
AKTUALNO

Novi varuh je  
Peter Svetina
Poslanci državnega zbora so za 
novega varuha človekovih pravic 
podprli specialnega pedagoga in 
socialnega podjetnika Petra Sveti-
no, po rodu Kranjčana, ki zdaj živi 
v Komendi. Zanj je glasovalo 89 
poslancev, proti ni bil nihče.

2

AKTUALNO

Gripa že  
terjala življenja
Približujemo se vrhuncu gripe. 
Samo na Kliniki Golnik je zaradi 
gripe ali zapletov zaradi nje hospi-
taliziranih okrog sto bolnikov, šest 
jih je umrlo. Na kranjski enoti 
NIJZ se je proti gripi od oktobra 
do danes cepilo 1840 ljudi.
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GORENJSKA

Seje niso  
smeli predvajati
Ker eden izmed medvoških občin-
skih svetnikov ni dal soglasja za 
predvajanje celotne seje občinske-
ga sveta, po dopisu informacijske-
ga pooblaščenca Kabelska televizi-
ja Medvode seje ni predvajala.
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EKONOMIJA

Najnižje plače bodo 
višje za več kot tretjino
V nekaj mesecih bodo v podjetju 
Knauf Insulation v Škofji Loki pla-
če v proizvodnji zvišali za 36 od-
stotkov, najnižje plače bodo tako s 
1100 povečali na 1500 evrov neto. 
Zaposlene pa nameravajo motivi-
rati tudi na druge načine.
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VREME

Danes in jutri bo oblačno 
in deževno, popoldne lah-
ko ponekod sneži. V nede-
ljo bo pretežno oblačno, 
pojavljale se bodo plohe.

2/6 °C
jutri: oblačno in deževno

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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www.jelovica-okna.si

BREZPLAČNA MONTAŽA!
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Prilogi:  Zgornjesav ć
jeseniške novice 

Suzana P. Kovačič

Kranj – »Želimo delati varno 
in kakovostno, zato na doda-
tno opredeljevanje bolnikov 
ne pristajamo več,« so odlo-
čeni zdravniki družinske 
medicine v 34 ambulantah 
Zdravstvenega doma (ZD) 
Kranj. V ZD Kranj imajo 
zdravniki v povprečju 1800 
opredeljenih pacientov, kar 
26 ambulant krepko prese-
ga slovensko povprečje, re-
korderka je ambulanta z 
2313 opredeljenimi pacien-
ti. Medtem je dogovorjeni 
ciljni normativ v Sloveniji 
v naslednjih letih približno 
1200 opredeljenih pacien-
tov na en tim ali glavarinski 

količnik 1500 (za letos je 
določen glavarinski količ-
nik 1895). Kot je pojasnila 

Lili Gantar Žura, dr. med., 
direktorica ZD Kranj, delo 
družinskih zdravnikov ni 

omejeno samo na ambulan-
te, ampak morajo opravljati 
dodatna dežurstva in hišne 
obiske, nekateri so razpore-
jeni še na druga delovišča, 
na primer v antitrombotič-
no ambulanto, ambulanto 
za zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog, domo-
ve za starejše občane, v ur-
gentno službo. 

V Kranju bodo nove paci-
ente sprejemali le izjemo-
ma v primerih, ko so pacien-
ti negibljivi, ko zaradi narave 
bolezni potrebujejo nego na 
domu ... Kako pa naj ravnajo 
ostali pacienti, ki izbranega 
zdravnika še nimajo?

Ne vpisujejo več novih pacientov
V ambulantah družinske medicine v Zdravstvenem domu Kranj družinski zdravniki novih pacientov 
zaradi preobremenjenosti ne vpisujejo več. Govorijo o izrednih razmerah, zato paciente, ki še nimajo 
izbranega družinskega zdravnika, usmerjajo v zdravstvene domove Škofja Loka, Tržič in Kamnik.

Od leve Tatjana Kitić Jaklič, Lili Gantar Žura in Aleksander 
Stepanović / Foto: Tina Dokl
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Andraž Sodja

Jesenice – Po torkovem tra-
gičnem dogodku se delo v 
Splošni bolnišnici Jesenice 
vrača v redne tirnice. Po za-
dnjih informacijah policij-
ska preiskava vzroka požara, 
v katerem sta umrla dva paci-
enta, še vedno poteka. Tretji 
poškodovanec, ki je bil zara-
di opeklin premeščen v Uni-
verzitetni klinični center, 
se zdravi na centru za ope-
kline. Oddelek za zdravstve-
no nego, kjer je v torek oko-
li 15. ure prišlo do požara, 
je še vedno zaprt, medtem 
ko so ginekološko-porodni-
ški oddelek in porodni blok 

včeraj dokončno očistili in 
ob 14. uri znova odprli. Po-
rodnice, ki so jih po požaru 
na porode usmerjali v kranj-
sko porodnišnico, obvešča-
jo, da lahko na porod zopet 
pridejo v jeseniško bolni-
šnico. Zaradi pregleda pre-
zračevalnih sistemov ope-
racijskih dvoran so odpove-
dali tudi nenujne operaci-
je, nujne pa izvedli v urgen-
tnem centru in ortopedski 
operacijski dvorani, med-
tem ko so urgentni center, 
specialistične ambulante in 
oddelki normalno delovali 
vse dni. Še vedno pa v bolni-
šnici zaradi gripe do prekli-
ca velja prepoved obiska na 

internem in kirurškem od-
delku ter omejitev obiskov 
na pediatričnem oddelku in 
ginekološko-porodniškem 
oddelku.

Po besedah direktorja Ja-
neza Poklukarja so po po-
žaru zaposlenim priskrbe-
li tudi pomoč psihologov. 
Trideset zaposlenih in po-
licistov je bilo sicer v torek 
pregledanih zaradi vdihava-
nja dima, trije pa so prvo noč 
tudi prebili v bolnišnici. Pri 
požaru se je sprožil sistem 
za avtomatsko javljanje po-
žara, škropilnega sistema pa 
bolnišnica nima, saj gre za 
sedemdeset let star objekt.

Dve žrtvi požara, preiskava še poteka
V jeseniški bolnišnici še odpravljajo posledice torkovega požara, v katerem 
sta umrli dve osebi. Kriminalistična preiskava o vzroku požara še poteka.

Kaj je povzročilo požar, bo pokazala kriminalistična preiskava, neuradno pa naj bi ga zanetil 
eden od umrlih bolnikov. / Foto: Andraž Sodja412. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme POLDE KOS iz Škofje Loke.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

VSAK PRVI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek in če tr tek od 8. 
do 16. ure, v sre do od 8. do 17. ure, v petek od 8. do 15. ure.  

MALI OGLAS februar/19
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Nagrajenka
V nagradni igri, ki je bila objavljena 22. januarja 2019, prejme 
dve vstopnici za koncert Tom Odell in Tom Speight Mojca 
Vidmar iz Mojstrane. Nagrajenki čestitamo!

Veleslalom in slalom na mariborskem Pohorju

Televizija Slovenija bo na obeh tekmah za svetovni pokal v žen
skem alpskem smučanju (veleslalom in slalom – 1. in 2. febru
ar 2019) na mariborskem Pohorju proizvajalec mednarodnega 
TVsignala (host broadcaster). To pomeni, da bodo proizvedeni 
signal preko satelitov poslali vsem medijskim družbam po svetu, 
ki imajo pravice za predvajanje teh vsebin. Televizija Slovenija se 
pri vsakokratni produkciji mednarodnega TVsignala drži strogih 
standardov, ki jih pred njo postavljajo mednarodna smučarska 
organizacija in lastniki televizijskih pravic. Osnovna vodila so 
kakovost, najvišji profesionalni standardi in spoštovanje konč
nega uporabnika njihovih storitev, torej gledalk in gledalcev. 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
uradno kapo Smučarske zveze Slovenije. Nagradno vpraša
nje: Kako je ime slovenski smučarki, ki je v letošnji sezoni že 
zmagala v svetovnem pokalu? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do ponedeljka, 11. februarja 2019, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali na koticek@gglas.si.
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Zanj je v državnem 
zboru glasovalo 89 poslan-
cev, proti ni bil nihče. To-
likšne podpore ni dobil še 
noben varuh pred njim. Prvi 
je bil leta 1994 na to mes-
to imenovan Ivan Bizjak 
(doma z Zgornje Bele), sle-
dili so mu Matjaž Hanžek, 
Zdenka Čebašek Travnik in 
nazadnje Vlasta Nussdorfer, 
ki ji šestletni mandat poteče 
23. februarja in jo bo zdaj na-
domestil Peter Svetina.

Svetina, po rodu Kra-
njčan, ki zdaj živi v Komen-
di, kot specialni pedagog že 
vso kariero dela z ljudmi s 
posebnimi potrebami. De-
lal je tudi v sosedni Avstriji, 

med drugim vodil Varstve-
no delovni center INCE, 
pred petimi leti je z lastni-
kom kmetije Matijo Za-
drgalom ustanovil Zavod za 
socialno podjetništvo na po-
deželju Grunt, ki daje delo 
težko zaposljivim invali-
dom iz Komende in okoli-
ce. Tu je Svetina do imeno-
vanja za varuha človekovih 
pravic strokovni direktor. 
Za novega varuha človeko-
vih pravic so ga predlaga-
li v nacionalnem združenju 
za kakovost življenja Ozara 
Slovenija in v Centru Korak 
za osebe s pridobljeno mož-
gansko poškodbo iz Kranja. 
Državnemu zboru pa ga je 
predlagal predsednik drža-
ve Borut Pahor.

Novi varuh je Peter Svetina
Poslanci državnega zbora so za novega varuha človekovih pravic podprli specialnega pedagoga in 
socialnega podjetnika Petra Svetino.

Peter Svetina (drugi z leve) s sodelavci Zavoda za socialno 
podjetništvo Grunt / Foto: Gorazd Kavčič

Pacienti iz Kranja in okoli-
ce naj po nasvetu vodstva ZD 
Kranj poiščejo še proste dru-
žinske zdravnike v ZD Ško-
fja Loka, Tržič ali Kamnik. 
Dr. Aleksander Stepano-
vić, dr. med, strokovni vod-
ja Osnovnega zdravstva Go-
renjske in direktor ZD Ško-
fja Loka, je povedal, da v Ško-
fji Loki vpisujeta dva zdrav-
nika; skupaj lahko sprejme-
ta še dobrih tisoč novih pa-
cientov. Prim. dr. Iztok To-
mazin, dr. med., direktor 
ZD Tržič, je sporočil, da pri 
njih na novo vpisuje mlaj-
ša zdravnica, v tem trenut-
ku ima na voljo še 800, 900 
mest, sem pa tja nove paci-
ente vzame tudi kak drug 
zdravnik. 

Neslaven rekord: sto 
dvajset obravnav v enem 
dnevu 

Tatjana Kitić Jaklič, dr. 
med., vodja ambulant dru-
žinske medicine v ZD 
Kranj, je perečo situacijo 
podkrepila s podatkom, da 
en zdravnik dnevno obrav-
nava šestdeset, sedemdset 
pacientov, neslaven rekord 
je 120 obravnav družinske-
ga zdravnika v enem dne-
vu: »Princip dela kot po te-
kočem traku v takšnih oko-
liščinah ni varen, država je 
dolžna za to poskrbeti.« 

Direktorica ZD Kranj je 
poudarila, da na problema-
tiko v družinski medicini 
pristojne opozarjajo že de-
set let, pa jih nihče ni slišal. 
Odziva na razpise za prosta 
delovna mesta za družinske 
zdravnike, objavljena tudi 
po več let, praktično ni, kajti 

tudi mesta za specializacije 
za družinske zdravnike osta-
jajo nezasedena. V ZD Kranj 
bi potrebovali približno de-
set dodatnih timov. Kitićeva 
k temu dodaja, da gre za zelo 
lep poklic, ki pa je v dani situ-
aciji ogledalo izgorelosti in 
nezadovoljstva družinskih 
zdravnikov. 

Dovolj znanja, vendar ne 
dovolj časa

Aleksander Stepanović je 
opozoril tudi na dejstvo, da 
so pacienti čedalje starejši, 
da imajo vse več pridruženih 
bolezni in da se čas hospita-
lizacije skrajšuje. Vse to ter-
ja še dodatno porabo časa za 
obravnave in hišne obiske in 
takega pacienta na primar-
nem nivoju voditi je zahtev-
no. »Družinski zdravniki 
imajo dovolj znanja, vendar 
ne dovolj časa za kakovostno 
obravnavo,« je opozoril.  

Ko zdravnik klone pod 
bremenom izgorelosti

»V zadnjem letu smo v 
ZD Kranj zabeležili odhod 
štirih specializantk družin-
ske medicine: dve sta zame-
njali specializacijo, ena je 
odšla na delo v Avstrijo, četr-
ta v drugo regijo. Vsega sku-
paj smo v zadnjih nekaj le-
tih izgubili približno osem 
specializantov, kar je tudi 
trenutno število tistih, ki so 
nam še ostali. Da bo slika še 
bolj klavrna, pričakujemo v 
naslednjih nekaj letih velik 
val upokojevanja med naši-
mi zdravniki, trenutno dve 
zdravnici pogoje za upokoji-
tev celo že izpolnjujeta. Tudi 
zdravniki, ki so že upokoje-
ni, ne želijo več opravljati 
dela pogodbeno, ker so odšli 

v pokoj izmučeni in izgore-
li,« je poudarila Kitićeva. Di-
rektorica Lili Gantar Žura je 
povedala, da je ena predana 
zdravnica zaradi posledice 
izgorelosti umrla. 

Ministrstvo za zdravje 
brez komentarja

Ministrstvo za zdravje smo 
prosili za komentar na ukrep 
ZD Kranj in jih povprašali 
po rešitvah. Odgovor naj po-
iščemo pri Zavodu za zdra-
vstveno zavarovanje Slove-
nije (ZZZS), so sporočili. 
Pri ZZZS so pojasnili, da se 
obremenjenost družinskih 
in otroških zdravnikov, ki je 
lahko razlog za upravičeno 
odklanjanje zavarovancev, 
spremlja le na ravni države, 
in ne več na ravni 55 izpostav 
ZZZS. Po njihovih podatkih 
57,7 odstotka družinskih in 
otroških zdravnikov v Slove-
niji lahko po novi ureditvi up-
ravičeno odklanja paciente – 
a le v izjemnih, redkih prime-
rih in ob upoštevanju pogo-
jev iz določbe Splošnega do-
govora za pogodbeno leto 
2018. Ta določa, da zdravni-
ki družinske medicine lahko 
odklonijo opredeljevanje no-
vih zavarovanih oseb, ko do-
sežejo obremenitev 1995 gla-
varinskih količnikov v prime-
ru, da pri delodajalcu niso iz-
črpane vse kadrovsko orga-
nizacijske možnosti oprede-
ljevanja zavarovanih oseb. 
ZZZS je za pogodbeno leto 
2019 predlagal spremembo 
določbe, ker ugotavljajo, da 
obstoječa določba ne zagota-
vlja enakomerne preskrblje-
nosti na območju cele Slove-
nije. Zavarovanim osebam, 
ki bi se rade opredelile na 
območju izpostav, kjer je že 

preseženo slovensko povpre-
čje, je močno otežena izbira 
izbranega zdravnika. ZZZS 
zato predlaga, da se kriterij za 
zavračanje zavarovanih oseb 
pri opredeljevanju spremeni 
na deset odstotkov presega-
nja slovenskega povprečja. O 
tem predlogu ZZZS bo odlo-
čala vlada. Tatjana Kitić Jaklič 
opozarja, da bo ta kriterij ne-
mogoče doseči oziroma da se 
od normativov samo še bolj 
oddaljujejo in da bo to še pos-
labšalo kakovost dela in var-
nost pri delu. 

Pri ZZZS so sicer napove-
dali nadaljnje širitve mreže 
ambulant družinske medi-
cine skladno z novimi spe-
cializanti, ki bodo predvi-
doma letos zaključili speci-
alizacijo. »Letos so predvi-
dene širitve v Kranju za tri 
time družinske medicine na 
podlagi zaključenih speciali-
zacij v letu 2019. Ena od do-
datnih možnosti je tudi, da 
v ZD Kranj omogočijo opre-
deljevanje pacientov tudi pri 
specializantu zadnjega le-
tnika družinske medicine, 
ki je po podatkih Zdravniš-
ke zbornice Slovenije zapo-
slen v ZD Kranj in naj bi zak-
ljučil specializacijo 30. sep-
tembra; ta je tudi predvi-
den v širitev programa v letu 
2019. Poleg tega sta pred-
videni še dve širitvi družin-
ske medicine v Kranju,« je 
sporočil Damjan Kos, direk-
tor Sektorja za informiranje 
in odnose z javnostmi pri 
ZZZS. A kot je pojasnila Ki-
tićeva, so specializanti v zad-
njem letniku na kroženju po 
bolnišnicah in so v ZD samo 
enkrat ne teden, ko pridejo 
k mentorju; stika s pacienti 
praktično nimajo. 

Ne vpisujejo novih pacientov
31. stran
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V ponedeljek je bil evrop-
ski dan varstva oseb-
nih podatkov. Temu 

je namenjena tudi lani uve-
ljavljena splošna uredba EU o 
varstvu podatkov oz. GDPR, k 
v marsičem še povečuje varnost 
naše zasebnosti in nadzor nad 
upravljanjem osebnih podat-
kov. A tudi na tem področju 
smo včasih v Sloveniji bolj pa-
peški od papeža in pri varova-
nju osebnih podatkov včasih že 
pretiravamo.

Pred kratkim so se, na pri-
mer, v svakovi družini raz-
veselili novorojenke. Moji 
hčerki sta se nemudoma lotili 
risanja risbic za sestrično, pa 
smo se odločili, da jih skupaj s 
skromnim darilom odnesemo 
v porodnišnico in razveselimo 
mamico, h kateri zaradi ome-
jenih obiskov nismo mogli. To 
je povsem razumljivo, precej 
manj pa, da na recepciji niso 
želeli sprejeti darilne vrečke in 
je odnesti v sobo, tako kot so to 
počeli nekoč. Menda zaradi 
varstva osebnih podatkov ...

Pa poglejmo še eno absur-
dno situacijo, ki jo je za seboj 
potegnil GDPR. Ob koncu 
šolskega leta v našem časopi-
su vselej objavimo fotografije 
s sprejemov odličnjakov in 
zraven zapišemo tudi njiho-
va imena, a lani že nismo več 
mogli vseh. V eni od občin so 
denimo najboljše učence spre-
jeli na javni prireditvi pred več 
sto občani, a nam kljub temu 
seznama imen niso hoteli pos-
lati, pa čeprav so prav vsa od 
prvega do zadnjega prebrali, 

ko so najboljše učence klicali 
na oder. Razumi, kdor more.

Na nekaterih šolah učencem 
priznanj za njihove dosežke ne 
podeljujejo več na prireditvah, 
pač pa jih jim enostavno v ra-
zredu razdeli razredničarka. S 
tem so zdajšnjo generacijo mla-
dih prikrajšali za nekaj sveča-
nih trenutkov, ki so si jih zago-
tovo zaslužili. Konec avgusta 
na mnogih šolskih vhodih tudi 
ne visijo več seznami razre-
dov z imeni sošolcev. Sedaj so 
jih zamenjale številke. Čemu 
sploh še služijo ti seznami? 
Prav tako marsikje ni več imen 
na omaricah v šolski garderobi. 
Da ne omenjam številnih vpra-
šanj, ki se staršem in vodstvu 
šol in vrtcev porajajo glede fo-
tografiranja otrok na priredi-
tvah, ki je bila pereča tema že 
pred uveljavitvijo GDPR-ja.

Prav je, da se v vse bolj infor-
matizirani družbi zavedamo 
pomena varstva osebnih podat-
kov. Pa vendar tudi informa-
cijska pooblaščenka pravi, da 
je treba pri tem uporabiti do-
ločeno mero razuma in da va-
rovanje podatkov zgolj zaradi 
varovanja, brez vidnih tveganj 
za posameznike, ni smiselno. 
Samo upamo torej lahko, da 
ne bo začelo prihajati tudi do 
takih situacij, o katerih govori 
tudi šala, povezana z GDPR: 
ker v zdravniških ambulantah 
pacientov ne smejo več klicati z 
imeni, jih po novem kličejo po 
diagnozi. »Vstopi naj pacient 
s sifilisom,« je tako medicinska 
sestra poklicala naslednjega 
pacienta v polni čakalnici …

Ko imena zamenjajo številke

KOMENTAR
Ana Šubic

Vilma Stanovnik

Kranj – Na sredini seji kranj-
skega mestnega sveta so sve-
tniki sprejeli sklep o višjih ce-
nah vzgojno-varstvenih pro-
gramov na območju Mestne 
občine Kranj. Kot je pojasni-
la vodja Urada za družbene 
dejavnosti Nada Bogataj Kr-
žan, je bila zadnja podraži-
tev oktobra leta 2017, po za-
konu pa naj bi se cene vrtcev 
usklajevale enkrat letno.

Vzrok za novo spremem-
bo cen je dogovor o pla-
čah in stroških v javnem 

sektorju oziroma aneksa h 
kolektivni pogodbi za de-
javnost vzgoje in izobraže-
vanja. Stroški so zato od za-
četka letošnjega leta višji, 

kar pomeni, da bo občina iz 
proračuna za vrtce morala 
prispevati več, prav tako pa 
bo zvišanje tudi na položni-
cah, ki jih plačujejo starši. 
Zvišanje cene bo različno 

glede na programe staro-
stnih obdobij, cene pa se 
bodo dvignile od 3 do 5,86 
odstotka, le v razvojnih od-
delkih manj kot en odsto-

tek. Tako se bodo v povpre-
čju cene zvišale za 3,78 od-
stotka. 

