demšar

»Sicer rada 
grem, vedno 
znova pa se 
veselim tudi 

vrnitve domov. 
Slovenija z 
naravnimi 

lepotami 
je nekaj 

najlepšega. 
Na majhnem 

prostoru imamo 
vse, morje in 
visoke gore, 

predvsem pa vse 
letne čase.«
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»Hočeš nočeš 
drugačno okolje 
in ambient 
vplivata nate 
in na tvoj 
umetniški izraz. 
Puščava z 
vsemi barvami 
je že tako ali 
tako zelo blizu 
moji likovni 
pokrajini, tokrat 
pa sem na slike 
dodajala tudi 
ornamente, ki 
so v arabskem 
svetu prisotni na 
vsakem koraku, 
na oblačilih, 
fasadah ...«

»Njihovo slikarstvo je pre-
cej drugačno od našega. 
Kar smo videli v Ahmedo-
vih galerijah v Abu Dabiju in 
Dubaju, je moderna umet-
nost, ampak na tradicionalni 
način. Motivi so klasični, od 
portretov šejkov do podob s 
kamelami, ki so nasploh zelo 
priljubljena tema za slikanje. 
Na vsak način so motivi na 
slikah vedno prepoznavni.«

Pravo nasprotje abstrakt-
nim slikam, ki so del značil-
nega likovnega izraza vas in 
vaših kolegov ... 

»Mogoče se je to prepozna-
lo tudi v tem, da na razstavi, ki 
smo jo imeli ob koncu naše-
ga bivanja v Abu Dabiju, nis-
mo kaj dosti prodali. Obisko-
valci so naša dela občudovali, 
kupili pa nič. Na licu mesta je 
le Jože Šubic prodal dva žen-
ska čevlja iz keramike.«

Koliko del ste sicer ustvarili 
v tem mesecu. Ste dela pus-
tili v Abu Dabiju?

»Naslikala sem vsaj dvaj-
set slik. Tri večja dela za gos-
titelja, potem pet slik srednje-
ga formata in še več kot deset 
manjših del v merah trideset 
krat trideset centimetrov. Vsi 
smo svoja dela pustili v proda-
jo v Ahmedovih galerijah.« 

Ste obiskovalce imeli tudi v 
ateljejih med svojim delov-
nim časom?

»Ahmed nas je obiskoval 
vsak dan, včasih je s seboj 
pripeljal tudi kakšnega prija-
telja, enkrat tudi svojega sina 
… Nataša Slak Valek je pripe-
ljala študentke z univerze, ki 
so nas intervjuvale in posne-
le tudi kratke filmčke. Takrat 
sva se morali dekleti primer-
no obleči, kar pomeni ruto 
okoli vratu, dolge hlače ali 
krilo in dolgi rokavi.«

Ste sami v svoj siceršnji likov-
ni svet uvajali kakšne »novos-
ti«, je puščavski pesek v vašem 
delu pustil kakšne sledi?

»Hočeš nočeš drugačno 
okolje in ambient vplivata nate 
in na tvoj umetniški izraz. Puš-
čava z vsemi barvami je že tako 
ali tako zelo blizu moji likovni 
pokrajini, tokrat pa sem na sli-
ke dodajala tudi ornamente, ki 
so v arabskem svetu prisotni 
na vsakem koraku, na oblači-
lih, fasadah ...«

Vaše slike so v zadnjih letih 
postale bolj svetle, bolj opti-
mistične. Kako so jih videli 
Arabci?

»Odzivi so bili zelo poziti-
vni. Pravzaprav je svet tam 
doli na neki način tudi moj 
svet. Včasih sem se počuti-
la, kot bi prišla domov v svo-
je slike. Puščava, ki jo ozna-
čuje velika prostranost, kar 
pomeni svobodo, odprtost 
in s tem energijo. Lahko 
rečem, da sem si v tem smi-
slu kar dala duška.«

Vaše slike z elementi sonca, 
lestve, nekakšnih polkroglih 
oblik prinašajo tudi simbol-
ne pomene. Krajine deluje-
jo kot osvetljeno vesolje točk 
in črtnih risb, ki videno pove-
zujejo v harmonično celoto ...

»Kar slikam, je moje obču-
tenje sveta. Mogoče me ti 
elementi določajo bolj kot 
sama krajina. Sonce je sim-
bol mojega navdušenja nad 
življenjem in znak, da vse 
to, kar delam, delam iz uži-
tka in z ljubeznijo. Ljudem 
je to najbrž blizu, ker oddaja 
toplino, ker žari in je naspro-
tje temačnosti in brezupa.«

Sonce je vsekakor vaš osred-
nji motiv.

»Sonce je zame najbolj 
pomembno. Brez sonca ni 
življenja. Vsak dan vzide in 
zaide, vmes pa sije in se ga 
nikakor ne naveličam. Nas-
protno, vedno znova ga obču-
dujem in obožujem. Sicer pa 
na moje likovne krajine vpli-
va tudi moje občutenje biva-
nja nasploh. Zaradi bolezni, 
ki jo imam, na vsak dan gle-
dam kot na darilo. Saj veste, 
kako razmišljamo ljudje, šele 
ko nečesa nimaš, se zavedaš 
tistega, kar imaš.«

Kako ste sicer občutili arab-
ski svet, kakšne so najbrž 
bile vaše izkušnje izven ate-
ljeja?

»V sami rezidenci in pov-
sod, kamor smo šli, so nas 
obkrožali sami prijetni lju-
dje. Vedno so nam bili takoj 
pripravljeni pomagati, če so le 
znali in zmogli. Seveda pa je 
mogoče kaj hitro spoznati, da 
je to še vedno moški svet. Ko 
sem šla kdaj v trgovino kakih 
dvesto metrov stran od atelje-
ja, je šel z menoj vedno eden 
od kolegov slikarjev. A ne 
zato, ker bi bilo nevarno, tam 
ženske pač ne hodijo same v 
trgovine ali na tržnico. Res, 
da mi ni nihče nič rekel, ko 
sem šla enkrat nalašč sama, 
ampak ni prijeten občutek, 
ker te vsi gledajo, kot da si v 
centru dogajanja. Kolikor lju-
di, toliko pogledov je na tebi. 

Če je ob tebi moški, tega ni. 
Na veliki tržnici, kjer je bilo 
več sto ljudi, so bili tako pro-
dajalci kot kupci tako rekoč 
izključno moški.« 

Pa vendarle, če se ne motim, 
so prav lansko jesen sprejeli 
zakon, da odslej tudi ženske 
lahko vozijo avto?

»Mediji po svetu so se res 
navduševali nad tem zako-
nom, ampak so kaj kmalu 
ugotovili, da bodo ženske 
lahko vozile, če jim bo seve-
da mož dovolil. Za ta pre-
skok bo najbrž potrebnih še 
veliko naslednjih let.«

Zanimivo. Kljub temu da se 
mnogi sinovi iz višjih druž-
benih slojev izobražujejo v 
zahodnih državah.

»Tudi naš gostitelj Ahmed 
se je šolal v Ameriki in na 
Japonskem, ampak zakaj bi 
nekaj spreminjal, če za to ni 
potrebe. Sam ima pet avto-
mobilov, a tako kot mi naen-
krat lahko vozi samo enega. 
Vedno on sam ali šofer. 

To je svet dveh kontrastov, 
bogatih ljudi na eni in revnih 
na drugi strani. V Abu Dabi-
ju in Dubaju vidimo visoke 
zgradbe, bogate avtomobi-
le, neizmeren luksuz, ko gre-
mo malo ven iz mest, mogo-
če zgolj v predmestje, pa je sli-
ka povsem drugačna. Tam so 
cela naselja, kjer živijo delav-
ci iz Pakistana, Afganistana, 
Indije … Po pet jih biva v eni 
sobi, delajo pa za dvesto do 
tristo dolarjev na mesec. Na 
eni strani vse, na drugi stra-
ni nič.«

Sami ste sicer zelo odprti za 
ustvarjanje na delavnicah in 
kolonijah doma in po svetu. 
Imate tudi letos kaj v načrtu?

»Rada potujem v druge 
države in spoznavam nove 
ljudi. Kolikor se da in če me 
povabijo. Letos se bom v juni-
ju udeležila kolonije Alpe-Ad-
ria Art v sosednji Avstriji.« 
Kako dandanes preživi ozi-
roma konec s koncem pove-
že slikarka s statusom samo-
stojnega kulturnega delavca?

»Vsak izmed nas ima 
neko svojo pot. Te se sicer 
precej razlikujejo, dejstvo pa 
je, da ob slikarstvu ali kipars-
tvu za preživetje večina poč-
ne še kaj zraven, uči, preda-
va, vodi likovne delavnice, 
mnogi se ukvarjajo z obliko-
vanjem. Tudi sama se ukvar-
jam z grafičnim oblikovan-
jem, kjer zaslužim osnovo, 
ki mi omogoča, da lahko sli-
kam. Tako nisem obremen-
jena s tem, ali bom sliko lah-
ko prodala ali ne. V zadnjem 
letu pa sem si vzela leto 
samo za slikarstvo. V lan-
skem letu sem v ZDA dobi-
la dve štipendiji, ki mi omo-
gočata nekaj brezskrbnosti. 
Na Fundacijo Gottlieb sem 
se prijavila, ker izpolnjujem 
pogoj dvajset let dela v slikar-
stvu. Poslala sem fotografije 
štiridesetih svojih del in bila 
izbrana med 393 prijavljeni-
mi z vsega sveta. Druga šti-
pendija fundacije The Pol-
lock-Krasner Foundation pa 
je namenjena umetnikom, 
ki imajo zelo malo denar-
ja. Tu pa sem morala poleg 
desetih del predložiti mno-
žico dokazil, od dohodnin-
skih napovedi do gmotnega 
stanja zadnjih treh let.« 

Kako pridete do pravih nas-
lovov tovrstnih fundacij?

»V tem smislu sem kar 
aktivna in na internetu naj-
dem marsikaj zanimivega. 
To pomlad, natančneje 25. 

aprila, bom sodelovala na raz-
stavi v New Yorku, a moram 
reči, da so tokrat drugi našli 
mene. Galerija, ki ima zapo-
slenega človeka, ki po različ-
nih portalih na internetu išče 
zanimive umetnike po vsem 
svetu, me je povabila na sku-
pinsko razstavo z naslovom 
Nebo in zemlja. Razstavlja-
li bomo izbrani avtorji, vsak 
s po nekaj deli, sama se bom 
predstavila s štirimi slikami 
srednjega formata. Razstava 
bo prodajna.«

Ste sami določili ceno sli-
kam?

»Dali so mi na izbiro, pa 
sem odločitev prepustila 
njim, saj veliko bolje pozna-
jo tamkajšnji trg umetnin. 
Njihova merila so drugačna 
kot naša, ki jih obremenju-
je naš prostor, kjer trg ume-
tnin tako rekoč ne deluje.«

Kaj menite o odnosu Sloven-
cev do likovne umetnosti?

»Tu ne gre dajati nekih 
posplošenih ocen, češ eni 
imajo denar, pa niso za ume-
tnost, drugi, ki so za umet-
nost, pa ga nimajo. Kot sem 
rekla, mislim, da trg ume-
tnin pri nas res ne deluje, 
zato se moramo umetniki 
sami boriti za lastno pred-
stavljanje, bodisi na internet-
nih portalih bodisi na razsta-
vah v galerijah. Rada razsta-
vljam, saj tako lahko vsake 
toliko časa pokažem, kaj sem 
novega ustvarila. Je pa res, da 
sama ne delam samo zato, da 
bi prodala. To še najmanj, saj 
delam zato, ker to, kar delam, 
tudi čutim in živim. Kar so 
moje slike, sem jaz.«

In svet, ki je, postaja vse bolj 
»čuden« ...

»Temu se ne pustim pre-
več vplivati. Živim v svojem 
svetu, ki je lep, ker si take-
ga tudi sama naredim. Seve-
da se me stvari, ki se doga-
jajo v svetu, dotaknejo, a 
jih poskušam pustiti zunaj. 
Saj poznate tisto o do polo-
vice napolnjenem kozarcu. 
Eni bodo rekli, da je kozarec 
napol prazen, drugi, da je 
napol poln. Jaz sodim med 
slednje in tak je tudi moj pri-
stop do sveta.«

Umetniki so ustvarjali v svetlih in prostornih ateljejih.

V prijateljski »puščavski« družbi (od leve): Jan Valek, Maša Gala, Klemen Brun, Jože Šubic, 
Barbara Demšar, Ahmed Al Yafei, Aljaž Vidrajz
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P
rvi med izbranci je 
seveda Jože Pleč-
nik (1872–1957), 
ki je nagrado dobil 
1952 za svoj živ-

ljenjski opus. Na Gorenj-
skem je žal le neznaten del 
le-tega: Bežkova vila, arkade 
pri Rožnovenski cerkvi in 
pri Prešernovem gledališ-
ču, oboje v Kranju, in še več 
del po Gorenjskem. Pleč-
nik tu ni ustvaril svojih naj-
večjih del, zato pa celo vrsto 
manjših, a ravno tako izje-
mnih. Posebej bi omenil 
spomenik talcem v Dolen-
ji vasi v Selški dolini. Pleč-
nikov mlajši kolega Edvard 
Ravnikar (1907–1993) je bil 
nagrajen 1961, med drugim 
za nekatera odlična dela na 
Gorenjskem: stavbo tedan-
jega okraja v Kranju (1958, 
zdaj sedež mestne obči-
ne) ter za ureditev grobišč v 
Begunjah in Dragi. Za pri-
spevek k razvoju sloven-
ske arhitekture je bil 1966 
nagrajen radovljiški rojak 
in Plečnikov veliki tekmec 
Ivan Vurnik (1884–1971). 
V njegovem opusu velja za 
posebej odlično Letno kopa-
lišče v Radovljici, zgrajeno 
v letih 1932–1933, eno od 
del, »ki so dozorela prej kot 
sredina, ki ga je obdajala«; 
pozornost je vzbudila tudi 
njegova urbanistična študi-
ja za Bled. 

Arhitekt Stanko Kristl 
(1922), po rodu Prlek, je leta 
1970 dobil PN za novo šolo 
v Kranju, imenovano po 
pesniku. »Šola dr. Franceta 
Prešerna v Kranju pomeni 
v obsežnem delu arhitekta 
Stanka Kristla pomembno 
kvaliteto. V več kot desetle-
tnem samostojnem delu in 
iskanju osebnega izraza je 
pokazal kontinuirano rast 
svojega osebnega deleža 
in oblikovalske moči, ki je 
bila že povsem jasno izra-
žena v realizaciji poslov-
no-stanovanjskega objek-
ta v Velenju. Od te realiza-
cije pa do šole dr. Franceta 
Prešerna je arhitekt Stan-
ko Kristl razvijal svojo ose-
bno koncepcijo ter sposo-
bnost valorizacije elemen-
tov, ki lahko opredeljuje-
jo arhitekturno tvorbo kot 
posledico jasno izraženega 

osebnega stališča do prob-
lema. Šola je zasnovana na 
sodobnih konceptnih nače-
lih, v svoji dokončni izpel-
javi pa je rešena oblikovno 
enotno in predstavlja polno 
sozvočje koncepta s konč-
nim detajlom in prav tako 
popolno usklajenost kon-
cepcije prostora z zahteva-
mi funkcije. Posebna odli-
ka arhitekture tega objek-
ta leži v osnovnih ustvar-
jalčevih odločitvah, s kate-
rimi je povsem priznal pot-
rebo po skrajni ekonomiki 
gradnje in je na tej podla-
gi ustvaril poetično-racio-
nalen arhitekturni sistem, 
s katerim je lahko obvladal 
realizacijo tehnološko kon-
kretno, vsebinsko pa izred-
no domiselno in bogato.« 
To je značilno strokovno 
kritiško besedilo iz uteme-
ljitve ob podelitvi PN arhi-
tektu Kristlu. 

Kipar Frančišek Smerdu 
(1908–1964), rojen v Pos-
tojni, je 1949 dobil Prešer-
novo nagrado za Prešerna. 
Natančneje: za silni kip dr. 
Franceta Prešerna, ki stoji 
pred Prešernovim gledali-
ščem v Kranju. Še posebej 
se je na Gorenjsko oziroma 
na Kranj navezal Prešernov 
nagrajenec Lojze Dolinar 
(1893–1970), kipar. Nagra-
jen je bil 1969, za razstavo v 
Mestni galeriji v Ljubljani, 
1968; na njej je umetnik, 
znan po monumentalnih 
plastikah, predstavil intim-
nejšo plat svojega ustvarja-
nja – malo plastiko, risbe in 
grafike. V Kranju je v letih 
1959–1961 ustvaril mogo-
čni Spomenik revolucije. 
Njegovi socrealistični kipi 
so vtisnili trajni pečat Trgu 
revolucije, ki se zdaj ime-
nuje Slovenski trg. Avtor, 
rojen v Ljubljani, umrl v 
Ičićih pri Opatiji, je zadnja 
štiri leta svojega življenja 
preživel v gorenjskem glav-
nem mestu, kjer mu je obči-
na zgradila manjši atelje s 
stanovanjem.

Na Gorenjskem je tudi 
nekaj vrhunskih stvaritev, 
katerih avtor je arhitekt in 
slikar Boris Kobe (1905–
1981), Ljubljančan, nagra-
jen 1977. Njegov je spome-
nik internirancem v Pod-
ljubelju (1954), spomenik 
v Dražgošah, ilustracije za 

V tej galeriji si ogledamo nekaj izbranih del, ki so jih na Gorenjskem ustvarili Prešernovi nagrajenci. Izbrali smo 
tiste, ki so dobili »ta veliko« Prešernovo nagrado (PN) in katerih dela stojijo na prostem, to pa so predvsem 
stvaritve arhitektov in kiparjev …

Dela Prešernovih 
nagrajencev na Gorenjskem

Spomenik talcem v Dolenji vasi v Selški dolini, postavljen 1949–1950, je mojstrovina 
arhitekta Jožeta Plečnika. / Foto: Gorazd Kavčič

Spominski park NOB v Begunjah je leta 1953 uredil arhitekt Edvard Ravnikar. / Foto: Gorazd Kavčič

Grobišče talcev v Dragi pri Begunjah je leta 1953 uredil arhitekt Edvard Ravnikar. Gre za 
primer odlične umestitve spominskega obeležja v naravno krajino. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kopališče v Radovljici, mojstrovina arhitekta Ivana Vurnika, 
1932–1933. »Eleganten, konstruktivistično zasnovan 
železobetonski skakalni stolp je spominjal na skulpturo. 
Bazen je imel olimpijsko dolžino petdeset metrov, a je bil 
širok samo deset metrov. Kopališče je veljalo za izjemen 
primer radikalnega funkcionalizma v Srednji Evropi.« 

Roženvensko stopnišče vrh klanca, ki vodi s Sejmišča do cerkve Rožnovenske Matere božje 
v Kranju, je v letih 1954–1955 uredil arhitekt Jože Plečnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Palača Okrajnega ljudskega odbora Kranj (zdaj Mestne občine Kranj), 
zgrajena 1958–1960, velja za eno največjih mojstrovin arhitekta in 
Prešernovega nagrajenca Edvarda Ravnikarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenski trg v Kranju, nekdanji Trg revolucije, urejen leta 1961 po načrtih 
Marjana Tepine in z bronastimi plastikami kiparja in Prešernovega 
nagrajenca Lojzeta Dolinarja / Foto: Gorazd Kavčič

Spomenik dražgoški bitki, 1976. Vsi trije glavni avtorji spomenika – arhitekt Boris Kobe, 
kipar Stojan Batič in slikar Ive Šubic – so tudi Prešernovi nagrajenci. / Foto: Gorazd Kavčič

Tavčarjevo Visoško kroniko 
… Sledi še vrsta gorenjskih 
arhitektur, katerih avtor-
ji so prejeli nagrade Pre-
šernovega sklada. Arhitekt 
Janez Lajovic za realizaci-
jo hotela Prisank v Kranjski 

Gori (1965); Dušan Moš-
kon za Osnovno šolo Petra 
Kavčiča v Škofji Loki (1974); 
Ciril Oblak in Fedja Klavo-
ra za arhitekturo tovarne 
Gorenjska oblačila v Kranju 
in Letališča Brnik; skupina 

arhitektov Studio 7 v Biro-
ju 71 iz Domžal je bila 1979 
nagrajena tudi »za vztrajno 
iskanje specifičnega arhi-
tekturnega izraza z upoš-
tevanjem sodobnih mate-
rialov«, med drugim pri 

tovarni Toko in domu za sta-
rejše v Domžalah; Janez Biz-
jak, Marko Cotič in Dušan 
Engelsberger so 1980 preje-
li NPS za projekt kulturne-
ga doma Jožeta Ažmana v 
Bohinjski Bistrici; Kranjčan 

Milan Pogačnik 1983 za 
notranjo arhitekturo; arhi-
tekta Vesna in Matej Vozlič 
2007, med drugim za arhi-
tekturne rešitve večnamen-
ske dvorane v Medvodah … 
In še kaj bi se našlo.
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Za prispevek 
k razvoju 
slovenske 
arhitekture je bil 
1966 nagrajen 
radovljiški rojak 
Ivan Vurnik 
(1884–1971). 
V njegovem 
opusu velja za 
posebej odlično 
Letno kopališče 
v Radovljici, 
zgrajeno v letih 
1932–1933, eno 
od del, »ki so 
dozorela prej kot 
sredina, ki ga je 
obdajala« …
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P
rešeren. »Jaz ne 
grem nikdar iz 
domovine, da ne bi 
vzel vsaj Prešerna s 
seboj, in vam, mla-

di prijatelji, morem samo 
svetovati: omislite si njegovo 
knjigo, poglabljajte se van-
jo, in potem mi ni treba več 
reči, da se nikdar ne ločite od 
nje. Zakaj čim bolj se boste 
poglabljali v Prešernov svet, 
tem več lepote vam bo žare-
lo iz njega, tem več aktivnos-
ti vas bo vabilo vedno in ved-
no k njemu. In ljubili bos-
te Prešerna, kakor je vreden 
ta edinstveni duh. / Prešer-
na ljubiti pa se pravi, ljubiti 
lepoto in resnico in pravico; 
ljubiti slovenstvo brez šovi-
nizma in ljubiti človeštvo in 
vse narode brez hlapčevstva 
in poniževanja: enak z ena-
kim. Prešeren s svojo visoko 
knjigo, ki govori o človekol-
jubju, o bratstvu vseh naro-
dov, nam je pridobil pravico, 
stati v krogu kulturnega člo-
veštva kot majhen, a ne brez-
pomemben člen. Pomnite 
to vi, ki vas je usoda posta-
vila na periferijo slovenstva. 
/ Ljubiti Prešerna se pravi, 
ljubiti svobodo misli in bese-
de, svetovnega nazora in 
vere. Kdor se drži Prešerna, 
se drži prave mere in jasne 
harmonije, odmeta vnanji 
nakit, zavrača frazo in mu je 
samo do jedra. / Spoštovati 

Prešerna-pesnika in Prešer-
na-človeka, se pravi spošto-
vati človeško bedo in spoz-
nati pomen in potrebo trp-
ljenja za idejo. Prav pojmi-
ti Prešerna, se pravi pojmi-
ti sebe in vzeti svojo usodo 
nase, pa naj bo še tako brid-
ka, jo preizkusiti do zadnje-
ga grenca in jo premagova-
ti v pokorni službi vseob-
čega življenja. Umetnik ne 
more biti vsak, človek pa, ki 
po svoje verno in vdano služi 
narodu in človeštvu, je lahko 

vsak najmanjši izmed nas. / 
Zato še enkrat: Ljubite Pre-
šerna!«

Z gornjimi besedami je 
pred 140 leti rojeni pes-
nik Oton Župančič (1878–
1949) sklenil Besedo o Pre-
šernu mariborski mladini, 
govor na mladinski Prešer-
novi akademiji v Narodnem 
gledališču Maribor, 7. marca 
1926. Dvajset let pozneje je 
ob ponatisu govora v brošu-
ri Prešernov dan, naš kultur-
ni praznik (Ljubljana 1946) 

pripisal, da nima »kaj dosta-
viti«. Čeprav so medtem vse 
človeške vrednote »prišle na 
rešeto, in dosti plev je odne-
sel vihar razburkane dobe. 
Prešeren in njegovo delo 
pa žari čedalje svetleje in bo 
tudi za naprej slovenskim 
dušam zanesljiv vodnik na 
poti v bodočnost.« Župan-
čiča navajam iz dveh razlo-
gov. Najprej namesto razla-
ge, zakaj je prav Prešernov 
dan slovenski kulturni pra-
znik, ne nazadnje pa tudi 
zato, ker je njegove besede v 
uvodu k svoji knjigi o pesni-
ku (France Prešeren, 1977) 
uporabil pisatelj in gorenj-
ski rojak Niko Košir (1919–
2000). »Mnogo tehtnega in 
preudarnega je bilo že in bo 
še zapisano o pomenu Pre-
šernovega pesniškega dela, 
a težko, da je kdo tako pre-
prosto, jasno in neposred-
no, hkrati pa s takšnim spo-
štovanjem spregovoril o tem 
kot prav Oton Župančič, 
pesnik, ki se je po žlahtno-
sti, lepoti in zvočnosti pes-
niške besede najbolj pribli-
žal slavljenemu mojstru in 
vzorniku …«

Prešernov dan, sloven-
ski kulturni praznik, praz-
nujemo 8. februarja. Vsako 
leto, že od 1. februarja 1945, 
ko je obletnico pesnikove 
smrti za praznik razglasilo 

predsedstvo Slovenskega 
narodnoosvobodilnega sve-
ta (SNOS). Zakon o prazni-
kih in dela prostih dnevih v 
Republiki Sloveniji, ki ga je 
leta 1991 sprejela Skupšči-
na RS, vrh tega določa, da 
je Prešernov dan tudi dela 
prost dan; od takrat je med 
našim ljudstvom še bolj cen-
jen. Najbolj pogosti nači-
ni, s katerimi smo ta praz-
nik dejavno zaznamovali, so 
proslave in prireditve v kul-
turnih in drugih ustanovah, 
zlasti v šolah, objave v časopi-
sju, posebne oddaje na radiu 
in televiziji … Glavni dogo-
dek pa je vsako leto republi-
ška (od 1991 državna) pros-
lava, na kateri od 1947 pode-
ljujejo Prešernove nagrade 
za dosežke v umetniškem 
(sprva tudi znanstvenem) 
ustvarjanju.