S predlogom novih cen se 
nekateri svetniki niso stri-
njali. »Pred problemom 

smo se znašli, ker vlada po-
pulistično in amatersko dvi-
guje minimalno plačo. Mi 
sicer dvig minimalne pla-
če zagovarjamo, vendar na 
račun prispevkov in davka 
na plače. V tem primeru pa 
dvig plač pomeni novo bre-
me za delodajalce, ki si nato 
pomagajo ali z odpušča-
njem ali z dvigom cen stori-
tev ali dobrin. Problem nas-
tane zlasti takrat, ko so cene 
previsoke za socialno ob-
čutljive, kot je to v prime-
ru vrtcev,« je poudaril Zo-
ran Stevanović. Prav tako so 
proti takšnem zvišanju stro-
škov protestirali nekateri 
drugi svetniki, na koncu pa 
se je večina vendarle strinja-
la, da je vrtcem, tako javnim 
kot zasebnim, treba omogo-
čiti normalno delo, in so po-
trdili višje cene.

Kranjski vrtci bodo dražji
Zaradi povišanja plač v javnem sektorju bodo tako občina kot starši morali 
plačevati višjo ceno v kranjskih javnih in zasebnih vrtcih.

Na predlog svetnice Andreje Valič Zver so z dnevnega 
reda umaknili točko glede odloka o organiziranju 
javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Iz Nacionalnega 
inštituta za javno zdrav-
je (NIJZ) so sporočili, da je 
porast obolelih za akutni-
mi okužbami dihal opazen 
v vseh starostnih skupinah, 
najizrazitejši je pri majhnih 
otrocih do tretjega leta sta-
rosti. V vzorcih, odvzetih 
v ambulantah primarnega 
zdravstva, so samo gripo po-
trdili v 53 odstotkih, v vzor-
cih, vzetih v bolnišnicah, pa 
v 36 odstotkih. Kot kaže, se 
približujemo vrhu kroženja 
gripe, velika večina je potrje-
na influenca tipa A in podti-
pa H1N1. Na kranjski enoti 
NIJZ se je proti gripi od ok-
tobra do danes cepilo 1840 
ljudi. »Oseba, ki se cepi, ima 
manj možnosti za razvoj 
bolezni; v primeru, da zbo-
li, ima pa manjšo možnost 
za hujši potek bolezni in za 
zaplete. Cepljenje priporo-
čamo, dokler virus gripe kro-
ži med prebivalstvom. Čas 
do vzpostavitve zaščite pro-
ti gripi po cepljenju je prib-
ližno dva tedna,« so sporoči-
li iz NIJZ. 

Na Kliniki Golnik okrog 
sto bolnikov z gripo

Direktor Klinike Golnik 
doc. dr. Aleš Rozman, dr. 
med., spec., je povedal, da 
imajo približno sto hospi-
taliziranih pacientov z gri-
po oziroma zapleti zaradi 
gripe, tiste paciente, ki niso 
življenjsko ogroženi zaradi 
gripe, pa odpustijo v domačo 
oskrbo z navodili. Letošnja 
gripa je pandemska, podob-
na tisti iz leta 2009. Kot je 
pojasnil, je število pacien-
tov bistveno začelo naraščati 
po desetem januarju, število 

se še povečuje. Do zadnje-
ga konca tedna sta na kli-
niki zaradi gripe umrla dva 
starejša pacienta, še štirje so 
umrli zaradi zapleta kronič-
ne bolezni, ki ga je povzroči-
la gripa. Paciente jim zaradi 
prostorske stiske komaj še 
uspe sprejemati, je opozoril 
Rozman, že so bili primora-
ni odpovedovati nenujne po-
sege in preglede.

Rozman je poudaril, da 
se je proti gripi jeseni cepi-
lo kar okrog petdeset odstot-
kov njihovih zaposlenih: »V 
času epidemije tako ne iz-
gubljamo zaposlenih zara-
di bolniških dopustov, a kar 
je prav tako pomembno, za-
posleni ne nosijo virusa gri-
pe domov in ga ne širijo med 
ostale družinske člane.« Da 
se gripe obvarujemo, če se 
le da, Rozman svetuje pre-
ventivno ravnanje: izogiba-
nje javnim mestom, kjer se 
zadržuje veliko ljudi, dosle-
dno umivanje in razkuževa-
nje rok, upoštevanje higiene 

kašlja (kašljamo v robec ali v 
rokav), tudi nošenje obrazne 
maske, s katero se bistveno 
zmanjša tveganje prenosa 
kapljične okužbe na druge. 
Če so doma kronični bolni-
ki, omejite stik.

Bolni otroci naj bodo 
doma

Virus gripe se največkrat 
prenaša s kužnimi kapljica-
mi, torej smo najbolj kužni 
takrat, ko kašljamo in kiha-
mo. »Bolnik pa izloča virus 
v okolico približno en do 
dva tedna po začetku bolez-
ni. Še posebej pri otrocih je 
težko zagotoviti, da ne bodo 
nenadzorovano kašljali v 
okolico ali si vestno umiva-
li roke. Zato svetujem, da so 
bolni otroci doma, dokler se 
povsem ne pozdravijo, naj-
bolje dva tedna, če je to se-
veda možno, nikakor pa naj 
ne gredo nazaj v vrtec že ob 
prvem izboljšanju, ko še 
vedno kihajo in kašljajo,« 

opozarja dr. Aleksander 
Stepanović, dr. med., stro-
kovni vodja OZG.

Kdaj k zdravniku

»Praktično se ne dogaja, 
da bi bil potek gripe tako hi-
ter, da ne bi bil možen pos-
vet po telefonu z osebnim 
ali vsaj dežurnim zdravni-
kom. Bolniki oziroma njiho-
vi svojci morajo pomoč takoj 
poiskati predvsem pri pojavu 
zapletov gripe, če na primer 
zelo težko dihajo, so zmede-
ni, neprisebni ali celo koma-
tozni, če opažajo nereden 
srčni utrip, otekanje ali se 
stanje kakorkoli hitro slabša 
in je bolnik že na prvi pogled 
tudi za laike močno prizadet. 
Otroci običajno gripo prebo-
levajo lažje, bolj kot prehlad 
ali okužbo zgornjih dihal, 
čeprav je telesna tempera-
tura lahko visoka. Vendar pa 
sta pri otrocih pogosta bole-
čina v trebuhu in driska,« je 
še pojasnil Stepanović.

Gripa že terjala življenja
Kot kaže, se približujemo vrhuncu kroženja gripe. Samo na Kliniki Golnik je zaradi gripe ali zapletov 
zaradi nje hospitaliziranih okrog sto bolnikov, šest jih je umrlo. 

Število obiskov bolnikov z akutnimi okužbami dihal in gripi podobno boleznijo v 
ambulantah primarnega zdravstva se je zvišalo. Slika je simbolična. / Foto: Tina Dokl
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TERENSKE KRVODAJALSKE AKCIJE - FEBRUAR 2019
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi,  

da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite ene 
od februarskih terenskih  krvodajalskih akcij, ki bodo:

 v PONEDELJEK, 4. FEBRUARJA, v DOMU KRAJANOV 
PRIMSKOVO, Jezerska cesta 41, v Kranju,

v TOREK, 5. FEBRUARJA, v ŠPORTNI DVORANI  
V ŠENČURJU, Pipanova cesta 43, Šenčur in

v SREDO, 6. FEBRUARJA, v DOMU STAREJŠIH OBČANOV 
PREDDVOR, Potoče 2, Preddvor.

Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672
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vabljeni  na 

19.  Mednarodno tekmovanje

           v   smuèanju  po  starem

smuèanje in kolesarjenje po starem
ŠKOFJA LOKA

9. 2. 2019 v Škofji Loki
      10 uri    s prièetkom ob
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Cena počitnic je 186 EUR.
Informacije in prijave:

 telefon: 04/201 42 41 
e -pošta: narocnine@g-glas.si

 ali osebno Gorenjskem glasu 
 na  Nazorjevi ulici 1 v Kranju .
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ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzionov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  2,50 EUR (obvezno)
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 9,00 EUR 
doplačilo za hotel Vita: 5,00 EUR

POČITNICE // od  10. do 15. februarja 2019

OBVESTILO
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, obvešča, da je na 
oglasni deski in spletni strani občine objavljena prednostna li-
sta za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem na naslovu 
Selo pri Žirovnici 15.
 
Številka: 352-0005/2018
Datum: 30.01.2019 Leopold Pogačar
 ŽUPAN 

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniški občinski 
svetniki so se ostro odzva-
li na problematiko odlaga-
nja odpadkov v CERO Mala 
Mežakla. Na seji občinske-
ga sveta prejšnji četrtek so 
bili zelo kritični do ravnanj 
koncesionarja, podjetja Eko-
gor, ki kljub preštevilnim 
obljubam bal z lahko frak-
cijo še vedno ni odpeljal in 
jih kopiči tudi na občinskem 
zemljišču ob objektu CERO. 
Prav zaradi nakopičenih od-
padkov se je smrad, ki ga ob-
čutijo Jeseničani, spet pove-
čal, zaradi česar domačini iz-
ražajo gnev tudi na družbe-
nih omrežjih. Da so občani 
čedalje bolj jezni, je na seji 
opozorila občinska svetnica 

Alma Rekić in župana Blaža 
Račiča spomnila na predvo-
lilne obljube, češ da bo vztra-
jal, da bo koncesionar sme-
ti z deponije moral odpelja-
ti takoj.  

Župan Blaž Račič je po-
vedal, da koncesionar ta 
hip odpadkov ne more od-
peljati v sežig, kajti v tujih 
sežigalnicah za to nimajo 
kapacitet, prav tako jih ne 
more odpeljati na drugo lo-
kacijo v državi. S podjetjem 

Ekogor so se sicer že ses-
tali, prejeli so tudi njiho-
vo pisno pojasnilo, povabi-
li pa jih bodo tudi na mar-
čevsko sejo občinskega sve-
ta. Račič je dejal, da je ne-

sprejemljivo, da morajo ob-
čani Jesenic trpeti smrad, a 
občina nima dovolj moči 
za rešitev, zato računajo na 
pomoč države. S problema-
tiko je na nedavnem obi-
sku v Ljubljani (sicer »med 
vrati« in na hitro) seznanil 

tudi ministra za okolje, ki 
ga bodo v kratkem povabili 
na Jesenice.

Da v državi obstajajo tudi 
inšpekcijske službe, pa je 
dejal občinski svetnik Boris 
Grilc in opozoril na spošto-
vanje koncesijske pogodbe. 
Občinski svetnik Almin Go-
rinjac, sicer pravnik, je na 
koncu dal pobudo županu 
in občinski upravi, naj ugo-
tovijo, ali Ekogor krši konce-
sijsko pogodbo. Če jo, naj se 
ugotovi, ali se občinsko ze-
mljišče uporablja za nedo-
voljeno dejavnost odlaganja 
odpadkov in onesnaževanje. 
Prav tako naj se ugotovi mo-
rebitna neupravičena upora-
ba ter obseg škode, zatem pa 
sprožijo ustrezni postopki 
zoper koncesionarja.

Ali Ekogor krši pogodbo?
Jeseniški občinski svetniki so se ostro odzvali na problematiko kopičenja odpadkov v CERO Mala Mežakla. 

Je pa Ekogor pripravljen plačevati najemnino za 
občinsko zemljišče, na katerem zdaj brezplačno 
kopičijo bale lahke frakcije. Občinski svetniki in 
župan so v razpravi menili, da predlog Ekogorja ni 
sprejemljiv.

Andraž Sodja

Ukanc – Minulo nedeljo so 
na Voglu po toplem decem-
bru in pomanjkanju sne-
ga lahko končno zagna-
li tudi novo investicijo, več 
kot pol milijona vredno si-
drno vlečnico Konta, ki ima 
skoraj še enkrat večjo kapa-
citeto od stare Konte. Sezona 
na enem najpomembnejših 
slovenskih smučišč, Voglu, 
se je letos začela relativno po-
zno, še posebej v primerjavi 
z lanskim letom, ko so jo za-
čeli že v začetku novembra.

A kljub skromnejšemu 
začetku zimske sezone so 

se po besedah direktori-
ce Sandre Fiorelli minulo 
nedeljo končno prebudili 

v zimsko pravljico. »Ob 70 
centimetrov debeli snež-
ni odeji smo prvič zagnali 

novo napravo, sidrno vleč-
nico Konta, več kot pol mi-
lijona vredno investicijo, ki 
ima enkrat večjo zmoglji-
vost od stare naprave. Ta 
pa ni edina nova pridobitev 
smučišča, saj so se v novo 
sezono podali z vrsto no-
vih pridobitev: posodoblje-
no in prenovljeno restavra-
cijo Panorama in posodo-
bljeno snežno plažo Orlove 
glave. Tako so kljub poznej-
šemu začetku sezone opti-
mistični glede njenega na-
daljevanja. Minuli konec te-
dna so dogajanje popestri-
li tudi z vrsto dogodkov, od 
nastopa Mladih talentov, 
brezplačnega carskega pra-
ženca, testa Elanovih smu-
či do brezplačnega smuča-
nja za otroke do 15. leta sta-
rosti v spremstvu.

Vogel z novo vlečnico

Jesenice – Objavljen je javni natečaj za delovno mesto direk-
torja javnega komunalnega podjetja Jeko Jesenice. Prijavijo 
se lahko kandidati, ki imajo univerzitetno izobrazbo tehnične, 
ekonomske ali druge ustrezne smeri, najmanj pet let delovnih 
izkušenj na vodstvenih delih in poznajo dejavnosti družbe. 
Kot je povedal sedanji direktor Uroš Bučar, se mu je mandat 
iztekel že včeraj, od danes naprej pa opravlja funkcijo vršilca 
dolžnosti direktorja. Prijavil se bo tudi na nov razpis, pripravil 
je program dela z zastavljenimi cilji po posameznih proce-
sih, meni pa, da je njegova prednost predvsem v poznavanju 
problematike na komunalnem področju in v dobrih rezulta-
tih poslovanja. Prvotno je bil sicer za direktorja objavljen že 
novembra lani, a je bil postopek v začetku januarja ustavljen. 

Razpis za direktorja Jeko
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Jasna Paladin

Domžale – V soboto, 26. ja-
nuarja, so se v domžalski 
knjižnici že deveto leto za-
pored začele Bralnice pod 
slamnikom, uradno pa so 
ta prvi tovrstni mladinski li-
terarni festival v Sloveniji z 
osrednjim dogodkom odpr-
li v torek v Kulturnem domu 
Franca Bernika v Domžalah. 
Na festivalu, ki ga organizi-
ra Založba Miš, sodeluje vr-
sta knjižnic, s širšega obmo-
čja Gorenjske je to Knjižni-
ca Domžale.

»Festival Bralnice pod 
slamnikom preko literature 
širi zavest o pomenu med-
kulturne strpnosti in med-
generacijskega sodelova-
nja. Rdeča nit letošnjih fe-
stivalskih dogodkov je po-
ezija. Mladi jo bodo prebi-
rali na raznih festivalskih 
dogodkih, se pogovarjali o 
njej ter se preko nje izražali 
na različne načine. Glavno 

dogajanje, ki bo združeno 
z obeleženjem 170. obletni-
ce smrti Franceta Prešerna 
oziroma s praznovanjem 
kulturnega dne, se bo odvi-
jalo od 29. januarja do 13. fe-
bruarja, festivalske aktivno-
sti pa bodo v teku vse do za-
četka aprila,« nam je pove-
dala Vesna Sivec Poljanšek 
in dodala, da se bo v okvi-
ru festivala zvrstilo več kot 
osemdeset dogodkov, na 
njih pa organizatorji priča-
kujejo več kot sedem tisoč 
udeležencev. 

Osrednji gost odprtja fe-
stivala je bil pisatelj, pesnik, 
prevajalec, literarni zgodovi-
nar in profesor na Univerzi 
v Celovcu Peter Svetina, slo-
venski izbranec za nomina-
cijo za Andersenovo nagra-
do, na odru pa sta se mu v po-
govoru z Boštjanom Goren-
cem - Pižamo pridružila še 
Feri Lainšček in Saša Pavček 
s svojima aktualnima sveži-
ma deloma za otroke.

Bralnice pod slamnikom

Kamnik – Občina Kamnik obvešča, da bo v prihodnjih dneh 
zaradi sanacije meteorne kanalizacije veljala popolna zapora 
križišča Ljubljanske ceste in Ulice Vilka Rožiča ter popolna 
zapora pločnika ob Ljubljanski cesti. Delno bo oviran tudi 
uvoz na bencinski servis Petrol. Dela bo izvajalo Komunalno 
podjetje Kamnik, in sicer tri dni v času med 30. januarjem in 
15. februarjem. V času popolne zapore lokalne ceste bo urejen 
obvoz v smeri Jenkova ulica–Jurčičeva–Ljubljanska in obratno.

Popolna zapora križišča in pločnika

Vilma Stanovnik

Kranj – V 96. letu je umrl An-
drej Babič. Lani je prejel na-
ziv častnega občana mestne 
občine Kranj. Zaslužil si ga je 
za prispevek k razvoju druž-
benega okolja in prepoznav-
nosti Kranja. Kot predsednik 
okrajne zadružne zveze je 
bil najbolj zaslužen za izgra-
dnjo devetnajstih zadružnih 
domov po Gorenjski. Svoje 
poklicno življenje je posvetil 
turistični dejavnosti na Go-
renjskem in v Sloveniji, kjer 
je na lokalni, regijski in re-
publiški ravni dosegel vidne 
uspehe, ki so pozitivno vpli-
vali na razvoj slovenskega 
turizma. Postal je prvi pred-
sednik Krajevne skupnos-
ti Primskovo in bil več let 
predsednik komisije za ure-
janje kraja. Bil je ustanovitelj 

Turistične zveze občine 
Kranj in soustanovitelj Go-
renjske turistične zveze. Kar 
dvajset let je vodil Turistično 
patruljo Slovenije, bil pred-
sednik Nadzornega odbora 
Turistične zveze Jugoslavi-
je, več zaporednih manda-
tov pa tudi predsednik Zdru-
ženja borcev NOB Kranj. Je 
tudi prejemnik dveh zlatih 
plaket Združenja gostinstva 
in turizma Slovenije, plake-
te Turistične zveze Jugosla-
vije, reda dela z zlatim ven-
cem, častnega znaka svobo-
de Slovenije in zahvalne li-
stine Krajevne skupnosti 
Primskovo ter številnih dru-
gih priznanj.

Mnogi smo ga poznali 
tudi kot izjemnega ljubitelj-
skega fotografa, ki je doku-
mentiral dogajanja in moti-
viko Kranja in Gorenjske.

Umrl je kranjski častni 
občan Andrej Babič

V vesti z naslovom Nov nadzorni odbor Občine Žirovnica, ki 
je bil objavljen 15. januarja, smo napačno zapisali ime stranke, 
ki je v nadzorni odbor predlagala Damjano Tavčar Panjtar. 
Predlagateljica ni bila stranka SDS, temveč Lista za vasi pod 
Stolom. V časopisu, ki je izšel v torek, 29. januarja, pa je bilo 
v članku z naslovom Tržiški svetniki o proračunu napačno 
napisano ime občinske svetnice pod izjavo, da se novi Svet KS 
Senično o proračunu še ni imel možnosti izreči. To je izjavila 
Tanja Perčič Poklukar, in ne Teja Nemec, kot je bilo navedeno 
v članku. Za nenamerni napaki se opravičujemo. Uredništvo

Popravka

Vilma Stanovnik

Kranj – Dober teden pred 
slovenskim kulturnim pra-
znikom sta organizator-
ja, Mestna občina Kranj in 
Zavod za turizem in kultu-
ro Kranj, predstavila letošnji 
Prešernov smenj. Kot je po-
vedal kranjski podžupan Ja-
nez Černe, bodo 8. februar-
ja oči celotne Slovenije zno-
va usmerjene v Kranj. 

»Pričakujemo ogrom-
no obiskovalcev iz vse Slo-
venije in prepričan sem, da 
jih bodo vsebine prepriča-
le, da je Kranj mesto kultu-
re,« je poudaril in dodal, da 
bodo Kranj ta dan obiskali 
tudi visoki gostje, tako pred-
stavniki vlade kot Prešerno-
vi nagrajenci. 

Direktor Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj To-
maž Štefe je povedal, da Pre-
šernov smenj letos praznu-
je 15-letnico. Ob velikem šte-
vilu obiskovalcev, ki jih naš-
tejejo vsako leto, bodo letos 
zagotovili tudi izboljšan pro-
metni režim, saj bodo omo-
gočili brezplačni avtobusni 
prevoz s parkirišč trgovskih 
središč Qlandia in Tuš.

Prireditev se bo začela ob 
9. uri, slavnostno odprtje pa 
bo ob 11. uri pred Prešerno-
vim gledališčem. Poleg ži-
vahnega sejemskega utri-
pa na stojnicah domače in 
umetnostne obrti bo od 10. 

ure naprej živahno tudi v 
kulturnih hramih. 

Kot je povedala direktori-
ca Mestne knjižnice Kranj 
Breda Karun, bo v prosto-
rih knjižnice med drugim 
potekal Prešerni križemkra-
žem, v katerem bodo druži-
ne skozi reševanje križank 
spoznavale slovenske lite-
rarne junake in odkrivale 
delčke knjižnice, v katere si-
cer morda ne bi zašli. 

Direktorica Gorenjskega 
muzeja Marjana Žibert je 
pojasnila, da pripravljajo vo-
denja po muzejskih hišah in 

razstavah ter delavnice za ot-
roke. V muzeje namreč vsto-
pi približno polovica obisko-
valcev Prešernovega sme-
nja, najbolj obiskana pa je 
Prešernova hiša.

Da je Prešernov smenj 
pika na i celoletnega kul-
turnega dogajanja v Kra-
nju, je prepričana direktori-
ca Prešernovega gledališča 
Kranj Mirjam Drnovšček. 
Na praznični dan je povabi-
la na vodene oglede Prešer-
novega gledališča in na sedaj 
že tradicionalno srečanje s 
Prešernovimi nagrajenci, 

imenovano Shod muz na 
kranjskem Parnasi. Ob pra-
zniku bo bogato tudi dogaja-
nje na Pungertu, v Layerjevi 
hiši in v stolpu Škrlovec, ki 
ga pripravlja Zavod Carnica. 

Na ulicah starega Kranja 
bodo obiskovalci srečali šte-
vilne rokodelske mojstre do-
mače in umetnostne obr-
ti, prisluhnili bodo pevskim 
zborom, lajnarjem in recita-
cijam Prešernovih pesmi, si 
ogledali nastope folklornih 
skupin ter se pomešali med 
meščane v značilnih opra-
vah iz 19. stoletja. 

Kranj bo središče Slovenije
Prešernov smenj naj bi ob slovenskem kulturnem prazniku gostil okoli dvajset tisoč obiskovalcev, zato 
organizatorji upravičeno pričakujejo, da bo Kranj ta dan postal središče Slovenije.

Letošnji Prešernov smenj so predstavili direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaž 
Štefe, direktorica Prešernovega gledališča Mirjam Drnovšček, vodja galerije Prešernovih 
nagrajencev Marko Arnež, podžupan MO Kranj Janez Černe, direktor Layerjeve hiše Selman 
Čorović, direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert in direktorica Mestne knjižnice 
Kranj Breda Karun. / Foto: Primož Pičulin
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V preteklem letu smo zagnali sistem za 
avtomatizirano izposojo koles »Bled. 
Green Ways« s štirimi postajami na 
lokacijah Triglavska roža Bled, Kamp 
Bled, Zasip in Ribno. Postaje so med 
seboj v povprečju oddaljene 3,7 kilome-
tra in povezujejo podeželje z mestom. V 
sistemu imamo 24 koles, od tega osem 
električnih.

Uporabniki v devetdeset odstotkih 
izkoriščajo električna kolesa, le deset 
odstotkov voženj se naredi z navad-
nimi kolesi. Sistem deluje po principu 
pridobitve uporabniškega imena in 
gesla oziroma Blejske kartice s PIN-
kodo. Posameznik si kolo izposodi na eni 
lokaciji, opravi vožnjo do druge lokacije 
in tam kolo vrne. Celoten sistem je us-
trezno informacijsko podprt in beleži vse 
izposoje, čas trajanja izposoj in zasede-

nost posameznih postaj. Po letu uporabe 
ugotavljamo, da nimamo postaje v 
središču mesta in da bi potrebovali še 
dodatne postaje, obenem pa imamo 
tudi težave z vandalizmom. V letošnjem 
in prihodnjem letu načrtujemo gradnjo 
novih postaj, in sicer letos pri Ledeni 
dvorani Bled in na parkirišču Blejski grad 
(pri Infrastrukturi), v letu 2020 pa še na 

Mlinem in na Slovenskem trgu. 
Na Bledu imamo ta čas 16 polnilnih 
postaj za električna vozila oziroma 32 
parkirnih mest za polnjenje električnih 
vozil. Za električne polnilnice v javni 
rabi izvajanje storitev opravlja družba 
Petrol. Polnilnice v zasebni rabi so pri 
hotelih Garden Village Resort, Astoria in 
Rikli Balance ter v garaži Triglavske rože; 
polnilnice, ki so v javni rabi in dostopne 
vsem, pa so še: Ledena dvorana Bled 

1 in 2, Triglavska roža Bled, Jezerska 
promenada, Blejski grad 1, 2 in 3, Vrtec 
Bled, Hotel Triglav, Hotel Ribno ter Ho-
tel Jelovica 1 in 2. S preselitvijo Petrola, 
predvidoma v prihodnjih mesecih, se 
nam obetata še dve novi, in sicer na 
novem bencinskem servisu Petrola na 
Selišah. Tako bomo že letos imeli na 
voljo 18 polnilnih postaj, kar pomeni 36 

parkirnih mest za polnjenje električnih 
vozil. 
V teh dneh je na polnilni postaji Tri-
glavska roža Bled potekalo tudi kratko 
izobraževanje o polnjenju vozil. Hkrati 
Občina Bled opozarja voznike in voznice 
avtomobilov, ki niso na električni pogon, 
da bo občinsko redarstvo zelo pozorno 
nadziralo parkiranje vozil na polnilnih 
mestih, saj so mesta prevečkrat zaparki-
rana z vozili, ki se ne polnijo.

Električna mobilnost
Bled je svojo pot v električno mobilnost tlakoval z znamko Bled green ways, torej Bled na zeleni poti,  
in prvim projektom Bike sharing ali avtomatska izposoja koles. Drugi korak je izgradnja polnilnih postaj  
za električna vozila. 

E-polnilinica

Čebele ne ohranjajo le biotske raznovrst-
nosti, marveč skrbijo tudi za raznolikost 
na naših jedilnih mizah. Projekt želi 
alpske občine spodbuditi k sprejemanju 
ukrepov za varstvo in zaščito medonos-
nih in divjih čebel ter zaščito njihovega 
življenjskega okolja.
Projekt poteka v letih 2018–2021, in sicer 
v petindvajsetih občinah na območju Alp, 
v Sloveniji sta to občini Kranjska Gora in 
Bled. BeeAware! predstavlja kooperacijski 
projekt Mednarodne komisije za varstvo 
Alp (CIPRA), omrežja občin Povezanost v 
Alpah in društva Alpsko mesto leta, sofi-
nanciran pa je s strani Sklada za zaščito 
živali in Nemškega zveznega ministrstva 

za okolje, varovanje narave, gradnjo in 
jedrsko varnost.
Čebelarsko društvo Bled Gorje letos 
praznuje stoletnico delovanja in je seveda 
aktivno vključeno v projekt. Prvi dogodek 
na Bledu bo 15. marca, k sodelovanju 
pa so povabili blejske osnovnošolce, ki 
bodo pri tehničnem pouku izdelali okoli 
sedemdeset čmrlnjakov in jih poslikali. 
V avli šole bodo ob 13. uri odprli razstavo, 
ki ji bodo dodali predavanje o čmrljih, 
povabili pa bodo lokalne kmete in odda-
jalce sob, ki jim bodo panje tudi predali v 
uporabo.
Dogodku, ki bo marca na blejski osnovni 
šoli, sledijo aprila predavanje in delavnica 

za oddajalce sob, konec aprila bodo 
odprli razstavo slik in proslavili stoletnico 
Čebelarske družine Bled - Gorje, konec 
maja bodo razstavo slik s čebelarskimi 
motivi odprli na Selu, dogodki v 
letošnjem letu pa se bodo zaključili 
novembra s predstavitvijo zbornika 
čebelarske družine.

Skupaj za zaščito čebel
Občina Bled in Čebelarsko društvo Bled Gorje, ki letos praznuje stoletnico delovanja, sta del evropskega  
projekta BeeAware! Alpske občine za zaščito čebel.
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Po besedah mag. Janeza Resmana, direktorja Infrastrukture 
Bled, ki upravlja smučišče, je to, da lahko zagotovijo smučanje 
na tej nadmorski višini, kar velik zalogaj. »Letos nam je bilo 
nekoliko lažje, saj imamo nekaj novih topov, ki smo jih nabavili 
jeseni,'' pravi Janez Resman.
Investicija je bila vredna okoli sto tisoč evrov, v prihodnje pa 
načrtujejo še prenovo sistema, novo črpalko in nekaj novih cevi. 
»To pomeni, da moramo v smučišče vložiti še dvakrat toliko, saj 
je naš cilj Stražo zasnežiti v treh dneh, tako da bi lahko vsako 
leto smuko ponudili še pred novoletnimi prazniki!« Straža je na 
pol vaško smučišče, dodaja Resman in pravi, da je zakonodaja 
naredila svoje, zato so številna mala smučišča po Sloveniji svoja 
vrata zaprla. Straža je v prvi vrsti namenjena otrokom in pa 
smučarjem, ki si popoldne želijo nekaj ur rekreacije na snegu, 
zato tudi v letošnji zimi ciljajo na nočno smuko. O odpiralnih 
časih in cenah vozovnic več na www.straza-bled.si.

Smučišče z najlepšim  
razgledom
Blejsko smučišče Straža je v letošnji zimski sezoni 
začelo obratovati po novem letu.

Straža – smučišče z najlepšim razgledom

Začnemo že v sredo, 6. februarja, ko bosta ob 18. uri kar dva 
dogodka. Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku bo v 
Zadružnem domu v Ribnem, v Knjižnici Blaža Kumerdeja pa 
skupaj knjižnica in Društvo upokojencev Bled pripravljata liter-
arno-glasbeno prireditev – predstavitev nove knjige Vladimirja 
Siliča Vaške zgodbe in običaji. Poleg avtorja, s katerim se bo pog-
ovarjala Dragica Vesković, bosta nastopili še literarna in vokalna 
skupina DU Bled. Sledil bo bralni maraton – branje Prešernovih 
pesmi po izboru obiskovalk in obiskovalcev prireditve.
Na Bohinjski Beli bo Prešernova proslava v Domu krajanov, in 
sicer 7. februarja ob 19. uri.
Proslava ob 8. februarju v organizaciji Kulturno-umetniškega 
društva Zasip bo potekala v Domu krajanov v Zasipu ob 19. uri. 
Naslov proslave bo: Prešerno s Prešernom. 
Osrednji dogodek pa bo tudi letos slovesnost pri najstarejšem 
Prešernovem spomeniku v Sloveniji, torej pri spomeniku na 
Bledu. Občina Bled v sodelovanju z OZVVS Zgornje Gorenjske 
tudi letos organizira proslavo, ki se bo začela 8. februarja ob 
10.30 in je del tradicionalnega pohoda veteranov v Vrbo. V kul-
turnem programu bodo sodelovali otroci OŠ Bled in Veteranski 
pevski zbor.

Prireditve ob  
kulturnem prazniku
Tudi letos bo ob slovenskem kulturnem prazniku v 
občini Bled kopica prireditev.
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ODPRTO:
pon. - pet., 8:00 - 12:30 in 14:30 - 18:00

sob., 8:00 - 12:00 

Dr. Eva Rosian, Mag. Jutta Rosian 
in Tamara Rigelnik

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

  GOVORIMO 
  SLOVENSKO

LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16

tel. 0043/4227/2225 • faks 0043/4227/2572
adler@apothekeferlach.at

NOVO: SPLETNA TRGOVINA
www.apothekeferlach.at
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse letne čase

  bombažna brisača

kava  
Barcaffe,  

250 g

avtomatski dežnik

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 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.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 

in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 

družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 

povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Četrt leta zastonj –25 %
Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, 
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI 
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA! 

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji. 

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,  
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 
se celostno posvečamo svojemu zdravju 
in dobremu počutju. 
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 
za mentalno dobro počutje (mentalni 
trening IMT in NLP). Starodavna znanja 
tradicionalne kitajske medicine (TKM) 
nam pomagajo razumeti, kako smo 
povezani z naravo in vesoljem, kako se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 
hrani odstira pogled na prehranjevanje z 
energijskega vidika. Dodana so še moja 
razmišljanja in osebna dognanja, ki so 
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  
Z veseljem vam jih posredujem. 
Izberite tiste, za katere začutite, da so 
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  
in duha. 
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  
 
Prisrčno vabljeni k branju. 
Nena Veber

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

Maja Bertoncelj

Medvode – Medvoški občin-
ski svetniki so v sredo dru-
gič v tem mandatu sedli v 
svetniške klopi, na dnevnem 
redu pa so imeli same kad-
rovske točke. Seje sveta se že 
od ustanovitve občine sne-
majo, za kar skrbi Televizija 
Medvode. V celoti so jih ved-
no doslej tudi predvajali, po-
snetek je bil nato objavljen 
tudi na spletni strani Obči-
ne Medvode. Gledalci pa so v 
sredo ostali brez njega. 

Potrebna bo sprememba 
poslovnika

Sejo so sicer v celoti po-
sneli, a le za potrebe pripra-
ve zapisnika. Občina Med-
vode je namreč že nekaj dni 
pred sejo s strani informa-
cijskega pooblaščenca pre-
jela zapisnik o ogledu sple-
tnih strani in zavarovanju 
dokazov v postopku inšpek-
cijskega nadzora. Državna 
nadzornica za varstvo oseb-
nih podatkov je v zapisniku 

med drugim zapisala, da se 
potrjuje izraženi sum, da za-
vezanec brez ustrezne prav-
ne podlage in v nasprotju z 
določbami obdeluje (snema 
in hrani, nadalje uporablja 
in javno objavlja) video po-
snetke sej Občinskega sveta 

Občine Medvode (z zvokom 
in sliko) ter omogoča obde-
lavo osebnih podatkov posa-
meznih udeležencev sej ob-
činskega sveta Kabelski te-
leviziji Medvode, saj nima 
pridobljenih veljavnih, in-
formiranih privolitev vseh 

posnetih posameznikov, 
udeleženih na sejah občin-
skega sveta, ki niso name-
njene izvajanju oblastnih 
nalog oz. pred samim sne-
manjem niso bili izpolnjeni 
(pred)pogoji, ki bi zavezan-
cu omogočili snemanje sej v 

primerih, kadar je to nujno 
za izvrševanje zakonitih pri-
stojnosti nalog in obvezno-
sti občine, še manj pa njiho-
vo nadaljnjo obdelavo z jav-
nim objavljanjem in predva-
janjem, da bi zavezanec lah-
ko izkazal, da s tako obdela-
vo ni bilo poseženo v upravi-
čen interes posameznikov, 
na katere se osebni podat-
ki (podoba in zvok) nanaša-
jo. Občina Medvode je tako 
pred začetkom sredine seje 
svetnikom in ostalim priso-
tnim na seji dala v podpis so-
glasje za dovoljenje snema-
nja in objave celotne seje, ki 
pa ga eden izmed 23 svetni-
kov ni podpisal. Z Občine 
Medvode so nam potrdili, 
da posnetka seje zato na nji-
hovi spletni strani ne bodo 
objavili, kdo je tisti svetnik, 
ki ni dal podpisa, pa niso ob-
javili.

Na naslednjih dveh sejah 
bo predvidoma na dnevnem 
redu tudi proračun za letoš-
nje in prihodnje leto, in če 
soglasja vseh svetnikov zno-
va ne bo, si občani ne bodo 
mogli ogledati, kakšna je bila 
razprava, kakšno je delo lju-
di, ki so jim namenili svoj 
glas. Kot smo izvedeli, se re-
šitev nakazuje v smeri spre-
membe poslovnika Občin-
skega sveta Občine Medvo-
de, v katerem bodo natančno 
opredelili tudi snemanje. A 
to se ne bo zgodilo čez noč. 
Kot pravi župan Nejc Smole, 

ki je nad takšnim ravnanjem 
svetnika začuden, bo to tra-
jalo vsaj nekaj mesecev. »Po-
sameznik, ki se je odločil, da 
želi kandidirati za občinske-
ga svetnika in je zato prepri-
čeval ljudi, se trudil za čim 
boljši volilni izid, sedaj ne 
dovoli, da ga televizija sne-
ma,« je komentiral župan.

Odziv direktorja televizije

Nad dogajanjem so ogor-
čeni tudi številni občani. Jav-
no se je odzval tudi Iztok Pi-
pan, direktor Zavoda Kabel-
ska televizija Medvode, ki je 
med drugim zapisal: »Dana-
šnje nepredvajanje seje ob-
činskega sveta Občine Med-
vode je korak nazaj v intere-
su javnosti o dostopnosti jav-
nih informacij. Ne glede na 
pravice posameznika do za-
sebnosti in zakona o varstvu 
osebnih podatkov. In ne gle-
de na morebitno neusklaje-
nost občinskih predpisov s 
spreminjajočo se zakono-
dajo. Občani imajo pravi-
co vedeti, kaj njihovi izvolje-
ni predstavniki v njihovem 
imenu in za njihov denar 
odločajo. Občinski svetniki 
postanejo funkcionarji tisti 
trenutek, ko si potrdijo man-
dat, zavedanje o javni funkci-
ji pa jim mora biti točka vede-
nja že ob podpisu kandidatu-
re. Vse, kar se je zgodilo da-
nes je zgolj farsa demokraci-
je in varstva zasebnosti.«

Seje niso smeli predvajati
Primer, kot se na seji občinskega sveta Občine Medvode še ni zgodil: ker eden izmed občinskih 
svetnikov ni dal svojega soglasja za predvajanje celotne seje občinskega sveta, po dopisu 
informacijskega pooblaščenca Kabelska televizija Medvode seje ni predvajala. 

Sredina seja občinskega sveta Občine Medvode se je snemala, a le za potrebe priprave 
zapisnika, občani si je ne bodo mogli ogledati. / Foto: Tina Dokl

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

Sobota, 2. februarja
10.00 Sobotna matineja: Svetlana Makarovič: SOVICA OKA (v dvorani PGK)
17.00 HOPLA 2019 (območna revija plesnih skupin; v dvorani PGK)
 
Ponedeljek, 4. februarja
19.00 LEPA VIDA ALI FILM O HREPENENJU (predpremiera dokumentarnega filma; v dvora-
ni PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 2. 2.
20.45 MOŽ IZ OZADJA
19.10 ZELENA KNJIGA
16.00 METULJ
13.45 MARIJA ŠKOTSKA
13.20, 15.20, 17.15  
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, sinhro.
18.20 BOHEMIAN RHAPSODY
21.30 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 2. 2.
17.40, 20.20 MOŽ IZ OZADJA
18.20 NAJLJUBŠA
20.40 ZELENA KNJIGA
18.45 METULJ
21.00 VEDRINA
19.10 TAKSI BLUZ
21.20 STEKLENI
16.00 TIHOTAPEC

22.25 PRIJATELJA ZA VEDNO
13.30, 15.40, 17.45  
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, sinhro.
14.30, 16.40 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, 3D, sinhro.
14.20, 16.50 RALPH RUŠI INTERNET:  
RAZBIJAČ RALPH 2, sinhro.
14.00 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA ZRCAL, 
sinhro.
14.50 AQUAMAN
19.50 BOHEMIAN RHAPSODY

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 1. 2., in sobota, 2. 2.
18.00 ELIOT REŠUJE BOŽIČ, sinhro.
20.00 ZELENA KNJIGA

Nedelja, 3. 2.
17.00 ELIOT REŠUJE BOŽIČ, sinhro.
19.00 ZELENA KNJIGA

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

petek, 
2. februar 2018

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

Škofja Loka 

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

sobota, 2. februar 2019,
ob 19. uri

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

dobrodelni
koncert
pomagajmo 

skupaj

Medijski pokrovitelji:

organizator

RAUBARJI Prifarski
    muzikanti in 
          Andraž 
         Hribar

HOZENTREGARJI 
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Igor Kavčič

Kranj – Obsežna razstava li-
kovnih del po rodu Škofjelo-
čana Borisa Jesiha nam pri-
znanega slikarja in grafika 
ter dolgoletnega profesorja 
za grafiko, risanje in slika-
nje na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani predstavlja v vsem 
svojem sijaju. Razstava bi 
na neki način lahko veljala 
tudi za pregledno, saj si lah-
ko ogledamo Jesihova dela z 
različnih ustvarjalnih obdo-
bij od konca šestdesetih let 
do njegove aktualne produk-
cije.

V osrednjem prostoru ga-
lerije nas navduši z ekspre-
sivnimi figuralnimi deli 
iz svojega zgodnjega ob-
dobja, ko je takratna mlada 

generacija slikarjev pogosto 
posegala po novi figuraliki, 
pogosto povezani s popar-
tističnimi učinki, torej čis-
timi linijami, intenzivnimi 
barvami, velikimi barvnimi 
ploskvami … 

Pomembno prelomnico 
v Jesihovem likovnem ra-
zvoju predstavljata študij-
sko potovanje po Zvezni re-
publiki Nemčiji leta 1972 in 
izpopolnjevanje v grafiki na 
Visoki šoli za upodabljajoče 
umetnosti v Berlinu. »Tuje 
okolje je omogočilo distan-
co, pogled od zunaj je pogo-
jeval Jesihovo izbiro pejsaža 
za osrednji likovni motiv,« 
pojasnjuje kustos razstave 
ddr. Damir Globočnik: »Na 
slikah v tehniki jajčne tem-
pere ali akrila, na risbah s 

svinčnikom, tušem ali barv-
nimi svinčniki in na grafič-
nih listih je začel upodabljati 
pejsaž oziroma figuro v kra-
jinskem okolju.«

Kasneje se v njegovih de-
lih meje med slikarstvom 
in risbo zabrišejo. »Drobno 
črtkanje, ki je nadomestilo 
poteze s čopičem, bi bilo lah-
ko preneseno iz tiskarskega 
sveta. Rastrirana, trepetava 
površina je spominjala na 
ekransko sliko. Enakomerni 
ritem v nanašanju drobnih 
črtic je vzbujal vtis, da gre 

pri Jesihovih risbah, slikah 
in grafikah za računalniško 
generirana dela,« poudarja 
Globočnik. Da Jesihovo sli-
karstvo lahko vznika samo 
iz poglobljenega, preudar-
nega in avtentičnega ume-
tnikovega odnosa do sveta, 
ki ga pri njem lahko poveže-
mo tudi z ekološko zavestjo 
oziroma angažiranostjo, še 
dodaja Globočnik. Slike Oh-
ranimo Krancelj, Črne grad-
nje in Obliži zagotovo opo-
zarjajo na to. Razstava bo na 
ogled do 3. marca.