Prešernove nagrade za 
Gorenjce

Prešernova nagrada je 
»slovensko državno priz-
nanje za najbolj kakovost-
na umetniška dela«. Pode-
ljevati so jo začeli po skle-
pu ministrstva za prosveto 
Narodne vlade Slovenije z 
dne 13. 2. 1946, prvič so jo 
podelili 8. februarja 1947. 
Do leta 1956 je bila to tudi 
nagrada za znanstvene dose-
žke; v letih 1956–1961 so od 
slednjih upoštevali samo še 
dela s področja humanisti-
čnih znanosti, od 1961, ko 
so »veliki« Prešernovi (PN) 
dodali še nagrade Prešerno-
vega sklada (NPS), se nagra-
de, imenovane po pesniku, 
podeljujejo le še za umetni-
ške stvaritve. Postopki izbi-
re nagrajencev in podeljeva-
nja nagrad nas tu ne zani-
majo, ogledamo si le najvi-
dnejše med nagradami, ki 
so jih prejeli gorenjski roja-
ki, oziroma nagrade za dela, 
ki se tako ali drugače tičejo 
Gorenjske. 

Tu se omejimo le na PN po 
posameznih področjih ume-
tniške ustvarjalnosti. Med 
znanstveniki je na prvem 
mestu Igor Tavčar (1899–
1965), sin pisatelja Ivana, 
ki je 1949 dobil PN za izvir-
ni učbenik interne medici-
ne. Železnikar Jakob Šolar 
(1896–1968) je pripadal 

Kdo so Gorenjci, ki so dobili Prešernove nagrade za svoje življenjsko delo? In kdo so še drugi Slovenci,  
ki so isto nagrado dobili za svoje stvaritve na Gorenjskem? Nas velike besede, izrečene o Prešernu in  
njegovih pesmih, še kaj ganejo? 

Prešernove nagrade  
in Gorenjci

Prešernov nagrajenec Ivan Vurnik z družino, 1935. Na sliki: žena Helena, hčerka Mira in sin 
Niko, ki so ga leta 1942 v Ljubljani ubili Italijani. / Foto: Wikipedija

Podelitev Prešernovih nagrad, 8. 2. 1961. Z leve: Mile Klopčič, Dragotin Cvetko, Vladimir 
Skrbinšek in Edvard Ravnikar. Slednji je nagrado dobil tudi za »arhitektonsko oblikovanje 
okrajnega središča v Kranju« in za grobišče v Begunjah. / Foto: Wikipedija

»Prešerna ljubiti 
pa se pravi, 

ljubiti lepoto 
in resnico in 

pravico; ljubiti 
slovenstvo brez 

šovinizma in 
ljubiti človeštvo 

in vse narode 
brez hlapčevstva 
in poniževanja: 
enak z enakim 

… Zato še 
enkrat: Ljubite 

Prešerna!« 
(Oton 

Župančič)
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»Govorica, 
v kateri so 
se dotlej 
sporazumevali 
samo tisti, ki so 
služabniškega 
stanu, je v 
Prešernovem 
stihu postala 
sredstvo za 
izražanje 
najnaprednejših 
misli dobe, 
v kateri so 
se prebujali 
evropski narodi 
ter trgali okove 
fevdalizma.« 
(Boris Ziherl)

skupini petih znanstveni-
kov, ki je bila nagrajena iste-
ga leta za znanstveno delo 
pri Slovenskem pravopisu. 
Boris Ziherl (1910–1976), v 
Trstu rojeni publicist škofje-
loškega rodu, je 1950 dobil 
PN za razpravo o France-
tu Prešernu in še eno 1958. 
Radovljičan Ciril Rekar 
(1901–1989) jo je dobil za 
delo na področju metalur-
gije. Blejčan Josip Plemelj 
(1873–1967), v svojem času 
prvak med slovenskimi 
matematiki, je bil nagrajen 
1954. Kranjčan Fran Novak 
(1908–1999), ginekolog, je 
bil nagrajen 1955 za novo 
različico Wertheimove ope-
racije raka na materničnem 
vratu. Železnikar France 
Koblar (1889–1975), nagra-
jen dvakrat, 1951 in 1969, za 
literarno-zgodovinski opus 
… 

Med likovniki so si PN pri-
služili: slikar Gabrijel Stupi-
ca (1913–1990), Dražgošan, 
jo je dobil trikrat, leta 1948, 
1957, 1981; slikar France 
Mihelič (1907–1998), Vir-
mašan, prav tako trikrat, 
1949, 1955, 1965; kipar Ivan 
Zajec (1869–1952), po očetu 
Sovodenjčan, avtor Prešer-
novega spomenika na Tro-
mostovju v Ljubljani, 1950; 
umetnostni zgodovinar 
France Stele (1886–1972), 
Tunjičan, 1966; arhitekt 
Ivan Vurnik (1884–1971), 
Radovljičan, 1966; slikar 
Maksim Sedej (1909–1974), 
Dobračevec (Žiri), 1967; sli-
kar Miha Maleš (1903–
1987), Kamničan, 1977; sli-
kar Ive Šubic (1922–1989), 
Hotoveljčan, 1979. 

Glasbeniki: dirigent Samo 
Hubad (1917), po očetovem 
rodu iz Povodja pri Skaru-
čni, nagrajen 1948; oper-
na pevka Valerija Heybal 
(1918–1994), Kamničan-
ka, 1949; skladatelj Uroš 
Krek (1922), nagrajen tri-
krat, 1948, 1953 in 1992; 
pianist Anton Trost (1889–
1973), Vodičan, 1949; oper-
ni pevec Friderik Lupša 
(1908–1986), Retenjčan, 
1951; skladatelj in glasbeni 
pedagog Pavel Šivic (1908–
1995), Radovljičan, 1975

Književniki: Vladimir 
Pavšič alias Matej Bor (1913–
1993), Grgarec, ki je živel 
največ v Radovljici, nagrajen 
dvakrat, 1947 in 1952; pisa-
telj Fran Sal. Finžgar (1871–
1962), Brezničan, 1951; 
pisatelj Fran Albreht (1889–
1963), Kamničan, 1960; 
pisatelj Pavle Zidar (1932–
1992), Jeseničan, 1987; pisa-
telj in dramatik Rudi Šeli-
go (1935–2004), Kranjčan, 
1989; pisatelj Vladimir Kav-
čič (1932–2014), Pogarec iz 
Poljanske doline, 2014

Gledališčniki: drama-
tik in režiser Dušan Jova-
nović (1939), Ljubljančan, 
živel tudi na Bohinjski Beli, 

nagrajen 1990; igralka Mile-
na Zupančič (1946), doma 
na Bohinjski Beli, 1993. In 
med filmarji: režiser Fran-
ce Štiglic (1919–1993), Kra-
njčan, 1962

S Prešernovo nagrado 
nagrajeni prišleki

Nadaljujemo z listanjem 
po seznamu umetniških in 
drugih ustvarjalcev, ki so 
dobili nacionalno Prešer-
novo nagrado (PN) za dela, 
ustvarjena na Gorenjskem. 
Ti avtorji sami niso Gorenj-
ci, v naše kraje jih je zanes-
la njihova življenjska oziro-
ma ustvarjalna pot. V Gale-
riji teh Snovanj si ogleda-
mo s PN nagrajena dela, ki 
so jih tu ustvarili slovenski 
arhitekti. Na Gorenjskem je 
tudi nekaj vrhunskih stvari-
tev, katerih avtor je arhitekt 
in slikar Boris Kobe (1905–
1981), Ljubljančan, nagra-
jen 1977. Njegov je spome-
nik internirancem v Pod-
ljubelju (1954), spomenik 
v Dražgošah, ilustracije za 
Tavčarjevo Visoško kroni-
ko …

Zdaj poglejmo še druga. 
Dokler so PN dobivali še 
znanstveniki, so jo nekateri 
tudi za svoja gorenjska dela. 
Inženir Janko Sketelj (rojen 
1909 v Trstu), denimo, stro-
kovnjak za sanitarno hid-
rotehniko, je bil nagrajen 
leta 1950 »za organizacijo 
in delo Instituta za zdravs-
tveno hidrotehniko, zlasti v 
kemičnem in hidrobiološ-
kem laboratoriju tega insti-
tuta«. Prav on je bil prvi med 
raziskovalci, ki so z meritva-
mi ugotavljali in spremlja-
li onesnaženost Blejskega 
jezera. Leta 1951 pa je aka-
demik Anton Melik (1890–
1966), geograf, rojen v Črni 
vasi na Ljubljanskem barju, 
dobil PN za delo Planine v 
Julijskih Alpah.

Zanimivo je prebrati, za 
kaj je bil 1952 nagrajen Sre-
čko Tič (1914–2004): »za 
režisersko delo s kolektivom 
industrijske šole na Jese-
nicah«! Z dijaki iz železar-
ske šole, amaterji Mestnega 
gledališča Jesenice in dijaki 
Gimnazije Jesenice so med 
drugim uprizorili Linharto-
vega Matička. Kdo je bil ta 
ustvarjalni mož? Rodil se je 
na otoku Veli Iž pri Zadru, 
kjer je bil oče žandar. Postal 
je učitelj in v tistem obdob-
ju služboval na Jesenicah 
(1941–1954), po PN je postal 
poklicni gledališčnik, reži-
ser in scenograf, v Ljublja-
ni in Kopru. Tudi na Jese-
nice se je vrnil in bil v letih 
1968–1971 ravnatelj Gleda-
lišča Toneta Čufarja. 

Kulturno podobo Kranja 
je s svojim bivanjem v njem 
obogatil pisatelj Rudi Šeligo 
(1935–2004). Rodil se je na 
Sušaku pri Reki, v Kranj je 

prišel kot predavatelj statis-
tike na šoli, ki se zdaj ime-
nuje Fakulteta za organi-
zacijske vede. PN je dobil 
1989, »za dramska in proz-
na dela«.

Zanimivo (le naključno?) 
se mi zdi dejstvo, da so štir-
je novejši dobitniki nacio-
nalne PN stalno ali občasno 
prebivali v bližini Prešerno-
vega rojstnega kraja. V Brez-
nici je imel svojo hišo slikar 
Janez Bernik (1933–2016), 
po rodu Ljubljančan. Nagra-
jen je bil 1981, »za likovne 
stvaritve v zadnjih letih«. 
Dramatik in režiser Dušan 
Jovanović se je rodil 1939 v 
Beogradu, PN je dobil 1990, 
»za dramski in režijski opus 
v zadnjih letih«. Pot življen-
ja ga je navezala na Gorenj-
sko, kjer je našel svoj drugi 
dom na Bohinjski Beli. To 
se seveda ne bi zgodilo, če 
tu ne bi živela igralka Mile-
na Zupančič (1946), doma-
činka, sicer tudi sama Pre-
šernova nagrajenka 1993, 
»za vloge, odigrane v sloven-
skih gledališčih in filmih«. 
Kdo si jih ne bi zapomnil! 
V Zabreznici si je svoj dru-
gi dom ustvaril še en vrhun-
ski ustvarjalec, slikar Andrej 
Jemec (1934). Tudi on je po 
rodu Ljubljančan, PN pa je 
dobil 1994, »za dosedanji 
opus«. – Tile kraji pod Sto-
lom morajo res imeti pose-
bno močni genius loci! Če 
ne bi bilo dobrega duha teh 
krajev, iz njih in v njih ne bi 
bilo toliko vrhunskih ustvar-
jalcev. 

Prešernovi nagrajenci  
o Prešernu

»Izza kapelice je tedaj pla-
nil mladenič in se ustavil ob 
Prešernovem grobu. Za tre-
nutek je strmel v napis, nato 
je padel na kolena. Veter mu 
je kuštral lase. 'Odpusti!' je 
rekel. Nato je vstal in polju-
bil kamen na grobu. Solze so 
se mu udrle po licih, a obraz 
se mu je smehljal. 'Maščeval 
te bom. Ti si bil premehak. 
Jaz hočem biti trši. Do smr-
ti ti ostanem zvest!' / Šepetal 
je zavzeto in jasno, kakor bi 
stal pred živim, ljubljenim 
človekom. Lastne besede so 
mu bile v očito tolažbo, kaj-
ti naenkrat so se mu smejale 
oči, rosne od solz. Sebi se je 
smejal in svoji obljubi. Ved-
no mu je mrzelo razkrivan-
je misli in čustev. Iz trdega 
ljudstva je bil in nikdar mu 
ne bi bil rad nezvest. Nje-
govo srce pa je bilo veselo. 
Doma in v šoli je bil obdan 
od tovarišev, ki so šli za nje-
govo šalo in pesmijo, kakor 
ovce za vodnikom. Toda tu 
na Prešernovem grobu ni 
mogel krotiti kipeče duše. 
Čakal je, da so se vsi razgu-
bili. Hotel je biti sam z njim. 
Saj se ga je komaj spomin-
jal živega. Nekoč v prvi šoli 

mu je pokazal starejši sošo-
lec Drmalov Janez debe-
lega, gosposko oblečene-
ga človeka s trudnim, veli-
kim obličjem, obdanim od 
dolgih, osivelih las. Upog-
njen je hitel po ulici in se ni 
menil za nikogar. 'Ali si ga 
videl?' ga je vprašal Janez. 
'To je on.' 'Kdo?' je zastr-
mel v vznemirjeni tovarišev 
obraz. 'Dohtar Prešeren,' je 
odgovoril Janez. 'To je pra-
vičen in svet človek, zato ga 
sovražijo birokratje in terci-
jalke.' / Takrat je že prebral 
Čbelico in Novice. Bil je ran-
jen od telesnega prebujan-
ja in prvih plahih poizkusov 
– zapeti svojo pesem. Toda 
prav Prešernove pesmi iz 
Čbelice so ga tiščale k tlom. 
Če je mogoče tako doživljati 
in peti, kaj hoče on s svojim 
nebogljenim jecljanjem? Na 
prijateljeve besede je hotel 
steči za Prešernom, da bi 
videl, kakšen mora biti člo-
vek, da sta mu tako pokorna 
čustvo in beseda. Toda pes-
nika že ni bilo in zbegan se 
je poslovil od tovariša z mot-
no podobo človeka, ki se mu 
je zdel tuj in velik gost v vsa-
kdanjem ljubljanskem oko-
lju.«

Kaj mislite, kdo naj bi bil 
ta nadobudni mladenič ob 
Prešernovem grobu? Fran 
Levstik, a ne toliko v dejan-
skosti kot v domišljiji profe-
sorja Antona Slodnjaka, ki je 
leta 1946 izdal roman Pogi-
ne naj – pes in zanj 1948 
dobil Prešernovo nagra-
do (PN). Anton Slodnjak 
(1899–1983), ki je bil doma 
iz Slovenskih Goric, je bil 
tudi sicer velik prešernoslo-
vec. Ko mu je bilo naročeno, 
naj napiše geslo o Prešernu 
za Slovenski biografski lek-
sikon, je iz tega nastala cela 
študija (France Prešeren, 
1952). Monografija Prešer-
novo življenje je izšla 1964, 
že 1938 (in pozneje še več-
krat) pa znameniti roman o 
Prešernu z naslovom Neiz-
trohnjeno srce. Slodnjakovo 

pisanje o Prešernu zmo-
re velik razpon, od eksakt-
ne literarne zgodovine do 
romansirane biografije.

»Sto let je minilo, odkar je 
umrl človek, ki tvori s svojim 
delom zgodovinski mejnik 
v razvoju slovenskega ljud-
stva iz ljudstva neomikanih 
tlačanov v narod, sposoben 
kulturnega tekmovanja z 
vsemi ostalimi narodi Evro-
pe. Govorica, v kateri so se 
dotlej sporazumevali samo 
'tisti, ki so služabniškega 
stanu', je v Prešernovem sti-
hu postala sredstvo za izra-
žanje najnaprednejših mis-
li dobe, v kateri so se prebu-
jali evropski narodi ter trga-
li okove fevdalizma. Iz oro-
dja za idejno utrjevanje hla-
pčevskega položaja sloven-
skih ljudi, kar je slovenska 
govorica bila v rokah met-
ternichovskih narobe-pro-
svetljencev, se je slovenski 
jezik v Prešernovem stihu 
izpremenil v orodje nacio-
nalnega osveščenja sloven-
skih ljudi, dviganja njiho-
ve plebejske zavesti, njiho-
vega prepajanja z idejami 
antifevdalnega humanizma 
in revolucionarnega demo-
kratizma. Žerjavica, ki sta jo 
Linhart in Vodnik za sloven-
sko zemljo otela francoske-
mu žarišču tedanje revolu-
cionarne misli, se je v Pre-
šernovem stihu razgorela v 
plamen. Temu plamenu je 
dajala žar do tistih dob naj-
višja skladnost med pesni-
kovo idejo in med objekti-
vnimi razvojnimi težnja-
mi, med pesnikovim hote-
njem ter temeljnimi intere-
si slovenske zemlje in ljud-
stva.« – Ta odstavek pa je pa 
iz razprave France Prešeren 
– pesnik in mislec. Napisal 
jo je Boris Ziherl, izšla je 
1949, 1950 pa je avtor zan-
jo dobil PN. Slodnjaka in 
Ziherla navajamo kot pri-
mera povsem različnega 
pristopa k pisanju o Prešer-
nu v besedilih, za kateri sta 
avtorja dobila PN.

Pisatelj Vladimir Kavčič je Prešernovo nagrado za 
življenjsko delo dobil leta 2014. Njegovo zadnje pogovorno 
srečanje z rojaki je bilo 16. maja 2014 v Muzeju Žiri. 
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Igor Kavčič

Če je Klopotec glasbena založ-
ba za prefinjen glasbeni okus, 
mar ni klopotec tisto ropotalo, 
ki odganja ptiče iz vinograda? 
»Najprej sem ime založbe 
zaradi večje prilagodljivos-
ti mednarodnemu prostoru 
mislil poimenovati z angleš-
kim imenom, pa mi je glas-
benica Maja Osojnik rekla, 
naj vendarle dam slovensko 
ime. Na misel mi je prišel klo-
potec, češ free džez, ki ga naj-
več poslušam, tudi večino lju-
di odganja. Pri klopotcu mi 
je všeč tudi to, da deluje sam, 
da ga nihče ne vrti, ampak je 
''na veter''. Tak je tudi pravi 
free džez, zvoke proizvaja gle-
de na okolico. Tujci ime izgo-
varjajo klopotek in se potem 
malo smejimo.«

Preden ste postavili Klopo-
tec, sta v vašem »vinogradu« 
uspevala matematika in pro-
gramska oprema … 

»V šoli mi je bila matema-
tika všeč, ker se mi je ni bilo 
treba učiti. Govorim o prakti-
čni matematiki. Na Fakulteti 
za naravoslovje in tehnologi-
jo sem potem končal prvo sto-
pnjo, dobil sem hčer in v tis-
tem času igral tudi košarko – 
devet let pri Triglavu, s kate-
rim smo dve leti igrali celo v 
takratni drugi jugoslovanski 
ligi. Kot inženir računalničar 
za telefonske centrale sem 
se zaposlil v Iskri Telemati-
ki in si po nekaj letih želel v 
Iskro Delto. Ko sem na zače-
tku osemdesetih let izdelal 
računalniški program ABC 
za učenje črk za otroke, ki je 
dobil prvo nagrado na prvem 
računalniškem tekmovanju 
revije Bit, se je razvedelo zame 
in so v Delti sami povprašali 
po meni. Štiri leta sem delal v 
razvoju računalniške grafike, 
ker pa se je firma začela pota-
pljati, si nas je nekaj novo delo 
našlo v podjetju Info center v 
domačem Kranju. Leta 1991 
smo ustanovili podjetje Info-
net, ki je bilo zelo uspešno in v 
okviru IT-podjetja SRC uspe-
va še danes. Trije smo podjet-
je skupaj ustvarili in ga skupaj 
tudi prodali.« 

Sta šele potem fotografija 
in glasba v vašem vsakdanu 
prišli prav do izraza?

»Že prej sem imel rad 
glasbo, odkar sem prenehal 
s košarko, sem glasbo veliko 
poslušal, manj pa hodil na 

koncerte, ker ni bilo denarja 
za to. Ko je ta prišel, sem naj-
prej kupil malo boljši fotoa-
parat in začel fotografira-
ti. Nabavil sem si tudi sne-
malno napravo, tako imeno-
vani DAT, ter dva mikrofo-
na in sem večkrat na koncer-
te skrivaj posnel. Hkrati sem 
počasi začel razvijati domači 
avdio sistem, saj mi je kvali-
teta poslušanja glasbe posta-
jala vse pomembnejša.«

A kljub vsemu – žive koncer-
tne posnetke je vendarle tež-
ko primerjati s studijskimi? 

»Moje glavno vodilo je bilo 
poslušati dobro posneto glas-
bo. Bil sem na ogromno kon-
certih in sem potem doma 
poslušal ploščo s studijskim 
posnetkom taiste glasbe, pa 
ni bilo dobro. Da je bilo v živo 
boljše kot na plošči, je bila 
dodatna spodbuda, da sem 
začel izboljševati sistem za 
snemanje v živo. Rasel je moj 
domači avdiofilski sistem, na 
policah je bilo vedno več zgo-
ščenk, krog ljudi, ki se ukvar-
jajo s podobnimi stvarmi, se 
je vedno bolj širil. V naših dru-
ženjih sem prihajal do kvalite-
tnih hi-fi komponent – s tem 
bi lahko rekel, sem začel poslu-
šati drugačne zvoke – posebno 
na ploščah z živimi posnetki. 
Tako sem koncerte začel sne-
mati profesionalno.«

Tako enostavno. Pred kon-
certom ste postavili maj-
hne mikrofone okrog odra 
in vklopili snemanje, ko se 
je koncert začel?

»Šel sem v prvo vrsto, nas-
tavil mikrofone, snemalno 
napravo in začel snemati, ko 
se je začela muzika. Glasbe-
niki običajno niso imeli nič 
proti, free džezisti pa sploh 
ne. Kot sem rekel, sem sča-
soma tudi izpopolnil sne-
malno opremo in posnetki 
so bili vedno boljši. Če nare-
diš svoj zvok in se ne prilaga-
jaš množici poslušalcev, kot 
se vse velike založbe, lah-
ko narediš lasten avdiofilski 
zvok. To je moj moto. Kva-
litetno poslušanje glasbe mi 
veliko pomeni. Ko pridem 
domov s koncerta, grem vča-
sih najprej v studio in poslu-
šam, kaj sem posnel. Čudo-
vito je podoživeti koncert, 
ko poslušaš glasbo in dober 
posnetek hkrati.«

Ko ste si v domači hiši uredi-
li studio, ste torej vedeli, da 

se boste ukvarjali tudi z glas-
benim založništvom? Pod 
številko ena je zgoščenka 
harmonikarja Jureta Torija 
s triom ...

»Nikoli nisem prišel do toč-
ke, ko bi si rekel, zdaj se bom 
pa ukvarjal z glasbenim zalo-
žništvom. Vse se je dogajalo 
zelo spontano. Prvi je bil res 
Jure Tori. Ker sva bila že prej 
v navezi, je padla ideja, da pos-
namem Tori trio, in kmalu 
smo zamisel uresničili v klu-
bu Creinativa. Tako je nasta-
la prva uradna plošča založbe 
Klopotec. Za njim se je ogla-
sil harmonikar Marko Hat-
lak, ki sem ga posnel v cer-
kvi v Crngrobu, in tako nap-
rej. Naj dodam, da sva z Jure-
tom pripravila kar nekaj izdaj 
in še vedno delava, posledič-
no tudi s skupino Orlek, kate-
re član je.«

Kaj menite, da je tisto, kar 
glasbenike privlači k izdaja-
nju zgoščenk pri vas, ne pa 
pri kakšni večji založbi z bolj 
razvejano prodajno mrežo?

»Mislim, da je prvo dejstvo, 
da izdajam veliko plošč s pos-
netki koncertov oziroma igra-
nja v živo. Če glasbeniku pri-
deš zastonj z vrhunsko opre-
mo posnet njegov koncert v 
živo, je to zanje vsekakor pri-
vlačno. Gre namreč za glasbe-
nike, ki niso v središču pozor-
nosti in ne služijo na veli-
ko. Vsekakor pa igrajo dob-
ro glasbo. Snemanja v živo so 
pač moja dobra volja in glas 
o takem načinu dela se hitro 
razširi. Ker založba ni delo za 
moje preživetje, se z glasbeni-
ki tudi hitro lahko dogovorim 

za izdajo zgoščenke in finanč-
ne podrobnosti. Včasih dobim 
določeno število zgoščenk 
za prodajo, včasih pa se sam 
odločim za financiranje izda-
je v celoti. Različno, vedno pa 
v obojestransko zadovoljstvo, 
moje in glasbenika. Sodelu-
jem tudi z oblikovalci in risar-
ji, tako domačimi kot tujimi, 
in vsi nekako poslujemo na 
podoben način, zato ker to radi 
počnemo in nam v prvem pla-
nu ni zgolj zaslužek.«

Vse je videti tako enostavno. 
Kako prihajate do vseh teh 
kontaktov in poznanstev?

»V zadnjih letih snemam 
tudi manjše džezovske festi-
vale v Avstriji in Italiji, tam 
sklepam poznanstva z mno-
gimi glasbeniki, ki izkažejo 
tudi interes za izdajo živih 
posnetkov na zgoščenkah. 
Lani sem izdaj skoraj dvaj-
set plošč, v prvem mesecu 
letos šest, ki so bile priprav-
ljene že v lanskem letu. Zdaj 
sem pri številki 78, od tega 
jih je vsaj polovica iz tujine.«

Trg z zgoščenkami danda-
nes ni ravno cvetoč, mar ne?

»Zgoščenke se danes ne 
prodajajo tako kot pred leti. 
Velike založbe zanimajo pred-
vsem velika imena, ki prinese-
jo velike zaslužke. Pri džezu in 
free džezu ne moremo govori-
ti o tem. Kot sem rekel, odpi-
rajo se poznanstva, in če opra-
viš dobro, če si fer do glasbe-
nikov in jim je tvoj način dela 
všeč, potem ne manjka razlo-
gov za sodelovanje. Sam sem 
karseda odprt za dobro glasbo 
in mi zaslužek ni prva stvar. 

Pomembno je, da pokrijem 
stroške, če kaj ostane, je pa tudi 
v redu. Zadnja leta na festivale 
hodimo vsi trije, z mano gres-
ta tudi žena Valentina in naj-
mlajša hči, devetletna Zarja. 
Pri enem mesecu je bila prvič 
na festivalu v Krminu, ki letos 
praznuje svojo dvajsetletnico, 
za katero sem pripravil tudi 
posebno izdajo Povezave.«

Na koncertih pa ne snemate 
le glasbe, ampak nastopajo-
če beležite tudi v sliki. Kdaj 
vam uspe posneti še odlične 
fotografije?