Preprosto Slike 
V Galeriji Mestne hiše in Stebriščni dvorani 
Gorenjskega muzeja je na ogled razstava likovnih 
del akademskega slikarja Borisa Jesiha z naslovom 
Slike.

Na odprtju razstave: Boris Jesih in ddr. Damir Globočnik 
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Ne, Janez Pel-
ko ni običajen fotograf. Tudi 
njegove fotografije niso obi-
čajne fotografije. Niti orodja, 
s katerimi občasno fotogra-
fira, za današnji čas niso niti 
najmanj običajna. In misli, 
ko fotografira, niso običaj-
ne. Tudi fotografska postavi-
tev je drugačna. Janeza Pel-
ka pač. »Srečo imam, da kot 
domačin galerijo dobro poz-
nam, kljub temu pa sem jo 
premeril po dolgem in po-
čez, zabeležil vse detajle, 
stebre, niše v zidu … V treh 
letih sem posnel okrog 150 
fotografij aktov s camero ob-
scuro, v Groharjevi galeriji 
pa glede na prostor razstav-
ljam izbor 86 fotografij.« Te 
so različnih formatov, ena je 
umeščena na strop, dve leži-
ta na tleh. »Razstava je tako 
tudi nekoliko interaktivna, 
lahko stopiš na fotografijo in 
imaš občutek, da nisi storil 
prav, a tega nikomur ne po-
veš. Mogoče paziš, da ne sto-
piš nanjo, četudi je na tleh.«

Janez Pelko je bil tudi pri 
orodjih tokrat nekonvencio-
nalen, saj je pri fotografira-
nju, kot zapisano, uporabil 
camero obscuro. »Najsta-
rejša projekcijska tehnika 
za reproduciranje realnosti, 
ki Pelku pomeni velik izziv, 
zahteva od fotografa poseb-
no pozornost, potrpežljivost 
in drugačen tehnični pri-
stop kot pri konvencionalni 

fotografiji in digitalnih orod-
jih,« v zapisu k razstavi raz-
mišlja umetnostni zgodovi-
nar in kustos Loškega muze-
ja Boštjan Soklič. Če ima tak 
način fotografiranja skozi 
0.,3 milimetra veliko luknji-
co omejitve zaradi potrebe 
po daljši ekspoziciji ali pa 
tresljajev zrcala, pa so tu tudi 
prednosti. »Fotografiji daje 
gibanje, nekaj sanjskosti, v 
kompoziciji ustvarja vzduš-
je in telesnost.«

Več razlogov je, da Pelko 
scenografijo za svoje akte 
išče v naravi. Prvi, a ne naj-
pomembnejši, je njegova 
naveličanost studia. »Veli-
ko sem delal v studiu, mo-
goče mi tudi zato ta deluje 
vedno bolj sterilno, preveč 

umetno. Bolj pomembno je, 
da sem preprosto zaljubljen 
v naravo. Več, običajno grem 
čez to, kar je znano, in odkri-
vam tisto, kar nam je v na-
ravi neznano, kar so naši 
predniki obvladali, pa so ra-
zne religije in znanosti zatr-
le,« pove Janez, ki verjame v 
naravo in njeno živost, pred-
vsem pa v skrivnostne ener-
gije, ki se pretakajo v njej. 
»Človeško telo je del narave 
in je podvrženo njenim za-
konitostim. Ko se slečeš in 
s tem odvržeš neki sram, ki 
so nam ga v zgodovini vcepi-
li, se s tem še močneje pove-
žeš tako z naravo kot s svo-
jo dušo.«

Kot potrjuje Soklič: 
»Na Slovenskem je veliko 

fotografov, ki se ukvarjajo z 
aktom, le malo pa je takih, 
ki bi jim iz modela uspelo 
izvabiti toliko spontanosti, 
pristnih čustev, poz in efek-
tnih interakcij z naravnim 
ali umetnim okvirom, kot to 
uspeva Janezu Pelku. Foto-
graf instinktivno postavlja 
protagoniste svojih zgodb v 
divjo naravo, na pečine, ob 
slapišča, na gozdne jase, v 
grape pod vršaci. Prepuš-
ča jih elementarnosti nara-
ve, ob tem pa poskuša do do-
pustnih meja, ki mu jih do-
loča uporabljena fotografska 
tehnika, skrbeti za optimal-
nost kadra.«

Lahko bi rekli, da Pelko 
fotografira svoja občutja, ki 
ji odkriva le na ta način, si-
cer jih niti ne bi poznal. Mo-
goče celo govorimo o medi-
taciji, ko se človek poglobi 
vase in v sebi odkriva vedno 
nova spoznanja. „Med foto-
terminom odkrivam, kako 
močno smo ljudje poveza-
ni med seboj. Ko delam z 
modelom, ki ga niti ne poz-
nam in seveda obratno, se 
vedno zgodijo nova prese-
nečenja. Na srečo se znam 
prepustiti interakciji različ-
nih energij in se stvari zgo-
dijo same od sebe. Energija 
modelov je zelo pomemb-
na in se odraža v fotografi-
jah, čeprav jim ni videti ob-
raza.« Razstava bo na ogled 
v drugi teden marca, v spo-
minu pa nam ostaja mno-
go dlje.

Gledamo njegovo čutenje
Zatemnjena razodetja, tak je naslov razstave umetniških fotografij Janeza Pelka, so včeraj za mesec in 
pol osvetlili in razodeli v Groharjevi galeriji v Škofji Loki.

Janez Pelko odstira zatemnjeno. / Foto: Tone Štamcar

Kranj – V ponedeljek, 4. februarja, ob 19. uri bo v Prešernovem 
gledališču predpremiera dokumentarnega filma Lepa Vida. 
Film je nastal v produkciji Dokumentarnega programa TV Slo-
venija. Dobršen del je bil ob sodelovanju Mestne občine Kranj 
posnet v Kranju, v Prešernovi hiši, Prešernovem gaju, kanjonu 
Kokre in tudi v Prešernovem gledališču. Dokumentarni film 
Lepa Vida ali film o hrepenenju govori o poti Lepe Vide od 
ljudskega izročila do vrhunske literarne umetnine, hkrati pa 
o poti samega človeka. Lepa Vida je arhetip ženske, ki se za-
vestno in pogumno, čeprav z grenkobo in slabo vestjo, odloči 
za drugačno (boljše?) življenje. Scenaristka dokumentarnega 
filma Lepa Vida je Nuša Ekar, režiral pa ga je Božo Grlj, oba 
sta Kranjčana. 

Predpremiera Lepe Vide
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Jasna Paladin

Ljubljana – Najuspešnejša 
alpinistka preteklega leta je 
Marija Jeglič (AO PD Lju-
bljana-Matica), najuspe-
šnejša alpinista pa Kranjčan 
Aleš Česen (Alpski gorniški 
klub) in Luka Stražar (Aka-
demski AO), ki sta z vzpo-
nom prek severne stene La-
toka 1 skupaj s Tomom Li-
vingstonom poskrbela za 
enega največjih dosežkov 
svetovnega alpinizma lan-
skega leta. Najperspektiv-
nejši alpinist je Matevž Štu-
lar (AO PD Ljubljana-Mati-
ca), za življenjsko delo v alpi-
nizmu pa so se poklonili Sta-
zi Černič in Danici Blažina.

Najuspešnejša športna 
plezalka je že tretjič zapo-
red Janja Garnbret, najuspe-
šnejši športni plezalec pa Jer-
nej Kruder. Priznanja špor-
tnim plezalcem za vrhunske 
dosežke na tekmovanjih so 

od Gorenjcev prejeli: Katja 
Kadić (PK Škofja Loka), Mia 
Krampl (AO PD Kranj), Tja-
ša Kalan (AO PD Kranj), Vita 
Lukan in Domen Škofic (oba 
ŠPO PD Radovljica), prizna-
nja perspektivnim športnim 

plezalcem pa: Betka Debe-
vec (PK Kamnik), Letija Faj-
far (AO PD Kranj), Luka Po-
točar (ŠPO PD Radovljica) 
in Lana Skušek (ŠPO PD 
Komenda). Najuspešnej-
ša ledna plezalka je Maja 

Šuštar (AO PD Domžale), 
najuspešnejši ledni pleza-
lec pa njen društveni kolega 
Jaka Hrast. Za najuspešnej-
šega turnega smučarja je bil 
imenovan Kranjčan Luka 
Kovačič.

Podelili planinska priznanja
Planinska zveza Slovenije je podelila priznanja za vrhunske dosežke v alpinizmu, športnem in lednem 
plezanju ter turnem smučanju za leto 2018.

Najuspešnejši v alpinizmu, športnem in lednem plezanju ter turnem smučanju v letu 2018 ter 
prejemnici priznanja za življenjsko delo v alpinizmu s predsednikom PZS / Foto: Irena Mušič Habjan

Maja Bertoncelj

Jezersko – Domača sezona 
tekmovanj v turnem smuča-
nju se je v soboto začela na Je-
zerskem, kjer je potekal 22. 
Memorial Luke Karničarja 
in Rada Markiča, 24. Turno-
smučarsko tekmovanje. Šte-
lo je za državno prvenstvo v 
parih, za slovenski pokal, tek-
movali so tudi rekreativci in 
člani GRSZ. Prva favorita za 
zmago sta bila Nejc Kuhar 
in Luka Kovačič (oba Dru-
štvo za razvoj turnega smu-
čanja). Slednji je imel kma-
lu po startu težave z opremo, 
zaradi česar sta morala odsto-
piti. V članski konkurenci sta 
se tako naslova veselila Aljaž 
Kolar in Robert Pritržnik 

(oba TSK LiMa), druga sta 
bila Anže Šenk in Rok Da-
mjanič (TTSO Jezersko), 

tretja pa Matjaž Mikloša in 
Jure Ribnikar (Društvo za 
razvoj turnega smučanja). 

Med članicami sta državni 
prvakinji Anja Markič in Kla-
ra Meglič (Kranski mucki & 

TSK Olimpik), ki sta bili hi-
trejši od Anje Silvester in Po-
lone Karničar (obe TTSO Je-
zersko), tretji sta bili Jerneja 
Oman in Danica Štern (PD 
Kranj). Najhitrejša mladin-
ca sta Maj Pritržnik in Luka 
Strupi (TSK LiMa & TSK 
Olimpik), veterana pa Tone 
Karničar in Milan Šenk (oba 
GRS Jezersko). Med gorski-
mi reševalci je bila najhitrej-
ša ekipa na dolgi progi Tone 
Karničar in Milan Šenk (oba 
GRS Jezersko), na krajši pro-
gi Izidor Karničar in Drejc 
Karničar (oba GRS Jezer-
sko), med rekreativci pa je 
najbolj povprečen čas dose-
gel Tomaž Silvester (TTSO 
Jezersko).

Nastopilo je več kot šestde-
set tekmovalk in tekmoval-
cev, ki so se pomerili na tej 
tekmi, ki ima že dolgoletno 
tradicijo.  

Odstop favoritov na Jezerskem

Več kot šestdeset turnih smučarjev je na Jezerskem tekmovalo na Memorialu Luke 
Karničarja in Rada Markiča. Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Atletska zveza 
Slovenije je v torek podpi-
sala pogodbe s šestnajstimi 
atleti in atletinjami. Med nji-
mi so vsi tisti, od katerih zve-
za letos pričakuje najboljše 
izide. Največji tekmovanji v 
letu 2019 bosta dvoransko 
evropsko prvenstvo na za-
četku marca v Glasgowu in 
svetovno prvenstvo v Dohi, 
ki se bo začelo konec sep-
tembra.

»V letu 2019 bomo za pro-
grame atletov namenili več 
kot 245 tisoč evrov, kar je v pri-
merjavi z lani več kot 15-od-
stotno povečanje sredstev. 

Več poudarka bomo dali tudi 
preventivi in izobraževanju 
o izjemni škodljivosti dopin-
ga. Prav tako bomo dodatno 
omogočili sistem koriščenja 
meritev in veliko novih stro-
kovnih predavanj in sveto-
vanj,« je povedal predsednik 
AZS Roman Dobnikar. 

V vrhunski selekciji so 
Martina Ratej, Luka Janežič, 
Anita Horvat in Maruša Miš-
maš, v internacionalni 1 Aga-
ta Zupin, Tina Šutej, Žan Ru-
dolf, Veronika Domjan, Bar-
bara Špiler, Nejc Pleško in 
Blaž Zupančič, v internacio-
nalni 2 pa Jan Petrač, Maruša 
Černjul, Rok Puhar, Neja Fi-
lipič in Robert Renner.

Atleti podpisali pogodbe
Prvo veliko tekmovanje za atlete bo dvoransko 
evropsko prvenstvo na začetku marca.

Med šestnajsterico atletov, ki so podpisali pogodbe, sta tudi 
Luka Janežič iz Vodic in Rok Puhar iz Šenčurja. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) v 
letu 2019 sprejema nekdanje alpske smučarje Jureta Koširja, 
Alenko Dovžan in Katjo Koren Miklavec v Hram športnih ju-
nakov, ki domuje v zelenem ringu ljubljanske dvorane Stožice. 
Omenjena trojica alpskih smučarjev se bo pridružila 56 veli-
kanom slovenskega športa, ki so bili doslej sprejeti v Hram 
junakov.

Košir in Dovžanova v Hram športnih junakov 

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Za biatlonci sta 
dve tretjini sezone. Pred od-
hodom na naslednje tekme 
svetovnega pokala v Kana-
do (4.–10. februar) in Zdru-
žene države Amerike (11.–
17. februar) so podali njeno 
oceno.

Najvišje je bil na četrtem 
mestu na uvodu v sezono na 
domači Pokljuki Jakov Fak, 

točke so osvojili še Klemen 
Bauer, Miha Dovžan in Urška 
Poje. »Če pogledam vse sku-
paj, sem lahko le razočaran. 
Upam, da se bo nivo do sve-
tovnega prvenstva dvignil, saj 
imam še vedno željo osvojiti 
medaljo. Je pa pomembno, da 
se bom skoncentriral samo na 
svoj nastop. Če bo to dovolj za 
medaljo, bomo zadovoljni vsi, 
drugače pa bom sam najbolj 
razočaran,« je povedal Jakov 

Fak, ki je imel v zadnjem ob-
dobju znova težave z bolezni-
jo. Vrhunec sezone bo marca 
svetovno prvenstvo na Šved-
skem (7.–17. marec), na kate-
rega se bodo po tekmah čez 
lužo naši biatlonci pripravlja-
li v Ruhpoldingu. Po svetov-
nem prvestvu jih čaka le še 
zadnja postaja svetovnega po-
kala v Oslu (18.–24. marec).

V slovenski biatlonski re-
prezentanci so se v minulih 

dneh razveselili velikega us-
peha podmladka. Slovenska 
moška štafeta v postavi An-
ton Vidmar (SK Brdo), Lovro 
Planko (SK Ihan) in Alex Ci-
sar (TSK Triglav Kranj) je na 
svetovnem mladinskem pr-
venstvu na Slovaškem osvo-
jila srebrno medaljo v kate-
goriji starejših mladincev. 
Varovanci trenerja Janeza 
Mariča so zaostali le za šta-
feto iz Nemčije. 

Medalja mladih biatloncev
Slovenski biatlonci na tekmah svetovnega pokala v letošnji sezoni še niso stali na stopničkah,  
so pa za velik uspeh poskrbeli starejši mladinci, ki so v štafeti osvojili naslov svetovnih podprvakov.

Kranj – Telemark smučar Jure 
Aleš je znova prismučal na 
stopničke. Tretji je bil v kla-
siku v francoskem Pra Loupu.

Jure Aleš tretji v Franciji

Ljubljana – S 1. februarjem vodenje slovenske nogometne 
reprezentance do 17 let prevzema Kranjčan Aleksander Ra-
dosavljević, nekdanji reprezentant in standardni nogometaš 
prve enajsterice reprezentance, ki je nastopila na svetovnem 
prvenstvu leta 2010. Nasledil je Igorja Benedejčiča.

Radosavljević trener reprezentance  
do sedemnajst let

Kranjska Gora – Jutri bi mo-
ral biti v Kranjski Gori zimski 
Olimpijski festival, ki pa so 
ga zaradi napovedanega sla-
bega vremena prestavili na 
soboto, 9. februarja.

Festival je prestavljen

Kranjska Gora – V Kranjsko 
Goro znova prihajajo pa-
raalpski smučarji. V Podko-
renu bodo 3. in 4. februarja 
tekmovali na tekmah svetov-
nega pokala. Tekme bodo v 
veleslalomu, nastopil pa bo 
tudi Jernej Slivnik.

Svetovni pokal v 
paraalpskem smučanju
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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

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču

krompirja v Šenčurju, INFORMACIJE: 031 766 915
Semenski krompir je na voljo tudi v naših poslovalnicah

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

Cveto Zaplotnik

Voglje – »Govedorejci dela-
mo 365 dni na leto, kar v pri-
merjavi z ostalimi v gospo-
darstvu, ki delajo od 220 do 
240 dni na leto, pomeni, da 
imamo v desetih letih tri leta 
delovne dobe več, ki nam 
je nihče ne prizna in pla-
ča,« je dejal Marko Dolinar 
na nedavnem občnem zbo-
ru Društva rejcev goved čr-
no-bele pasme v Sloveniji 
in za to izjavo, ki jo je sliša-
la tudi ministrica za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 

Aleksandra Pivec, požel ve-
lik aplavz navzočih govedo-
rejcev. »Kmet, ki se ukvarja 
z živinorejo, mora prav vsak 
dan, torej tudi ob praznikih 
in nedeljah, vsaj dvakrat na 
dan v hlev, a če želi, da 'stva-
ri tečejo dobro', mora doga-
janje v hlevu spremljati in 
opazovati ves dan,« pojasni 

in slikovito pripomni, da se 
pojatve pri kravah ne dogaja-
jo le zjutraj in zvečer. »Robo-
ti in drugi sodobni pripo-
močki sicer zmanjšujejo ob-
seg fizičnega dela v hlevu, a 
tudi delovanje teh naprav je 
treba vseskozi spremljati in 
nadzorovati.«

Sedanja politika ni najbolj 
naklonjena govedorejcem

Bo skupna kmetijska poli-
tika v obdobju nove finančne 
perspektive, po letu 2020, 
živinorejcem priznala in 
plačala dodatno delo oziro-

ma večji obseg dela? »Živi-
norejci bi si v naslednjem se-
demletnem programskem 
obdobju lahko izboljšali po-
ložaj, vendar le, če bi za to 
pokazala interes politika in 
če bi kmetje pri oblikovanju 
nove kmetijske politike iz-
vajali močnejši pritisk. Tak-
šen pritisk bi morali izvajati 

vsi, poleg zbornice tudi dru-
ge nevladne organizacije,« 
pravi Marko Dolinar, ki ugo-
tavlja, da sedanja kmetijska 
politika govedorejcem ni 
najbolj naklonjena. »Na ni-
žinskih območjih nam pri-
naša le neposredna plači-
la na hektar kmetijskih ze-
mljišč, na hribovskih ob-
močjih sicer dobivajo nekaj 
več podpore, a tudi ta je gle-
de na težavne pogoje kmeto-
vanja premajhna. Država bi 
jim morala plačevati vsaj pri-
spevke za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje, da bi 
lahko več vlagali v ohranitev 
in v razvoj kmetij.«

Kjer ni živine, »padeta« 
kmetijstvo in turizem

Ko beseda nanese na 
skupno kmetijsko politiko 
in kmetijska plačila, Marko 
zagovarja stališče, da bi mo-
rali vsa plačila vezati na koli-
činsko pridelavo in da bi to-
rej tisti, ki bi manj pridelali, 

tudi manj dobili. »S takšno 
politiko bi izboljšali samo-
oskrbo s hrano, hkrati pa 
bi tudi zagotavljali ureje-
nost podeželja, še zlasti hri-
bovskega sveta. Kjer ni ži-
vine, se kmetijska zemljiš-
ča hitro zarastejo, posledi-
ca tega je neurejena pokra-
jina, ki ni zanimiva za turi-
zem. Če se v Sloveniji tega 
ne bomo zavedali, bosta na 
teh območjih »padla« tako 
kmetijstvo kot turizem.«

Odkupna cena mleka ne 
omogoča vlaganj 

Marko je že devet let pred-
sednik Govedorejskega po-
slovnega združenja (GPZ), 
katerega glavne dejavno-
sti so prodaja mleka, oskr-
ba kmetij s kmetijskim re-
produkcijskim materia-
lom in ponudba avstrijske-
ga in nemškega bikovske-
ga semena. Združenje pro-
daja mleko v štiri italijanske 
in v dve slovenski mlekarni, 

količinsko ga več proda na 
tuje kot doma. »Lani je bila 
odkupna cena mleka pov-
prečna, za kilogram mle-
ka s 4,2 odstotka maščo-
be in 3,4 odstotka beljako-
vin je po podatkih Eurosta-
ta decembra lani v Sloveni-
ji znašala 32 centov. Za le-
tos so napovedi različne, na-
čeloma naj cena ne bi veli-
ko nihala, a kolikšna bo de-
jansko, bo odvisno od narav-
nih pogojev za prirejo mle-
ka, dogajanja na svetovnem 
in evropskem mlečnem 
trgu, ponudbe in povpraše-
vanja, tudi od političnih raz-
mer ...« pravi Marko in do-
daja, da so minili časi, ko so 
pri prodaji mleka s pogod-
bami določali tudi ceno mle-
ka za pol leta vnaprej ali celo 
za daljše obdobje. Že vrsto 
let se namreč pogodbena 
cena spreminja vsak mesec 
ali še celo v krajših obdobjih 
in je zelo odvisna od cene na 
prostem trgu.

Koncentracija se bo še 
nadaljevala

»Sedanja odkupna cena 
mleka nam zagotavlja le 
preživetje, to je pokriva-
nje stroškov, ne omogoča 
pa vlaganj in ne spodbu-
ja mladih k delu na kmeti-
ji. Ob sedanji odkupni ceni 
ne bo nobeno preseneče-
nje, če bo tudi kaka več-
ja kmetija opustila prirejo 
mleka,« pravi Marko, ki je 
prepričan, da se bo v prire-
ji mleka še nadaljevala kon-
centracija: manjše kmetije 
bodo opuščale prirejo, več-
je jo bodo še povečevale. 
Kaj koncentracija pomeni v 
praksi, pove na primeru do-
mače vasi, kjer je bilo leta 
1980 še približno petdeset 
»mlečnih« kmetij, zdaj pa 
jih je le še deset. 

Mladi, ki delajo, naj tudi 
odločajo

Zanimivo: Marko se je 
pred tremi leti, pri svojih 
petinpetdesetih letih, odlo-
čil, da ne bo več kandidiral 
za funkcije v kmetijsko-goz-
darski zbornici, kjer je bil tri 
mandate zapored član sveta 
zbornice. »Mladi, ki delajo 
na kmetijah ali so že celo nji-
hovi gospodarji, naj tudi od-
ločajo o usodi kmetijstva,« je 
njegovo stališče, ob tem pa 
doda, da bi zbornica lahko 
dosegla še več za kmete, če bi 
tudi njeni člani izvajali moč-
nejši pritisk in bili odloč-
nejši v svojih zahtevah. Dva 
mandata je bil tudi član šen-
čurskega občinskega sveta, 
vodil je Društvo rejcev go-
ved črno-bele pasme v Slo-
veniji, tudi v novem manda-
tu pa je v društvu član uprav-
nega odbora.

Plačila naj bodo odvisna od količine pridelkov
»V novi finančni perspektivi skupne kmetijske politike Evropske unije bi vsa plačila kmetijam morali vezati na količinsko pridelavo,« pravi kmet 
Marko Dolinar iz Vogelj in dodaja, da sedanja odkupna cena mleka ne spodbuja mladih k delu na kmetiji. 

Marko Dolinar, gospodar na Jakeljnovi kmetiji v Vogljah in predsednik Govedorejskega 
poslovnega združenja

Na Jakeljnovi kmetiji, na kateri gospodari Marko 
Dolinar, obdelujejo šest hektarjev lastnih in dvanajst 
hektarjev najetih kmetijskih zemljišč, imajo pa še 
2,5 hektarja gozda. Zemljišča imajo v najemu od 
sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, od države 
in zasebnikov, najbolj oddaljena so v Medvodah. 
Osnovna usmeritev kmetije je prireja mleka, dodatni 
dohodek pa jim prinaša še reja okrog tristo kokoši 
nesnic. Redijo 56 glav živine, od tega je 26 krav 
molznic črno-bele pasme, pri katerih dosegajo 
povprečno mlečnost devet tisoč kilogramov mleka. 
Na leto prodajo Govedorejskemu poslovnemu 
združenju okrog 230 tisoč kilogramov mleka. Vse na 
kmetiji rojene bikce zredijo do teže 130 kilogramov 
in jih nato prodajo mesarju. V prihodnje načrtujejo 
posodobitev štirideset let starega hleva, še vedno pa 
je tudi aktualna preselitev kmetije na novo lokacijo. 
Marko upa, da bo eden od treh otrok nadaljeval delo 
na kmetiji. 

Kranj – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj v partnerstvu z Ra-
zvojno agencijo Sora izvaja projekt Znanje – naložba v pri-
hodnost, ki prispeva k dodani vrednosti podeželja. V okviru 
projekta bosta naslednji teden dve delavnici, prva v sredo, 6. 
februarja, ob 9. uri v zadružnem domu v Gorenji vasi in druga 
v četrtek ob 9. uri v zadružnem domu na Češnjici. Na delav-
nicah bodo predstavili osnovne pogoje za opravljanje dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji in posebne pogoje za peko kruha, 
potice, peciva in testenin, davčne obveznosti, ki jih morajo 
izpolnjevati nosilci dejavnosti, ter možnosti trženja pridelkov 
in izdelkov. Prijave za udeležbo na delavnicah sprejemajo do 
4. februarja na telefonski številki 04/5112 701 (Vanja) ali na 
elektronski naslov vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si.

Delavnici o dopolnilni dejavnosti na kmetiji

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je do 
konca januarja izdala 47.664 odločb za izplačilo 43 milijonov 
evrov finančne podpore kmetijam na območjih z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost, še preostalih 180 odločb 
pa bo izdala takoj, ko bodo odpravljeni razlogi, ki onemogo-
čajo izdajo. Med takšne razloge štejejo neurejeno stanje glede 
tega, kdo je prejemnik denarja, neurejen transakcijski račun, 
ugotovljene nepravilnosti, ki zahtevajo dodatno preverjanje, ... 

Večino odločb izdali že do konca januarja

Kranj – V okviru projekta 
Od pridelka do izdelka bo v 
sredo, 6. februarja, poteka-
lo brezplačno usposabljanje 
za vse, ki si želijo seznaniti 
se z načrtovanjem in saje-
njem travniškega sadov-
njaka. Najprej bosta v sej-
ni sobi Kmetijske zadruge 
Naklo v Naklem predavanji 
– najprej ob 9.30 o primer-
nih sortah in pomenu trav-
niškega sadovnjaka za na-
ravno krajino, uro kasneje, 
ob 10.30, o načrtovanju in 
sajenju novega travniškega 
sadovnjaka, ob 11.45 pa bo 
na kmetiji Slavka Prosena 
v Strahinju še praktična 
predstavitev rezi sadnega 
drevja in oskrbe travniške-
ga sadovnjaka v prvem letu 
po zasaditvi. 

Usposabljanje o 
travniškem sadovnjaku
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – »Znaten del 
dobička, ki ga ustvarimo v 
podjetju, vračamo v nove 
tehnologije in v ekologijo 
pa tudi v ljudi. Plače v pod-
jetju sicer povečujemo vsa-
ko leto, tudi v pretekli kri-
zi nismo zniževali plač, pa 
smo vseeno ohranili delov-
na mesta,« v uvodu pojas-
ni Tomaž Lanišek, glavni 
direktor škofjeloškega pod-
jetja Knauf Insulation, ki 
je sicer del nemške multi-
nacionalke z več podjetji v 
evropskih državah. Skupaj 
s sestrskim podjetjem na 
Hrvaškem znotraj divizi-
je predstavljajo največjega 
proizvajalca industrijskih 
in tehničnih izolacij. Pove-
čevanje plač glede na indi-
vidualen prispevek je stalni-
ca v tem podjetju, kdor pri-
speva k razvoju in rasti pod-
jetja, tudi več dobi, doda so-
govornik. Že zdaj imajo za-
posleni v proizvodnji, ki de-
lajo v štirih izmenah, sku-
paj s trinajsto plačo in reg-
resom (vendar brez malice 
in prevoza) 1100 evrov neto 
plače, v nekaj mesecih pa te 
želijo povečati za 36 odstot-
kov, tako da bi ti zaposle-
ni dobili 1500 evrov. Letno 
zdaj zaslužijo 13.200 evrov, 
z zvišanjem plač za dobro 
tretjino pa bodo dosegli 18 
tisočakov letno. 

Zakaj so se odločili za viš-
je plače, imajo mogoče kot 
mnogi delodajalci probleme 
s pomanjkanjem kadra? To-
maž Lanišek pravi, da se to 
sicer dogaja tudi njim, a ne 
v tolikšni meri zaradi plače 
kot zaradi štiriizmenskega 
dela, saj tri njihove linije de-
lajo noč in dan. Kdor odide, 
gre navadno zaradi udobnej-
ših delovnih razmer, pa četu-
di za ceno nižje plače. Ko jim 
je primanjkovalo delavcev, 
so v Knaufu uvajali robotiko, 
zaposlovali so tudi azilante, 
do česar so kot mednarodno 
podjetje čutili odgovornost, 

če se je že naša država zave-
zala, da bo sprejela določeno 
kvoto. Pri tem te napotene 
delavce plačujejo enako kot 
ostale. Za višje plače so se si-
cer odločili, ker ljudem želi-
jo omogočiti dostojno življe-
nje in jih zadržati v Sloveni-
ji. Ravno zaposleni so s svo-
jo kreativnostjo in inovacija-
mi konkurenčna prednost, 
ki jo želijo v podjetju ohra-
niti. S spremembo plačnega 
sistema, ki poleg povečanja 
plač vsebuje tudi druge uk-
repe, želijo izboljšati kultu-
ro v podjetju in povečati za-
dovoljstvo ljudi.

Ambasadorji znanja    

Kako nameravajo vse to do-
seči? Plača je le eden od de-
javnikov zadovoljstva, je bolj 
higienik kot motivator, meni 
Tomaž Lanišek. Zaposle-
ne, ki opravljajo enostavnej-
ša dela, bodo dokvalificirali, 
da bodo lahko popravljali več 
različnih, s tem bodo njiho-
vo delo naredili zanimivej-
še, manj enolično, tudi ergo-
nomsko izboljšano, pri tem 
bo prihajalo do izmenjave in 
sodelovanja zaposlenih ter 
boljše komunikacije, ugotav-
ljali bodo, kdo so neformalni 

vodje, ki znajo delati z ljud-
mi in pozneje lahko postane-
jo tudi formalni vodje. Želi-
jo doseči večjo zavzetost za-
poslenih, da bodo prispeva-
li k nemotenemu proizvod-
nemu procesu. Tu Lanišek 
navede primer, ko delavec 
opazi napako v proizvodnji 
in nanjo pravočasno opozo-
ri nadrejenega, da ne pride 
do resnejših okvar in more-
bitnega izpada proizvodnje. 
Daljša ustavitev linije lah-
ko povzroči več kot sto tiso-
čakov škode, če pa se temu 
izognejo, lahko prihranek 
spet namenijo višjim pla-
čam. V podjetju bodo ime-
novali tudi ambasadorje raz-
ličnih znanj, ki bodo za svo-
je delo dodatno stimulirani. 
Njihova skrb za dvig notra-
nje kulture v podjetju bo na-
menjena predvsem trem 
področjem: usmerjenosti h 
kupcem, zdravju in varnosti 
pri delu in področju stalnih 
izboljšav. »Ljudje bodo lah-
ko na primer postali amba-
sadorji gasilstva in varnosti 
pri delu. Lani se je ob poža-
ru v podjetju izkazalo, da je 
med zaposlenimi kar nekaj 
gasilcev, ki kot prostovoljci 
delujejo v domačih okoljih. 
Že z njihovim hitrim posre-
dovanjem smo do prihoda 
gasilskih enot precej ome-
jili požar. Podobno velja za 
prve posredovalce, ki zna-
jo ravnati z avtomatskimi 

defibrilatorji, ki jih imamo 
kar nekaj nameščenih v to-
varni. Za njihovo dežur-
stvo v izmenah jih bodo do-
datno nagradili,« pravi La-
nišek, tudi sam prostovolj-
ni gasilec v domačem Šen-
čurju. Spremembe napove-
dujejo tudi pri nadurah, ki 
jih lahko zaposleni v podje-
tju opravijo do 230 ur. Prvih 
130 bodo plačevali, kot vele-
va zakonodaja, za nadaljnjih 
sto pa bodo ljudem izplače-
vali dodatnih 30 odstotkov. 
V interesu jim je namreč, da 
čim več dela opravijo njiho-
vi zaposleni kot pa običajno 
dražji zunanji sodelavci, za-
posleni pa imajo tako mož-
nost dodatnega zaslužka.  

Na potezi je država     

Z zvišanjem najnižjih 
plač se plačna razmerja po-
rušijo in pride do uravnilov-
ke. Kako se bodo temu izog-
nili v Knaufu? »Mi bomo 
dvignili najnižjo plačo za 36 
odstotkov, ne moremo pa za 
toliko dvigniti plač na višjih 
nivojih. Z vplačevanjem v 
drugi steber pokojninskega 
zavarovanja bomo tudi sode-
lavcem na zahtevnejših de-
lih omogočili rast plač. Pro-
blem je v veliki obremenitvi 
bruto plač, zato bi tu naslo-
vil apel na državo, da z uved-
bo socialne ali razvojne kapi-
ce razbremeni bruto plače,« 
predlaga Lanišek. 

Najnižje plače bodo višje za več kot tretjino
V nekaj mesecih bodo v podjetju Knauf Insulation v Škofji Loki plače v proizvodnji zvišali za 36 odstotkov, najnižje plače bodo tako s 1100 povečali na 1500 
evrov neto. Zaposlene pa nameravajo motivirati tudi na druge načine.

Tomaž Lanišek / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – Sredi decembra je 
potekala nova skupščina del-
niške družbe pooblaščenke 
Lameta, d. d. Kot so zapisali 
na spletni strani Vsesloven-
skega združenja malih del-
ničarjev, so delničarji soglas-
no potrdili sklep o kritju bi-
lančne izgube in o poenostav-
ljenem zmanjšanju osnovne-
ga kapitala družbe. Obenem 
so se odločili, da vendarle ne 
bodo imenovali posebnega 

revizorja in vložili tožb za po-
vrnitev škode zoper nekda-
nje vodstvo in nadzorni svet. 
Sklep o tem so namreč spreje-
li na julijski skupščini, zdaj pa 
so ga razveljavili. So pa na de-
cembrski skupščini sklenili, 

da nekdanjemu direktor-
ju Ludviku Berglesu in nek-
danjim članom nadzornega 
sveta ne bodo podelili razre-
šnice za poslovno leto 2017. 

Na skupščini so potrdi-
li tudi sklep o spremembi 

statuta družbe. Razrešili 
so devet članov nadzorne-
ga sveta, ki so bili imenova-
ni na avgustovski skupšči-
ni, in imenovali nov tričlan-
ski nadzorni svet, ki ga zdaj 
vodi Petra Jereb. 

Potem ko so avgusta za di-
rektorja Lamete imenovali 
Andra Ocvirka (ta je nedav-
no preminil), je tudi na di-
rektorskem mestu že jeseni 
prišlo do spremembe, druž-
bo pooblaščenko vodi Zlat-
ko Jenko.

Brez odškodninskih tožb v Lameti
Na decembrski skupščini družbe pooblaščenke Lameta so razveljavili sklep, da bodo zoper nekdanje 
vodstvo in nadzorni svet vložili tožbe za povrnitev škode.

Po neuradnih podatkih okrog 230 delničarjev 
(nekdanjih zaposlenih v železarskih družbah) še 
vedno ni unovčilo svojih certifikatov oziroma delnic. 
Delničarji so sicer prejeli po 2,2 evra na delnico, v 
povprečju vsak po nekaj več kot štiristo evrov.

Jasna Paladin

Mengeš – Leto 2018 je bilo za 
Lek zelo uspešno, med naj-
večje uspehe pa uvrščajo pro-
izvodnjo inovativnih zdravil-
nih učinkovin, razvoj zdra-
vil za zahtevne trge in vrhun-
ske dosežke svojih zaposle-
nih (samo lani so zaposlili 
370 novih sodelavcev). Nada-
ljevali so optimizacijo in pri-
lagoditve svoje proizvodne 
mreže po Sloveniji, s čimer 
uresničujejo strategijo osre-
dotočanja na bolnikom pri-
lagojena in personalizirana 
zdravila v manjših količinah 
ter zdravila z visoko dodano 
vrednostjo, podobna biolo-
ška zdravila in digitalne te-
rapije.

Kot je ob nedavnem obi-
sku Slovenije poudaril pred-
sednik uprave Novartisa Vas 
Narasimhan, Lek uresniču-
je dolgoročno vizijo Novarti-
sa v Sloveniji, eno ključnih 

vlog pri tem pa igrajo zapos-
leni v Leku v Mengšu. V mi-
nulem letu so v Mengšu za-
čeli proizvajati tri zdravil-
ne učinkovine za inovativna 
zdravila, ki bodo na trg prišla 
v prihodnjih letih. Prav tako 
so sodelovali pri razvoju treh 
novih Sandozovih podobnih 
bioloških zdravil. Sodelujejo 
tudi v različnih fazah razvoja 
inovativnih bioloških zdra-
vil. Na lokaciji v Mengšu gra-
dijo tudi nov objekt za pro-
izvodnjo bioloških  učinko-
vin, ki bo še okrepil vlogo te 
lokacije kot ključnega No-
vartisovega centra za bioteh-
nologijo; vrednost naložbe 
je 38 milijonov evrov. 

Sicer pa je Novartis, kate-
rega del je Lek, vse od leta 
2003 v Sloveniji vložil za več 
kot 2,3 milijarde evrov, od 
tega je bila več kot polovica 
namenjena razvoju, drugo 
pa posodabljanju in razširit-
vi proizvodnih kapacitet.

Uspešno leto za Lek
Eno ključnih vlog pri razvoju Lekovih zdravil v 
Sloveniji igra njihova enota v Mengšu.

Cveto Zaplotnik

Kranj – »Ob ustanovitvi MK 
Group smo bili trije zaposle-
ni, danes je v družbi zaposle-
nih sedem tisoč ljudi,« je na 
proslavi ob 35-letnici srbske 

MK Group dejal njen pred-
sednik Miodrag Kostić in na-
povedal, da bo skupina, ki jo 
sestavlja 75 podjetij, v nasled-
njih petih letih v kmetijstvo, 
bančništvo in turizem v jugo-
vzhodni Evropi vložila petsto 

milijonov evrov. Lani je v No-
vem Sadu odprla hotel Shera-
ton, postala večinska lastnica 
Aerodroma Portorož in pove-
čala delež v Gorenjski banki, 
zdaj pa zaključuje postopek 
za združitev dveh podjetij 

iz skupine – MK Commer-
ce in Agroglobe. Skupina je 
prek AIK Banke 33-odstotna 
lastnica Gorenjske banke, 
sklenila je tudi že pogodbo 
za nakup 37,65-odstotnega 
Savinega deleža, v kratkem 
pa bo objavila prevzemno po-
nudbo še za odkup preostalih 
bančnih delnic. 

Načrtujejo za pol milijarde evrov naložb
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Kljub temu je za požarno 
varnost poskrbljeno v skla-
du z veljavnimi standardi, je 
razložil Poklukar.

Na novinarski konferen-
ci, ki je potekala v sredo, dan 
po požaru, so gasilci opo-
zorili na problematiko ob-
javljanja tovrstnih dogod-
kov na družbenih omrežjih, 
kar povzroča težave pri do-
stopih do intervencije zara-
di radovednežev in kasneje 

tudi medijev ter posledično 
dodatne gneče. Vodja inter-
vencije in poveljnik Gasil-
sko reševalne službe Jese-
nice Robert Kejžar je razlo-
žil, da gasilci pri evakuaciji 
niso sodelovali, saj so to že 
pred njihovim prihodom iz-
vedli zaposleni. Ti so gasilce 
tudi pričakali v tretjem nad-
stropju bolnišnice in jih na-
potili v sobo, kjer je gorelo. 
Z izolirnimi in dihalnimi 
aparati so izvlekli tri poste-
lje, nato pa vstopili v sobo in 

iz hidranta na hodniku po-
gasili požar. Medtem je za-
radi širjenja dima poteka-
la tudi evakuacija četrtega 
nadstropja. Po prezračenju 
so gasilci prostore pregle-
dali tudi s termalno kame-
ro tako v spodnjih prostorih 
kot po ostrešju, da se požar 
ne bi vnovič pojavil. Kejžar 
je še pohvalil vse zaposlene, 
ki so se izkazali pri evaku-
aciji in vložili maksimalen 
trud, z zapiranjem vrat pa so 
preprečili tudi širjenje dima. 
Gasilci sicer prostore bolni-
šnice dobro poznajo, saj gre 
za objekt večjega tveganja, v 
katerem tudi vzdržujejo hi-
drantno omrežje in gasilne 
aparate. 

Po besedah vodje gorenj-
skih kriminalistov Primo-
ža Donoše je bilo v torek 
na delu okoli dvajset poli-
cistov in kriminalistov, ki 
so tudi pomagali pri eva-
kuaciji. Dan po dogodku je 
v preiskavi sodelovalo rav-
no toliko kriminalistov in 
strokovnjakov nacionalne-
ga forenzičnega laboratori-
ja, pri ogledu pa je sodelova-
la tudi državna tožilka. Po-
teka tudi zbiranje obvestil 

med zaposlenimi, pacien-
ti in reševalci, da razčistijo 
vse okoliščine dogodka. Po-
licisti še posebej pozivajo 
tiste, ki so bili v času poža-
ra na oddelku za zdravstve-
no nego in evakuirani, da 
zaradi razjasnitev okoliščin 
čim prej pokličejo na inter-
ventno številko 113.