»Običajno pripravim vse 
za snemanje, na naprave 
potem pazi Valentina, sam 
pa še fotografiram. Moja 
fotografija je predvsem kon-
certna, prav tako ''v živo'', 
spontana, brez poziranja.« 

Na spletni strani Klopot-
ca si glasbene zvrsti sledijo 
po vrstnem redu džez, etno, 
rok, klasika ... je to tudi vaš 
vrstni red?

»Niti ne. Klasika je na kon-
cu, ker jo je v programu zalo-
žbe najmanj. Kar se glasbe 
tiče, nimam nobene pose-
bne preference. Je pa res, 
da v zadnjem času vse bolj 
poslušam elektronsko glas-
bo. Mislim, da moraš glasbi 
pustiti prostost – ob posluša-
nju različne glasbe prihajaš 
do sebe, če si za to seveda pri-
pravljen. Včasih te kakšna 
muzika zares ''pribije'', spet 
drugič imaš glasbo za zvo-
čno kuliso. Sam imam rad 
minimalizem v glasbi. No, 
med vinilkami boste našli 
tudi Avsenike.«

Iztok Zupan, doma s Posavca, ni glasbenik, a mu glasba pomeni več, kot si najbrž prizna. Je avdiofil, fotograf, ima 
snemalni studio in glasbeno založbo Klopotec. Posluša različne glasbene zvrsti, ni pa mu vseeno, kako posluša.

V živo je več kot le glasba
Iztok Zupan, avdiofil in fotograf

Iztok Zupan v družbi flavtista Massima De Mattie, vodje kvarteta Suono Madre, ki ga je 
julija lani snemal in fotografiral na koncertu v Vidmu. / Foto: Luca A. d'Agostino 

»Kvalitetno 
poslušanje 

glasbe mi veliko 
pomeni. Ko 

pridem domov 
s koncerta, 

grem včasih 
najprej v studio 

in poslušam, 
kaj sem posnel. 

Čudovito je 
podoživeti 
koncert, ko 

poslušaš 
glasbo in 

dober posnetek 
hkrati.«



www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Od petka do petka
Meja s Hrvaško dvostranski,  
a tudi evropski problem; lani več 
ilegalnih prehodov ... Stran 24

Glasova preja
Prihodnost Gorenjskega glasa: 
eno z drugim – lokalno in 
digitalno ... Strani 26, 27

MultiKulti
Pilljae Kim – ljubezen jo je 
iz Južne Koreje pripeljala na 
Gorenjsko. Stran 28

Aleš Senožetnik

Umetnost sokolarstva izha-
ja iz prostranih step osrednje 
Azije, kjer so lovci že pred šti-
rimi tisočletji uporabljali ptice 
ujede za lov manjšega plena. 
Čeprav je danes sokolarjem v 
pomoč tudi sodobna tehnolo-
gija, pa se bistvo umetnosti, ki 

povezuje iznajdljivost človeka 
z izjemnimi lovskimi sposob-
nostmi ptice ujede, vse odtlej 
ni spremenilo.

»Človek goji veliko vrst div-
jih živali, a vsem je ustvaril 
umeten habitat, ki ni v skla-
du z njihovimi potrebami. So-
kolarstvo izvira iz drugačne fi-
lozofije. Resda je ptica tvoja, a 

ji kot lastnik omogočiš, da živi 
skoraj tako kot v naravi. Pros-
to leti in lovi, v tem smislu je to 
najboljši približek tistemu, kar 
bi moral človek živali nuditi za 
dobro življenje,« o sokolar-
stvu pripoveduje Roman Sa-
vič, medtem ko se v sončnem 
januarskem jutru skupaj s tre-
mi sokoli selci in ptičarjem 
Erosom odpraviva na poljske 
ravnice nedaleč od Poženika 
pri Cerkljah.

Tokrat bodo sokoli le »treni-
rali«. Roman Savič v ta namen 
z vrvico na dron namesti vabo 
in napravo prek daljinske-
ga upravljavca dvigne v zrak. 
Ko prva samica vzleti z njego-
ve orokavičene roke, ne potre-
buje dolgo, da locira plen in 
ga visoko nad tlemi tudi uja-
me. GPS-naprava razkrije, da 
se je ptica vzpenjala s skoraj 
sedemdesetimi kilometri na 
uro. A to ni nič v primerjavi s 
hitrostjo, ki jo lahko doseže ta 
ujeda. Sokol selec namreč lovi 
v letu tako, da se vzpne visoko v 
nebo, nato pa plen – jerebice in 
drugo pernato divjad – ujame 
v strmoglavem naletu, v kate-
rem razvije hitrost tudi več kot 
tristo kilometrov na uro, s či-
mer je z naskokom najhitrej-
ša žival na planetu. 

Tehnike lova s sokoli so raz-
lične. Savič prakticira lov v tan-
demu s psom. Sokol se vzpne 
pod nebo, lovski pes pa prep-
laši pernato divjad na tleh, za-
radi česar ta vzleti. Ko sokol iz-
bere tarčo, z veliko hitrostjo 

strmoglavi proti njej in jo uja-
me v letu. Kot pravi Savič, je v 
povprečju uspešen v enem iz-
med štirih poizkusov. 

Savičevi sokoli letijo naj-
manj vsak drug dan. V 
nasprotju s splošnim prepri-
čanjem namreč ptice letijo le, 
ko je to potrebno – in ne kar tja 
v en dan. »V naravi je energi-
ja dragocena in nima smisla, 
da bi jo živali po nepotrebnem 
trošile. Sokol navadno leti le, 
ko išče hrano ali ko brani teri-
torij,« razlaga sogovornik, ki se 
ukvarja tudi z vzrejo sokolov.

Prav sokolarji so v sedem-
desetih letih pomagali k pre-
živetju te vrste ptic v Evropi 

in Severni Ameriki. Zaradi 
množične uporabe insektici-
da DDT je prihajalo do neplo-
dnosti, zaradi česar je prišlo 
do upada populacije. »Soko-
larji so imeli ptice in so jih zna-
li razmnoževati, zato so jih lah-
ko začeli vračati v naravo,« po-
jasnjuje sogovornik. 

Prav zaradi tega in dej-
stva, da ima pri nas sokolar-
stvo osemstoletno zgodovino, 
je presenetljivo, da se je soko-
larstvo šele pred nekaj leti za-
konsko uredilo in je ta dejav-
nost postala zakonsko dovolje-
na. Bojazni, ki so jih takrat iz-
ražali nasprotniki legalizacije, 
da bodo zaradi tega sokolarji 

jemali ptice iz narave, so neut-
emeljene. Sokolarji namreč lo-
vijo le z vzrejenimi sokoli, po-
leg tega pa so, tako kot Roman 
Savič, veliki ljubitelji narave s 
spoštljivim odnosom do živali.

Čeprav je sokolarstvo na-
čin lova in si v nekaterih delih 
sveta ljudje še danes na ta na-
čin iščejo hrano, pa se po do-
poldnevu, preživetim z Roma-
nom Savičem in njegovimi 
tremi sokoli, zdi, da gre pri tej 
starodavni veščini, ki je z razlo-
gom tudi pod Unescovo zašči-
to, predvsem za pristen stik z 
naravo in občudovanje teh ve-
ličastnih plenilcev v njihovem 
naravnem okolju.

Sokolarstvo – starodaven 
način lova
Sokolarstvo je tisočletja stara veščina lova, s katero pa se danes ukvarja le peščica ljudi. Med njimi je tudi veterinar Roman Savič iz Poženika 
pri Cerkljah, ki se ukvarja tudi z vzrejo teh plemenitih ptic.

Roman Savič z enim od sokolov

Sokoli so pri lovu v povprečju uspešni v enem izmed štirih 
poizkusov.

Sokolarjenje navadno poteka v tandemu z lovskim psom.



petek, 9. februarja 201824

Od petka do petka

Simon Šubic

Dvostranski, a tudi 
evropski problem

Predsednik Evropske ko-
misije Jean-Claude Juncker 
je ta teden v Evropskem par-
lamentu dejal, da je spor o 
meji med Slovenijo in Hr-
vaško dvostranski problem, 
a tudi problem EU, ki ga je 
treba nujno rešiti. Ob tem je 
dodal, da je komisija v sporu 
ponudila pomoč, a je še no-
bena država ni sprejela. Slo-
venski premier Miro Cerar 
je kasneje Junckerjeve bese-
de, da Slovenija ni priprav-
ljena sprejeti pomoči Bru-
slja pri implementaciji od-
ločbe, zanikal. Po njegovih 
besedah je ravno nasprotno, 
saj je Slovenija Evropski ko-
misiji zelo jasno povedala, 
da želi njeno pomoč pri do-
govoru s Hrvaško o imple-
mentaciji. Cerar je še pou-
daril, da kakršenkoli nastop 
predsednika Evropske komi-
sije Jeana-Clauda Juncker-
ja ne spremeni dejstva, da je 
Evropska komisija kot celo-
ta sprejela zelo jasno stališče 
in ga večkrat javno ponovila, 
da podpira implementaci-
jo arbitražne odločbe o meji 
med Slovenijo in Hrvaško 
in da je pri tem tudi priprav-
ljena pomagati. Predsednik 
republike Borut Pahor pa je 
dejal, da pričakuje odpravo 
nejasnosti ter nedvoumnost 
stališča Evropske komisije 
glede spoštovanja odločitve 

arbitražnega sodišča o meji 
med Slovenijo in Hrvaško. 
Po Pahorjevem mnenju gre 
zdaj za problem implemen-
tacije arbitražne odločbe, in 
ne problem določitve meje.

Lani precej več ilegalnih 
prehodov

Predsednik parlamentar-
ne komisije za nadzor ob-
veščevalnih in varnostnih 
služb Branko Grims je vče-
raj po zaprti seji, na kateri so 
obravnavali varnostne raz-
mere na območju Zahodne-
ga Balkana in Slovenije ob 
ponovnem odpiranju bal-
kanske poti za ilegalne mi-
grante, izrazil zaskrbljenost 
zaradi podatka, da so sloven-
ski policisti lani obravnava-
li 1930 nelegalnih prehodov 
državne meje, kar je sko-
raj 80 odstotkov več kot leto 
poprej. Po njegovih besedah 
tokrat pri t. i. balkanski poti 
ne gre za organiziran tok mi-
grantov, ampak prihaja do 
razpršenega toka, ki se mu 
priključujejo različne kri-
minalne združbe. Tako naj 
bi po navedbah pristojnih 
služb pot od Beograda do Tr-
sta stala 900 evrov, kar da se 
»praviloma plačuje z drogo 
in se torej razcveta kriminal 
v vseh oblikah«.

Dodal je še, da je v Grči-
ji danes okoli 60.000 ile-
galnih migrantov, ki iščejo 
možne poti naprej v EU, kar 
vpliva tudi na varnostni po-
ložaj v Sloveniji. Po njegovi 

oceni je izjemno skrb vzbu-
jajoča pot, ki se odpira pro-
ti Bosni, saj da gredo po 
njej najbolj radikalni posa-
mezniki. Grims je ob tem 
pohvalil vlado, ker ni odstra-
nila ograje z meje, saj se je 
izkazalo, da do večine ilegal-
nih prehodov prihaja na ob-
močjih, kjer ograja ni pos-
tavljena. 

Požar vstopil v politiko

Novinar in urednik sple-
tnega portala Požareport 
Bojan Požar se je podal v 
politiko. V torek so ga na iz-
rednem kongresu Liste za 
Maribor izvolili za predse-
dnika, nato pa stranko pre-
imenovali v Listo novinar-
ja Bojana Požarja. Požar je 
pojasnil, da se je za vstop v 
politiko odločil po lanskih 
zgodbah z Magno v Mari-
boru in Kemisom na Vrh-
niki. »Kot novinar lahko ne-
čednosti razkrivam, ne mo-
rem pa jih spreminjati,« je 
dejal. Stranka bo po novem 
sodelovala na nacionalnih 
in evropskih volitvah.

Dečka ostajata v 
rejništvu

Upravno sodišče v Ma-
riboru je prejšnji teden za-
vrnilo tožbo babice velenj-
skih dečkov zoper državo, 
ker ji ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve 
aprila 2016 ni dalo dovolje-
nja za opravljanje rejniške 

dejavnosti. Kot je poroča-
lo Delo, je sodišče med dru-
gim navedlo, da se strinja z 
oceno izvedenca, da babi-
ca ne bi zmogla dolgoročno 
uspešno opravljati vzgojne-
ga poslanstva. Sodba še ni 
pravnomočna, babičin odve-
tnik pa je že napovedal pri-
tožbo. Tožbo sta vložila tudi 
na Evropsko sodišče za člo-
vekove pravice v Strasbour-
gu, ki je zadevo že sprejelo v 
obravnavo, dodeljen ji je bil 
tudi prioritetni vrstni red. 
Naj spomnimo, da je Center 
za socialno delo Velenje bra-
tca, ki sta po umoru matere 
decembra 2015 v Velenju ži-
vela pri starih starših na Ko-
roškem, konec marca 2016 
namestil v rejništvo proti vo-
lji starih staršev. Inšpekcij-
ski nadzor je kasneje poka-
zal, da je bila odločitev stro-
kovna in zakonita ter v najve-
čjo korist otrok. 

Dan varne rabe interneta

Letošnji dan varne rabe 
interneta je v torek potekal 
pod sloganom Ustvarjaj, po-
vezuj in širi spoštovanje: pri-
jaznejši internet se začne s 
teboj. Kot so opozorili na 
spletni strani točke ozave-
ščanja o varni rabi interneta 
in mobilnih naprav Safe.si, 
uporabnik vsakič, ko objavi 
informacije na spletu, kjer 
jih lahko vidijo vsi, izgubi 
nekoliko svoje zasebnosti in 
dopolni svoj spletni ugled in 
digitalni odtis.

Več ilegalnih prehodov
Medtem ko se tudi na političnem parketu iščejo rešitve za implementacijo arbitražne odločbe o meji 
med Slovenijo in Hrvaško, so na njej lani obravnavali povečano število ilegalnih prehodov. 

Po besedah predsednika komisije za nadzor obveščevalnih 
in varnostnih služb Branka Grimsa je povečanje ilegalnih 
prehodov državne meje skrb vzbujajoče. / Foto: Gorazd Kavčič

Velenjska dečka po zavrnitvi tožbe njune babice zoper 
državo ostajata pri rejnikih. / Foto: Tina Dokl 

Vsaka objava na spletu uporabniku odvzame delček 
zasebnosti, so opozorili ob dnevu varne rabe interneta. 

Slovenci v zamejstvu (598)

Država jim plača učitelje
Višja šola za gospodarske 

poklice v Št. Petru pri Šen-
tjakobu v Rožu je ena naj-
starejših in najuglednejših 
zasebnih šol na Koroškem. 
Upravlja jo konvent šolskih 
sester, ki jih je v ta rožanski 
kraj leta 1908 povabil usta-
novitelj slovenske ljudske 
šole, šentjakobski župnik in 
zavedni Slovenec Matej Ra-
žun. Takrat so se namreč 
učitelji v ljudskih šolah sami 
odločali, ali bodo poučevali v 
slovenščini ali nemščini. Ve-
čina se jih je odločala za sle-
dnjo. Župnik Ražun pa je 
hotel šolo s slovenskim uč-
nim jezikom. 

Šentpetrska šola se je ob-
držala. Le med drugo sve-
tovno vojno ni delovala, ker 
so jo Nemci zaprli. Leta 1945 
so se sestre vrnile in obnovile 
šolo. Sledile so zahtevam in 

izzivom časa ter začele s ši-
viljskimi in gospodinjskimi 
tečaji in nato ustanovile eno- 
in kasneje triletno kmetijsko 
in gospodinjsko šolo, že leta 
1946 pa zasebni dvojezič-
ni otroški vrtec. Danes delu-
jeta v Št. Petru petletna višja 
šola za gospodarske poklice 
in enoletna strokovna gospo-
darska šola. V vseh letnikih jo 
obiskuje med 130 in 150 di-
jakinj in dijakov, ki prebiva-
jo v internatu. Med njimi jih 
je vedno več iz Slovenije. Že 
v prvem letu delovanja petle-
tnega šolanja jih je bilo sko-
raj tretjina. »Naša prednost 
je, da smo manjša, pregledna 
in urejena šola, v kateri vla-
da ustvarjalno vzdušje in 
kjer se med seboj vsi pozna-
mo. Naši maturantje so zara-
di veliko praktičnega znanja 
sorazmerno lahko zaposljivi. 

Zanimanje za našo šolo se 
povečuje, čeprav posebne re-
klame zanjo ne delamo. Ker 
so Jesenice pobratena obči-
na s Št. Jakobom, gremo na 
tamkajšnji šolski sejem pa 
tudi drugam, kamor nas po-
vabijo. Vsako leto, dan pred 
dnevom odprtih vrat, priredi-
mo Noč višjih šol, na katerem 
predstavijo svoje programe 
za naše dijake zanimive ko-
roške višje šole od Univerze 
v Celovcu do Pedagoške aka-
demije v Celovcu in strokov-
nih šol,« je povedal dolgole-
tni ravnatelj šentpetrske šole 
mag. Štefan Schellander. 

Ker je v Sloveniji veliko 
razprav o financiranju za-
sebnih konfesionalnih šol, 
me ja zanimalo, kako ima-
jo to urejeno na Koroškem. 
»Naša šola je zasebna kon-
fesionalna šola in način 

financiranja je v Avstriji ja-
sen. Učitelje in vzgojitelje v 
vrtcu, ki je del šole, nam pla-
ča država, za vse drugo ose-
bje in stroške delovanja pa 
mora poskrbeti vsaka šola 
sama. Nam pomagata ce-
lovška škofija in Mohorjeva, 
sicer se je pa treba znajti in 
prijavljati na različne razpi-
se. Če se znaš dobro pogaja-
ti, lahko na ta način dobiš do 
tretjine potrebnih sredstev. 

Moraš pa zagotoviti, da na-
ložba ne bo šla v nič in da 
bo šola še nekaj časa delova-
la. V Avstriji so namreč zad-
nja leta kar nekaj zasebnih 
šol zaprli. Koroško energet-
sko podjetje Kelag nam je že 
dvakrat pomagalo opremiti 
računalniško delavnico, po-
magajo pa nam tudi podjetja 
s področij, za katera se šolajo 
naši dijaki,« je povedal rav-
natelj Schellander.

Ravnatelj Višje šole za gospodarske poklice v Št. Petru mag. 
Štefan Schellander

Jože Košnjek
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (2)

Petinšestdeset let ohranjanja kulturne dediščine
V letu 1953 se je začela zgod-

ba ohranjanja kulturne dediš-
čine v Gorenjskem muzeju. 
Takrat se je naš muzej ime-
noval še Mestni muzej. Vodil 
ga je dr. Cene Avguštin. Svo-
je prve prostore je imel v Pre-
šernovi hiši, ki so jo takrat te-
meljito prenovili. To je bil tudi 
čas, ko so urejali okolico Pre-
šernovega spomenika ob Pre-
šernovem gledališču. Arhe-
ologi so tu naleteli na obsež-
no slovansko pokopališče in 
najdbe predali novemu mu-
zeju. Mestni muzej je od Ob-
činskega ljudskega odbora 
prevzel tudi dragoceno zbirko 
starih listin, ki so bile napisa-
ne od 14. stoletja naprej. Pred 
drugo svetovno vojno so bile 
namreč še vedno del kranj-
skega mestnega arhiva. 

Skrb za premično kultur-
no dediščino v Kranju ni sta-
ra le 65 let ali kakšno leto več. 

Kranjčani so želeli ustanoviti 
muzej že na začetku 20. sto-
letja. Takrat je bila Narodna 
čitalnica središče kulturnega 
dogajanja v mestu in hkrati 
tudi pobudnica za ustanovi-
tev krajevnega muzeja. Čital-
niški odbornik in predsednik 
Makso Pirnat je v letih 1907 
in 1908 predlagal, naj ga usta-
novi mestna občina. Predme-
te za muzej bi po zgledu Ško-
fjeločanov zbirali po kranj-
skih meščanskih družinah, 
z razstavljanjem le-teh pa za 
zbiranje navdušili okoliško 
prebivalstvo. Pirnatov pred-
log so mnogi podpirali, ven-
dar mestna oblast za ustano-
vitev muzeja ni imela poslu-
ha. Čitalnica je zaradi skopih 
finančnih sredstev leta 1908 
uspela pripraviti le eno in edi-
no galerijsko razstavo v svo-
jih prostorih, v Petrčkovi hiši 
na Glavnem trgu.

Zbirke Gorenjskega mu-
zeja, ki so nastajale skozi de-
setletja, so danes podobne 
tistim, ki jih je Makso Pir-
nat načrtoval že pred sto leti 
in več. V ospredje je postavil 
gradivo, ki se nanaša na živ-
ljenje in delo zaslužnih Kra-
njčanov in posameznikov, ki 
so v mestu živeli. Dr. Fran-
cetu Prešernu je v muze-
ju namenil poseben odde-
lek, izpostavil pa zbirko pre-
šernoslovca Toma Zupana z 
Okroglega. V zbirki umetni-
ških del bi hranili stvaritve 
kranjskih umetnikov. V ar-
heološki zbirki bi bile najprej 
najdbe iz časa preseljevanja 
narodov, ki jih je leta 1905 
izkopal kranjski rojak, arhe-
olog Walter Schmidt. Kul-
turnozgodovinska zbirka bi 
vsebovala listine kranjskega 
mestnega arhiva in različne 
meščanske predmete.

Leta 1937 so Kranjčani po-
novno začutili potrebo po 
predstavljanju svoje boga-
te zgodovine in dediščine. 
France Planina, Tine Fortu-
na in Anton Polenec, ki so 
bili profesorji na kranjski gi-
mnaziji, so v sodelovanju z 
dekanom Matijo Škerbcem 
in odvetnikom Antonom 

Megušarjem v prostorih 
kranjskega župnišča prip-
ravili razstavo kranjskih ilu-
miniranih rokopisov, dru-
gih dragocenih predmetov 
cerkvene umetnosti in etno-
loške dediščine gorenjskih 
krajev. Njihove načrte za 
ustanovitev muzeja pa je pre-
kinila druga svetovna vojna.

Narodna čitalnica v t. i. Petrčkovi hiši na današnjem 
Glavnem trgu / Fototeka Gorenjskega muzeja

Mag. Marjana Žibert
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Miha Naglič

Slike, kipi, filmi

Slovenija naj bi že leta 2015 
izročila Srbiji popis 313 del, ki 
jih ima za svojo kulturno ter 
diplomatsko dediščino in so 
v srbskih muzejih ter drugih 
nekdanjih državnih ustano-
vah v Beogradu. Ministrstvo 
za zunanje zadeve (MZZ) 
trdi: »Gre za 313 ekspona-
tov, med katerimi je približ-
no 200 slik in 50 kipov (na 
primer dela Riharda Jakopi-
ča, Matije Jame, Božidarja 
Jakca, Ivane Kobilice, Mateja 
Sternena, Avgusta Černigoja 
in drugih), filmi, primerki v 
poštnem, železniškem, voj-
nem muzeju, letalo Edvarda 
Rusjana Eda V ter letalo slo-
venskih konstruktorjev KB 11 
...« MZZ pojasnjuje: »Treba 
je poudariti, da seznam pred-
stavlja predvsem popis slo-
venske kulturne dediščine, 
ki je na ozemlju Republike 
Srbije. Seznam tako predsta-
vlja evidenco in ne uradne-
ga zahtevka Slovenije za vra-
čilo teh umetnin. Njegov na-
men je bil kar najbolj teme-
ljito popisati predmete slo-
venske kulturne dediščine, 
pri čemer sta bili kot izhodi-
šče upoštevani merili iz Spo-
razuma o nasledstvu, tj. velik 
pomen za kulturno dedišči-
no Slovenije in njihov izvor 
iz Slovenije.« MZZ seznama 
ne razkriva, srbske Večernje 

novosti pa so o njem že pisa-
le. Šlo naj bi za slike in skulp-
ture Božidarja Jakca, Gojmir-
ja Antona Kosa, Avgusta Čer-
nigoja, Riharda Jakopiča, Loj-
zeta Dolinarja, Zdenka Kali-
na, Marija Preglja in nekate-
rih drugih slovenskih ume-
tnikov. Njihova dela pa so v 
Narodnem muzeju, Muzeju 
sodobne umetnosti, Muze-
ju jugoslovanske zgodovine, 
Muzeju mesta Beograda, v 
domu Vojske Srbije, Muzeju 
zrakoplovstva ... Na seznamu 
naj bi bile tudi zastave sloven-
skih partizanskih enot iz dru-
ge svetovne vojne, radiopo-
staja iz časa italijanske oku-
pacije, partizanski top in sa-
nitetni material iz zbirke Voj-
nega muzeja na Kalemegda-
nu, kot tudi poštna kočija, ki 
so jo uporabljali v Istri in je v 
muzeju PTT, ter lokomotiva 
151-012 iz leta 1884, ki je zdaj 
eksponat železniškega mu-
zeja v Beogradu. / Posebno 
poglavje je filmsko gradivo. 
»Arhiv RS je v sodelovanju 
s Slovensko kinoteko že leta 
2005 pripravil seznam film-
skega gradiva, na katerem je 
bilo devet koprodukcijskih 
filmov in se hranijo v Jugo-
slovanski kinoteki. Gre za fil-
me, pri katerih je s finanč-
nim vložkom pri njihovi pro-
dukciji sodeloval tudi sloven-
ski producent, to je bil Viba 
film. Pri izdelavi seznama so 
izhajali iz podatkov v Filmo-
grafiji jugoslovenskog filma, 

ki vsebuje podatke o produk-
ciji vseh filmov, nastalih v 
okviru republik tedanje Ju-
goslavije. Zahtevek za vse te 
filme se nanaša le na prido-
bitev filmske ogledne kopije, 
in ne na izvirno gradivo (ne-
gativ slike in tona). Gre za fil-
me: Bitka na Neretvi, Posled-
nja postaja, Crvena zemlja, 
Četiri dana do smrti, Krizno 
obdobje, Zadah tela, Opasni 
trag, Moj brat Aleksa in Čaru-
ga.« (Vir: MMC RTV SLO) V 
Beogradu smo torej Sloven-
ci s svojo kulturno dediščino 
kar dobro zastopani.