Požar na oddelku za zdra-
vstveno nego v tretjem nad-
stropju Splošne bolnišnice 
Jesenice je izbruhnil v torek 
okoli 15. ure. Gasilci GARS 
Jesenice so na kraj dogodka 
prispeli izjemno hitro. Vod-
ja intervencije Robert Kej-
žar je povedal, da je dežurna 
ekipa takoj izvozila z dvema 
cisternama, poveljniškim 

vozilom in avtolestvijo: »Na 
kraju so ugotovili, da so za-
posleni že sami začeli eva-
kuirati. Tretje nadstropje 
je bilo izpraznjeno, vstopili 
smo v objekt in požar poga-
sili, nato pa prezračili objekt. 
S požarom se je spopadlo 
šest gasilcev poklicne gasil-
ske enote, takoj pa je bila po 
alarmnem načrtu aktivirana 
tudi Gasilska zveza Jesenice 
s šestimi gasilskimi društvi 
občine Jesenice in dvema iz 
Žirovnice, ponujena pa je 
bila tudi pomoč poklicnih 
gasilcev iz Kranja, ki pa je 
nismo potrebovali.«

Kaj je bil vzrok požara, 
bo pokazala preiskava, ne-
uradno pa naj bi ga zanetil 

eden od bolnikov, s katere-
ga se je požar razširil na so-
sednjega bolnika, zaradi vi-
soke temperature pa je bil 
poškodovan tudi tretji bol-
nik v sobi. Pojavljala so se 
številna ugibanja, zakaj naj 
bi bolnik požar zanetil, ven-
dar bo več o tem poveda-
la kriminalistična preiska-
va. Pomoč jeseniški bolni-
šnici so ponudili tudi iz bli-
žnjih bolnišnic, vendar pa 
niso potrebovali veliko pre-
mestitev.

Jeseniško bolnišnico je ta-
koj po požaru obiskal tudi 
minister za zdravje Samo 
Fakin, ki je pohvalil delo za-
poslenih in svojcem izrekel 
iskreno sožalje. 

Dve žrtvi požara,  
preiskava še poteka
31. stran

Direktor bolnišnice Janez Poklukar, v ozadju poveljnik jeseniških gasilcev Robert Kejžar 
(levo) in vodja gorenjskih kriminalistov Primož Donoša (desno) / Foto: Gorazd Kavčič

Požar je bil omejen le na eno bolniško sobo v tretjem 
nadstropju jeseniške bolnišnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Sojenje Tržičanu 
Dušku Krupljaninu zaradi 
preprečitve uradnega deja-
nja uradni osebi in napada 
na policista (slednje skupaj 
z bratom Danijelom, ki je 
krivdo takoj priznal) v Trži-
ču 17. aprila 2017 se je v sre-
do na kranjskem okrožnem 
sodišču končalo z obsodilno 
sodbo. Sodni senat je po več 
kot enoletnem dokaznem 
postopku Krupljanina, ki 
je v vmesnem času postal 
tudi občinski svetnik, ob-
sodilo na enotno kazen tri-
najst mesecev zapora. Dob-
rih osem mesecev, ki jih je 
preživel v hišnem priporu, 
mu bo sodišče štelo v presta-
no kazen. Sodba ni pravno-
močna. Obtoženi in njegov 
zagovornik Jaka Šarabon sta 
tudi že napovedala pritož-
bo nanjo, višja državna to-
žilka Helga Dobrin, ki je na-
čeloma s sodbo in kazensko 
sankcijo zadovoljna, pa bo o 
morebitni pritožbi na višino 
zaporne kazni še razmislila. 
Sama je namreč predlagala 
petnajst mesecev zapora. 

Obtoženi s sodbo ni bil za-
dovoljen, kar je pokazal že 
v sodni obravnavi, ko je so-
dnico Andrijano Ahačič, ki 
ji je v končni besedi očital 
pristranskost, prekinil kar 
med obrazložitvijo odločit-
ve tričlanskega senata. Do 
tedaj je sodnica razložila, da 
mu je po oceni senata krivda 
za obe kaznivi dejanji doka-
zana. Glede najbolj sporne-
ga dokaza tožilstva, posnet-
ka videonadzornega sistema 
Občine Tržič, ki je prekinjen 
kar na 24 delih, je sodnica 
pojasnila, da so s postavitvi-
jo sodnega izvedenca želeli 
pridobiti celoten posnetek, 
kar pa ni bilo možno, med-
tem ko ugotavljanje, kdo je 
odgovoren za prekinitve, za 
sodni postopek ni bilo po-
membno. Poudarila je, da je 
bilo zadostno dokazano, da 
sta policista Duška Kruplja-
nina zakonito ustavila in že-
lela izvesti postopek identifi-
kacije, a se je obtoženi temu 
uprl, zato je bil opozorjen 
na možnost uporabe prisil-
nih sredstev, do česar je kas-
neje tudi prišlo, saj ga je poli-
cist Miran Murnik poškropil 

s solzivcem. Pri tem je ver-
jetno zaradi vetra nekaj sol-
zivca odneslo tudi v oči obto-
ženčevega nečaka in druge-
ga policista. Glede kasnejše-
ga napada na policista Mur-
nika skupaj z bratom Dani-
jelom Krupljaninom je se-
nat prav tako ugotovil, da 
obtoženi policista, ki je pri 
tem opozorilno streljal, ni 
samo grabil, ampak ga je 
tudi udarjal.

»Tako sodbo sem priča-
koval, ves čas sem vedel, da 
bom dobil zaporno kazen, 
saj je sodnica, ki mi je so-
dila že petič, povsem sledi-
la zgodbi policije, medtem 
ko je dokazi, ki so v mojo ko-
rist, niso zanimali. Glede vi-
deoposnetkov pravijo, da ni 
pomembno, zakaj na njih ni 
ključnih trenutkov, ne zani-
majo jih priče, ki so poveda-
le, da policist laže, niti moj 
klic na policijo. Na sodbo se 
bom zagotovo pritožil, o njej 
pa bom tudi posnel film-
ček,« je po končanem soje-
nju povedal Duško Kruplja-
nin. 

Njegov zagovornik Jaka 
Šarabon je pojasnil, da bo 

na sodbo podal pritožbo iz 
razlogov, ki jih je podal že v 
zaključni besedi: »Mislim, 
da so bili prezrti tehtni argu-
menti obrambe, da policist, 
ko je ustavil obtoženega, ni 
ravnal zakonito, da ni imel 

podlage za legitimiranje, od 
takrat naprej pa bi morali 
vse obravnavati drugače. Za 
drugo dejanje napada na po-
licista pa po mnenju obram-
be absolutno ni dokazov za 
krivdo Duška Krupljanina.«

Trinajst mesecev za napad na policista 
Tržičan Duško Krupljanin je bil obsojen na trinajst mesecev zapora zaradi napada na policista, ki se mu je pred tem tudi uprl v 
postopku identifikacije. 

Dušku Krupljaninu kljub obsodbi zaradi napada na policista 
in izrečeni zaporni kazni nasmešek ni izginil z obraza. 
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Kranj – Gorenjski policisti se 
zahvaljujejo poštenjakoma, 
od katerih so v sredo prev-
zeli najdena denar in denar-
nico. V Škofji Loki je pošteni 
najditelj izročil denar, ki ga 
je našel v reži avtomata, ko 
je nameraval dvigniti svoj 
denar, v Kranjski Gori pa je 
na policijo najditelj prinesel 
denarnico, ki so jo policisti že 
izročili lastniku. V denarnici 
ni nič manjkalo. Povsem dru-
gačno izkušnjo pa imajo poli-
cisti z moškim, ki je v Kranj-
ski Gori konec lanskega leta 
v trgovini našel denarnico in 
si jo, namesto da bi jo vrnil 
lastniku ali izročil policiji, 
prilastil. Moškega so policisti 
izsledili z zbiranjem obvestil 
in ga kazensko ovadili zaradi 
zatajitve, kar se kaznuje z de-
narno kaznijo ali zaporom do 
enega leta.

Vsi niso enako pošteni

Kranj – Kriminalisti so pred 
dnevi k preiskovalni sodnici 
privedli moškega, ki so ga 
obravnavali zaradi groženj in 
nasilja v družini, zato je prejel 
tudi prepoved približevanja 
svoji družini. A ne samo, da 
ukrepa ni upošteval, z grož-
njami družinskim članom je 
še nadaljeval. Poleg tega je s 
smrtjo grozil tudi policistom. 
Po odločitvi preiskovalne so-
dnice se zdaj hladi v priporu. 

Nasilneža priprli



NA DOMAČA IN TUJA SMUČIŠČA
www.gorenjskiglas.si

smučišče stari vrh —

#najbolj'hot' smučišče

PolDnevna ali  
nočna za mlaDino
samo 17 €!

tuDi nočna smuka, oD 19. Do 22. ure

www.starivrh.si 

Vilma Stanovnik

Starejši smučarji, zlasti 
tisti, ki smučamo že od otro-
štva, dobro poznamo po-
nudbo domačih in tudi smu-
čišč čez mejo, zlasti v Avstri-
ji. Kam bomo šli ob prostih 
zimskih dneh, se navadno 
odločamo glede na vreme pa 
tudi glede na ponudbo. Tis-
ti, ki radi seštevajo presmu-
čane kilometre in ki imajo 
več kondicije, radi smučajo 
na prostranih smučiščih, ki 
jih je zlasti v Avstriji in bli-
žnjih italijanskih Dolomitih 
res obilo. Seveda so smučar-
ske vozovnice nekaj evrov 
dražje kot na domačih smu-
čiščih, toda ko preračunaš 
presmučane kilometre in 
pestrost ponudbe, te tujina 
največkrat prepriča. 

Seveda drugače razmišlja-
jo tisti, ki jim je pri smučanju 
najbolj pomembno, da gredo 
na zrak, da naredijo nekaj za-
vojev in morda za prve kora-
ke na snegu navdušijo tudi ot-
roke ali vnuke. Pomembno je 
tudi, da je smučišče blizu. Za-
radi vsega tega mnogi Gorenj-
ci, zlasti pa Kranjčani in okoli-
čani, obožujejo Krvavec, Loča-
ni pa prisegamo na Stari vrh.

Ni pa lepota uživanja na 
snegu zgolj alpsko smuča-
nje in deskanje. Še hitreje in 
ceneje se je podati v tekaške 
smučine. Najraje za domačo 
hišo, ko ni snega pa sta tudi 
Pokljuka in Planica raj za lju-
bitelje zime in snega. Tudi če 
se odločimo za drsanje, san-
kanje ali zgolj za zimski spre-
hod, imamo za to dosti pri-
ložnosti.

Smučanje ostaja naš 
priljubljeni šport
Slovenci, še posebno pa Gorenjci, imamo radi 
zimo in zimske športe, zato za radosti na snegu 
večina izkoristimo vsak prosti dan.

P R O G R A M  
PETEK 
 14.00–18.00 prihod in namestitev v hotel
 18.00 skupna večerja
 20.00 predavanje o teku na smučeh
 20.45 druženje
SOBOTA
 7.00–10.00  zajtrk 
 10.00–12.00  izposoja opreme in tečaj teka 
 12.30  kosilo
 15.00–17.00  tečaj teka 
 17.00–18.00  prosto za aktivni počitek –  savna, fi tnes 
 18.00  večerja
 19.30  pohod z baklami 
NEDELJA
 7.00–9.30  zajtrk 
 9.30–11.30 tečaj teka 
 12.00  kosilo in odhod

  
20.–26. januar 2020

SVETOVNI POKAL V BIATLONU
11.–21. FEBRUAR 2021

SVETOVNO PRVENSTVO V BIATLONU

Aktivni vikend bo izpeljan ob prijavi najmanj 
10 udeležencev, do zasedenosti kapacitet.

Informacije in rezervacije na recepciji hotela Center, 
04/532 00 00 in info@center-pokljuka.si.

IZPOSOJA OPREME: Redna cena 35,00 € 
(1x celodnevna izposoja, 1x poldnevna izposoja)
30% popust za udeležence Aktivnega vikenda: 
24,50 €

NAMESTITEV V HOTELU CENTER: 
dvoposteljna soba: 149,00 €/osebo
doplačilo za enoposteljno sobo: 40 €
turistična in promocijska taksa 2,00 €/dan/osebo

AKTIVNI VIKEND TEKA NA SMUČEH NA POKLJUKI (8.–10. 3. 2019)

Strokovnjaki bodo poskrbeli, 
da boste začetniki osvojili pravilno tehniko, 
izkušeni smučarji tekači pa znanje nadgradili.
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AKTIVNE POČITNICE NA  KRVAVCU

do 5,99 let BREZPLAČNO
od 6-9,99 let -50%

od 10-14,99 let -40%

SMUČAJ & BIVAJ
*

*

*

Akcija velja ob spremstvu odrasle osebe.*
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Family Mountain & Skiing Resort
Ljubljana–Innerkrems: z avtom v dveh urah
www.innerkrems.at

Odlikuje se po veliki prostranosti

Innerkrems
Nockberge

Austria

Tromeja - Dreiländereck
                ...vzdušje se izboljšuje
Smučišče Tromeja nudi poleg odličnih snežnih razmer tudi 
8 žičnic, 17 km vrhunsko urejenih smučarskih prog različnih 
težavnostnih stopenj in smučarsko šolo. Smučarsko opremo 
si je možno tudi izposoditi. Na spodnji postaji je posebej 
urejen otroški predel z vlečnico in trakom za začetnike. Na 
zgornji postaji se nahaja restavracija z veliko sončno teraso, 
ki je odprta do 22. ure. Vsak četrtek od 17. ure naprej pa je 
smučišče na voljo brezplačno turnim smučarjem. Gostom 
pa je na voljo tudi 10 km proga za tek na smučeh.

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

     (Vzdušje se izboljšuje.
KOROŠKA, ITALIJA, SLOVENIJA                     

+43/4255/25855
www.3laendereck.at

VRHUNSKA SMUČIŠČA V AVSTRIJI
NISO TAKO DALEČ...
Kranj - Tromeja / Dreiländereck    85 km
Kranj - Poden / Bodental     43 km
Kranj - Innerkrems    135 km
Kranj - Kačjak /  Katschberg  140 km
Kranj - Mokrine / Nassfeld   132 km
Kranj - Goldeck / Špital ob Dravi   115 km

Tudi letos je obmejna Občina Bo-
rovlje / Ferlach vložila veliko truda 
v pripravo čim boljših prog za tek 
na smučeh v Podnu / Bodental.

Tako nam je zopet uspelo pri-
praviti tri zelo zanimive in pestre 
krožne tekaške steze:
1. lahka tekaška steza „Volksbank“ 
(modra) – za prosti in klasični slog, 
dolžina 4 km 
2. srednje težka tekaška steza 
„McDonald’s“ (rdeča) – za prosti in 
klasični slog, dolžina 9 km
3. težka tekaška steza „Skinfit“ 
(črna) – za klasični slog, 3 km

Vse tekaške steze so dobro označene 
in redno oskrbovane. Gostom so na 
voljo tudi tečaji teka na smučeh. 
Opremo za tek si je mogoče tudi iz-
posoditi. Po športnih užitkih so gost-
je prisrčno vabljeni na kulinarične 
dobrote v bližnje gostilne.

Ker je vzdrževanje tekaških prog iz-
redno zahtevno in tudi stroškovno 
kar velik zalogaj, je priskočilo na 
pomoč tudi nekaj pokroviteljev. 

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

Foto: 
Carnica Region Rosental, Peter Just

Župan Ingo Appé in tudi vsi sodelavci 
Občine Borovlje / Ferlach se veselijo 

vašega obiska in vam želijo 
veliko užitkov in veselja.

Med najvidnejšimi so Volksbank 
Kärnten Süd e.Gen., McDonald’s 
Jarz GmbH in Skinfit Shop Klagen-
furt / Celovec. Vsi drugi pokrovi-
telji pa pomagajo na področju me-
dijskega poročanja, grafičnih in tudi 
tiskarskih storitev.

Poleg teka na smučeh je Občina Bo-
rovlje / Ferlach na  širšem območju 

travnika Bodenbauerwiese pripra-
vila tudi 2,5 kilometra dolgo pot za 
nordijsko hojo. 



Dve priljubljeni družinski smučišči s tremi vrhunskimi hoteli. Zavoljo lege smučišč Kačjak/Katschberg in Mokrine/Nassfeld, kjer je sneg 
zagotovljen, in čistega užitka, ki ga ponuja pobočje, je to področje postalo sinonim za najboljšo družinsko destinacijo.
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Iz postelje na smučišče!
Večkrat nagrajeni smučarski središči na 
avstrijskem Koroškem z odlično urejeni-
mi progami za vse težavnostne stopnje ne 
navdušujeta le najzahtevnejših smučarjev, 
temveč velja to področje za pravcati 
otroški smučarski raj, kjer gre posebna 
skrb smučarskim začetnikom. V številnih 
kmečkih kočah bodo na svoj račun prišli 
vsi, tudi tisti zabave željni, romantiki se 
lahko na raziskovanje okolice podajo s san-
mi s konjsko vprego, vsem pa so na voljo 
številne aktivnosti, ki od vas ne zahtevajo, 
da oblečete smučarsko opremo. Destinaciji 
Kačjak/Katschberg in Mokrine/Nassfeld 
tako zagotavljata obilico zabave za vse 
okuse in starostne skupine ter pomagata 
uresničiti prenekatero počitniško željo.

Trije Falkensteinerjevi družinski hoteli - 
Club Funimation Kačjak/Katschberg, Su-
perior Hotel Cristallo s 4 zvezdicami in 
hotel Sonnenalpe Mokrine/Nassfeld - so 
jamstvo za smučarske počitnice z osu-
pljivo in sproščujočo alpsko panoramo. V 
hotelu Cristallo dajejo poseben poudarek 
kulinaričnim užitkom in sproščujočemu 
ambientu za vso družino z lastnim 
otroškim termalnim kotičkom. 

Osebje v nedavno prenovljenem hotelu 
Club Funimation in v hotelu Sonnenal-
pe pa posveča največ pozornosti zabavi 
mlajših gostov. Poleg varstva najmlajših 
nudijo tudi raznolik program aktivnosti. 
Da bi vam počitnice še dodatno olajšali, 
vam vsi hoteli omogočajo neposreden 
dostop na smučarsko progo, vsak svojo 
smučarsko šolo, kjer si smuči lahko tudi 
izposodite. 

Če ne smučate ali za v sprostitev po 
smučanju, se lahko odločite za obisk  
SPA Acquapura - termalnega, vodnega 
sveta z ogrevanimi zunanjimi bazeni, s 
kotički za sprostitev, z deželo savn, kjer 
si lahko okrepite svojo moč ter si tako 
napolnite baterije ali pa se prepustite 
razvajanju iz široke palete masažnih in 
lepotnih tretmajev. 

Ko vas pokličeta Kačjak/Katschberg ali 
Mokrine/Nassfeld, se radi odzovete vabi-
lu, saj veste, da bodo počitnice resničen 
počitek! S počutjem kot doma…

www.falkensteiner.com

I N F O R M A C I J E   &   R E Z E R V A C I J E
 
Falkensteiner Club Funimation Katschberg****  I  +43 4734 63 10  I  reservations.funimationkatschberg@falkensteiner.com

Falkensteiner Hotel Cristallo****S   I   +43 4734 319   I   reservations.cristallo@falkensteiner.com

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe am Nassfeld****   I   +43 4285 8211   I   reservations.sonnenalpe@falkensteiner.com

Foto: Copyright TVB Katschberg

Foto: Copyright TVB Katschberg
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INFORMACIJE
& REZERVACIJE: 
Falkensteiner
Hotel & Spa Carinzia

Tel. +43/(0)4285/720 00-612

INFORMACIJE
& REZERVACIJE: 
Falkensteiner
Hotel & Spa Carinzia

Tel. +43/(0)4285/720 00-612

reservations.carinzia@
falkensteiner.com 

carinzia.falkensteiner.com

Falkensteiner Hotel & Spa Betriebs GmbH, 
Tröpolach/Drobolje 156, A-9631 Jenig, FN: 

Pressegger See/Šmohor-Preseško jezero

INFORMACIJE

Izberite si svojo zimsko ponudbo in jo rezervirajte zdaj na carinzia.falkensteiner.com

INFORMACIJE

Smučišče GOLDECK
na avstrijskem Koroškem 
a 25 kilometrov vrhunskih smučarskih prog, 50 hektarjev za smuko v celcu
a Otroški svet KINDERLAND na 30.000 m2, moderne žičnice
a Iz Kranja v eni uri, z Jesenic v tri četrt ure in iz Ljubljane v uri in pol
a Veliko parkirišče, primerno tudi za avtobuse
a Samo pet minut od izvoza z avtoceste za Špital ob Dravi / Spittal/Drau
a 8 gostinskih objektov - gorske koče, restavracije, gostilne, bar...
a Izposojanje smučarske opreme in opreme za turno smučanje
a Smučarska šola, omarice za shranjevanje smuči in opreme
a S smučarsko vozovnico imate tudi prost vstop za dve uri v kopališče
      Drautalperle in za uro in pol v plezalni park Kletterhalle Mühldorf 
a Možen je tudi spletni nakup smučarske vozovnice
a Na 4 lokacijah brezplačen dostop do interneta WI-FI

                                                         www.sportberg-goldeck.com
Na južnem delu Alp, v samem srcu narodnega parka Hohe Tauern, se nahaja vrhunski hotel Rauter, 
ki ma 4 zvezdice. Zgolj 800 metrov od hotela je spodnja postaja največjega smučarskega središča 
na Vzhodnem Tirolskem - Großglockner Resort Kals-Matrei. Na tej kratki relaciji vozi stalno tudi 
brezplačni smučarski avtobus. Hotel Rauter je družinsko podjetje, kjer velja velika pozornost vinski 
kleti in vrhunski kakovosti kuhinje, ki je bila nagrajena tudi s haubico. Gostom je na voljo tudi velnes 
posdrčja „SPAradies“ s pokritim bazenom, savno, parno savno, infra rdečo kabino, površinami za 
sprostitev in tudi prostor za fitnes. Držina Obwexer z ekipo hotela Rauter se veseli vašega obiska.