Titovi avtomobili

Srbija slovenskim zahte-
vam kontrira tako, da ome-
nja vrnitev 15 vozil, med nji-
mi 11 Titovih vozil iz Tehnič-
nega muzeja Bistra, ki naj bi 
formalno pripadali muzeju 
jugoslovanske zgodovine in 
vojnemu muzeju na Kaleme-
gdanu. Vendar uradno Srbi-
ja doslej od Slovenije ni zah-
tevala ničesar. MZZ: »Titova 
vozila, ki so bila v času razpa-
da SFRJ na ozemlju Sloveni-
je (v Tehničnem muzeju Bi-
stra, TMS), po mnenju Slo-
venije ne morejo predstavlja-
ti kulturne dediščine nobe-
ne od držav naslednic, saj je 
bilo premoženje nekdanje-
ga predsednika SFRJ premo-
ženje celotne zvezne države. 
Josip Broz je bil predsednik 
SFRJ, prav tako avtomobili 

in institucije, ki so predale 
vozila TMS, niso bili srbski, 
temveč jugoslovanski.« Tito 
je v službene namene upora-
bljal približno 200 vozil, ka-
terih večina je bila ob razpa-
du SFRJ v Beogradu. »Med 
bolj prepoznavna nedvom-
no spadajo Modri vlak, vago-
ni, ki so bili narejeni tudi v 
tovarni Borisa Kidriča v Ma-
riboru in ki ga za turistične 
namene še danes uporablja-
jo Železnice Srbije, in ladja 
Galeb, ki je na Reki na Hr-
vaškem. Zbirka Titovih vozil 
v Tehniškem muzeju Slove-
nije (TMS) tako predstavlja 
manjši del vseh vozil.« (Vir: 
MMC RTV SLO)

Šport, tak in drugačen

V Pjongčangu bodo na 
ZOI med 9. in 25. februar-
jem razdelili 110.000 kon-
domov. Kar je 10.000 več 
kot pred osmimi leti v Van-
couvru in pred štirimi v Soči-
ju. »Košare s kondomi bodo 
razporejene po straniščih 
v olimpijskih vaseh, v glav-
nem medijskem središču, 
v vasi za novinarje in v me-
dicinskih središčih.« Iz tega 
sporočila organizatorjev sle-
di, da športniki na olimpij-
skih igrah ne bodo le tek-
movali, ampak tudi na dru-
ge načine sodelovali. Nekda-
nja olimpijska plavalka Dara 
Torres: »Kar se zgodi v vasi, 
ostane v vasi.«

Slovenska dediščina v Srbiji
Ob nedavnem obisku srbske vladne delegacije v Sloveniji se je pokazalo, da je najtrši oreh v odnosih 
med državama vprašanje vračila izbranih predmetov kulturne dediščine – slovenskih umetnin in Titovih 
avtomobilov …

Svetovni filmski legendi Sergej Bondarčuk in Orson 
Welles na premieri filma Bitka na Neretvi v Sarajevu, 29. 
novembra 1969 / Foto: Stevan Kragujević, Wikipedija

Etiopski cesar Haile Selassie in predsednik Josip Broz Tito 
v odprti limuzini znamke Rolls-Royce v Kopru leta 1959. Je 
tudi ta avto v Bistri? / Foto: Wikipedija

Od sonca obsijani Pjongčang v Južni Koreji, prizorišče 18. 
zimskih olimpijskih iger / Foto: Wikipedija
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Na delo Lenarta J. Kučića 
(LJK) smo postali pozorni 
po številnih člankih, ki jih 
je v zadnjih letih (do poletja 
2017) objavljal v Sobotni pri-
logi Dela. Ti članki so nam 
odprli mnoge nove pogle-
de v sodobni svet informa-
cijsko-komunikacijskih teh-
nologij (IKT) in zlasti v uso-
do medijev v teh razmerah. 
V svojem pisanju se razkriva 
kot izrazit svetovljan, hkra-
ti pa vemo, vsaj nekateri, da 
je po rodu iz Poljanske doli-
ne. Sam pravi: »Res je, sem 
iz Dolenje Dobrave pri Go-
renji vasi. Od tam je mama 
in tam sem preživel svo-
je otroštvo. Sicer pa smo z 
vseh vetrov namešana dru-
žina, saj je bila mama popot-
nica in je na morju srečala 
mojega očeta, ki je bil mor-
nar. Odraščal sem na pode-
želju, a ne na kmetiji. Preži-
vel sem tipično podeželsko 
otroštvo, veliko smo bili na 
prostem, se igrali in pote-
pali. Jaz sem se sicer znašel 
v generacijski luknji, saj so 
bili drugi otroci precej mlaj-
ši ali starejši. Tudi zato sem 
postal strasten bralec, a to ni 
šlo na račun drugih dejavno-
sti; v enaki meri sem bil igriv 
in družaben, hkrati pa bralni 
in pozneje tudi računalniški 
otrok. To dvoje se ni izključe-
valo in ta preplet športnega, 
tehničnega in humanistič-
nega imamo tudi v družini.«

Sicer pa ravno v Kučiće-
vih člankih vidimo, da 
danes sploh ni več tako 

pomembno, od kod si in kaj 
si. V 21. stoletju si pač na 
neki poljubni lokaciji, IKT 
in mediji pa ti omogočajo, 
da si hkrati po vsem svetu. 
Že leta 1962 je kanadski filo-
zof, literarni kritik, sociolog 
in medijski teoretik Herbert 
Marshall McLuhan (1911–
1980) objavil kapitalno knji-
go z naslovom Gutenbergo-
va galaksija. McLuhan je 
bil sam še v Gutenbergo-
vi galaksiji, čeprav na dru-
gem koncu kot njen začet-
nik. Ob tem se samo od sebe 
postavlja vprašanje, v kate-
ri galaksiji smo mi vsi zdaj. 
Je to povsem druga galaksi-
ja? Že poznamo njeno ime? 
Vprašajmo Kučića. »Posku-
si poimenovanja: informa-
cijska družba, mrežna druž-
ba, virtualna, digitalna, pos-
tindustrijska … McLuhan je 
Gutenbergovo galaksijo vi-
del kot dobo besedila. Toda 
Gutenbergova doba ni samo 
tisk, njeno bistvo je linear-
nost, nizanje sekvenc, ki jih 
povežemo v zgodbo. Bere-
mo od leve pri desni, stran 
za stranjo. Enako se dogaja 
v tovarni za tekočim trakom, 
kjer delavci iz posameznih 
kosov po korakih sestavijo 
celoto. Danes naj bi bilo do-
življanje sveta nelinearno, 
potekalo naj bi v več dimen-
zijah sočasno, povezuje pa 
jih hipertekst. Reciva druga-
če: v Gutenbergovi galaksiji 
smo tako dolgo, dokler si pri-
povedujemo zgodbe na na-
čin kot do zdaj, epsko, zgod-
be z začetkom, zapletom in 
koncem. To je še vedno tako 

in to se ne končuje. Bolj me 
zanima, kakšne zgodbe se 
bodo razvile in pripovedova-
le v nelinearni dobi. V več di-
menzijah, v več časovnih po-
ljih? Primer take zgodbe je 
virtualna resničnost pa raču-
nalniške igre, vsaj tiste bolj 
zahtevne.« 

Kakšna pa se vidi z naše-
ga konca Gutenbergove ga-
laksije prihodnost tiskanih 
medijev, tako časopisov kot 
knjig? Kaj se slednjim obeta 
v času e-bralnikov …

»E-bralniki in knjige 
sploh niso kaka huda kon-
kurenca, oboje kupujemo 
bralci, ki nas zanima dobra 
vsebina. Po zadnjih podat-
kih prodaja tiskanih knjig 
spet raste, kar me ne prese-
neča. Na papirju natisnje-
ne knjige in časopisi so bili 
v nekem časovnem obdob-
ju pač najbolj priročna ob-
lika za shranjevanje besedi-
la. Zgodbo na 500 straneh je 
še vedno najceneje natisniti 
v broširani žepni knjigi, vse 
drugo je dražje. Vzemiva ko-
čijaža na začetku 20. stole-
tja – spet metafora – ki ob-
vlada svoj posel. Potem pri-
de avto. Kaj je v tem trenutku 
ključno za voznika kočije? 
To, da se vpraša: kaj je moje 
delo? Moje delo je čim hitre-
je in čim bolj udobno preva-
žati potnike po mestu ali iz 
kraja A v kraj B. Če je koči-
jaž pravočasno sprevidel, da 
je avto boljše sredstvo za do-
seganje tega cilja, ni imel te-
žav, kočijo je zamenjal za 
avto. Če pa identiteto kočija-
ža vidi v vzdrževanju kočije, 

krmljenju in čiščenju konja, 
bo imel težavo. Novinarji 
smo zdaj v podobnem polo-
žaju kot tisti kočijaž. Sprašu-
jemo se, kateri je najbolj pri-
merni način za prodajo na-
ših izdelkov. Kjer se bodo ti-
skani časopisi še prodajali, 
ni problema, drugje jih bodo 
pač izrinile druge oblike po-
sredovanja sporočil in bomo 
ustvarjali za nove platforme 
in tekmovali z računalniški-
mi algoritmi. Večina ljudi, 
tudi medijskih, ne razume 
dejstva, da je vsaka tehnolo-
gija najbolj priročna rešitev 
samo v določenem obdobju, 
potem pa se mora umakni-
ti novim oblikam. Časopis 
ni časopis zato, ker je na pa-
pirju, ampak zato, ker na ta 
način nekaj sporoča. Mediji, 
medijske platforme in mate-
riali bodo samo spremljeval-
ci časov, v katerih bomo.«

Včasih se je dobro 
izklopiti

Ko se danes v nekem ve-
likem mestu pelješ z jav-
nim prevozom, vidiš, kako 
tako rekoč vsi kar naprej ne-
kaj počenejo s svojim mobi-
jem ali ta malim računalni-
kom. Berejo, pišejo, mejlajo, 
esemesajo, surfajo po spletu 
… Še nekaj let nazaj bi rek-
li, da so obsedeni in zasvo-
jeni, zdaj vidimo, da prav-
zaprav le racionalno pora-
bljajo čas vožnje … Komen-
tar LJK: »Ja, seveda. Vsak 
nov medij sproži novo mo-
ralno paniko. Televizija je 
bila sprva idealna varuška, 

potem pa je postala največ-
ji sovražnik družine in mla-
dine. Enako velja za raču-
nalnike. Straši so jih kupo-
vali, da bi se otroci malo izo-
brazili, da ne bodo zaostaja-
li za vrstniki, da bodo boljši 
v šoli, se pripravljali na bodo-
če poklice … Ko so videli, da 
jih otroci uporabljajo za ra-
čunalniške igrice, zmenka-
rije in razne neumnosti na 
spletnih forumih, so zagna-
li halo. A tako pač je. Ljudje 
potrebujemo čas, da se pri-
lagodimo na nove družbe-
ne okoliščine, da se zavemo 
pasti, da se naučimo novo 
tehnologijo uporabljati. Na 
družabnih omrežjih se mo-
raš nekajkrat opeči, potem 
pa že veš, kaj se sme in kaj 
ne. Drugače in brez tega ne 
gre. Glavni problem, ki ga vi-
dim v teh napravah, je ta, da 
so hudi uničevalci dolgčasa 
– tistega žlahtnega dolgča-
sa, saj ga gotovo še poznate 
– ko nimaš kaj početi in ne 
veš, kaj bi sam s seboj – in 
potem začneš razmišljati in 
fantazirati … Te nove napra-
ve pa omogočajo, da zmeraj 
nekaj počneš: pogledaš mej-
le, pa na uro, kaj je novega 
na fejsbuku, zaženeš igrico 
… Sam skušam načrtno oh-
ranjati možnost, da sem še 
zmeraj pozoren na svet okoli 
sebe. To je pomembno tudi 
v novinarstvu – več ko je lju-
di on-line, več stvari vidiš, ko 
se izklopiš.« In tako naprej, 
tudi ta zgodba se nadaljuje.

(Vir: Miha Naglič, Biti novinar, ko je vse 
računalnik, pogovor z L. J. Kučićem, 
Snovanja GG, 21. 6. 2016.)

Z mediji smo hkrati doma 
in po vsem svetu
Na Glasovi medijski preji je bil naš gost novinar Lenart J. Kučić. Doma je iz Poljanske doline, z družino živi in dela v Ljubljani, po 
vsebini zadev, s katerimi se ukvarja, pa je po vsem svetu …

Vsebinsko zahtevno temo smo začinili tudi s kančkom humorja, od leve Marija Volčjak, Miha Naglič in Lenart J. Kučić. / Foto: Gorazd Kavčič

»Večina ljudi, 
tudi medijskih, 
ne razume 
dejstva, da 
je vsaka 
tehnologija 
najbolj priročna 
rešitev samo 
v določenem 
obdobju, potem 
pa se mora 
umakniti 
novim oblikam. 
Časopis ni 
časopis zato, ker 
je na papirju, 
ampak zato, 
ker na ta način 
nekaj sporoča.« 
(LJK)
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Suzana P. Kovačič

»V takšni ali drugačni 
obliki bo pripovedovanje 
zgodb in osmišljanje sve-
ta ostalo v vsakem primeru. 
Internet je samo ena od teh-
nologij. Predstavljajte pa si, 
da v eni od slovenskih občin 
občutijo posledice žleda in 
v eni noči več tisoč tisoč go-
spodinjstev ostane brez ele-
ktrike in se znajdejo v prete-
klosti. Kaj ti pomagajo v tem 
primeru tablice na to vso ob-
čutljivo infrastrukturo?« To, 
kar je omenil gostujoči novi-
nar nedavne Glasove preje 
Lenart J. Kučić, je realnost v 
izrednih razmerah, a je ude-
ležencem ostalo v spominu 
tudi Kučićevo prav tako po-
membno sporočilo za priho-
dnost, da bodo dobre novi-
narske zgodbe ostale: »Če iz-
hajaš iz tega, da je tvoje res-
nično delo iskati prave zgod-
be in jih pripovedovati, ime-
ti občinstvo, imaš kot novi-
nar v današnjem času abso-
lutno najboljše možnosti v 
vsej znani zgodovini novi-
narstva, so pa po drugi strani 
današnji časi najbolj nehva-
ležni za preživljanje s tem 
delom.« Poglobljen razmi-
slek na že 125. Glasovi pre-
ji v dvorani Mestne knjižni-
ce Kranj je ponudila naslov-
ljena tema Usoda (tiskanih) 
medijev in Gorenjski glas, ki 
je lani praznoval sedemde-
setletnico. Ob bok ambicio-
znemu preiskovalnemu no-
vinarju, nekdanjemu sode-
lavcu Sobotne priloge Dela 
in zdaj sodelavcu digitalne-
ga medija Pod črto Lenar-
tu J. Kučiću je voditelj Miha 
Naglič povabil izkušeno dol-
goletno novinarko, odgovor-
no urednico in direktorico 
Gorenjskega glasa Marijo 
Volčjak, prejemnico nagra-
de za izstopajoče novinar-
ske stvaritve (1996), ki jo po-
deljuje Društvo novinarjev 
Slovenije. Medgeneracijski 
»trk« dveh uveljavljenih no-
vinarjev je ponudil odgovo-
re v razmislek, kako naprej 
in kaj nas je učila preteklost. 

Predstavimo na konkret-
nem primeru Kučićevo tr-
ditev, da dobre novinarske 
zgodbe ostanejo. Miha Nag-
lič je med bolj branimi, ne-
pozabljenimi omenil Glaso-
vo novinarsko zgodbo, pod 
katero se je podpisala Mari-
ja Volčjak. V osvežitev zgod-
be: sedanji papež Frančišek 
je leta 1971 v Virmašah pri 
Škofji Loki obiskal družino 
Golar in jim prenesel oseb-
no sporočilo, da je njihov sin 

Andrej Golar v redu. Andrej 
je živel v Argentini in se za-
radi spremenjenih družbe-
nopolitičnih razmer ni smel 
vrniti v Slovenijo, tedaj repu-
bliko nekdanje skupne Ju-
goslavije. Z Jorgejem Mari-
em Bergogliem sta se oseb-
no poznala, srečevala sta se 
v knjižnici. Čez dobrih štiri-
deset let je pater Jorge Ma-
rio Bergoglio sedel na pape-
ški prestol. 

Vstop digitalnih 
tehnologij

Lenart J. Kučić, jezikoslo-
vec, izobraženec, se razisko-
valno ukvarja tudi s proble-
matiko medijskega lastni-
štva in medijske politike, s 
spremembami, ki jih prina-
ša združevanje medijske, te-
lekomunikacijske in infor-
macijske industrije. Miha 
Naglič je z njim za Gorenjski 
glas naredil zanimiv inter-
vju v Snovanjih junija 2016 
(Biti novinar, ko je vse raču-
nalnik), ki je v branje dosto-
pen na spletni strani Gorenj-
skega glasa. Kučić, po rodu 
z Dolenje Dobrave pri Go-
renji vasi, se je novinarsko 
izpopolnjeval pri london-
skem časopisu The Guardi-
an, študijsko pa na london-
ski univerzi Goldsmiths, 
kjer je tudi magistriral. Po-
udaril je, kako so pri Guar-
dianu že pred več kot dese-
timi leti začeli z ambiciozno 
prenovo časopisa, ker so se 
začeli zavedati vpliva novih 
digitalnih tehnologij – in 
se pripravili na to. Ko se je 
vrnil v Slovenijo, so ga vodil-
ni pri časopisu Delo vpraša-
li, ali bi jim prenesel ta nova 

spoznanja. A je stopil pred te 
ljudi v času, ko je bilo Delo 
na vrhuncu z visoko nakla-
do. Stopil je pred ljudi, ki so 
bili prepričani, da najbolje 
delajo, da so večni, on jim pa 
razlaga, kaj vse se mora spre-
meniti, da bodo uspešno de-
lovali tudi v prihodnosti. 
»Jasno, da je šlo moje pre-
davanje v prazno.« Poten-
cial marsikaterega sloven-
skega medija se je izgubil v 
današnjem spremenjenem 
svetu, trdem medijskem go-
spodarstvu in v ''čudnih la-
stnikih in urednikih'', ki z 
mediji nimajo kaj dosti, je 
prepričan Lenart J. Kučić, 
etabliran novinar, tudi sam 
na poti novih iskanj v digital-
nem svetu. Med drugim sta 
ga prevzela ideja in zanos 
preiskovalnega novinarstva 
pri mediju Pod črto, ki zgod-
be prenaša v digitalni obli-
ki. »Predvsem dragoceno je 
to, da sem se v zadnjih letih 

dosti naučil o tem, kaj na In-
ternetu deluje in kaj ne.« 

V okoliščinah spremenje-
nih razmer se bo tudi novi-
nar Gorenjskega glasa mo-
ral znajti v digitalnem sve-
tu, ko bo s pomočjo mobil-
nih aplikacij, tablic, spletnih 
mest najprej poskrbel za 
prvo informacijo s terena, 
morda dodal krajši videopo-
snetek, potem pa bo članek 
za tiskani časopis pogloblje-
no razvil, razmišlja Volčja-
kova. 

Se ve, kaj je kraljica

Delovati lokalno, sledi-
ti globalno. Marija Volčjak 
je pred približno petnajsti-
mi leti s tedanjim Glasovim 
urednikom Jožetom Koš-
njekom obiskala »močne« 
regionalne časopise na Ba-
varskem, kjer so jima kar 
naprej govorili, kako po-
membna je lokalna novica. 

Jože je dodal: »Potem se pa 
ve, kaj je kraljica.« In nas-
tal je slogan Gorenjskega 
glasa Lokalna novica je kra-
ljica. Volčjakova tudi zara-
di poslovnega sodelovanja 
s sosedo Koroško podrobno 
spremlja tamkajšnje tiskane 
medije, kot je graško-celov-
ški in štajersko-koroški re-
gionalni časopis Kleine Zei-
tung, ki ga je »veliki« Dunaj 
podcenjeval, a je Kleine Ze-
itung postal pravi fenomen, 
kot je pojasnila. Tiskano iz-
dajo uspešno nadgrajujejo 
z digitalnimi platformami 
– mobilno, tablično in sple-
tnim mestom. Tako ohra-
nja visoko branost – več kot 
osemsto tisoč bralcev – in je 
najbolj prodajan dnevnik v 
Avstriji. 

Pomembno je, da lokalna 
novica ohranja neposredni 
stik z bralci, in da potreba po 
resnih kvalitetnih novinar-
skih informacijah obstaja, 
bi vam danes povedala Ma-
rija Volčjak, tako kot so njej 
to govorili pred leti na Bavar-
skem ... Že mlade družine 
zanima lokalno, v kateri ob-
čini je življenje prijetno, kje 
se gradi, kaj se gradi, kje so 
vrtci in šole ... 

Lastninsko 
preoblikovanje

»V teh zadnjih dvajsetih 
letih je bilo našim politikom 
kaj malo mar za naše medi-
je. Ustreza jim, da smo vsi na 
Facebooku in drugih druž-
benih omrežjih, da ničesar 
resnega ne preberemo. To 
ameriški predsednik Donald 
Trump zelo dobo kaže. Mis-
lim pa, da to ne more biti več-
no. Vsaka nova stvar prinese 
osuplost, potem se to malo 
unese,« je prepričana Volčja-
kova, ki je Gorenjski glas 
krmarila čez čeri. Vodenje 
Gorenjskega glasa je prev-
zela v letih, ko je bila časo-
pisna hiša na robu zloma in 
ob dejstvu, da so celo profe-
sorji študentom razlagali, da 
bodo lokalni mediji najprej 
propadli. Nič od tega se na 
srečo ni zgodilo. Našla je iz-
virno in pogumno poslovno 
rešitev: sodelavci Gorenjske-
ga glasa so šli s pomočjo Do-
mela iz Železnikov v lastni-
ški odkup Gorenjskega glasa 
(2013). Domel se je že pred 
Gorenjskim glasom olastni-
nil na enak način. Kučić to 
potezo prepoznava kot us-
pešen model zadružništva, 
tudi zato »... ker zaposleni 
sami rečejo, mi pa verjame-
mo v to in bomo to počeli.« 

Podobne modele so razvi-
li nekateri mediji v Franci-
ji in Španiji. Volčjakova je 
po viharnih medijskih letih, 
vmes je bila še gospodarska 
kriza, opustila prejšnjo črno-
gledost, vsaj kar se tiče usode 
Gorenjskega glasa. 

Kdo je moj bralec

Obrtniškega znanja, 
kako pisati, ustvarjati me-
dije, je bilo prej več kot da-
nes, je prepričan Kučić. Bila 
so mentorstva starejših no-
vinarskih kolegov, teksti so 
bili dobro (obrtniško) napi-
sani. Potem pa se nam zgo-
di vmesno čudno brezvlad-
je, hkrati so mediji zanema-
rili osnovno dejavnost – da je 
na drugi strani človek. Novi-
nar pa postane neki nebodi-
gatreba brez posebnega ug-
leda. »Na kakšen način no-
vinarski poklic rehabilitira-
ti, je dosti povezano s tem, 
na kakšen način se ti lastni-
ško lotiš medija. In zadruž-
ništvo je zagotovo en tak pra-
vi način,« še razmišlja.

Prerokovala sta ...

Stoletnica Gorenjskega 
glas bo leta 2047. Menda 
bodo obstajale takrat – po-
leg Gorenjskega glasa, seve-
da – Nebeške novice, ki jih 
bodo urejali nekje drugje, 
po besedah Volčjakove tis-
ti, ki po bioloških zakonito-
stih ne bodo več tu. Težko je 
prerokovati, koliko bodo Ne-
beške novice imele naročni-
kov, bodo pa v njih končno 
same lepe novice, se je poša-
lil Lenart J. Kučić. Oziroma 
kot je še dodal: »Si predstav-
ljate, da bi bil pa najbolj bran 
tabloid iz pekla?«

V tem spremenjenem sve-
tu je dovolj zahtevnih izzi-
vov. Oba gosta Glasove preje 
sta poudarila odgovorno vlo-
go novinarja v poplavah raz-
no raznih »šumov«, pasteh 
polresnic, nesmislov. »Kar 
naenkrat je popolnoma isto, 
ali o cepljenju govori stro-
kovnjak iz Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje ali 
neki zdravilec. Nevaren tre-
nutek, ki ga vidim, je, da 
smo vedno bolj na avtopilo-
tu in se naslanjamo na tiste-
ga, ki ponuja preproste od-
govore. Eden večjih izzivov 
medijev je, da moramo biti 
tisti, ki smo vendarle bolj za-
upanja vredni,« je še pouda-
ril Lenart J. Kučić. Res je. Re-
sen novinar preverja, se po-
govarja z ljudmi, se ne izmi-
šljuje ...

Eno z drugim, lokalno in digitalno
Gorenjski glas je jeseni 2017 dopolnil sedemdeset let. Ob tej častivredni obletnici se ne kaže ozirati le nazaj, ampak tudi naprej. Veliko je vprašanj. Kaj se 
že dogaja in kaj se še obeta tiskanim medijem? Bodo preživeli spoprijem z elektronskimi? Kot novinar pa se je odgovorno vprašati, kdo so moji bralci in kaj 
kvalitetnega želijo prebrati. Razmislek o tem sta na Glasovi preji ponudila odgovorna urednica in direktorica Gorenjskega glasa Marija Volčjak in novinar 
Lenart J. Kučić. 

Po Glasovi preji so se v pogovor zatopili, od leve Miha Naglič, Lenart J. Kučić, nekdanji 
loški župan Peter Hawlina in Marija Volčjak. /Foto: Gorazd Kavčič

Beseda je podala roko glasbi, devetošolec Štefan Kosirnik, 
tudi učenec Glasbene šole Kranj, je zaigral na klavirsko 
harmoniko. Štefan želi jeseni nadaljevati svojo pot na 
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. /Foto: Gorazd Kavčič
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V Južni Koreji se danes 
začenjajo zimske olimpij-
ske igre. Gosti jih manjše 
mesto Pjongčang v hribovi-
tem predelu na severovzho-
du države z okoli deset tisoč 
prebivalci, ki doslej ni sodi-
lo med priljubljene turistič-
ne destinacije. »Tam je ve-
liko bolj mrzlo kot v dru-
gih delih Južne Koreje. Več 
je snega, in ker je vreme 
manj prijazno, je območje 
manj naseljeno, je pa narava 
zelo lepa,« je o mestu, ki go-
sti največjo zimsko športno 
prireditev, povedala Južno-
korejka Pilljae Kim, ki z mo-
žem Mihom Potočnikom in 
polletnim sinom Namujem 
živi v Škofji Loki.

Zimski športi sicer v Juž-
ni Koreji niso med najbolj 
popularnimi. Popularni so 
predvsem baseball, ki je naj-
popularnejši, odbojka, no-
gomet, košarka, golf …, naš-
teva sogovornica, njen mož 
pa je prepričan, da bodo Ko-
rejci zaradi svoje tekmoval-
nosti kljub temu radi spre-
mljali olimpijske igre. Naj-

več zanimanja bo najbrž za 
umetnostno in hitrostno dr-
sanje, kjer imajo zelo uspeš-
ne športnice.

V apokaliptičnem svetu

Za razliko od Pjongčan-
ga so številna druga južno-
korejska mesta zelo gosto 
naseljena. Približno 180 ki-
lometrov oddaljena prestol-
nica Seul je eno najbolj na-
seljenih mest na svetu. Na 
približno 605 kvadratnih ki-
lometrih živi 10,5 milijona 

prebivalcev oz. 17.400 na 
kvadratni kilometer. To je 
podobno, kot bi polovica ob-
čanov Kranja živela na povr-
šini Blejskega jezera. A Pil-
ljae pravi, da je Seul zanimi-
vo mesto. V njem se ostanki 
starodavne azijske tradicije 
prepletajo s sodobnimi ele-
menti političnega, kulturne-
ga, socialnega in ekonom-
skega centra države. Poleg 
znamenitih lesenih budis-
tičnih templjev, kraljevskih 
palač in tradicionalno zgra-
jenih hiš so tam tudi velike 
multinacionalke, trgovska 
središča, ogromno uličnih 
prodajaln s prehrano, nebo-
tičniki z dragimi stanovanji, 
v predmestju pa kopica mo-
notonih stanovanjskih blo-
kov. Prometni zastoji so ne-
kaj vsakdanjega in prebivalci 
potrebujejo tudi dve uri, da 
pridejo do službe, pa čeprav 
s podzemnim vlakom, pri-
poveduje sogovornica.

Sama prihaja iz Pusana, 
drugega največjega južno-
korejskega mesta, ki je le 
malenkost manj gosto nase-
ljen od Seula. Mesto je zna-
no po velikem pristanišču, 

ki naj bi bilo deseto največ-
je na svetu. V bližini je Ul-
san, nekoč vas, dokler ni 
tam Hyundai zgradil svoje 
tovarne. »Ko se pelješ z vla-
kom mimo, vidiš tovarno, ki 
se razprostira na 15 milijo-
nih kvadratnih metrov in ve-
lja za največjo na svetu. Ob-
čutek imaš, kot da bi prišel v 
apokaliptični svet, ki ga dru-
gače lahko vidiš le v filmih,« 
opisuje Miha, ki se skupaj z 
ženo vsako poletje za mesec 
ali dva odpravi v njeno do-
movino. 

Korejci veliko delajo

V Južni Koreji, za katero je 
značilna velika gospodarska 
rast, so tudi sedeži Samsu-
nga, LG, Kie … Marsikje je 
možno hitro dobro zaslužiti, 
so pa na drugi strani tudi šte-
vilni, ki za preživetje potrebu-
jejo socialno podporo, je raz-
ložila Pilljae. Življenjski stan-
dard je na splošno višji kot pri 
nas, ugotavlja Miha. Povpreč-
na plača v Seulu naj bi znašala 
dobrih tri tisoč evrov.

Življenjski tempo je v Juž-
ni Koreji veliko hitrejši, pre-
bivalci delajo veliko več kot 
Slovenci, opaža Miha. Ura-
dni osemurni delavnik se 
običajno precej razpotegne. 
Priložnosti za delo je precej, 
a se je treba odpraviti v Seul 
ali kakšno drugo večje mes-
to, pravi Pilljae in dodaja, 
da v mestu ni nikoli temno: 
»Tudi ponoči so vedno kje 
prižgane luči, saj je zagoto-
vo odprta kakšna trgovina ali 
restavracija.« 

Tudi dopust je v Koreji 
kratek. »Pripada jim 15 dni 
ali pa še manj. Možnost za 
daljša potovanja imajo samo 

v času med menjavo služb, 
saj tudi neplačanega do-
pusta podjetja običajno ne 
omogočajo,« razloži Miha. 
Porodniški dopust traja le 
tri mesece. Nato morajo ma-
mice nazaj na delo, čeprav 
po besedah Pilljae marsika-
tera ostane doma, saj lahko 
že možje s svojimi plačami 
preživijo družino.

Otroci so marsikdaj še bolj 
zaposleni od staršev, je poja-
snila: »Nekateri prihajajo 
domov še kasneje kot očetje. 
Po šoli obiskujejo različne 

delavnice in izobraževanja, 
saj je konkurenca na vseh 
področjih velika, starše pa 
skrbi za prihodnost otrok.«

Zdravstvene storitve so 
plačljive in v primeru manj-
ših težav niso drage. Mihu je 
nekoč korejski zdravnik za 
polurno obravnavo ob vne-
tju ušesa in zdravila zaraču-
nal le 13 evrov. »A v prime-
ru raka, na primer, izgubiš 
vse,« je pristavila Pilljae.

Hrana je v Južni Koreji ce-
nejša, v restavraciji stane tudi 
pol manj kot v Sloveniji. Oba 
obožujeta korejsko hrano in 
je zato zelo pogosto na nju-
nem jedilniku. Najbolj tipič-
na korejska jed je kimči. Prip-
ravljajo ga iz fermentirane 
zelenjave, običajno kitajske-
ga zelja. »Podoben je naše-
mu kislemu zelju, samo da je 
začinjen in tudi zelo okusen. 
Priložijo ga vsakemu obroku, 
lahko ga pripravijo tudi iz ki-
sle repe,« razloži Miha. Med 
posebnostmi je tudi kimbab, 
korejska različica sušija, bi-
bimbab.

So narodno zavedni

Korejci se mu zdijo mal-
ce bolj zadržani od Sloven-
cev, v obmorskih mestih pa 
malo bolj vročekrvni. Pilljae 
pove, da ima oče glavno vlo-
go v družini. Čeprav veljajo 
za zelo delaven narod, ljud-
je niso odtujeni. Veliko se 
družijo, pogosto na dogod-
kih, ob katerih se zbere cela 
družina. 

»So zelo koherenten na-
rod, če nekaj velja, to velja za 
cel narod. Zelo je pomemb-
na kolektivnost. Kot družin-
ski član si manj pomemben 
kot cela družina. Bolj je po-
membno, kakšna je tvoja vlo-
ga v tej družini, skupnosti, do 
države. Ko se je ta nekoč zna-
šla v težavah, so državljani 
celo začeli prinašati zlato in 
denar,« razlaga Miha. 

In kako na življenje v Juž-
ni Koreji vplivajo napeti od-
nosi s severno sosedo? Pil-
ljae pravi, da prebivalci grož-
njam Severne Koreje ne 
posvečajo več veliko pozor-
nosti in jih ne jemljejo prav 
resno. Čeprav bodo severno-
korejski športniki sodelova-
li na olimpijskih igrah, to po 
njenem mnenju ne bo pri-
pomoglo k izboljšanju odno-
sov med državama, saj ne za-
upa severnokorejskim obla-
stem.

In še zanimivost o najbolj 
pogostem korejskem pri-
imku Kim. »Ima ga skoraj 

polovica ljudi v državi. Po 
kitajskih pismenkah pome-
ni zlato ali denar. Med naj-
bolj pogostimi priimki sta 
še Paq in Lee,« je razložila 
simpatična Korejka, ki ji je 
v Sloveniji zelo všeč razno-
likost narave, ki v razma-
ku ene ure ponuja tako gore 
kot tudi morje. »Prijetno je 
iti na sprehod, precej več je 
tudi miru. V Koreji je povsod 
veliko ljudi, zaradi goste na-
seljenosti tudi v naravi, ki jo 
je v velikih mestih težko naj-
ti. Temperature so precej po-
dobne, pogrešam pa jasno 
nebo, sploh pozimi. V Pusa-
nu zaradi vetra ob morju ni 
veliko megle,« je pojasnila.

    

Povezala ju je joga

Miha, ki prihaja iz Lajš v 
Selški dolini, in Pilljae sta se 
spoznala leta 2012 v Indiji, 
kjer sta bila na jogijskem iz-
obraževanju. Pilljae je v svo-
ji domovini doštudirala arhi-
tekturo, a je ugotovila, da ta 
poklic ni zanjo. Povsem se je 
posvetila jogi, ki jo je v Indi-
ji spoznavala kar štiri leta. Le 
dva meseca pred odhodom pa 
je srečala Miho, mladega psi-
hologa, ki sta ga v Indijo pri-
peljala zanimanje za filozofi-
jo in vzhodnjaško psihologi-
jo ter želja po širjenju znanja 
o jogi. »Takrat nisem vedela, 

kje je Slovenija,« priznava 
Pilljae. Danes je naša država 
v Južni Koreji zelo popularna, 
predvsem zaradi predvajanja 
pri nas posnetih korejskih se-
rij, kar je v zadnjih letih priva-
bilo k nam marsikaterega tu-
rista iz Koreje. Miha ob tem 
pristavi, da so ob enem nju-
nih obiskov v Koreji, potem 
ko so izvedeli, da je Pilljae po-
ročena s Slovencem, kar na-
enkrat vsi želeli priti v stik z 
njo.

Leta 2013 sta se v poroči-
la – v Južni Koreji, ker je bila 
tam birokracija precej manj 
zapletena kot pri nas. Sprva 
sta živela v Ljubljani, zadnje 
leto pa je njun dom v Podlub-
niku v Škofji Loki. Pred pol 
leta ju je razveselil prvoroje-
nec Namu. Pilljae je tako na 
porodniškem dopustu, sicer 
pa je njuno poslanstvo pou-
čevanje joge po Iyengar me-
todi. »Glavni poudarek je na 
obvladovanju in zavedanju 
telesa, na preciznosti in ana-
tomsko pravilni izvedbi jo-
gijskih položajev ter diha-
nju. Je zelo strokovno pod-
kovana,« je razložil Miha in 
dodal, da tovrstno jogo v dru-
gih državah uporabljajo tudi 
kot fizioterapijo. Jogo po-
učujeta v Ljubljani in v Že-
leznikih, morda jo bosta tudi 
v Škofji Loki, ko bo Pillaje za-
ključila porodniški dopust.

Vsak drugi je Kim
Južna Koreja, ki te dni gosti zimske olimpijske igre, je ena najgosteje naseljenih držav na svetu, v njeni 
prestolnici živi kar 17.400 ljudi na kvadratni kilometer. Prebivalci so zelo delavni in narodno zavedni. 
Ko se je država nekoč znašla v težavah, so začeli prinašati zlato in denar. Groženj severne sosede ne 
jemljejo več resno. Skoraj polovica državljanov ima priimek Kim. Tudi naša sogovornica Pilljae Kim, ki 
jo je ljubezen iz Južne Koreje pripeljala na Gorenjsko.

Pilljae Kim z možem Mihom Potočnikom iz Lajš nad Selci in sinom Namujem / Foto: Gorazd Kavčič

Miha in Pilljae v tradicionalnih korejskih oblačilih fine 
gospe in poveljnika vojske oz. straže / Foto: osebni arhiv

Tako kot marsikje na vzhodu imajo tudi v Koreji razvito 
kulturo pitja čaja.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Fran Saleški Finžgar  
in Pod svobodnim soncem

V Doslovčah pri Breznici 
se je 9. februarja 1871 rodil 
najbolj znani slovenski ljud-
ski pisatelj Fran Saleški Finž-
gar. Njegov oče je bil krojač in 
kajžar. Po študiju bogoslov-
ja je leta 1895 postal kaplan 
v Bohinjski Bistrici. Službe-
ni kraji so se hitro menjava-
li (Jesenice, Kočevje, Idri-
ja, Jošt nad Kranjem, Škofja 
Loka). Med letoma 1900 in 
1902 je bil kurat v prisilni de-
lavnici v Ljubljani, potem je  
postal župnik v Želimljah pri 
Igu, leta 1908 v Sori in leta 
1918 v Trnovem v Ljubljani. 
Kjerkoli je služboval, je po-
magal tudi pri gospodarskih 
zadevah in postal duša kul-
turnega življenja, nekakšen 
apostol človekoljubnih stali-
šč Janeza Evangelista Kreka. 

Finžgar je bil verjetno edi-
ni Slovenec, ki ni sprejel po-
bude hollywoodskega studia 
MGM za snemanje filma po 
romanu Pod svobodnim son-
cem. Američanom je posta-
vil pogoj, da v filmu nastopi-
jo igralci slovanskega rodu 
in v zahtevi vztrajal. Zato ni 
prišlo do uresničitve zamisli.

Ko je postal župnik v Sori 
pri Medvodah, je obveljal za 
prvega med književniki iz 
duhovniških vrst. Vsekakor 
je bil najbolj produktiven in 
spoštovan slovenski pisatelj, 
tako da v kratkem tega ni mo-
goče našteti. Bil je dolgoletni 
urednik Mohorjeve družbe. 
Razširil je ponudbo založbe 
in zagotovil paleto zelo ka-
kovostnih avtorjev. S sode-
lavci je oblikoval znanstveno 

knjižnico ter literarni pro-
gram proze in poezije. 

Po upokojitvi leta 1936 
je živel v Ljubljani. Kupil je 
hišo na Mirju v trnovski žu-
pniji. Tik pred koncem voj-
ne, leta 1945, je bila hiša 
med bombardiranjem sko-
raj porušena, pisatelja je za-
sulo do pasu in ga močno 
ranilo. Finžgarjev pranečak 
etnolog prof. dr. Janez Bo-
gataj hrani veliko spominov 
na slavnega književnika. 
Njegova mati je bila namreč 
Finžgarjeva nečakinja. V 
svoji knjižnici še vedno hra-
ni tudi Finžgarjeve knjige, 
preluknjane od bombnih 
izstrelkov. Spominja se, da 
je kot otrok nosil pošto k pi-
sateljevemu prijatelju ar-
hitektu Jožetu Plečniku, se 

»skrival« med obiskom ško-
fa Jožeta Pogačnika, hodil s 
pisateljem na sprehode in 
preživljal z njim slikovite 
počitnice. Pri Finžgarju so 
se srečevali pomembni slo-
venski intelektualci, med 
njimi tudi Finžgarjev naj-
večji prijatelj Izidor Cankar. 
Finžgar je dal tudi pobudo 
za odkup in ureditev Prešer-
nove hiše v Vrbi … 

Poleg romana Pod svo-
bodnim soncem je verje-
tno najbolj znana Finž-
garjeva zgodba iz Sore pri 
Medvodah. V sprti vasi je 
ustanovil zadrugo, jo vo-
dil in s pravo besedo znal 
spraviti ljudi, ki so ga 
vzljubili. Napisal je igro o 
nepomembni verigi, zara-
di katere sta se kmeta prav-
dala vrsto let ...

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske: 
   V Kropi se je 5. 2. 1753 rodil pravnik Jožef Potočnik. 

Leta 1786 je postal ljubljanski župan, vendar je 
odšel za svetnika na sodišču v Celovcu. Ko je na 
Predarlskem in v laških Tirolah odpravil napetosti, 
mu je v priznanje za zasluge bilo leta 1790  
podeljeno plemstvo.

   Nemški bančnik Julij Born, ki je v okolici Tržiča 
leta 1891 odkupil tržiško gozdno veleposest Kranjske 
industrijske družbe, je umrl 5. 2. 1897.

   V Mengšu se je 8. 2. 1847 rodil javni delavec in 
gledališki organizator Josip Stare. 

   V Ljubljani se je 8. 2. 1868 rodila narodna delavka 
Franja Tavčar, žena Ivana Tavčarja. Leta 1925 je 
postala kot prva Slovenka dvorna dama  
jugoslovanske kraljice Marije.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Tinkini starši so doma v 
Sloveniji gradili hišo, tu so se 
radi postavljali pred sovašča-
ni in uživali, ko so jim bili ne-
voščljivi. Tajili so, da v Nem-
čiji živijo v baraki v t. i. Lajdri, 
kjer je bilo komaj dovolj pros-
tora za vse družinske člane. 
Sploh ker je Tinkin oče dnev-
no zahteval svoje pravice. Ker 
Tinka še ni imela menstrua-
cije, sta z ženo menila, da ne 
more zanositi …

Živa nadaljuje: »Ko so se 
Tinkini starši vselili v blok, 
kjer so dobili stanovanje, je 
deklica ostala pri meni. Ni-
sem imela srca, da bi jo iz-
pustila v Sodomo in Gomo-
ro. Žalostno je bilo tudi to, da 
je večina v naselju vedela, kaj 
se je dogajalo v tisti baraki, 
a nikomur se ni zdelo vred-
no, da bi ukrepal. Morda so 

bili otopeli tudi zato, ker so 
se v turških družinah, ki jih 
tam okoli ni bilo malo, dekli-
ce poročile že pri dvanajstih 
ali trinajstih letih. Še danes 
ne vem točno, kako je Tin-
ka lahko preživela grozote … 
Življenje v tujini ni bilo ro-
žnato. Kljub temu so se do-
gajale tudi lepe reči. Ko se 
je na primer poročila Met-
ka, sta z bodočim možem 
že imela toliko denarja, da 
sta lahko najela dvorano za 
sto ljudi. Spominjam se, da 
smo jedli sarmo s kislim ze-
ljem, zraven pa pogače, po-
dobne današnji pici, le da so 
bile potresene z ocvirki. Vso 
noč sem preplesala z nekim 
Štefanom in malo zabave mi 
je dobro delo!

Kmalu zatem sta me priš-
la prosit dva, doma sta bila iz 
Bele krajine, če bi lahko za 
leto dni pazila na njuna otro-
ka. Želela sta se za nekaj časa 
preseliti na Švedsko. Nisem 
mogla reči ne, saj sem bila 
v naselju edina, ki je žive-
la sama. Otroka sta bila pri-
dna, tiha, zato sem pristala. 
V zahvalo mi je njuna mama 
prinesla piščanca. V zmedi, 
ki je vladala ob odhodu, ga je 
po pomoti potresla sladkor-
jem. A smo ga vseeno pojed-
li. Medtem sem se zaposlila v 
nočni izmeni ene od tovarn, 
ki so kot gobe po dežju zrasle 
v bližini. Zaslužila sem malo 
več, pa še čez dan sem bila 
več doma. Do otrok sem čuti-
la veliko odgovornost, četudi 

niso bili moji. Vsak dan so 
me naučili kaj novega. V šoli 
so lepo napredovali, napre-
dovalo pa je tudi moje znanje 
nemščine. Skoraj vsak me-
sec sem nekaj malega denar-
ja dala na stran, nekaj sem 
ga poslala staršem v domovi-
no. Rada sem se tudi lepo ob-
lekla, naličila, všeč so mi bile 
moderne torbice, ki so bile v 
enaki barvi kot čevlji. Za me-
noj so začeli gledati tako fan-
tje kot poročeni moški. Ni jih 
bilo malo, ki so prihajali po-
zno zvečer in naskrivaj trka-
li na okno. Zmeraj sem pos-
lala koga od otrok, da je od-
grnil zaveso. ''Fukfehtarji'', 
ki so čez dan hodili mimo 
mene, kot da me ne pozna-
jo, ponoči pa so postali pogu-
mni, mi niso bili všeč. Enkrat 
pozimi, ko se je tema zgodaj 
spustila nad naselje, sem se 
ravno pripravljala za nočno 
izmeno, ko začne nekdo kri-
čati pred vrati. Nič hudega 
sluteča odprem in pred se-
boj zagledam Marico, mlado 
dekle, ki je bilo visoko nose-
če. Ni in ni se mogla umiriti, 
ves čas je ponavljala, da njen 
fant hodi k meni. Kakšna laž! 
Kar naenkrat se je prijela za 
trebuh in se zgrudila na tla. 
Doživela je spontan splav, re-
šilni avto, ki je prišel ponjo, 
jo je zadnji hip pripeljal v bol-
nišnico. Bilo mi je hudo za-
njo, a čisto nič ji nisem mog-
la pomagati. V istem letu 
sem si kupila tudi prvo tele-
vizijo! O, kako so bili otroci 

veseli! Žal so nam jo že čez 
nekaj dni ukradli. Kdo, ni-
sem nikoli izvedela. 

Zgodilo se je tudi nekaj 
groznega. Učitelji so pelja-
li otroke na bazen, da bi se 
naučili plavati. A so bolj sla-
bo pazili nanje. Deček, ki mi 
je bil prepuščen v varstvo, bi 
se skoraj utopil. Več kot štiri-
najst dni je ostal v bolnišnici. 
Ni mi bilo všeč, ker se starša, 
kljub temu da sem jima spo-
ročila, kaj se je zgodilo, nis-
ta niti javila. Pehanje za več 
denarja je nekatere ljudi čis-
to obnorelo! 

Za menoj pa je začel gleda-
ti Peter, niti ne več tako mlad 
fant. Bil je izučen strugar in 
je zelo dobro zaslužil. Dekle-
ta in tudi poročene ženske 
so to vedele in so norele za 
njim. Ne vem, zakaj je izbral 
mene. Toliko časa je hodil 
okoli, da sem nazadnje pri-
stala. Tudi jaz sem se zalju-
bila vanj! Marsikateri večer 
je preživel z menoj in otroki. 
Na začetku me je sicer nago-
varjal, naj jih napodim k star-
šem, ko je videl, da ga ne ''sli-
šim'', je odnehal. Malo me je 
motilo, da Tinki ni bil čisto 
nič všeč, a sem se tolažila, da 
punca še nima prave pame-
ti. V brezglavi zaljubljenosti 
sem mu dovolila, da sva šla 
do konca, in to brez zaščite. 
Kmalu zatem sem od nezna-
ne osebe dobila anonimno 
pismo. Kot sem kasneje izve-
dela, se je Peter pred sodelav-
ci hvalil, kako dobra sem pos-
telji, pa me je eden od njih že-
lel obvarovati hudega. V pis-
mu je pisalo, da je imel doma 
v okolici Šentjurja, noseče 
dekle, ki jo je pustil, pred od-
govornostjo pa je pobegnil v 
Nemčijo. Za otroka, ki se je 
rodil in mu je bil podoben kot 

jajce jajcu, pa ni hotel skrbeti. 
Ko je prišel na obisk, sem mu 
pokazala pismo, v jezi me je 
udaril in mi zabrusil, da sem 
ravno takšna cipa kot vse os-
tale. Tako se je moja prva ve-
lika ljubezen zelo neslavno 
končala. Še dolgo časa sem 
se smilila sama sebi, istoča-
sno pa sem se tudi učila, da 
tujina nudi še veliko več pas-
ti kot rodna gruda. 

Jeseni leta 1964, ravno 
na moj 26. rojstni dan, je v 
Lajdri počila glavna cev vo-
dovoda. To je bil za oblast 
tudi idealen izgovor, da na-
selje poderejo, nas pa izse-
lijo. Meni in ''mojim'' otro-
kom so dodelili veliko, zelo 
prostorno in svetlo trisobno 
stanovanje v enem od novih 
stanovanjskih blokov. Tin-
ka je začela obiskovati šolo 
za frizerke. V tem času jo je 
mama Ivanka prišla samo 
enkrat obiskat, pa še takrat je 
hčerko krivila, da je ona kri-
va, ker se je oče spozabil nad 
njo. Povem vam, grozno je 
bilo! Starša Anice in Tinčka 
pa se sploh nista več oglaša-
la. Kazalo je, da ju je Švedska 
dobesedno pogoltnila. Tis-
to leto sem načrtovala prvi 
obisk domovine, a je padel 
v vodo. Otrok nisem mogla 
pustiti samih. Nisem ime-
la srca! Leta so tekla, počasi 
sem se bližala tridesetemu 
letu. Vse prijateljice so bile 
že poročene ali ločne, mno-
ge so imele nezakonske ot-
roke. Tinka je delala kot va-
jenka v frizerskem salonu in 
sanjala, da bo zaslužila do-
volj denarja, da se bo lahko 
vpisala na univerzo. Star-
ša sta se končno spomnila 
na Anico in Tinčka. Prosila 
sta me, ali lahko ostaneta pri 
meni toliko, da maturirata. 

Ker me je bilo strah samote, 
sem pristala. 

Še nekaj ti moram pove-
dati: med Slovenci in Hrva-
ti, med katerimi sem živela, 
je bilo veliko nasilja. Tisti, ki 
so imeli družine doma in so 
se v Nemčijo preselili sami, 
so pogosto skakali čez plot. 
Ženske so upale, da jih bodo 
ujele in privezale nase z ot-
rokom, pa se to ni ravno po-
gosto dogajalo. Veliko prija-
teljic je postalo jalovih, ker so 
tudi po večkrat zapored na-
redile splav. Z leti so posta-
le hudobne, zagrenjene, če-
tudi polne denarja. Te zgod-
be sem zelo dobro poznala, 
zato sem bila morda še toli-
ko bolj previdna. 