   • 3 nočitve s polpenzionom
   • Zajtrk bife in različni večerni meniji, izbira med 4 in 5 hodov  
   • Brezplačna uporaba velnse področja SPAradies (savna, parna savna, 
       infra rdeča kabina, površine za sprostitev, prostor za fitnes)
   • Kopalni plašč in natikači za ves čas bivanja
   • Brezplačna podzemna garaža
   • Brezplačni internet WLAN
   • V sobah TV-Sprejemnik s programi Sky (velika izbira zabave, športa in filmov)
   • Brezplačen avtobusni prevoz od hotela do spodnje postaje smučarskega središča 
      Großglockner Resort Kals-Matrei

    Hotel Rauter
    Rauterplatz 3, A-9971 Matrei in Osttirol
   www.hotel-rauter.at

od 243 €
na osebo
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Falkensteiner
Hotel & Spa Carinzia

Tel. +43/(0)4285/720 00-612
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www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Zgodbe
Skladatelj, dirigent in pedagog 
Damijan Močnik: Ne le ideja, 
skladba je tudi trdo delo. Stran 20

Zanimivosti
Ko stopiš v dom Tončke Bajt, ti 
pozornost vzbudijo razstavljene 
panjske končnice. Stran 21

Obletnice
Najstarejša bohinjska gostilna 
– gostilna Mihovc je praznovala 
dvojni jubilej. Stran 22

Mateja Rant

Ris je bil v preteklosti pri-
soten na celotnem območju 
Slovenije, nato pa je v začet-
ku 20. stoletja zaradi preti-
ranega lova, izgube življenj-
skega prostora in pomanjka-
nja plena izumrl. V sedem-
desetih letih prejšnjega sto-
letja so se po besedah Roka 
Černeta iz Zavoda za goz-
dove Slovenije med lovci in 
gozdarji pojavile prve ideje, 
da bi rise ponovno naselili. 
Leta 1973 so tako v Slovenijo 
pripeljali in naselili tri pare 
risov iz Slovaške. Ponovno 
naselitev risa v naših kra-
jih so prikazali v dokumen-
tarnem filmu Risova pot, ki 
predstavlja poklon peščici 
lovcev in gozdarjev, ki so s 
svojim entuziazmom omo-
gočili, da največja evropska 
mačka še vedno živi v na-
ših gozdovih. Kot poudar-
jajo partnerji projekta LIFE 
Lynx, prisotnost risa pozitiv-
no vpliva na ekosistem, ris 
pa je »simbol Dinaridov, kot 
je lev simbol Afrike«.

Za tedanje razmere je po-
novna naselitev risa pred-
stavljala velik podvig, ki je 
zahteval veliko mero oseb-
ne predanosti in prostovolj-
nega dela ljudi z jasno vizi-
jo: vrniti naravi nekaj, kar je 
nekoč iz nje izginilo. »Nase-
litev se je izkazala za eno naj-
uspešnejših v Evropi in po-
pulacija risov se je iz Slove-
nije hitro razširila tudi v so-
sednje države Hrvaško, Bo-
sno in Hercegovino, Italijo 
in Avstrijo,« je razložil Čer-
ne. Po nekaj desetletjih od 
ponovne naselitve pa je za-
radi parjenja v sorodstvu 
število risov ponovno zače-
lo upadati. »Genetske anali-
ze kažejo, da bodo risi brez 
naše pomoči v nekaj letih 
spet izumrli,« opozarja Čer-
ne. Dinarska populacija risa 
je namreč genetsko izrazi-
to osiromašena in kljub šte-
vilnim varstvenim ukrepom 
ocenjujejo, da je v Sloveni-
ji danes prisotnih samo še 
od deset do petnajst živali, 
na Hrvaškem pa od štiride-
set do šestdeset. Zato so pri 

Zavodu za gozdove skupaj z 
desetimi partnerskimi orga-
nizacijami iz petih držav – 
Slovenije, Hrvaške, Italije, 
Romunije in Slovaške – pris-
topili k projektu LIFE Lynx, 
katerega glavni cilj je reši-
tev dinarske populacije risa 
pred ponovnim izumrtjem z 
doselitvijo genetsko ustrez-
nih živali iz Romunije in 
Slovaške, da bi izboljšali ge-
netsko pestrost populacije. 
Po besedah Roka Černeta je 
sicer v Sloveniji prostora za 
okrog sto risov. »Javnost je 
naklonjena temu, da v Slo-
veniji ohranimo risa, podob-
no mnenje je tudi med lov-
ci,« z zadovoljstvom ugota-
vlja Černe in dodaja, da jih 
je tudi to opogumilo, da so 
se leta 2017 lotili omenjene-
ga projekta, ki se bo končal 
leta 2024. V sklopu projek-
ta prve izpuste risov v dinar-
skem svetu predvidevajo že 
letos. V Sloveniji in na Hr-
vaškem po besedah Aleša 
Pičulina iz Zavoda za goz-
dove Slovenije načrtujejo 
vključitev 14 risov v sedanjo 

populacijo. »Rise bomo za 
tri tedne najprej namesti-
li v prilagoditvene obore, da 
se prilagodijo na novo okolje 
in da se zmanjša želja po vra-
čanju domov.« Pet risov naj 
bi po besedah Roka Černeta 
naselili tudi na Gorenjskem, 
predvidoma čez dve leti, če 
bo šlo vse po načrtih. 

V vse projektne aktivno-
sti si želijo v čim večji meri 
vključevati tudi lokalne 
skupnosti, je poudarila Urša 
Marinko z ljubljanske bio-
tehniške fakultete. Del pro-
jekta je po njenih besedah 
med drugim razvoj turistič-
nih produktov v povezavi z 
risi, kot so tematske poti z 
vsebinami o risih, obliko-
vali bodo tudi programe sli-
karskih počitnic na to temo. 
Na Gorenjskem bo to pote-
kalo v sodelovanju s slikar-
ko iz Radovljice. Velik po-
udarek bodo namenili še 
sodelovanju s šolami. Med 
drugim bodo za učence 
tudi na Gorenjskem pripra-
vili delavnice, skozi katere 
bodo otrokom prikazali ve-
like zveri in jim vzbudili za-
nimanje zanje. Pri tem ra-
čunajo tudi na pomoč am-
basadorjev projekta. Prvi je 
hokejist Anže Kopitar, ki 

ne želi, da se ris ohrani le 
kot logotip na njihovih dre-
sih. O sobivanju z risom pa 
je spregovoril Stanko Anze-
ljc iz Lovske družine Loški 
potok, ki je poudaril, da so 
ljudje večinoma naklonjeni 
ponovni naselitvi risov, saj 
rejcem ne povzročajo škode 
kot druge velike zveri. »Vča-
sih pa so tudi na risa gleda-
li kot na strašno zver,« je 
spomnil na številne pred-
sodke v zvezi z risi. Zato se 
bodo po besedah Roka Čer-
neta v okviru projekta trudili 
spodbuditi zavedanje, da so 
bili risi od nekdaj del naše 
narave in da je tudi v prihod-
nje mogoče sobivanje, saj si 
človek ne more vzeti pravice 
kar iztrebiti ene vrste. »Risa 
smo v preteklosti namreč 
iztrebili ljudje in le mi ga 
lahko obdržimo tudi za pri-
hodnje generacije,« je kon-
čal Černe.

Risa rešiti pred izumrtjem
V Infocentru Triglavska roža Bled so v sredo predstavili projekt LIFE Lynx, s katerim si prizadevajo za ohranitev risov v naših krajih. Ob tej priložnosti  
so prikazali tudi dokumentarni film Risova pot o naselitvi risov leta 1973 v severne Dinaride.

Urša Marinko, Stanko Anzeljc, Aleš Pičulin in Rok  
Černe / Foto: Primož Pičulin

Kot ambasador projekta se za ohranitev risa zavzema tudi 
Anže Kopitar. / Foto: Primož Pičulin

V Sloveniji je danes prisotnih samo še od deset do petnajst risov. / Foto: Matej Vranič
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Od petka do petka

Simon Šubic

Državni zbor zavrnil 
ustavno obtožbo

Državni zbor v torek ni 
podprl predloga ustavne ob-
tožbe, ki sta jo zoper premi-
erja Marjana Šarca podala 
opozicijska SDS in SNS za-
radi neuresničene odločbe 
ustavnega sodišča glede fi-
nanciranja javnih progra-
mov v zasebnih osnovnih 
šolah. Za ustavno obtožbo 
Šarca pred ustavnim sodiš-
čem je glasovalo 29 poslan-
cev SDS in SNS, proti pa je 
bilo 53 poslancev koalicije in 
Levice. V NSi so se glasova-
nja vzdržali. Medtem ko so 
predlagatelji ustavne obtož-
be poudarjali, da je Šarec kot 
predsednik vlade odgovo-
ren za to, da odločba ustav-
nega sodišča glede 100-od-
stotnega financiranja jav-
nega programa v zasebnih 
šolah še vedno ni uresniče-
na, pa je Šarec zagotovil, da 
odločbe ustavnega sodišča 
ne bodo ignorirali, vendar 
pa možna rešitev ni le ena. 
Spremembe zakona o finan-
ciranju vzgoje in izobraže-
vanja so uvrščene v norma-
tivni delovni program vla-
de za letos z datumom uve-
ljavitve 1. septembra, mini-
strstvo za izobraževanje pa 
je popravke zakona uvrstilo 
med prioritete, je dejal. Ko-
alicijski poslanci so v raz-
pravi tudi ugotavljali, da je 

ustavna obtožba premočen 
institut, ki so ga tokrat upo-
rabili v SDS in SNS, saj da se 
po svetu uporablja za najtež-
je kršitve ustave in zakonov. 

Sprejem diplomatov

Predsednik republike Bo-
rut Pahor in premier Marjan 
Šarec sta v sredo na Brdu pri 
Kranju pripravila sprejem 
za diplomatski zbor ob za-
četku novega leta. Pahor je 
v nagovoru diplomatov oce-
nil, da se nadaljuje trend 
zmanjšane predvidljivosti 
in splošne varnosti v med-
narodni skupnosti. Po nje-
govem mnenju smo se znaš-
li v položaju, ko se problemi 
različnih vrst zgoščajo in ko 
ostaja odprto vprašanje, ali 
jih bomo postopno uredili 
po mirni poti v splošno dob-
ro človeštva ali pa bomo iz-
gubili nadzor nad tem in bo 
mednarodna skupnost zno-
va v resni nevarnosti za sve-
tovni mir. Slovenija bo sto-
rila vse, kar je v njeni moči, 
da se po mirni poti rešijo vse 
svetovne zadeve in okrepi 
svetovni mir, je dejal in po-
udaril, da je treba v svetovni 
politiki znova okrepiti zau-
panje v vladavino prava, di-
plomacijo in mirno reševa-
nje sporov ter politično so-
delovanje za ureditev sve-
tovnih zadev. Tudi Šarec je 
dejal, da so varnost, blagi-
nja in splošni družbeni na-
predek odvisni predvsem od 

stabilnosti in predvidljivosti 
mednarodnega okolja. Ob 
tem je opozoril, da okolje, v 
katerem živimo, ni predvi-
dljivo in ni zadovoljivo sta-
bilno.

Še zadnji dobili župana

V Občini Šmarješke To-
plice so v sredo kot zadnji v 
državi po jesenskih volitvah 
potrdili nov občinski svet 
in novega župana Marjana 
Hribarja, ki je na zadnjih vo-
litvah za dva glasova prema-
gal dolgoletno županjo Ber-
nardko Krnc, ki je že napo-
vedala pritožbo na uprav-
nem sodišču. Njen pooblaš-
čenec Damijan Gregorc je 
med glavnimi pritožbeni-
mi očitki navedel domnevne 
nepravilnosti pred volitva-
mi in med njimi, domnev-
ne pomanjkljivosti oz. napa-
ke v poročilu občinske volil-
ne komisije, sum, da je na-
mesto volivca glasoval nek-
do drug, in sum neveljav-
nih glasovnic. Na župan-
skih volitvah v Šmarjeških 
Toplicah so po drugem kro-
gu najprej ugotovili neodlo-
čen rezultat, po vložitvi ugo-
vorov obeh kandidatov pa 
se je občinska volilna ko-
misija zaradi ugotovljenih 
nepravilnosti najprej odlo-
čila za ponovitev volitev na 
enem volišču. V ponovnem 
postopku po Hribarjevi pri-
tožbi in razsodbi upravne-
ga sodišča pa je odločila, da 

ponovitve županskih volitev 
v Beli Cerkvi ne bo, in ugoto-
vila, da je zmagovalec volitev 
Hribar, ki je prejel 1017 gla-
sov, njegova tekmica Krnče-
va pa 1015. 

Reforma šolskega 
sistema

Potem ko je premier Mar-
jan Šarec sprejel odstop mi-
nistra za kulturo Dejana Pre-
šička, je vodenje kulturnega 
ministrstva začasno prev-
zel Jernej Pikalo, minister 
za izobraževanje, znanost in 
šport. Pikalo se sicer trenu-
tno bolj ukvarja s pripravo 
reforme šolskega sistema. 
Na ministrstvu so pojasnili, 
da jih »čaka zahtevna in ob-
sežna razprava o tem, ali so 
učni načrti prezahtevni, ali 
ne bi veljalo morda spreme-
niti načina ocenjevanja pred-
metov, kot so šport, glasbe-
na umetnost, likovna umet-
nost, tehnika in tehnologi-
ja, ali so potrebne spremem-
be pri nacionalnih preizku-
sih znanja«. Eden izmed iz-
zivov na področju osnovnih 
šol bo tudi razprava o tem, 
ali je obstoječa učbeniška 
politika premalo domišljena 
in ali so šolske torbe pretež-
ke, so zapisali na svoji sple-
tni strani. Pred dnevi je sicer 
v javnost prišla peticija star-
šev, v kateri predlagajo uki-
nitev ocenjevanja z ocenami 
in mature, ki naj jo nadome-
stijo sprejemni izpiti. 

Tudi četrtič ni uspelo
Po Janezu Drnovšku, Danilu Türku in Miru Cerarju je glasovanje o ustavni obtožbi uspešno prestal tudi 
zdajšnji predsednik vlade Marjan Šarec. Podprlo jo je le 29 poslancev iz vrst predlagateljev SDS in SNS.

Za ustavno obtožbo premierja Marjana Šarca pred ustavnim 
sodiščem je glasovalo 29 poslancev. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade 
Marjan Šarec sta v sredo gostila sprejem za diplomatski 
zbor ob začetku novega leta. / Foto: Gorazd Kavčič

Minister za izobraževanje Jernej Pikalo, ki začasno vodi 
tudi ministrstvo za kulturo, napoveduje reformo šolskega 
sistema. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (649)

Tišlerjeva nagrada Janku Zerzerju
Pretekli petek so v Mo-

horjevi hiši v Celovcu pode-
lili 40. Tišlerjevo nagrado, 
eno od najvišjih priznanj za-
služnim koroškim Sloven-
cem. Nagrado je prejel dvor-
ni svetnik dr. Janko Zerzer, 
rojen 7. novembra leta 1935 
pri Adamu v Svečah v Rožu, 
v zvezdnem znaku škorpijo-
na, ki zaznamuje ljudi s spo-
sobnostjo inteligentnih po-
govorov, ogromne energi-
je, dobrote in spoštovanja 
ter vodenja. Tako je o preje-
mniku letošnje nagrade po-
vedal predsednik Narodne-
ga sveta koroških Slovencev 
dr. Valentin Inzko. In še ena 
posebnost letošnje podeli-
tve. Dr. Janko Zerzer je pred 
štiridesetimi leti podelil 
prvo Tišlerjevo nagrado kul-
turnemu garaču in dirigen-
tu, danes že pokojnemu Laj-
ku Milisavljeviču. Takratni 

predsednik Krščanske kul-
turne zveze Lovro Kaselj je 
zbolel in za podeljevalca je 
bil določen Zerzer.

Dr. Janko Zerzer je po-
čel v življenju mnoge stva-
ri. Na Dunaju je poleg 

germanistike in zgodovine 
študiral tudi umetnostno 
zgodovino in – solopetje. Pel 
je v mnogih zborih, zadnja 
leta pa še vedno pomaga cer-
kvenemu pevskemu zboru v 
domačih Svečah. Na Dunaju 

je spoznal kasnejšo ženo 
Marijo Erlach. Bil je profe-
sor na Slovenski gimnazi-
ji v Celovcu in ravnatelj Viš-
je šole za gospodarske pokli-
ce v Šentpetru. Opravljal je 
pomembne funkcije, tudi 
predsedniške, pri Krščanski 
kulturni zvezi in pri Sloven-
skem prosvetnem društvu 
Kočna v Svečah, kjer je bil 
med pobudniki tradicional-
nega slikarskega tedna, ki 
se ga udeležujejo umetniki 
iz Avstrije, Slovenije in Itali-
je. Predaval je, pisal komen-
tarje in dvojezične turistič-
ne in kulturne vodnike ter 
bil zaslužen, da je izšel dvo-
jezični seznam krajevnih 
imen na Koroškem. Ni bilo 
dogodka, kjer ne bi bil po-
leg Adamov Janko iz Sveč. 
Bil je med ustanovitelji Slo-
venske glasbene šole na Ko-
roškem in Znanstvenega 

raziskovalnega inštituta 
Urban Jarnik. Zagovarjal je 
sodelovanje koroških Slo-
vencev s Slovenci v Slove-
niji in drugih državah. Leta 
1986 je obiskal Argentino, 
tam spoznal takrat že uve-
ljavljeno pevko Bernardo 
Fink in uspel organizirati 
njen koncert v Ljubljani, v 
Trstu in v Celovcu. Tu se za-
čenja tudi skupna življenj-
ska zgodba Valentina Inzka 
in Bernarde Fink.

Nagrajeni dr. Janko Zerzer (v sredini) s predsednikom 
Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentinom 
Inzkom in predsednikom Krščanske kulturne zveze Jankom 
Krištofom

V torek, 5. februarja, ob 
19. uri bo v Theaterhalle 
11 na celovškem 
sejmišču osrednja 
slavnostna prireditev na 
Koroškem v počastitev 
slovenskega kulturnega 
praznika. Govornica bo 
predsednica slovenskega 
Pena Ifigenija 
Simonovič, ženski pevski 
zbor Rož pa bo izvedel 
multimedijski koncert 
Shiva Šiva.

Jože Košnjek

med sosedi
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V zadnjem Letnem poro-
čilu Inšpektorata RS za šol-
stvo in šport za leto 2017, ki 
je javno dostopno na njihovi 
spletni strani, lahko prebe-
remo, da je bilo v letu 2017 
opravljenih v šolah 752 izre-
dnih nadzorov, od tega 431 v 
osnovnih šolah, kar predsta-
vlja 47 odstotkov vseh osnov-
nih šol v Sloveniji. Na Go-
renjskem je izredni inšpek-
cijski nadzor doletel skoraj 
polovico šol. Nadalje inšpek-
torat poroča, da se je v letu 
2017 število pobud za izre-
dni nadzor povečalo za peti-
no. Med očitanimi kršitvami 
se jih v slovenskem merilu 
približno tretjina izkaže za 
utemeljene, na Gorenjskem 

pa kar 42 odstotkov. Pobude 
za izredni inšpekcijski nad-
zor so se najpogosteje nana-
šale na področje preverjanja 
in ocenjevanja znanja, ure-
sničevanje pravic in dolž-
nosti učencev, organizaci-
jo dela in na pojave nasilja v 
šolah. 

Četudi so vsa našteta pod-
ročja izredno občutljiva 
tema šolskega vsakdana, še 
enkrat poudarjam, da obsto-
ji dovolj legitimnih poti in 
načinov, kako jih na miren 
način reševati v šoli. Najslab-
ša oblika je anonimna prija-
va šolski inšpekciji.

Kaj se dogaja v šoli, ko in-
špektorat pisno ali ustno 
seznani vodstvo šole o 

domnevni kršitvi oziroma 
anonimni pobudi za inšpek-
cijski nadzor? Inšpektor-
ji se le redkokdaj zadovolji-
jo zgolj z ustnim pojasnilom 
ravnatelja o očitani zadevi, 
zato vodstvo šole takoj začne 
zbirati in pregledovati zahte-
vane dokumente in opravlja-
ti morebitne osebne pogovo-
re z učiteljem ali učitelji, ki 
so omenjeni v anonimni pri-
javi. Po šoli završi. V zraku 
ves čas visi vprašanje – kdo 
me je – ali nas je – prijavil? 
Sledijo sklepanja in ugiba-
nja, kdo bi lahko bil ta stra-
hopetnež, ki se skriva za ano-
nimko. Lahko si predstavlja-
te, kakšno razpoloženje na-
staja v šoli in v kakšnem 

vzdušju zaposleni opravlja-
jo svoje delo. Reševanje vse-
bine anonimne prijave vza-
me šoli, predvsem ravnate-
lju in vpletenim strokovnim 
delavcem, pa tudi inšpektor-
jem, več tednov časa. Na čas 
reševanja zadev vplivajo po-
dročje nadzora, interdisci-
plinarnost zadeve (včasih 
se vključijo še drugi inšpek-
torati), dokazovanje z izve-
denci, obseg dokumentaci-
je in število ugotovljenih kr-
šitev. In kakšne so kazni? V 
lažjih primerih, ko vodstvo 
šole ob seznanitvi s kršitvijo 
le-te takoj odpravi, inšpekcij-
ski ukrepi sploh niso odreje-
ni, za preostale kršitve pa so 
večinoma izrečena opozori-
la in postavljeni roki, do kdaj 
je napake treba odpraviti. Še 
enkrat poudarjam, da šolska 
inšpekcija na podlagi pisnih 
in ustnih dokazil prever-
ja zgolj zakonitost dela, ne 
spremlja pa kakovosti pouka 
in vzgojne klime v šoli, zato 
anonimka praviloma prine-
se več škode kot koristi, saj 
se izredno poslabšajo odnosi 

med učitelji in starši, pa tudi 
odnosi med zaposlenimi. 
Posledice pa čutijo učenci. 
Zato se izogibajmo anoni-
mnim prijavam in uporabi-
mo katero od drugih poti re-
ševanja svojih problemov. V 
primeru »kršitve« pravic po-
sameznega učenca je to po-
govor z učiteljem, razredni-
kom in po potrebi še z vod-
stvom šole. Če pa gre za sum 
kršitev pravic celega oddel-
ka učencev, pa se starši lah-
ko obrnejo na svojega izvo-
ljenega predstavnika in ta je 
kot zastopnik interesov star-
šev dolžan s problemi sez-
naniti razrednika in vodstvo 
šole. Predstavnik staršev 
nastopa v imenu skupine in 
mu ni treba razkrivati posa-
meznih imen, zato se bodo 
starši v tem primeru poču-
tili bolj varne in bodo mno-
go manj posegali po anoni-
mnih prijavah. Upajmo pa, 
da bo kmalu prišel čas, ko 
bomo prav vsi upali in zna-
li na glas spoštljivo poveda-
ti svoje mnenje in se podenj 
tudi podpisati.