Še eno zgodbo bom pove-
dala, ki se me je prav tako 
zelo dotaknila: v istem blo-
ku je živela družina iz Slove-
nije. Imeli so tri otroke, on 
je vozil tovornjak, ona pa je 
bila doma in skrbela zanje. 
Uboga reva ni vedela, da je 
na dolge poti po Evropi s se-
boj jemal neko Hrvatico. Ne-
koč se je vrnil s poti skupaj 
z bratom te Hrvatice. Ženo 
je pognal čez prag, otroke pa 
je obdržal v stanovanju. Jo-
kajoča ženska se je zatekla k 
meni, a ne za dolgo. Z grož-
njami jo je prisilil, da se je 
brez otrok vrnila nazaj v Slo-
venijo. Na sodišču je potem 
zahteval, da se otroci dodeli-
jo njemu, pridobil si je tudi 
nekaj lažnih prič, ki so pri-
čale, da je mati zanje zelo 
slabo skrbela. Nad otroki je 
bdela Hrvatica skupaj s svo-
jim bratom. Z njimi sta grdo 
ravnala, dogajale pa so se 
še druge bolj grozne stvari, 
a ker nimam dokazov, bom 
raje molčala …«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Družinske podobe, 2. del

Mati po sili
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Že mnogo let na vstopu v Kranj oziroma izstopu iz njega, odvisno od tega, s katere strani 
gledate, po Sorškem polju na Orehku uredijo tekaške proge za rekreativne tekače. Če je 
le dovolj snega, seveda. Običajno ne manjka tistih, ki na ta način skrbijo za svojo zimsko 
kondicijo. Glede na kolesnice, ki jih vidimo na fotografiji, si lahko predstavljamo, da je 
nekdo preizkušal tudi zmogljivost svojega jeklenega konjička, ali je ta še v dobri kondiciji. 
Odvisno od tega, s katere strani gledate, mar ne? I. K. / Foto: Tina Dokl

Novozapadli sneg je zlasti najmlajšim prinesel obilo zimskih radosti, v prometu pa 
pričakovano precej nevšečnosti, tako na cestah kot tudi na parkiriščih. Na enem izmed 
njih je unikatno darilo, zavito v naraven, okolju prijazen snežni ovoj, ob jutru pričakalo 
presenečenega lastnika jeklenega konjička, ki odslej zagotovo ne bo več pozabil na plačilo 
parkirnine – za zimsko navdahnjeno darilo pa se bo ob naslednji prešerni priložnosti iz srca 
oddolžil tudi svojim skrbnim prijateljem. S. L. / Foto: Milan Jeram

Miha Naglič

»Še tako zadrta meščan-
ska filozofija in državna sva-
rila torej niso mogli disci-
plinirati vsakdanje spolnos-
ti. Pod gladino se je vedno 
kotila divja nemorala. Zako-
nodaja in katoliška pastora-
la sta bili lahko uspešni le 
pri izrinjanju govorjenja o 
spolnosti iz javnosti, tudi 
iz družin, kar je ustvarjalo 
le privid spodobne mora-
le in odraščajočim povzro-
čalo zadrege. Nespodobne 
ljubezenske misli in deja-
nja so obsedale celo same-
ga očeta monarhije, cesar-
ja Franca Jožefa, ki je imel 
vsaj dve, dokaj očitni dol-
gotrajni ljubezenski aferi s 
poročenima ženskama, sla-
bo prikrivani z nekakšnim 

prijateljstvom, ki mu jav-
nost kajpak ni nasedla. Take 
zamisli so se od srede 19. 
stoletja vgnezdile tudi v gla-
ve uglednih članic družbe, 
saj je porasla družbena in 
ekonomska svoboda žensk. 
Meščanska in plemiška de-
kleta so bila s seksom pred 
poroko sicer previdna, takoj 
po poroki pa so 'tihe vode' 
podivjale. Pisatelj in napre-
dnjak Ivan Tavčar se niti ni 
poskušal uradno ločiti od 
svoje trideset let mlajše in 
baje od poroke naprej pre-
šuštne, a politično vplivne 
žene Franje, ker bi ločitev 
prizadela njegove finance 
in kariero. Nekateri le niso 
več mogli vztrajati v zako-
nih in so se ločili, drugič po-
ročiti pa se niso mogli. De-
nimo dolgoletni ljubljanski 

župan in politik Ivan Hri-
bar (1851–1941), v sodobni 
žurnalistiki jako opevan le 
kot spodobna in sposobna 
politična persona, si ni po-
mišljal odsloviti žene Emi-
lije (roj. Griga), ki je nato 
duševno bolna živela v me-
stni ubožnici. Civilno se je 
ločil od nje šele nekaj pred 
letom 1910. Dotlej in poslej 
se je v javnosti v zgražanje 
katoliške strani in ljubljan-
skega škofa Jegliča kazal s 
svojo kuharico in 'konkubi-
no' Marijo Goričan, ki mu je 
leta 1913 rodila hčerko, šele 
leta 1926 pa se je z njo lah-
ko poročil – točno deset dni 
po smrti prve žene. Vse to 
so bile praktične posledice 
tiste nravstvene dihotomi-
je, ki jo zgodovinopisje po-
imenuje 'dvojna morala' ali 

'moralna dvoličnost' me-
ščanske dobe. Nezadovolj-
nim z meščanskimi omejit-
vami – teh pa je bilo vedno 
več kot zadovoljnih – je os-
tajal na voljo ovinek v skri-
to prostitucijo, premožnej-
šim moškim in zlasti vdov-
cem pa v sobice služabnic 
ali vsaj v pornografske fan-
tazije, če že ženske ni bilo 
pri roki.« (Str. 348–349)

»Podobe in razvoj lju-
bezenske morale na Slo-
venskem do 19. stoletja« je 
podnaslov te monumental-
ne knjige, v kateri je avtor 
združil dve prejšnji mono-
grafiji. Velika narodnjaka in 
gorenjska rojaka Tavčar in 
Hribar sta sicer novejša pri-
mera, a po ljubezenski mo-
rali očitno tudi onadva sodi-
ta v starejše čase …

Nove knjige (420)

Ljubezen, greh in kazen

Dušan Kos, Ljubezen, greh in kazen, Založba ZRC, 
Ljubljana, 2017, 784 strani

Alenka Bole Vrabec

V mestu na severozaho-
dnem delu polotoka Pelo-
ponez imajo karneval že od 
leta 1829. Takrat ga je kot 
napol zasebno zabavo, na-
pol javni dogodek priredil 
bogati trgovec Moretti. Pa-
tras, mesto je dobilo ime po 
mitološkem junaku Patre-
asu in šteje okoli 214.000 
prebivalcev, je tretje naj-
večje urbano središče v Gr-
čiji s pristaniščem, razvi-
to industrijo, dobrim vi-
nogradništvom in vedno 
bolj tudi popularnim turiz-
mom. V številnih društvih 
deluje kar 10.000 karneva-
listov. Čeprav ni tako raz-
vpit kot beneški ali kölnski 
ali kanarski karneval, velja 
s skoraj 50.000 udeleženci 

najrazličnejših skupin za 
enega najbolj slikovitih v 
vsej Evropi. Tradicijo v obre-
dih je še vedno čutiti, začela 
se je z razbrzdanimi obredi 
na čast starogrškega Dioni-
za, boga vina. Sicer pa ima-
jo Grki očitno kondicijo in 
napeto karnevalsko vzduš-
je vzdržujejo kar tri tedne. 
Prvi teden, »profiní« je te-
den oznanjevanj; mestni ču-
vaj oznani, da se je pust za-
čel. Drugi teden, imenovan 
»kreatiní«, je teden mesa, in 
njihov »umazani četrtek« je 
naš »ta debel četrtek«. Bese-
di »umazani četrtek« pona-
zarjata dim in peko na žaru. 
Tretji teden, »tyrofagou«, je 
teden sira. Kajti ko nastopi 
post, je prepovedano meso, 
greh so mlečni proizvodi, 
svežega sada še ni, med gre-
he pa ne štejejo ouzo, raki in 
vino in darovi morja, ribe, 
raki, mehkužci in vsa zele-
njava. Za pust imajo sladic 
na pretek, a so silno sladke, 
za nameček prepojene še s 
sladkornim sirupom. V od-
daljenih in odmaknjenih va-
seh so v navadi prastari obi-
čaji. V vsaki vasi so fantje v 
tednu pred pustno nedeljo 
nabirali les za veliko grma-
do nedaleč od naselja. Te 
grmade so v improviziranih 
bivališčih ponoči tudi straži-
li, da jim nasprotniki ne bi 
ukradli lesa. Med tremi vas-
mi je bila zmagovalka tista, 
ki je imela največjo grmado, 
ki je tudi najbolje in najdlje 
gorela.   

Patraški »akríes«, kar po-
meni karneval, je poniknil 
samo med drugo svetovno 
in nato med državljansko 

vojno. V šestdesetih letih, 
v napetih političnih razme-
rah, so oblasti vpeljale cen-
zuro za prikaz političnih 
osebnosti, a o tem ni zdaj 
ne duha ne sluha … Names-
to preveč sladkobe ponujam 
kozíce, ne kozice …

Kozíce v rdeči omaki z 
rižem 
(Garides me Kokini Saítsa 
kai Pilafi)

Za 4 osebe potrebujemo: 
1 kg kozic, 1 limono – sok, 
1 skodelico olja, 2 tenko na-
rezani čebuli, 1 strok strtega 
česna, 1 šopek peteršilja, 3–4 
paradižnike (zadošča tudi 
dobra pločevinka), 1 ščep 
sladkorja, sol, poper, sladko 
papriko, 2 skodelici riža. 

Kozice operemo, očistimo 
in jih v vodi, začinjeni z li-
moninim sokom, na majh-
nem ognju kuhamo 5 mi-
nut. Precedimo in zavre-
tek prihranimo. Segrejemo 
olje, steklasto podušimo če-
bulo in česen, dodamo olu-
pljene in pretlačene para-
dižnike, peteršilj, sladkor, 
sol, poper in počasi kuhlja-
mo. Pet minut pred koncem 
dodamo kozice. 

V lonec damo 3 skodelice 
in pol tekočine (zavretek, ki 
mu prilijemo vodo), in brž 
ko zavre, solimo in doda-
mo riž. Pokrijemo in kuhlja-
mo na najnižji temperaturi 
približno 20 minut, odvisno 
od vrste riža. Kuhan riž pre-
denemo na globok servirni 
krožnik in prelijemo z oma-
ko. Postrežemo z zeleno so-
lato.

Pa dober tek! 

Razigrani Patras

mizica, 
pogrni se



Ana Šubic

D
vorana Šmartin-
skega doma v 
Stražišču je bila 
na predvečer kul-
turnega prazni-

ka premajhna za vse, ki so 
si želeli ogledati premierno 
veseloigre Sama nej zbere. 
Stražiška dramska skupina je 
bila takšnega odziva nadvse 
vesela in se ga nadeja tudi na 
prihajajočih ponovitvah. Prva 
bo že jutri, v soboto, ob 19. uri, 
nato pa 17. februarja, obakrat 
ob 19. uri. Gre za igro v straži-
škem govoru o življenju Stra-
šanov, kot se sami poimenu-
jejo, dogaja pa se v letu 1930. 
Z njo izkazujejo spoštovanje 
do prednikov, jezika in kultu-
re, poudarja avtorica in reži-
serka Maja Ahačič. 

Ahačičeva je tako po dolgem 
času obudila delovanje dram-
ske skupine v Stražišču. Vrs-
to let je že, kar so Strašani zad-
njič uprizorili igro na doma-
čem odru. »Končno smo se 
zbrali prijatelji, sorodniki in 
znanci s skupnim veseljem 
do igre in se kot dramska sek-
cija v ustanavljanju priključili 
k Delavskemu prosvetnemu 

društvu Svoboda,« je razloži-
la Ahačičeva, ki je sicer v pre-
teklih letih z mladimi pripra-
vila kar nekaj predstav, upri-
zorjenih ob obisku Miklavža. 

Za novo igro jo je navda-
hnila knjiga Matevža Oma-
na Stražiše pa Strašan. »V 
njej so zanimive anekdote in 
sem si rekla, da bi jih bilo fino 
povezati v zgodbo in se zraven 
tudi nasmejati,« je pojasnila 

Ahačičeva. Tako se je lotila 
ustvarjanja igre, pri čemer ji 
z nasveti pri tekstu na pomoč 
priskočil tudi Oman, nekaj je 
idej pa je prispevala še Mirja-
na Bogataj, ki sicer igra vaš-
ko opravljivko Mici. Petnajst-
članska igralska zasedba pre-
ko anekdot starih Strašanov 
predstavlja njihov način živ-
ljenja in govora v letu 1930, 
dotika se tudi konca prve sve-
tovne vojne. Igra se začne z 
ženskim klepetom med pra-
njem perila pr' Buč, nato pa 
se dogajanje preseli v gostil-
no Pr' Primaš, danes znano 
pod imenom Benedik. Zgod-
bo spremlja nenavaden zaplet 
pri osvajanju Juhance (Mojca 
Jekovec), v katero sta zagleda-
na dva fanta. Z dogajanjem 
sta dobro seznanjena Mici in 
vaški fantič Tinčk (Alex Rado-
savljević), ki se odločita poma-
gati mičnemu dekletu ... »Na 
koncu se vse tudi razplete, 
na poseben način, z jokom 
in smehom,« je Ahačičeva 

povedala o igri, v kateri igra 
tudi sama. Dodala je, da je 
kljub komičnosti vredno dob-
ro prisluhniti besedilu, saj je 
v njem tudi poučna vsebina.

Na predstavo so se pripra-
vljali štiri mesece, precej trd 
oreh pa je bil, še zlasti za mlade 
igralce, stražiški govor izpred 
sto let. »Ko smo imeli prvo 
bralno vajo, je bil polom,« se 
Ahačičeva danes spominja v 
smehu. Igro so popestrili tudi 
z originalnimi rekviziti: pred-
pasnikom, ki šteje 90 let, sta-
rimi stoli in sitarskim kozlom 
… Scenska slika, ki prikazu-
je nekdanjo, bistveno manj 
pozidano podobo Stražišča, je 
delo Ahačičeve. Ustvarjala jo 
je mesec dni ob pomoči sina 
Luke, prav tako člana igralske 
zasedbe. Prostor za izdelavo 
scenske slike in bralne vaje 
so dobili v stražiškem župniš-
ču, za kar so hvaležni župniku 
Bojanu Likarju, krajevni sku-
pnosti pa za dvorano, v kateri 
so imeli odrske vaje.

IGRA O »STRAŠANIH«
V Stražišču pri Kranju so po dolgem času spet obudili dramsko skupino. Na oder je postavila veseloigro 
v stražiškem govoru Sama nej zbere, ki prikazuje življenje krajanov v letu 1930. 

Stražiška dramska skupina je s premiero igre Sama nej zbere na predvečer kulturnega 
praznika do zadnjega kotička napolnila Šmartinski dom. Prva ponovitev bo že jutri. / Foto: 

Predstavo je ustvarila Maja Ahačič (desno) ob pomoči 
Mirjane Bogataj in Matevža Omana. / Foto: Gorazd Kavčič
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N
a Kanal A priha-
ja nova oddaja 
Dan za trening. 
Pilotno oddajo, v 
kateri je voditelj 

Klemen Bučan gostil smučar-
skega skakalca Roberta Kranj-
ca, so si gledalci lahko ogleda-
li pred dobrim letom dni, na 
podlagi odličnih odzivov pa so 
dobili zeleno luč za snemanje 
celotne sezone. Oddaje bodo 
predvajali ob torkih ob 20. uri 
pred UEFA Ligo prvakov.

Bučan se je v vsaki odda-
ji podal v življenje enega od 
profesionalnih športnikov. 
V prvi oddaji, ki bo na spore-
du ta torek, bo gostil deskar-
ja na snegu Roka Marguča, v 
nadaljnjih pa se bodo zvrstili 
še Denis Porčič - Chorchyp, ki 
se ukvarja z borilnimi veščina-
mi, rokometašica Miša Marin-
šek, odbojkar Andrej Flajs, jad-
ralec Vasilij Žbogar, judoistka 
Tina Trstenjak, kajakaš Peter 
Kauzer, smučar prostega slo-

ga Filip Flisar in plavalec Peter 
John Stevens. »Ko sem prejel 
klic, če bi vodil oddajo, v kate-
ri naj bi treniral z vrhunski-
mi športniki, sem izbuljil oči,« 
je na šaljiv način, značilen za 
komika, dejal Bučan, sicer 
velik ljubitelj športa in tudi 
sam rekreativni športnik. Med 
spremljanjem športa na malih 
ekranih se je neredko spraše-
val, kako bi se sam izkazal, je 
pojasnil in dodal, da bodo gle-
dalci sedaj videli, kako je, če 
se povprečen Slovenec, ki rad 
komentira s kavča, pomeri z 
vrhunskim športnikom.

Vsi športi so bili težji, kot je 
pričakoval, še zlasti deskanje 

na snegu, čeprav se z njim 
ukvarja že dvajset let. »Ko sem 
si zapel veleslalomsko desko, 
se niti nisem znal pobrati na 
noge. Popolnoma drug šport, 
druga pozicija na deski, kot 
da še nikoli prej nisem počel 
tega,« se spominja Bučan. Za 
snemanje oddaje z Vasilijem 
Žbogarjem pa pravi, je bila to 
verjetno najbolj strašna izkuš-
nja v njegovem življenju. Zara-
di negativne izkušnje iz mla-
dosti ne mara globoke vode, 
sploh pa ne odprtega morja. 
»Da je bil strah še večji, je bilo 
ravno v času našega sneman-
ja v Valenciji, kjer Žbogar tre-
nira, največje neurje zadnjih 
desetih let, na odprtem morju 
so bili tudi do petmetrski valo-
vi,« se spomina Bučan. Vsee-
no se je spopadel z njimi, a ni 
šlo vse po načrtih, po vrnitvi na 
obalo pa je bil vesel, kot da bi se 
na novo rodil ... 

Stalnica po vsaki oddaji so 
bile modrice in boleče mišice, 
vrhunec bolečine je bil pa ned-
vomno trening s Chorchypom 
in počeno rebro, je razkril vodi-

telj: »V bistvu mi ga ni polo-
mil Chorchyp, ampak njegov 
sparing partner, pa še to sem 
bil sam kriv, ker sem sprostil 
trebušne mišice in nisem bil 
pozoren, od kje prihaja uda-
rec.«

Kot pravi, je bil to nedvomno 
najtežji, a tudi najlepši snemal-
ni projekt v njegovem življen-
ju: »Spoznal sem, kaj pomeni 
biti vrhunski športnik, kakšna 
odločnost, odrekanja ter psihi-
čni in fizični napori so potreb-
ni, da si zraven, sploh ne nuj-
no najboljši.« Drugače je začel 
gledati tudi nase, znova se več 
posveča gibanju, predvsem 
skejtanju.

POČILO MU JE 
REBRO
Boleče mišice, številne modrice in celo počeno 
rebro – vse to je Kranjčan Klemen Bučan izkusil  
na snemanjih nove oddaje Dan za trening, v kateri 
je treniral z vrhunskimi športniki.

Na treningu z Denisom Porčičem - Chorchypom je Klemnu 
Bučanu počilo rebro. / Foto: arhiv Pro plus 
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HUMOR, HOROSKOP
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_12
NALOGA

9 3 1 8
7 5 4

3 6 4 7 2
2 1 7 4

1 9
6 8 4 2
5 8 9 3 1

6 4 5
8 1 3 7

sudoku_LAZJI_18_12

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_12
NALOGA

9318
754

36472
2174

19
6842
58931

645
8137

sudoku_LAZJI_18_12

REŠITEV

945362178
287591643
136478952
352917864
418236795
679845231
524789316
763124589
891653427

sudoku_TEZJI_18_12
NALOGA

8 5 7 1
9 6 5 8

1 8 7
1

2 4
6

6 9 2
7 5 8 3
2 7 4 9

sudoku_TEZJI_18_12

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_12
NALOGA

8571
9658

187
1

24
6

692
7583
2749

sudoku_TEZJI_18_12

REŠITEV

852397614
947615382
613842975
134986257
796254831
285173496
561439728
479528163
328761549

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.                        

Novopečena lovca na delu 
Jože in France se vpišeta v lokalno lovsko družino in gresta 
na lov. Ker je megla, streljata na slepo srečo. Bum!
»Kaj je?« vpraša Jože.
»Po perju sodeč je jastreb,« odgovori France.
Bum!
»Kaj je pa zdaj?« France vpraša Jožeta.
»Po dlaki sodeč je zajec,« mu ta odgovori.
Bum!
»Kaj je?« spet vpraša Jože. 
»Po dokumentih sodeč je Janez Gorenc z Vrhnike,« se iz 
megle oglasi France.

Pocenitev ga je ujezila 
Pride Gorenjec domov ves besen in potoži ženi: »A veš, 
da se je avtobus pocenil za petdeset centov.«
»Zakaj si pa potem jezen?« 
»Zato, ker bom manj prihranil, ko bom šel peš.«

Samo še les 
Trije upokojenci se v parku pogovarjajo, koliko še seksajo.
»Jaz še vedno lahko enkrat mesečno!« reče prvi in potrka 
na les.
»Jaz pa tri- do štirikrat letno!« reče drugi in prav tako potr-
ka na les.
»No,« se oglasi tretji, »jaz pa lahko samo še potrkam na 
les!«

Moža ima v bolnišnici 
Se srečata sosedi in prva vpraša: »Tvoj mož leži v bolni-
šnici, kaj mu pa je?«
Druga odgovori: »Nekaj je imel na kolenih.« 
»Kaj pa?«
»Plavolasko.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Vsa opravila, ki so pred vami, boste opravili težje kot pona-
vadi. Takemu stanju bo botrovalo pomanjkanje družabno-
sti, ki vas trenutno pesti. Čeprav niti ne čutite potrebe po 
prijateljevanju, se le odzovite kakšnemu povabilu, ne bo 
vam žal.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Nakupovanje vas bo sprostilo, a kaj kmalu se boste spra-
ševali, ali so bili vi nakupi sploh potrebni. Očitki, ki ste 
jih prejeli od drugih, se vas niso nikoli preveč dotaknili. 
Zakaj bi torej očitali še sami sebi, sploh ko to ni potrebno. 
Sprostite se. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Najbolje se počutite, kadar ste v središču pozornosti. Pred 
vami je teden, kjer boste spet morali pokazati svoje vodstve-
ne sposobnosti in dobro vam bo uspevalo. Zažareli boste 
pred prijatelji in znanci ter boste marsikomu v navdih. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Počutili se boste nekoliko brezvoljni in ne boste imeli toliko 
energije, kot ste navajeni. Pazite, da vas ne položi v posteljo 
kak prehlad. Vaše telo potrebuje obnovo, zato si privoščite 
počitek in odmik. Brez skrbi, vse vas bo počakalo.

Lev (23. 7.–23. 8.)
V ljubezni ne boste točno vedeli, pri čem ste. Napočil bo 
čas za pogovor, ki vas bo potolažil. Samski levčki, v zraku 
bo zadišalo po romanci in prav to bo tisto, kar v tem tre-
nutku potrebujete. Teden bo družabno obarvan. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Občutek odmaknjenosti v teh sivih dneh se vas je prijel z 
vso močjo in kar noče vas izpustiti. V tem obdobju vam bolj 
prija samota in ni vam do raznih pogovorov. Družina, ki je 
vaše zavetje, vam bo v podporo, stanje pa bo kmalu minilo. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Telo vam sporoča, da potrebujete gibanje, v tem obdobju 
celo več kot sicer. Dobro vam bo del odhod v hribe, kjer se 
boste naužili narave in svežega zraka. Z novo energijo se 
boste lažje spopadli z vsakodnevnimi stresnimi opravili. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Radi imate, da se ljudem predstavite v polni luči in ničesar 
ne skrivate. Tokrat vam zna ta vaša lastnost škodovati, saj 
boste naleteli na ljudi, ki bodo informacije od vas sporoča-
li naprej. Bodite previdni. Vse je za nekaj dobro.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
V službi vam bo šlo delo dobro od rok in to vas bo nav-
dalo z optimizmom. Poigravali se boste celo z mislijo o 
dokončanju projekta. Da, res je, optimizem odpira nove 
poti in včasih tudi podira rekorde. Tokrat boste imeli zau-
panje vase. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
V krogih, kjer se gibljete, bo prišlo do določenih nesoglasij. 
Raje se distancirajte in svoje mnenje obdržite zase, saj lah-
ko pride do nesporazuma. Pravi prijatelji vam bodo dokaza-
li zavezništvo v vsakem primeru. Konec tedna bo zanimiv.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
V teh dneh boste veliko čistili in pospravljali stvari na svo-
je mesto. Vaš občutek za red doma in v službi bo kon-
čno deležen pohvale in odobravanja okolice. Pohvale vam 
bodo dobro dele. Privoščili si boste oddih z družbo. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Končno se boste lahko veselili finančnega priliva, ki vam je 
bil obljubljen. Vendar ne smete pozabiti, da vas čaka še veli-
ko dela, v primeru, da želite teh prilivov še več. Ne pozabite 
tudi na družino, ki ji niste posvečali veliko pozornosti.



33

NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_09. 02. 2018

Nagrade: 3-krat potica (1 kg)
Nagrajenec nagrado s potrdilom Gorenjskega 
glasa prevzame  v katerikoli trgovini Pekarstva 
Orehek.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do torka, 20. 
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.

Gorenjski glas in Pekarstvo Orehek poklanjata naročnikom Gorenjskega  
glasa krof in kavico. Pridite na pustni torek, 13. februarja, med 10. in 14. uro  
v avlo Gorenjskega glasa na Bleiweisovo cesto 4 v Kranju.

PUSTNI TOREK  
NA GORENJSKEM GLASU

Kdor prej pride,  

    prej melje!
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Najmlajša članica družine Kardashi-
an Kylie Jenner (20) je pravkar postala 
mamica hčerkici, ki jo je poimenova-
la Stormi (v angleščini beseda storm 
pomeni nevihto). Tudi priimek deklice 
je presenetil javnost, saj se deklica piše 

Webster. Podjetna zvezdnica 365-milijonskega imperija 
ličil je nosečnost devet mescev skrivala, sedaj pa objavila 
posnetke nosečnosti in s svojimi oboževalci tudi že delila 
prvo fotografijo male Stormi.

Nevihta v družini Kardashian

Pevka Selena Gomez (25) je priznala, da 
ima težave. Zdravi se zaradi anksioznosti 
in depresije, zaključila pa je program za 
izboljšanje mentalnega zdravja. Pravi, 
da jo bosta ti dve bolezni spremljali vse 
življenje. »Prišli bodo dnevi, ko ne bom 

zmagovalka, a sem se s tem sprijaznila,« je povedala pev-
ka, ki pravi, da bo sebe postavila na prvo mesto, saj se le 
zdrava lahko spopade z vsemi izzivi.

Selena pogumno proti depresiji

Umrl je igralec John Mahoney, najbolj 
znan po vlogi očeta v večkrat nagrajeni 
televizijski seriji Frasier. Star je bil 77 let. 
Bil je pomemben član čikaškega gledali-
šča. V filmski industriji je deloval več kot 
35 let. Med drugimi se je pojavil v filmih 

Ameriški predsednik in Reci karkoli, svoj glas je posodil 
liku v animiranem filmu Mravljinec Z ter nastopil v serijah 
Na zdravje in Tretji kamen od Sonca.

Poslovil se je John Mahoney

Komik Jim Carrey (56) je sporočil, da zapu-
šča Facebook, ker naj bi se ta okoristil na 
račun ruskega vmešavanja v ameriške 
predsedniške volitve. Igralec poziva vse, 
naj storijo enako, saj Facebook še vedno 
bogati na ta račun. Ustanovitelj omrežja 

Mark Zuckerberg je lažne novice odločno zanikal.

Jim Carrey napovedal bojkot Facebooku

VRTIMO GLOBUS

Ana Šubic

N
a male zaslo
ne se bo kma
lu vrnil priljub
ljeni šov The 
Biggest Loser 

Slovenija, ki ga v novi sezoni 
ne bo več vodila Špela Gro
šelj, zamenjali pa so še nekaj 
drugih ustvarjalcev priljub
ljenega shujševalnega šova. 
O tem se je začelo govori
ti že kmalu po koncu prve 
sezone, nakar so predvčeraj
šnjim s Planet TV sporočili, 
»da bo osvežen format v dru
go sezono popeljal voditelj 
Marko Potrč, ki dobro ve, da 
se do pravih rezultatov pri
de samo s trudom in močno 

voljo«. Voditeljica komenta
torske oddaje Od težaka do 
junaka bo še naprej Jasna 
Kuljaj, od vloge komentator
ja pa naj bi se poslovil Rok 
Tomažin  The Preacher. Po 
poročanju Žurnala24 se je 
sam odločil za ta korak, ker 
mu ni bil všeč način, na kate

rega so zamenjali Grošljevo.
Novi voditelj Marko Potrč 

prisega na aktiven življenj
ski slog: »Vem, kako je trpe
ti na treningu. Ampak odkri
to – jaz v tem uživam. Prav 
to bom skušal približati tek
movalcem: kako najti zado
voljstvo v trpljenju na tre
ningu.« Tekmovalce naj bi 
predstavili že v kratkem.

Na Planet TV bodo gledal
ci spomladi lahko spremljali 

tudi sanjske preobrazbe v 
oddaji Projekt Diva, ki jo bo 
vodila Lucija Gubenšek. Stil
sko preobrazbo bodo omo
gočili dvanajstim ženskam, 
prijave so že odprte.

Na Pop TV pa se marca 
vrača priljubljeni šov Zve
zde plešejo. V drugi sezo
ni bodo med 12 tekmovalci 
tudi trije Gorenjci: nekda
nja plezalka iz Škofje Loke 
Natalija Gros, radijec iz Trži
ča Uroš Bitenc, ki sedaj živi 
v Komendi, ter komik Sašo 
Stare iz okolice Tržiča. Poleg 
njih se bodo na plesnem par
ketu vrteli še igralca Rok 
Kunaver in Gorka Berden, 
glasbenika Dejan Krajnc 
in Gašper Rifelj, voditelji
ca Natalija Bratkovič, pevci 

Werner, Rebeka Dremelj 
in Ivica Vergan ter športna 
novinarka Sanja Modrić. 

V kranjskem lokalu Pano
rama Stara pošta so v febru
ar vstopili z Jazz & Whiskey 
večerom. Odločili so se nam
reč, da bodo prirejali meseč
ne džezovske večere ob dolo
čeni tematski pijači. Dogo
dek je pritegnil veliko pozor
nosti, saj so vse mize oddali 
že z rezervacijami. Za odlič
no vzdušje je skrbela zased
ba DeluxeMen v sestavi Žiga 
Kert, Gregor Rihtaršič, Jan 
Dolenc in Žan Jugovic. Fan
tje so se na svojem prvem 
javnem nastopu izkazali. 
V Panorami bodo ponovno 
nastopili 1. marca na Jazz & 
Wine večeru.

V NOVI SEZONI POTRČ
Na Pop TV se pripravljajo na novo sezono plešočih zvezd, na Planet TV pa na oddajo The Biggest 
Loser Slovenija, ki je ne bo več vodila Špela Grošelj, pač pa Marko Potrč. Napovedujejo tudi sanjske 
preobrazbe v novi oddaji Projekt Diva z voditeljico Lucijo Gubenšek.

V oddaji Projekt Diva, ki jo bo vodila Lucija Gubenšek, bodo 
dvanajstim ženskam omogočili stilsko preobrazbo. 

Namesto Špele Grošelj bo šov The Biggest Loser Slovenija 
vodil Marko Potrč. / Foto: Tina Dokl, arhiv Planet TV 

V novi sezoni Zvezde plešejo bodo tekmovali tudi trije 
Gorenjci, med njimi radijec Uroš Bitenc. / Foto: arhiv Pop TV 

Za komika Saša Stareta bo ples velik izziv. Pričakuje tudi 
veliko spotikanja in hoje po prstih soplesalk. 
 

Nekdanji plezalki iz Škofje Loke Nataliji Gros ples v 
televizijski oddaji pomeni izpolnitev otroških sanj. 

Zasedba DeluxeMen je navdušila na džezovskem večeru v 
kranjski Panorami Stara pošta. / Foto: arhiv organizatorja

Kamničanka Sabina Šorn je dijakinja tretjega letnika 
predšolske vzgoje in navdušena kolesarka. V dneh, 
ko se večina skriva na toplem, se z veseljem usede 
na gorsko kolo in poda na bližnje ture. Še toliko raje, 
ker ima v društvu Špica šport Team družbo samih 
kolesarjev, ki jim mraz ne pride do živega. / Foto: Gorazd Kavčič
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OrganizatorInformacije in prijave: 

Intelekta PE Kranj , Prešernova ulica 1, 4000 Kranj 
Tel.: 04 236 85 55, (od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure)

Na počitnice po zelo ugodni ceni in v dobri družbi
Vabimo vas na počitnice na grški otok Kos. Nastanjeni boste v prenovljenem hotelu  
Philippion z idealno lego, ki  je od središča mesta Kos oddaljen le 250 metrov, od peščene 
plaže pa ga loči le obalna cesta s kolesarsko stezo in promenado. Bivanje v sodobno oprem
ljenih studiih, s klimo, brezplačnim WiFijem, kuhinjsko nišo s hladilnikom, mikrovalovno 
pečico,  kuhalnikom za kavo ali čaj ter balkonom. Organizirana bosta obogaten kontinen
talni samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja. 

Termin: od 13. junija do 20. junija 2018 
Cena: 493 EUR /osebo 
Posebna cena za bralce Gorenjskega glasa, ki  je nižja od redne ponudbe,  
velja za prijave do 1. marca 2018

Nastanitev:  Hotel PHILIPPION ****   (polpenzion) 
Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana–Kos–Ljubljana, letališke takse, prigrizek na letalu 
ter brezalkoholno pijačo, kavo ali čaj, prevoz 20 kg prtljage, asistenco na letališču Jožeta  
Pučnika Ljubljana, slovenskega predstavnika na destinaciji, avtobusni transfer od letališča do 
hotela in nazaj, nastanitev na bazi polpenziona v hotelu Philippion 4*, nezgodno zavarovanje 
Zavarovalnice Triglav.

Obvezna doplačila:   
turistična taksa (na recepciji hotela) 1,5 €/osebo/dan, prijavnina 15 €/rezervacijo  
neobvezna doplačila:  
Coris zdravstvena asistenca v tujini 1 €, zavarovanje rizika odpovedi 2,96 %, 

POČITNICE / KOS / OD 13. DO 20. JUNIJA 2018

                        + 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

V. S., M. R., S. K., U. P.,  
M. A., J. P.

Kranj – Na pustno soboto, 
10. februarja, bodo po uli-
cah starega Kranja zarajale 
pustne šeme in zadišalo bo 
po krofih. Otroško pustno 
rajanje s Piko Nogavičko bo 
na Glavnem trgu potekalo 
od 11. ure dalje. Tradicional-
na mednarodna pustna po-
vorka, ki vsako leto pritegne 
več tisoč obiskovalcev, se bo 
pričela ob 14. uri in bo pote-
kala od Mestne knjižnice do 
Prešernovega gledališča. V 
pustni povorki bodo sodelo-
vale etnografske skupine iz 
Slovenije in tujine. Med dru-
gimi se bodo predstavili tudi 
pehinarska gospoda z Reke 
in mesopustari iz Kraljevi-
ce, manjkali pa ne bodo niti 
znanilci pomladi, brez ka-
terih ni pravega karnevala. 
Kurentov boste letos na uli-
cah lahko videli kar sto pet-
deset. Ponovno bodo zimo v 
Kranju preganjali tudi ško-
romati, šejme iz Vrbovega, 
med katerimi je tudi črni 
kleščar, strah vseh deklet. 
Letošnje leto se bo glavne-
mu sprevodu pridružila tudi 
otroška pustna povorka, na 
kateri se bodo predstavili ot-
roci iz kranjskih vrtcev in 
šol. Pustno rajanje se bo na-
daljevalo v diskoteki na pros-
tem, zvečer pa v KluBaru. 

Godlarji na oblasti v 
Šenčurju

Člani častnega odbora 
Godlarjev s princem in prin-
ceso na čelu so že pretekli 

petek prevzeli oblast v ob-
čini Šenčur. Šenčur so tako 
vse do prihodnjega torka 
razglasili za upravno središ-
če in prestolnico, v kateri v 
času njihovega vladanja ve-
lja godlarska ustava z dva-
najstimi členi. Tudi letos se 
bodo predstavili na kar treh 
pustnih povorkah. Jutri ob 
10. uri bodo pred Mercator-
jevim centrom na Primsko-
vem v Kranju, ob 13. uri pa 
pred Osnovno šolo Davori-
na Jenka Cerklje. V nedeljo 
ob 13:30 v središču Šenčur-
ja pripravljajo največjo tra-
dicionalno pustno povorko 
na Gorenjskem. V torek, 13. 
februarja, ob 18. uri sledi še 
pokop oziroma sežig Pusta.

Bled vrhunski tudi  
za pusta

Bled – vrhunska turistična 
destinacija bo tema letošnje 
pustne povorke na Bledu na 
pustno nedeljo. Pustna po-
vorka bo ob 14.30 krenila 
od Bledca skozi staro jedro 
Grad do jezerske promena-
de, kjer bo ob 15. uri predsta-
vitev vseh pustnih skupin. 
Pustno rajanje se bo nada-
ljevalo v Trgovskem centru 
Bled s Stenom Vilarjem in 
Natalijo Verboten.

Karneval v Radovljici, 
ploh v Begunjah

Tradicionalno pustno po-
vorko bodo tudi letos pripra-
vili v Radovljici, kjer se bodo 
pustne šeme in vozovi s 
postnimi prizori pred stavbo 
nekdanjega Merkurja zbrale 

ob 14. uri in se nato v spre-
vodu, ki ga bo vodil pustni 
župan, odpravile proti cen-
tru Radovljice. Za najboljše 
pustne maske organizator, 
Turistično društvo Radovlji-
ca, pripravlja tudi nagrade.

Na pustni torek pa bodo 
prireditev pripravili tudi v 
Begunjah, kjer bodo fantje 
po dvanajstih letih spet vlek-
li ploh. Prireditev se bo za-
čela ob pol štirih popoldan.

»Vomnsk poh« in 
pustovanje v Tržiču

Pustne šeme bodo v ne-
deljo zavzele Tržič. Pust-
na povorka bo na čelu s Pi-
halnim orkestrom Tržič in 
kurenti s Ptuja krenila ob 
14. uri izpred Hipermarke-
ta Mercator in pot nadalje-
vala proti staremu mestne-
mu jedru. Najboljše maske 
bodo v kategoriji skupinskih 
mask nagradili z lepimi de-
narnimi nagradami, tri naj-
lepše posamične maske pa 
s praktičnimi nagradami. 
Po predstavitvi mask, slad-
kanju s krofi in razglasitvi 
najlepših mask bodo prizo-
rišče zavzeli Lomski fantje 
in predstavili običaj lomski 
ploh ali vomnsk poh. Že v so-
boto pa bo v atriju Občine Tr-
žič Tržni dan. Med 8. in 13. 
uro bo delavnica izdelovanja 
pustnih mask, najmlajše pa 
bo razveselil tudi čarodej. 

Pustni veleslalom

V Kranjski Gori pa v skla-
du s smučarsko tradicijo 
v torek pripravljajo pustni 

veleslalom. Prireditev se bo 
začela ob 19. uri na vlečnici 
Velika Mojca. Organizatorji 
obljubljajo bogate in privlač-
ne nagrade ter za vse maske 
brezplačno smuko na smu-
čišču Velika Mojca.

Karneval Pustne  
sekcije Striček

Vir pri Domžalah je po za-
slugi Pustne sekcije Striček 
v znamenju pusta že dva te-
dna, vrhunec pustnih vrago-
lij pa prihaja ta konec tedna. 
Jutri, v soboto, ob 14. uri prip-
ravljajo veliko povorko otro-
ških pustnih mask, ki bo kre-
nila iz Češminovega parka ob 
sprehajalni poti ob Kamniški 
Bistrici do športnega parka na 
Viru. Zvečer bo sledilo veselo 
pustovanje z glasbo, glavni 
dogodek pa bo tudi letos veliki 
pustni karneval v nedeljo, 11. 
februarja, ob natanko 14. uri 
in 28 sekund, saj je letošnji že 
28. po vrsti. Virski karneval se 
je v zadnjih letih razvil v ene-
ga največjih v Sloveniji, na ka-
terem sodelujejo predvsem 
skupinske maske. Najboljšo 
masko bodo letos nagradili s 
tisoč evri.

Smuk za trofejo svinjska 
glava

Na smučišču Španov vrh 
bo v nedeljo ob 11. uri pote-
kal 52. Smuk za trofejo svinj-
ska glava. Organizacijo pri-
reditve z najdaljšo tradicijo 
v jeseniški občini so prevzeli 
novi upravljavci smučišča iz 
podjetja Športni center Špa-
nov vrh.

Kurenti tudi na Gorenjskem
V Kranju se na jutrišnjo pustno soboto znova obeta Prešerni karneval s tradicionalno mednarodno 
povorko, na ulicah bo tudi okoli sto petdeset kurentov. Vrsta oživljanj pustnih običajev in pustnih zabav 
se obeta po vsej Gorenjski.

Suzana P. Kovačič

Spodnje Duplje – Franci 
Markovec iz Žej se v Galeri-
ji graščine Duplje že tretjič 
samostojno predstavlja. Iz 
njegovega obsežnega opusa 
slikarskih del je tokrat izbral 
svoja najnovejša dela, ki ob-
segajo tako krajinske moti-
ve kot figuraliko. Krajinske 
motive za svoje slike izbira v 
bližnji okolici, naravi. Pravi, 
da motiv najprej ujame v fo-
tografski objektiv, da ga lah-
ko potem v miru v ateljeju 
prelije na platno. Ob tem in-
tenzivno zasleduje igro barv, 

svetlobe in senc. Portretne 
upodobitve pa so vselej po-
vezane z njemu bližnjimi 
osebami. Markovca slikar-
stvo zanima od otroštva, in-
tenzivneje se z njim ukvarja 
zadnjih deset let. Vedoč, da 
je umetniška duša s priroje-
nim talentom, si je tudi po-
klicno pot izbral v tej smeri. 

Svoj pleskarski čopič je v tre-
nutkih ustvarjalnega nemi-
ra zamenjal za slikarskega 
in nastajati je začel impo-
zanten opus. Poleg slik na 
platno in na papir se je lo-
til tudi večjih poslikav. Pred 
leti je s sodelavci v celoti re-
stavriral poslikave v dupljan-
ski župnijski cerkvi sv. Vida. 
Razstavo Francija Markov-
ca umeščajo v okvir sloven-
skega kulturnega praznika 
in evropskega leta kulturne 
dediščine. Pomen takšne-
ga dogodka je v smislu leta 
evropske kulturne dediščine 
v nagovoru povzela prof. dr. 

Zvonka Zupanič Slavec. V 
kulturnem programu ob od-
prtju so se predstavili ljudski 
pevci Iz hiše čez cesto z Milj. 
Razstava v organizaciji KTD 
Pod krivo jelko Duplje bo na 
ogled še 10. in 11. februarja 
od 16. do 18. ure, preostale 
dni vse do četrtega marca pa 
po dogovoru. 

Razstavlja Franci 
Markovec
Uvodni dogodek v letošnje štirideseto jubilejno 
leto Galerije graščine Duplje je bilo odprtje 
slikarske razstave Francija Markovca.

Predsednik KTD Pod krivo jelko Duplje Ivan Meglič (levo) in 
avtor slik Franci Markovec / Foto: Primož Pičulin
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 10. 2.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.10, 
21.00 PETDESET ODTENKOV SVOBODE
20.30 12 POGUMNIH
16.40 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
18.15 NAJTEMNEJŠA URA
18.00 ZAMOLČANI DOKUMENTI
14.35 ČUDO
14.00, 16.00 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 10. 2.
13.30, 15.40, 17.50, 19.00, 20.00, 
21.10, 22.10 PETDESET ODTENKOV 
SVOBODE
18.10, 20.30 12 POGUMNIH
15.30 POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU
21.00 ROPARSKO GNEZDO

20.45 LABIRINT: ZATON
14.30, 17.00 PALČKI POMAGALČKI, 
sinhro.
18.00 NAJTEMNEJŠA URA
16.20 VES DENAR SVETA
18.50 POTNIK
13.40, 15.50 BIKEC FERDINAND, sinhro.
14.50 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.
 

KINO SORA , ŠKOFJA LOKA

Petek, 9. 2.
20.00 VES DENAR SVETA

Sobota, 10. 2.
18.00 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
20.00 PETDESET ODTENKOV SVOBODE

Nedelja, 11. 2.
17.00 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.  
(+ delavnica)
19.00 PETDESET ODTENKOV SVOBOD

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 9. februarja
19.30 Robert Harling: JEKLENE MAGNOLIJE (v dvorani PGK)

Sobota, 10. februarja
10.00 Jakob in Wilhelm Grimm: GOSPA PEHTRA (v dvorani PGK, matineja)
17.00 HOPLA 2018 (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 9. februarja
19.30 Ditka in Feri Lainšček: NE BODI KOT DRUGI 

GLEDALIŠKI SPORED

Suzana P. Kovačič

Tržič – V farni cerkvi Mari-
jinega oznanjenja v Trži-
ču so v nedeljo, dva dni po 
svečnici, postavili in blagos-
lovili doprsni kip duhovnika 
in domoljuba Jakoba Alja-
ža, tudi nekdanjega tržiške-
ga kaplana in župnika, ki je 
poslovenil božično pesem 
Sveta noč, ki je bila prvič za-
peta leta 1871 prav v Trži-
ču v farni cerkvi Marijine-
ga oznanjenja. Idejo zanj je 
dala Civilna iniciativa Jako-
ba Aljaža Tržič, maševal je 
in kip blagoslovil upokojeni 
nadškof Alojzij Uran. Izde-
lavo kipa so zaupali slikarju, 
kiparju in ilustratorju Petru 
Abramu.

Postavili doprsni kip Jakoba Aljaža

Zbrani ob doprsnem kipu Jakoba Aljaža / Foto: Primož Pičulin

Podbrezje – V nedeljo, 11. februarja, ob 16. uri bo osmi Preše-
ren dan pod lipama v Dolenji vasi in na Taboru, na katerega 
vabi Kulturno društvo Tabor Podbrezje. Zunaj pod milim ne-
bom boste brali Prešernovo poezijo, jo povezali s pesmijo in 
okvirili z besedo, ki jo narekuje ljubezen in Soneti nesreče.

V Podbrezjah bodo brali Prešerna

Preddvor – Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (RKS OZ) 
Kranj je v sredo organiziral četrto letošnjo in drugo terensko 
krvodajalsko akcijo v Preddvoru. V Domu starejših občanov se 
jo je med 7. in 13. uro navkljub sneženju udeležilo 119 krvoda-
jalcev, od tega se je samo z Jezerskega organizirano pripeljalo 
več kot trideset krvodajalcev, je sporočil sekretar pri RKS OZ 
Kranj Marjan Potrata. Vsem udeležencem se zahvaljujejo za 
odziv, prostovoljcem Krajevnih organizacij RK Bela - Bašelj, 
Preddvor in Kokra za odlično opravljeno delo, zahvala gre tudi 
osebju doma, ki je odstopilo prostore. Naslednja krvodajalska 
akcija bo v četrtek, 29. marca, v Cerkljah.

Sneženje ni ustavilo krvodajalcev

Kamnik – Društvo sv. Jakoba vabi na srečanje s pesnikom 
in publicistom Jožefom Pavličem V dvoje ob Pšati, ki bo, 9. 
februarja, ob 19. uri v Frančiškanskem samostanu v Kamniku. 

Literarni večer V dvoje ob Pšati
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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., POPUSTOVANJE: 
17. 2., NAKUPOVANJE GRADEC PRIMARK: 24. 3., SEJEM PORDE-
NONE: 3. 3.; STRUNJAN: 12.–15. 3.; BERNARDIN: 11.–14. 3., LEN-
DAVA: 5.–8. 3., MADŽARSKE TOPLICE: 9.–11. 3., BANJA VRUĆICA S 
TERAPIJAMI: 16.–23. 3., MEDŽUGORJE: 10.–12. 3., RIM: 15.–18. 3.. 
www.rozmanbus.si

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    
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PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Lutkovno gledališče Tri 
KUŽEK IN MUCA 

Petek, 9. februar 2018, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

 Izvaja: Gledališče iz desnega žepka 
GOSPA PEHTRA 

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

  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: KUHAJMO Z 
UŽITKOM, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu v torek, 23. 
1.  2018, in prejmejo knjigo Gobe, so: Minka Bačič iz Medvod,  
Marija Matijaševič iz Kranja in Rudi Sušnik iz Mavčič.

Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Kranjčanki 19. 
1. 2018, je bilo podjetje BALDRIJAN, D.O.O., iz Kranja, ki po-
klanja lepe nagrade petim nagrajencem. Ti srečni nagrajenci so:  
1. nagrada: bon v vrednosti 30 € prejme Kristina Hrkač, Naklo, 
2. nagrada: bon v vrednosti 20 € prejme Katja Malovrh, Kranj, 
3.–5. nagrada: bon v vrednosti 10 € prejmejo Nada Osterman, 
Stara cerkev, Leon Fic, Gorenja vas in Petra Dežman, Bled. 
Prevzem nagrad je mogoč na sedežu podjetja v delovnem času. 
Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 26. 1. 2018 v 
Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, D.O.O., 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW T-ROC – Aleš Vilfan, Kranj,  2. nagrada: 
enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Anica Tič, Dom-
žale, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Janez Turk, Šenčur.  

Nagrajencem čestitamo!

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

  IZLET // TOREK, 13. FEBRUARJA 2018

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.w
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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

Pustne prireditve
Tržič – Pustna povorka bo na čelu s Pihalnim orkestrom Tr-
žič in kurenti s Ptuja krenila v nedeljo, 11. februarja, ob 14. 
uri izpred Hipermarketa Mercator in pot nadaljevala proti 
staremu mestnemu jedru. Najboljše maske v kategoriji sku-
pinskih mask bodo nagrajene z denarnimi nagradami, tri 
najlepše posamične maske pa s praktičnimi nagradami. Po 
razglasitvi najlepših mask bodo prizorišče zavzeli Lomski 
fantje in predstavili običaj lomski ploh ali vomnsk poh.

Šenčur – Pustovanje za otroke bo s čarovnikom Gregom in 
nagradami za izvirnost mask bo v Domu krajanov Šenčur v 
torek, 13. februarja, ob 17. uri.

Poženik – V torek, 13. februarja, bo ob 17.30 veliko pustno 
rajanje v Domu krajanov Poženik. Sledilo bo tradicionalno 
kurjenje pusta. Da pust ne bo nič kisel, bo poskrbela Dram-
ska skupina Pod stražo.

Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi vse pustne šeme v nedeljo, 11. februarja, ob 15. uri v 
dvorano v Adergas na tradicionalni, že 29. Pustni živ-žav in 
na ples v maskah z družabnimi igrami.

Naklo – Turistično društvo Naklo vabi jutri, v soboto, 10. 
februarja, h kulturnemu Domu Janeza Filipiča, kjer se bo ob 
10. uri začel pustni sprevod domačih mask, kurentov in ora-
čev skozi Naklo.

Za otroke
Preddvor – V soboto, 10. februarja, otroci v prostorih Zavo-
da za turizem Preddvor ob 10. uri lahko prisluhnejo pravljici 
Goska noska dobi očala.

Turnir v kegljanju na ledu
Jezersko – Na Planšarskem jezeru se bo danes, v petek, 9. 
februarja, ob 17. uri začel turnir v kegljanju na ledu.

Dan smučarskega teka
Jezersko – Na izhodišču tekaških prog se bo jutri, v sobo-
to, 10. februarja, ob 10. uri začel Dan smučarskega teka na 

Jezerskem. Vsak smučar tekač bo med 10. in 14. uro prejel 
spominek, čaj in piškot, srečal prijatelja ali znanca, poklepe-
tal z urejevalcem prog, dobil uporabno turistično informaci-
jo o Jezerskem in se prijetno podružil. Udeležba na dogodku 
je brezplačna, veseli pa bodo prostovoljnih prispevkov. 

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – Brezplačne medgeneracijske 
aktivnosti bodo potekale: Medgeneracijski center Kranj: v po-
nedeljek, 12. februarja, 17.00 Ogled Prešernovega gledališča; v 
torek, 13. februarja, 17.00 Tehnična prva pomoč – računalništvo 
in telefonija; v torek, 13. februarja, 17.30 Starševstvo – ni panike!; 
Cerklje na Gorenjskem: v petek, 9. februarja, 10.00 Urejanje 
parka – Dom Taber, v ponedeljek, 12. februarja, 16.00 Telovad-
ba za vse generacije – OŠ Cerklje na Gorenjskem; v torek, 13. fe-
bruarja, 15.30 Učim se slovensko – OŠ Cerklje na Gorenjskem; 
Preddvor: v torek, 13. februarja, 17.00 Samomasaža z žogicami 
– Dom krajanov Zg. Bela; Šenčur: v torek, 13. februarja, 9.30 
Računalniški tečaj za začetnike – Sejna soba Občine Šenčur, v 
torek, 13. februarja, 15.30 Vadba za zdravo hrbtenico – Športna 
dvorana ob OŠ Šenčur. Obvezne so prijave na telefon 041 724 
134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI
Na Škavnico
Kranj – Društvo upokojencev Kranj planince in pohodnike 
vabi na planinski izlet na Škavnico v četrtek, 22. februarja, 
z odhodom s posebnim avtobusom ob 8. uri izpred Creine. 
Planinci bodo hodili štiri ure, pohodniki pa dve uri in pol. 
Prijave z vplačili zbirajo v pisarni društva do ponedeljka, 19. 
februarja.

Pohod v Tamar
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor vabi člane v torek, 13. februarja, na pohod v Tamar. 
Zbor bo ob osmi uri na grajskem dvorišču v Preddvoru.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
10. februarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma s temo Ali je Bogu mar za živali? 
Pogovor bo povezoval John Pedley.

O Islandiji
Cerklje – V Družinskem in mladinskem centru Cerklje bo 
jutri, v soboto, 10. februarja, ob 19. uri potopisno predava-
nje o Islandiji in predstavitev njihovega uspešnega modela 
zmanjševanja uporabe alkohola med mladimi.

OBVESTILA
Nasledstvo v družinskih podjetjih
Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru SPOT sveto-
vanje Gorenjska vabi na brezplačno delavnico z naslovom 
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

Rezultati 11. kroga – 7. februarja 2018
2, 5, 9, 17, 23, 29, 38 in 27

Loto PLUS: 3, 19, 28, 30, 34, 36, 37 in 4
Lotko: 2 9 6 0 7 2

Sklad 12. kroga za Sedmico: 960.000 EUR
Sklad 12. kroga za PLUS: 100.000 EUR
Sklad 12. kroga za Lotka: 850.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

STANOVANJE v Kranju ali okolici. Sem 
resen kupec, tel.: 070/391-822  
 18000498

ODDAM

STANOVANJE v starejši hiši v Britofu, 
tel.: 040/563-789, po 15. uri 18000432

STANOVANJE na Jaka Platiša, eno-
sobno, predelano v dvosobno, s 
1. marcem, tel.: 04/25-55-120, 
040/525-217 18000503

NAJAMEM

SEM sama in najamem stanovanje pri 
starejši gospe v hiši, tel.: 040/276-
210 18000514

HIŠE
NAJAMEM

3-ČLANSKA družina najame hišo ali 
stanovanje v Kranju z okolico, tel.: 
041/967-331 18000504

HIŠO za cca 12–14 delavcev v Kranju 
ali okolici v oddaljenosti do največ 30 
km, za obdobje od 1. 3. 2018 do 31. 
12. 2018, tel.: 051/698-950, Jasmi-
na 18000513

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM ali oddam bivalni vikend 
na Veliki Lašni, blizu Snovika, tel.: 
041/924-049 18000452

PRODAM

V TERMAH Olimje Podčetrtek oddam 
ali prodam vikend apartma, 42 m2, bru-
narica, g. Medarovski, tel.: 030/691-
628 18000484

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo, komunalno 
opremljeno, 693 m2, na Blejski Dobra-
vi, tel.: 051/391-806 18000511

NAJAMEM

KMETIJSKO zemljišče za daljše ob-
dobje v okolici Kranja, Preddvora, tel.: 
040/975-661 18000482

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

OPREMLJEN frizerski salon v Kranju, 
tel.: 059/011-028 18000472

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A4 2.0 TDi quattro, 2006, ce-
lega ali po delih, nekaramboliran, tel.: 
041/320-701 18000466

CITROËN 1.5 DCi, 2002, normalno 
vozen na olje, odjavljen iz prometa, tel.: 
040/212-819 18000460

NIŽJI, športni Fiat coupe 1.8, prevože-
no samo 110.000 km, elek. »šibedah«, 
2.490  EUR, tel.: 041/894-493  
 18000486

FORD Escort, letnik 1990, ohra-
njen, registriran do 3. 10. 2019, tel.: 
041/742-207 18000467

LEPO ohranjen Ford Fusin 1.6, 2007, 
154.000 km, 1. lastnik, servsina knji-
ga, slov. poreklo, tel.: 041/816-528 
 18000456

OPEL Astra 1.7 DTi, letnik 2005, di-
sel, 1686/74, 220.000 km, skrbno 
vzdrževan, tel.: 031/373-295 18000442

SUZUKI Jimny 1.3, 4 WD, letnik 2006, 
1. lastnik, servisna knjiga, slov. pore-
klo, 164.000 km, tel.: 041/816-528 
 18000455

MODER Polo 1.6, letnik 2007, 5 vrat, 
dobre zimske gume, plinska naprava, 
2.690 EUR, tel.: 041/894-493 
 18000485

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ALU platišča za Golf 4, 7S x 15 H2, 
195/65 15, tel.: 04/51-91-868, 
031/201-467 18000448

JEKLENA platišča 15 col, 5 vijakov, 
guma 195/65 15, 4 kom, cena 50 
EUR, tel.: 040/857-812 18000502

KUPIM

VLEČNO kljuko za R Clio 1.2, letnik 
2004, tel.: 040/232-490 18000495

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
PRODAM

CITROËN C 4 1.6 HDi, letnik 2007, 
121.000 km, poškodovan, cel ali po 
delih, tel.: 041/415-456 18000450

KUPIM

AVTO karambolirano, tudi total-
ka, slabše ohranjen ali v okvari. 
www.avtovleka-simenko.si, tel.: 
070/300-554 18000397

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
PRODAM

SATELITSKO anteno z nosilcem, 
cena 40 EUR, tel.: 04/23-34-322, 
040/623-342 
 18000464

VIDEO kamero recorder CR-5100 
Blau punkt, še na kasete, in radio LTV 
Korting TRC special, tel.: 040/215-
044 18000446

STROJI IN ORODJA
PRODAM

JEKLENKE za avtogeno varjenje, 
visoke, s pripadajočo opremo, tel.: 
031/498-994 
 18000468

PODARIM

SUŠILNI stroj Gorenje noblesse in 
mizo dimenzije 60 x 135 cm s tremi 
predali, tel.: 041/415-774 
 18000451

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SUHE smrekove deske 2.5 cm, 1 
m3, zimske gume s platišči R Twingo 
155/70/13, kot nove, tel.: 041/722-
625 
 18000463

KUPIM

SMREKOVO in macesnovo hlodovino, 
slabše kvalitete, tel.: 040/528-665  
 18000500

KURIVO
PRODAM

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

SUHA bukova drva, tel.: 031/624-
552 
 18000476

UGODNO prodam lesne brikete za kur-
javo, tel.: 040/887-425  
 18000487

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

SPALNICO za simbolično ceno, tel.: 
031/207-343 
 18000441

ZELO ugodno prodam jogi, velikosti 
200 x 180, tel.: 040/614-605 
 18000465

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko CFB, odlič-
no ohranjeno in B.Es.As harmoniko, 
tel.: 040/739-512 
 18000515

HARMONIKO, klavirsko, Melodija, 
90-basno, lepo ohranjeno, cena 370 
EUR, tel.: 041/758-972 
 18000483

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

MOTORNE sani Polaris 340, tovorne, 
primerne za gorsko kmetijo, lovce, 
dobro vzdrževane, tel.: 051/649-793 
 18000454

KOTALKE, številka 39, cena po dogo-
voru, tel.: 040/232-490  
 18000496

VEČNAMENSKI nahrbtnik, nov, tel.: 
01/36-13-383, 031/226-029 
 18000509

HOBI
KUPIM

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

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

R. MAISTER – Slo. gore, Jeruzalem, 
Romun - dex, Il Divo, slovarji, enciklo-
pedije, tel.: 040/129-972  
 18000488

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

MOŠKE kavbojke, velikost 34, nove, 5 
EUR, tel.: 040/232-490 18000494

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Ursus 35 s čelnim naklada-
čem, tel.: 041/572-120  
 18000459

KUPIM

TRAKTOR Ursus, IMT, Deuzt, Zetor ali 
podobno, tel.: 041/872-029  
 18000438

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 
 18000491

PRIDELKI
PRODAM

2 KRAVI visoko breji, v 8. mesecu, tel.: 
031/341-223  
 18000475

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

DOMAČE oljčno olje, pridelano v slo-
venski Istri, cena 13 EUR/liter. Prev-
zem – Zminec 32, Škofja Loka, tel.: 
040/857-665 18000478

DOMAČO proseno kašo, ugodno, tel.: 
030/397-096  
 18000422

DROBNI in jedilni krompir, tel.: 
031/511-045 
 18000462

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

JEČMEN in koruzo, tel.: 041/266-
066 
 18000474

JEČMENOVO slamo v okroglih balah 
in jedilni krompir, beli in rdeči, tel.: 
031/229-857 18000461

JEDILNI krompir bellarosa, rdeči, tel.: 
041/347-507  
 18000508

KRMNO peso in krompir za krmo, 
jedilni krompir sora in desiree, tel.: 
041/347-243 
 18000506

KROMPIR, hribovski, rdeč in bel z 
belim mesom, možna dostava, tel.: 
031/405-171 
 18000501

KUPIM

SENO v refuzi ali otavo v kockah, 200 
kg, kvalitetno, Križe, tel.: 051/819-
044  
 18000449

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BREJI telici simentalki in 1 telico, 
stare 3 leta, tel.: 04/59-61-006, 
051/202-192 18000493

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

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

d.
o.

o.

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

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

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

Nasledstvo v družinskih podjetjih – kje začeti?, ki bo pote-
kala v sredo, 14. februarja, od 17. ure do 19.15 v prostorih 
Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka. 
Prijave, ki so obvezne, pričakujejo do ponedeljka, 12. febru-
arja, na tel. št. 04 50 60 220 (Jana Šifrar) ali e-naslovu jana.
sifrar@ra-sora.si.

Kreacija obilja
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v ponedeljek, 12. februarja, ob 16. uri na brez-
plačno delavnico s predavanjem Kreacija obilja, II. del. Pre-
davanje in delavnico bo vodil Gregor Šikman, intuitivni zdra-
vilec, atlasolog in učitelj metod samopomoči v prostorih 
Humane na Oldhamski 14 pri Vodovodnem stolpu.

Srečanje ljudi s težavami s ščitnico
Radovljica – Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Me-
tuljčica organizira srečanje Skupine za samopomoč v Rado-
vljici v ponedeljek, 12. februarja, ob 18.15 v prostoru Mladin-
skega centra KamRa, Ljubljanska 19 (malo naprej od lokala 
Academija). Tema bo predstavitev naravnih eteričnih olj. 
Obisk skupine je brezplačen.

RAZSTAVE

Julijske Alpe in Julius Kugy
Stara Fužina – TNP vabi na odprtje fotografske razstave Ro-
berta Valentija Julijske Alpe in projekcijo multivizije o Juliusu 
Kugyju Človek, ki je govoril goram, ki bo v petek, 9. februar-
ja, ob 18. uri v Centru TNP Bohinj.

PREDSTAVE

Srečno ločena
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled komedije Srečno loče-
na z Iztokom Valičem in Violeto Tomič v glavnih vlogah. 
Predstavo si lahko ogledate v soboto, 17. februarja, ob 20. 
uri v Domu krajanov Visoko.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na Zvezi tabornikov 
občine Kranj se že pripravljajo 
na novo veliko akcijo Očistimo 
Kranj – Kranj ni več usran. Le-
tos bo akcija potekala v soboto, 
24. marca, z začetkom ob 9. uri 
na Glavnem trgu in lokacijah 

čiščenja v kranjski občini. »Či-
stila se bodo področja mestne 
občine Kranj, kanjon reke Ko-
kre in kanjon reke Save. To 
je okolje, v katerem in s kate-
rim živimo vsak dan. Vabimo 
vas, da se udeležite akcije in s 
tem pripomorete k čistejšemu 
okolju, v katerem živite. Če se 

boste odločili za čiščenje pod-
ročja, ki obsega vašo krajevno 
skupnost ali vaše področje de-
lovanja, nam to, prosimo, spo-
ročite na elektronski naslov 
ocistimokranj@gmail.com, 
saj bomo tako lažje bomo 
uskladili podrobnosti. Hkra-
ti vas prosimo, da nam čim 

prej sporočite, če imate ide-
je ali predloge za dodatne ak-
tivnosti oziroma čiščenje ka-
kšnih posebnih področij ozi-
roma nesnage. Svojo udelež-
bo potrdite do torka, 6. marca. 
Ob pravočasni prijavi bomo 
taborniki poskrbeli za zašči-
tna sredstva, vrečke za sme-
ti in malico,« pravi vodja akci-
je Klemen Markelj in dodaja, 
da se obeta nov zanimiv dan v 
družbi tabornikov.

Marca spet čistilna akcija



39Gorenjski glas
petek, 9. februarja 2018 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

ZAHVALA

Frančiška Potočnik
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan
cem za izrečeno sožalje, za podarjeno cvetje in sveče. Lepa hvala 
gospodu župniku Damjanu Proštu za lep cerkveni obred, po
grebni službi Akris, pevcem in sosedom za pomoč. Lepa hvala 
dr. Marnovi, patronažni sestri Katji in oskrbovalkam na domu 
CSS Škofja Loka. Lepa hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Vsi njeni
Zabrekve, Bukovščica, Lajše, Kranj 

ZAHVALA

8. februarja smo se v Železnikih poslovili od našega dragega  
očeta, dedka in pradedka

Blaža Dolenca
Srčna hvala njegovim zvestim prijateljem in znancem in vsem so
rodnikom, katerih besede in dejanja so prinašala svetlobo v njego
ve dni. Hvala za izraze sožalja in hvala vsem, ki ste ga pospremili 
k zadnjemu počitku.

Vanja, Nika z Jožetom, Ana z Vasjo

ZAHVALA

Nepričakovano nas je v 73. letu zapustil naš dragi mož, oče, tast, 
dedek in stric

Anton Zveršen
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo bratom, sestram, sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem in sostanovalcem iz bloka Janeza Puharja 8, 
pogrebni službi Komunale Kranj in pevcem iz Šenčurja. Hvala za 
vse objeme, stiske dlani, tople misli, darovano cvetje, sveče, denarno 
pomoč in spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala tudi g. župniku 
Eriku Šviglju za lep pogrebni obred. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

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

ZAHVALA

V 86. letu nas je za vedno zapustil

Andrej Arnež
p. d. Matevževčev ata z Luž

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sovaščanom  in znancem za iz
rečena sožalja, darovane sveče, cvetje in sv. maše. Hvala župniku 
Urbanu Kokalju za lepo opravljen obred. Hvala pevcem, gasilcem 
in pogrebni službi Navček.  

Žalujoči vsi njegovi
Luže, februar 2018

ZAHVALA
Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvoj glas ne sliši,
da zaman te čakamo, ne moremo dojeti,
a spomini nate dajejo nam moč,
 da brez tebe učimo se živeti.
(S. Gregorčič)

Ob boleči izgubi našega atija in ata

Petra Jelenca
iz Reteč

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sve
če in sv. maše. Zahvalo izrekamo tudi g. župniku Branku Potoč
niku za lepo opravljen pogrebni obred, vsem pevcem za ganljivo 
petje, bralcema za občuteno prebrano berilo in govor, zastavono
ši, nosačem in pogrebni službi Navček za spoštljivo slovo od po
kojnika. Hvala tudi zdravstveni službi Škofja Loka za vso pomoč 
in skrb v zadnjih dneh njegovega življenja.
Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, da ste nam v težkih 
trenutkih pomagali in stali ob strani ter se v velikem številu po
slovili od njega. Pokojnika ohranite v mislih in molitvah.

Žalujoči vsi domači
Reteče, Godešič, Vodice, 22. januarja 2018 

2 ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/691-243 
 18000469

4 BIKCE simentalce, stare pol leta, in 
2 sedem mesecev breji telici simental-
ki, tel.: 04/25-41-146  
 18000480

6 MESECEV staro teličko simentalko, 
tel.: 051/250-915 18000471

BIKCA ČB, tel.: 031/617-833  
 18000473

BIKCA simentalca, starega 10 dni, 
in ČB teličko, mesne pasme, tel.: 
040/728-264 
 18000492

BIKCA simentalca, starega 3 mesece, 
ekološka reja, tel.: 051/262-579  
 18000505

ČB bikca, starega 3 tedne, tel.: 
041/342-350 
 18000490

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, stare 9 mesecev, 
suha mešana drva in prikolico, tel.: 
031/343-177 18000507

TELICO simentalko, staro 18 mese-
cev, in teleta simentalca, starega 3 
mesece, tel.: 04/58-01-278 
 18000458

TELIČKE simentalke, breje 4 in 5 me-
secev, in teličko simentalko, staro 16 
mesecev, tel.: 031/699-145 
 18000457

TELIČKO simentalko in več ČB bikcev, 
tel.: 041/378-920  
 18000481

KUPIM

2 BIKCA mesne pasme, stara do 14 
dni, tel.: 041/745-677 
 18000447

BIKCE in telice, od 7 dni do 300 kg, 
ter kravo ali telico in pašnega bikca, 
tel.: 051/372-468 
 18000453

DO 14 dni starega bikca mesne pa-
sme, tel.: 031/572-647 
 18000443

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

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678  
 18000512

OSTALO
PRODAM

KOSTANJEVE kole, tel.: 051/392-
628 18000510

SMREKOVE fižolovke sušice, tel.: 
040/794-988 
 18000444

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 občasno 
sezonsko delo v skladišču oz vožnjo s 
kombijem. Intertrend, d.o.o., Savska 
loka 21, Kranj, tel.: 040/296-750 
 18000393

TRANSLES, d.o.o., Železniki, Dražgo-
še 16, Železniki – zaposlimo gozdar-
skega sekača in voznika gozdarske-
ga tovornjaka. Ponudbe pošljite na 
transles@siol.net ali pokličite na, tel.: 
031/646-903 
 18000479

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

ZAPOSLIMO delavca/-ko za delo v 
proizvodnji in pakirnici mesnih izdel-
kov. Pogoj: iz bližine Lesc, osebna 
urejenost in ročne spretnosti. Prijave 
po e-pošti: joze.mlinaric@mlinaric.si. 
Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška 
ulica 1, Lesce 
 
 18000489

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

IŠČEM

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

IŠČEM DELO – kot pomoč v gospo-
dinjstvu, tel.: 041/413-098 18000470

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, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 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

IZVAJAMO mizarska dela, kot tudi iz-
delavo vrtnih ut in nadstreškov. David 
Bajt, s.p., Žabja vas 18, Poljane, tel.: 
040/423-907 
 18000477

MEGALES, d.o.o., Strahinj 120, 
Na klo – zaposlimo voznika gozdar-
skega tovornjaka z izpiti kategorije 
C in E. Ponudbo 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

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
PRODAM

2 PLETENI steklenici, 30-litrski – 10 
EUR, pekač za kruh – 10 EUR in zim-
ske gume, 185/60 14, tel.: 040/791-
315 18000497

KIPERBUSCH spečico in kavč rdeče 
barve, tel.: 040/705-190 18000445

KUPIM

MOČNEJŠI sesalec in pesto z leža-
jem za zadnje kolo Fiat, Yugo ..., tel.: 
041/608-765 18000499

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
16     
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Anketa

Klemen Renko, Podlubnik:

»Olimpijske igre bom sprem-
ljal. Spored sem že pregledal. 
Najbolj me zanimajo tekme 
v alpskem smučanju. Upam, 
da kakšna medalja bo. Naj-
več možnosti je v smučarskih 
skokih in biatlonu.«

Nika Bobnar, Godešič:

»Olimpijske igre bom spre-
mljala v terminih, ko bom 
doma. Veselim se jih. Najbolj 
me zanimajo alpsko smuča-
nje, smučarski skoki in bia-
tlon. Upam, da bodo naši 
osvojili kakšno medaljo.«

Domen Tominc, Podlubnik:

»Igre bom spremljal, koli-
kor se bo le dalo, predvsem 
tekmovanja, kjer sodelujejo 
naši športniki. Težko je na-
povedovati medalje. Lahko 
ni nobene, lahko jih je tudi 
pet. Upajmo na najboljše.«

Jernej Demšar,  
Log nad Škofjo Loko:

»Olimpijske igre bom sprem-
ljal na prizorišču kot trener 
deskarja Žana Koširja. Zelo 
se že veselim. Kar nekaj naših 
športnikov lahko osvoji me-
daljo, napovedujem pa dve.«

Maja Bertoncelj

Danes se bodo s slovesnim 
odprtjem začele zimske olim-
pijske igre v Pjongčangu v 
Južni Koreji. Zanimalo nas 
je, ali boste spremljali igre 
in ali bo slovenskim športni-
kom uspelo osvojiti kakšno 
medaljo.

Foto: Maja Bertoncelj

Upajo na vsaj 
kakšno medaljo 

Janez Krek, Godešič:

»Komaj čakam, da se olim-
pijske igre začnejo. Spremljal 
bom tekmovanja, ki ne bodo 
v nočnem času. Konkurenca 
je na igrah vedno velika, tako 
da je težko priti med najbolj-
še tri. Upam, da komu uspe.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Danes bo prevladovalo oblačno vreme, večinoma brez pada-
vin. Jutri bo sprva oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. V 
nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo na vzhodu 
Gorenjske megla.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Finančna uprava je 
javno pozvala davčne zave-
zance, da najkasneje do 28. 
februarja vložijo napovedi 
za odmero dohodnine od do-
hodkov iz kapitala in od do-
hodkov iz oddajanja premo-
ženja v najem ter napovedi 
za odmero davka od odsvo-
jitve izvedenih finančnih in-
strumentov. Napoved za od-
mero dohodnine od obresti 
na denarne depozite pri ban-
kah in hranilnicah, ustano-
vljenih v Sloveniji in v dru-
gih državah Evropske unije, 
morajo vložiti le tisti, ki so 
lani z depoziti presegli tisoč 
evrov obresti. Pri napovedi 

za odmero dohodnine od do-
bička od odsvojitve vredno-
stnih papirjev in drugih de-
ležev ter investicijskih kupo-
nov ali od odsvojitve nepre-
mičnin lahko zavezanci uve-
ljavljajo zmanjšanje pozitiv-
ne davčne osnove za izgubo, 
ki so jo ustvarili pri tovrstnih 
prodajah. Zavezanci lahko 
vložijo napovedi preko por-
tala eDavki ali na predpisa-
nih obrazcih, le v primerih, 
če so lani opravili več kot de-
set odsvojitev vrednostnih 
papirjev in drugih deležev, 
investicijskih kuponov in 
izvedenih finančnih instru-
mentov, je obvezna vložitev 
napovedi v elektronski obli-
ki preko portala eDavki. 

Finančna uprava poziva k 
vložitvi davčnih napovedi

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Prav ta ko-
nec tedna je po izkušnjah 
kranjskogorskih turističnih 
delavcev tisti, ko lahko pri-
čakujejo največji naval lju-
biteljev zimskih radosti. Še 
zlasti ker je večina Sloveni-
je pod snežno odejo, kar obi-
čajno še poveča zanimanje 
ljudi, da proste dni preživi-

jo aktivno, v naravi.
Kot je povedal Blaž Veber, 

direktor Turizma Kranjska 
Gora, vsako leto v začetku 
februarja beležijo povečan 
obisk predvsem dnevnih obi-
skovalcev, letos pa jih je zara-
di obilice snega in podaljša-
nega prazničnega konca te-
dna še posebno veliko. »Na-
čeloma je parkirnih mest v 
dolini dovolj, čeprav bi imeli 
ob konicah, kakršna je trenu-
tna, težave tudi, če bi jih ime-
li trikrat več,« ocenjuje Ve-
ber. »Prav zato smo se z vse-
mi pristojnimi službami na 

pričakovani izjemen obisk 
dobro pripravili: Komuna-
la Kranjska Gora je poskr-
bela, da so vsa parkirišča od 
Mojstrane do Rateč vključ-
no s Planico res dobro splu-
žena in je na njih na voljo 
maksimalno število parkir-
nih mest. V koordinaciji z 
Žičnicami, medobčinskim 

redarstvom in policijo je v 
Kranjski Gori vzpostavljen 
prometni režim, ki bo obi-
skovalcem nazorno pokazal 
smeri gibanja in parkiranja, 
kar pomeni, da se bodo par-
kirišča polnila po conah in 
pod nadzorom, obiskovalci 
pa ne bodo parkirali po lastni 
presoji. Policija izvaja reden 
nadzor prometa po vsej doli-
ni, zlasti na območjih, ki so 
se doslej izkazala za najbolj 
problematična, in voznike 
usmerja proti tistim delom 
doline, ki kjer so parkirišča 
še na voljo. O stanju v prome-
tu bomo redno obveščali na 

družbenih omrežjih, obisko-
valce pa že zdaj prosimo, da 
čim bolj sledijo navodilom in 
so karseda tolerantni.«

Policija ob tem voznikom 
predlaga, naj pred odhodom 
na pot preverijo razmere na 
cestah in spremljajo pro-
metne informacije. V gos-
tem prometu naj računajo 
na daljši čas potovanja, med 
vožnjo naj bodo predvsem 
zbrani, pozorni ter strpni, 
pri parkiranju pa naj upo-
števajo prometna in druga 
pravila parkiranja ter more-
bitna dodatna navodila poli-
cistov, redarjev in rediteljev.

Odločneje urejajo promet
Odlične razmere za smučanje, tek na smučeh in pohodništvo v alpske doline v Zgornjesavsko 
dolino predvsem ob koncih tedna privabljajo številne dnevne obiskovalce in s tem povezane težave s 
prometno preobremenjenostjo. 

Družinska smučišča, urejene tekaške proge in zasnežene poti v alpske doline v Zgornjesavsko 
dolino pritegnejo številne obiskovalce, a povzročajo tudi precejšnje prometne zagate. 

V Kranjski Gori je vzpostavljen prometni režim, 
ki obiskovalcem nazorno pokaže smeri gibanja in 
parkiranja, kar pomeni, da se parkirišča polnijo po 
conah in pod nadzorom, obiskovalci pa ne morejo 
parkirati po lastni presoji.

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Konkretno za 
Zelenico se je minuli ko-
nec tedna izkazalo, da neka-
teri opozorila, naj ne odha-
jamo v gore, povsem igno-
rirajo. Zaradi nevarnosti 
proženja plazov je bil zaprt 
Dom na Zelenici. Služba za 
varstvo pred snežnimi pla-
zovi (SVSP) Zelenica - Tržič 
je včeraj objavila novo sporo-
čilo glede splošne nevarnos-
ti proženja snežnih plazov 
na območju Zelenice, ki je 
bila včeraj tretje stopnje po 
petstopenjski evropski le-
stvici, na delih je lahko tudi 
večja. V sredo je na Zelenici 
zapadlo do dvajset centime-
trov novega snega, ki se še ni 
sprijel s podlago. Še vedno so 
nevarna območja z napiha-
nim snegom, veliko je klož 
in zametov. Sneg je rahel in 
mehak. Posebna pozornost 

velja za pobočja nad naklo-
nom trideset stopinj, kjer 
lahko na delih že ob manjši 
obremenitvi sprožite snež-
ni plaz. Temperatura na ob-
močju Zelenice je ves čas 
pod ničlo, kar upočasnjuje 
preobrazbo snega. Servisna 
cesta je zaprta. Kot je pove-
dal Grega Bahun iz SVSP Ze-
lenica - Tržič, je za ob spre-
membi razmer tudi novo ob-
vestilo na https://www.face-
book.com/SVSPZelenica-
Trzic/, pomembno je tudi, 
da pogledate na informativ-
no-opozorilno tablo na Lju-
belju, ki je na vidnem mes-
tu na samem začetku poti na 
Zelenico. Stopnjo nevarnos-
ti snežnih plazov za vso Slo-
venijo si lahko ogledate tudi 
na strani državne meteorolo-
ške službe http://www.vre-
me.si/met/sl/weather/bul-
letin/mountain/avalanche/
bulletin/.

Preverite razmere pred 
odhodom v hribe
Minuli konec tedna so bile razmere v hribih 
nevarne zaradi megle, sneženja, proženja plazov. 
Ne podcenjujte razmer tudi te dni. 