Ivka Sodnik

Za boljšo šolo (5)

Kako se rešuje anonimna 
prijava šolski inšpekciji

Miha Naglič

Pariška mirovna 
konferenca (1919)

Dalje: polstoletnica prve-
ga pristanka človeka na luni, 
1969! In še marsikaj bi se 
našlo. Pa začnimo z mirov-
no konferenco v Parizu, ki 
se je začela januarja 1919 in 
na novo narisala svetovni in 
še zlasti evropski politični in 
vojaški zemljevid. Potekala je 
v prvi polovici 1919 v Versaj-
ski palači pri Parizu. Mirov-
ne konference so se udeleži-
li predstavniki 25 držav, ven-
dar so glavne odločitve spre-
jemali veliki trije: Woodrow 
Wilson (predsednik ZDA), 
David Lloyd George (mini-
strski predsednik Združene-
ga kraljestva) in Georges Cle-
menceau (predsednik Fran-
cije). Rusija in države cen-
tralnih sil niso bile povablje-
ne. Že pred koncem vojne je 
predsednik Wilson predsta-
vil svoj program 14 točk, s ka-
terimi bi dosegel pravičen in 
trajen mir. Glavna ideja 14 
točk je bila pravica do samo-
odločbe, od katere so si mno-
gi narodi v Evropi obetali 
boljšo prihodnost. / Program 
14 točk: 1. Javna diplomacija 
in nobenih tajnih medna-
rodnih pogodb (odkritost v 
mednarodnih dogovorih); 
2. Svobodna pomorska trgo-
vinska plovba v vojni in miru 
(morja naj bodo svobodna); 

3. Enakopravni trgovski od-
nosi med narodi; 4. Razoro-
žitev vseh držav do najniž-
je možne meje, prenehanje 
oboroževalnih tekem; 5. Nep-
ristranska ureditev vseh ko-
lonialnih vprašanj in upošte-
vanje pravic prebivalstva; 6. 
Nemčija mora zapustiti ru-
sko ozemlje, Rusiji se zago-
tovi sodelovanje drugih na-
rodov in neodvisno sklepa-
nje o lastnem političnem ra-
zvoju; 7. Vojaška izpraznitev 
Belgije; 8. Alzacijo in Loreno 
mora Nemčija vrniti Franciji; 
9. Popravek italijanske meje 
po jasno določenih narodno-
stnih črtah; 10. Avtonomija 
za avstro-ogrske narode; 11. 
Nemške čete morajo zapusti-
ti Romunijo, Srbijo in Črno 
goro, katerih suverenost se 
obnovi, Srbiji pa se zagoto-
vi svoboden in varen dostop 
do morja; 12. Avtonomija za 
narode v osmanskem impe-
riju; 13. Ustanovitev neodvi-
sne poljske države, ki mora 
zajeti ozemlje, nesporno na-
seljeno s Poljaki, in svoboden 
dostop na morje; 14. Ustano-
viti se mora splošno združe-
nje narodov, ki bo poroštvo 
za politično neodvisnost in 
nedotakljivost velikih in ma-
lih držav. (Vir: Wikipedija) – 
Kmalu se je pokazalo, da so 
bile te točke bolj program-
ske, udejanjene pa le delno 
in z mnogimi kompromisi. 
Za Slovence je bila najbolj 
pomembna deseta točka: 

avtonomija za avstro-ogrske 
narode. In res smo se po voj-
ni oz. že pred njenim kon-
cem (majniška deklaracija 
1917) avtonomno odločili, da 
se povežemo v novo državno 
skupnost s Hrvati in Srbi. Žal 
pa nas je (pri)zadela tudi de-
veta točka o »popravkih« ita-
lijanskih meja, ki naj bi pote-
kale »po jasno določenih na-
rodnostnih črtah«. Pa niso. 
Italija je po določilih lon-
donskega sporazuma (maja 
1915), ki je bil med vojno še 
tajen, dobila na severu in 
vzhodu ozemlja, kjer je bilo 
večinsko prebivalstvo nem-
ško (Južna Tirolska), sloven-
sko (naša Primorska) in hrva-
ško (Istra, Reka, več otokov) 
… Konferenca se je sklenila z 
Versajsko mirovno pogodbo, 
podpisano 28. junija 1919, 
točno pet let po atentatu na 
avstro-ogrskega prestolona-
slednika Franca Ferdinanda. 
Za Nemčijo je bila ta pogod-
ba veliko ponižanje, s kate-
rim se ni nikoli sprijaznila, in 
to nezadovoljstvo je dvajset 
let pozneje pripeljalo do iz-
bruha nove, še hujše svetov-
ne vojne. Tako se dela svetov-
na zgodovina – v konferenč-
nih dvoranah in na bojiščih. 
In tako se vedno znova izka-
zuje resničnost trditve, ki jo 
je zapisal pruski general in 
vojaški teoretik Carl von Cla-
usewitz: »Vojna ni nič druge-
ga kot nadaljevanje politične-
ga občevanja z vmešavanjem 

drugih sredstev …« Beri: 
orožja. In le vprašanje časa 
je, kdaj se bo današnje »po-
litično občevanje« nadalje-
valo z uporabo teh »drugih 
sredstev« … 

Brezčasni pristop

»Ko iščemo nove odgovo-
re v sodobnem času, sama 
prisegam na že uporabljene 
in preverjene recepte, kot je, 
da o drugih govorimo dobro 
ter spoštujemo različna stali-
šča, iščemo skupne točke in 
da pred očmi nikoli ne izgu-
bimo celotne slike. Zame je 
ta pristop brezčasen in pri-
poročam ga vsem.« Te bese-
de je v nedavnem nastopu iz-
rekla britanska kraljica Eli-
zabeta II. Ta se ne vmešava 
v dnevno politiko, a sporoči-
lo teh besed je mogoče razu-
meti tudi v kontekstu brexita.

Dušan Makavejev 
(1932–2019)

»Leva ideja ne more ne ob-
stajati, zgolj uporablja se ne. 
V uporabi je grabežljivost. 
Še zmeraj se, globalno gle-
dano, kradejo veliki zneski, 
zato so ljudje vse revnejši.« 
To je le ena od misli kontro-
verznega in po svetu najbolj 
poznanega in nagrajenega 
jugoslovanskega filmskega 
režiserja, ki je umrl 25. janu-
arja v Beogradu. Njegov naj-
bolj znani film je W. R.: Mis-
teriji organizma (1971).

Svetovne obletnice 2019
Stoletnica pariške mirovne konference po prvi svetovni vojni, stoletnica umora Rose Luxemburg, 
polstoletnica samozažiga Jana Palacha v Pragi, polstoletnica rokovskega festivala Woodstock, 
osemdeseta obletnica začetka druge svetovne vojne …

»Veliki štirje« na pariški mirovni konferenci 1919 (od leve 
proti desni): Lloyd George (VB), Vittorio Emanuele Orlando 
(I), Georges Clemenceau (F) in Woodrow Wilson (ZDA) 

Kraljica Elizabeta II. med zabavo ob svojem 92. rojstnem 
dnevu, 21. 4. 2018 / Foto: Wikipedija

Jugoslovanski filmski režiser Dušan Makavejev med 
snemanjem. Pred njim filmska diva Milena Dravić, ki je 
umrla 14. oktobra 2018. / Foto: Wikipedija

Fo
to

: W
ik

ip
ed

ija



Zgodbe

petek, 1. februarja 201920

Danica Zavrl Žlebir

Od srede tridesetih let 
prejšnjega stoletja je Debe-
ljak urejal kulturno rubriko 
v časopisu Slovenec, pozne-
je je bil urednik literarne re-
vije Dom in svet. Med dru-
go svetovno vojno, ko so par-
tizani zapovedali kulturni 
molk, ga ni upošteval. Dne 
3. maja 1945 je bil adoptiran 
v slovenski parlament, že v 
naslednjih dneh pa je odšel 
v emigracijo, najprej v Itali-
jo, od tam pa leta 1948 v Ar-
gentino. Povojnim oblastem 
je bil zaradi svojega odkrite-
ga protikomunističnega sta-
lišča nevšečen. V Argentini 
se je zaposlil kot navaden de-
lavec v tovarni cementa, po-
zneje pa je v emigraciji raz-
vil vsestransko kulturno, or-
ganizacijsko in ustvarjalno 
dejavnost med Slovenci v Ar-
gentini. Leta 1955 so se mu 
v novi domovini pridružili 
žena Vera in otroci Tine, Jo-
žejka in Metka. Prva leta lo-
čenosti od družine je ganlji-
vo opisal v pesmih, črticah in 
pismih pod naslovom Črni 

Kamnitnik/Loma Negra. V 
Argentini je sodeloval pri 
izdajanju časopisa Svobod-
na Slovenija. Že leta 1949 je 
izšla prva knjiga v emigraciji, 
njegova pesnitev Črna maša 
za pobite Slovence. Sodelo-
val je v vseizseljenski organi-
zaciji Slovenska kulturna ak-
cija, kjer je bil kasneje izvo-
ljen za predsednika. 

»Na pobudo profesorske-
ga ceha je bila leta 1936 orga-
nizirana odmevna obrtno-in-
dustrijska razstava. Ta je bila 
povod za razmišljanje o usta-
novitvi muzeja, ki ga takrat 
Škofja Loka še ni imela. Leto 
zatem je bil skupaj s sosedo-
ma »podnuncema« dr. Pa-
vletom Blaznikom in France-
tom Planino soustanovitelj 
Muzejskega društva Škofja 
Loka, ki je dve leti pozneje z 
ustanovitvijo Loškega muze-
ja izpolnilo eno od osnovnih 
nalog pri varovanju kulturne 
dediščine na Škofjeloškem. 
Leta 1936 je pripravil, prire-
dil in postavil na prosvetni 
oder Škofjeloški pasijon, ku-
lise zanj je izdelala njegova 
svakinja, akademska slikarka 

Bara Remec,« je o tem, kaj je 
za svojo rodno Škofjo Loko 
pomenil Tine Debeljak, po-
vedal predsednik Muzejske-
ga društva Škofja Loka Ale-
ksander Igličar. Toda rod-
na Škofja Loka in domovi-
na sta ga za skoraj pol stole-
tja pozabili in zamolčali. Ko 
je bila leta 1973 ob tisočletni-
ci Škofje Loke na ogled raz-
stava Franca Koširja, je bila 
med razstavljenimi tudi foto-
grafija Tineta Debeljaka, pod 
njo je pisalo: portret nezna-
nega moža, je spomnil Igli-
čar. Tudi leta 1987, ko so pra-
znovali 50. obletnico usta-
novitve Muzejskega društva 
Škofja Loka, ni smel obiska-
ti domovine. Takrat so ga v 
Loških razgledih vsaj zapi-
sali kot ustanovitelja in mu 
podelili priložnostno meda-
ljo. Za časa življenja (umrl je 
20. januarja 1989) so ga po-
vabili tudi v Društvo sloven-
skih pisateljev. Šele od leta 
1990 naprej so se mu oddol-
žili z več dejanji: leta 1990 s 
simpozijem o njegovem živ-
ljenju in delu (na pobudo 
Marka Jenšterleta, dopisnika 

Dela iz Argentine, in Davida 
Tasiča, urednika založbe Ka-
rantanija), leta 1995 s posta-
vitvijo spominske plošče na 

Debeljakovi rojstni hiši, leta 
2003 s spominskim obelež-
jem v Aleji znamenitih Loča-
nov (ob tej priložnosti je izšla 

tudi knjiga Črni Kamnitnik/
Loma Negra), z imenova-
njem Debeljaka za častne-
ga člana Muzejskega društva 
Škofja Loka leta 2009. Leta 
2015 ob 70. obletnici konca 
druge svetovne vojne je Za-
ložba Družina ponatisnila 
Debeljakovo pesnitev Velika 
črna maša za pobite Sloven-
ce, Muzejsko društvo Škofja 
Loka pa likovni album Kyrie 
eleisson Debeljakove svaki-
nje, akademske slikarke Bare 
Remec. Leta 2017 je v Slove-
nijo prišla obsežna Debe-
ljakova literarna zapuščina, 
ki je shranjena v NUK-u. V 
Škofji Loki so za Debeljako-
vo rehabilitacijo že veliko sto-
rili, najnovejša pa je pobuda 
Muzejskega društva Škofja 
Loka Loškemu muzeju, da 
ob letošnji 80. obletnici usta-
novitve v muzejskih zbirkah 
ustrezno prikažejo priprave, 
ustanovitev in začetno delo-
vanje muzeja, pri čemer je 
pomembna tudi vloga Tine-
ta Debeljaka, ki pa za zdaj ni 
nikjer omenjen, čeprav je bil 
z Blaznikom in Planino po-
budnik nastanka muzeja.   

Doma dolgo pozabljen in zamolčan
Dr. Tine Debeljak, literat, književni zgodovinar, kritik, publicist in prevajalec, ki je leta 1945 moral zapustiti domovino in je pred tridesetimi leti umrl v 
Argentini, je bil v Sloveniji dolgo pozabljen in zamolčan. Zadnja leta so se v domači Škofji Loki in Sloveniji na različne načine oddolžili njegovemu spominu.

Dr. Tine Debeljak v Argentini z loškim grbom v ozadju 
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Igor Kavčič

Nagrajeni ste bili za svoj 
skladateljski opus, dirigent-
sko in posledično tudi peda-
goško delo z mladimi. Vam 
je po tem, ko se že več kot po-
lovico življenja profesional-
no ukvarjate z glasbo, katero 
od področij vašega delovanja 
bližje od drugega?

»Če bi se odločal intimno, 
je ustvarjanje zagotovo na 
prvem mestu. Težko pa v na-
daljevanju presojam med pe-
dagoškim in dirigentskim 
delom, saj se obe področji 
močno prepletata. Lahko re-
čem, da vse moje dejavno-
sti med seboj vplivajo ena na 
drugo. Zdi se mi, da je zato 
tudi moje ustvarjanje dru-
gačno, saj sem stalno vpet v 
prakso, v odnose na relaciji 
skladatelj–dirigent–izvajal-
ci. Seveda tudi obratno moje 
ustvarjanje stalno vpliva na 
delo v razredu ali pri vodenju 
zborov. Vsa področja določa-
jo moj glasbeni kredo.«

Dobršen del ustvarjalne-
ga življenja pišete za znane 

izvajalce. Vam to ne omeju-
je ustvarjalne svobode?

»Niti ne. Svobode mi ne 
jemlje tudi zato, ker sem 
prepričan, da mora sklada-
telj mojega kova svojo izpo-
ved vedno postavljati v neki 
okvir. Tudi če izvajalci vča-
sih težko izvedejo, kar na-
pišem, se vseeno potrudijo 
tudi preko svojih zmožnos-
ti in maksimalno realizira-
jo moje ideje. Ko sem pisal 
skladbe za dirigentko Hele-
no Fojkar Zupančič, bodisi 
za Dekliški pevski zbor sv. 
Stanislava na naši gimnaziji 
ali pa njen Zbor sv. Nikolaja 
Litija, smo bili velikokrat 'na 
limitu', ko je zbor komaj še 
zmogel zapeti, saj sem svo-
jo ustvarjalno ostrino napel 
do konca, a smo vselej našli 
skupni jezik.«

Vaša ustvarjalna ljubezen so 
daljše vokalno-instrumen-
talne skladbe ...

»Kakih deset se jih je nab-
ralo: dva oratorija, več kan-
tat, tri daljše maše in lani 
še mladinska opera Všeč 
si mi. Na oder smo jo prvič 

postavili 6. decembra v Can-
karjevem domu in jo do 14. 
januarja izvedli osemnajst-
krat, ogledalo pa si jo je več 
kot osem tisoč ljudi.«

Kašen je poleg obvladovanja 
'glasbene matematike' vaš 
kredo pri pisanju kompozi-
cij za različne izvajalce?

»Skladatelj mora odlič-
no obvladati vse vrste kom-
pozicijskih tehnik in potem 

je glasba lahko sredstvo za 
izražanje njegove intime. 
V tem skušam tudi sam do 
sebe biti brezkompromi-
sen. Idejam različne glasbe-
ne načine iščem toliko časa, 
da v mojem glasbenem sve-
tu vse deluje, kot je treba. Dr-
žim se maksime, ki jo je ne-
koč izrekel Richard Strauss, 
da sta prva dva takta od Boga, 
ostalo pa je sad trdega dela 
skladatelja. To pomeni, da ni 

dovolj le osnovna ideja, po-
membno je, kako jo potem 
razviješ.«

Tudi tako bogato razvejana 
zborovska dejavnost, kot jo 
gojitev na Škofijski klasič-
ni gimnaziji, kjer ste ume-
tniški vodja zborov in učite 
glasbeni pouk, je v svetu pra-
va redkost. Tako imenovana 
zborovska piramida, kot jo 
imate v Šentvidu, je prej zna-
čilna za glasbene konserva-
torije kot gimnazije ...  

»Maksima Škofijske kla-
sične gimnazije je celostna 
vzgoja človeka, pri čemer se-
veda veliko vlogo igra umet-
nost, v prvi vrsti glasba. Tako 
želimo, da se čim več dija-
kov v prvem letniku aktivno 
ukvarja z glasbo, zato jih ve-
čina prepeva v zboru – fan-
tovskem ali dekliškem. Tisti, 
ki jih še naprej zanima prepe-
vanje v zboru, se ponovno na 
podlagi avdicije lahko vključi-
jo v tri zbore: (Z)mešani zbor, 
v katerem okrog 120 pevcev 
poje odlomke iz muzikalov, 
gospel, džez in pop, ter dva 
komorna zbora – Dekliški in 

Mladinski mešani zbor sv. 
Stanislava, ki ga vodim jaz. V 
obeh se poje zahtevnejši re-
pertoar, zbora se udeležujeta 
tekmovanj, festivalov in sta v 
vrhu ne le slovenskega, am-
pak tudi mednarodnega zbo-
rovskega petja. Po končanem 
šolanju imajo najboljši mož-
nost prepevati v Komornem 
zboru Megaron, s katerim so-
dimo med najboljše sloven-
ske zbore in redno sodeluje-
mo s profesionalnimi glas-
benimi institucijami. Tu pa 
je še Študentski zbor sv. Sta-
nislava, ki izhaja iz (Z)meša-
nega zbora.« 

Predvidevam, da vam rado 
zmanjkuje časa za vse, kar 
počnete?

»S časom sem še ved-
no zelo na tesnem, pred-
vsem zato, ker si zadnja leta 
večkrat vzamem kakšen dan 
za počitek oziroma za 'brez-
delje', ko lahko v miru raz-
mislim o svojih projektih, ki 
na vseh treh področjih pri-
hajajo dan za dnem. Človek 
se z leti nauči, da je treba dati 
tudi mislim čas.«

Ne le ideja, skladba je tudi trdo delo
Skladatelj, dirigent in glasbeni pedagog Damijan Močnik je za svoj ustvarjalni opus in delo z mladimi prejel srebrno plaketo JSKD. Njegove skladbe prepevajo 
zbori po vsem svetu, na Škofijski klasični gimnaziji, kjer je dirigent ter umetniški vodja glasbenih dejavnosti, so doslej vzgojili že več kot 1700 pevcev.

Damijan Močnik / Foto: osebni arhiv (Janez Eržen)
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Panjske končnice so jo 
navdihovale že v otroških le-
tih, saj je bil njen oče čebe-
lar. Kot dobra risarka je prve 
naslikala že v mladih letih. 
»Poleg risarskega daru sem 
imela tudi dobre učitelje, 
akademska slikarja Milana 
Bizovičarja in Doro Pleste-
njak. Za šopek, narisan na le-
sonitni plošči, sem v šoli ne-
koč dobila nagrado. Doma 
mi je potem oče odrezal le-
sonitno ploščo, nanjo sem 
narisala Bled in ta slika je 
še dolgo visela doma,« svojo 
pripoved začne Tončka Bajt. 
Nekoč sta z možem kupila 
panjske končnice za očetov 
čebelnjak v trgovskem pod-
jetju Dom, a niso bile prav 
poceni, zato jih je začela iz-
delovati kar sama. Prve je si-
cer narisala že v študentskih 
letih, odtlej jih je poslikala že 
več sto. Preštete ima le tiste, 
ki visijo doma od preddver-
ja na stopnišču v klet in v več 
tamkajšnjih prostorih jih 
je 524. Veliko jih je narisa-
la za darila. Hčerki in sinu, 

dvojčkoma, je za rojstni dan 
podarila panjsko končnico z 
znanim narodnim motivom 
ure, na kateri so bili kazal-
ci nastavljeni na čas njune-
ga rojstva. Takoj nato je do-
bila naročilo za takšno uro 
še za ostale družinske člane. 
Njene panjske končnice so 

vsepovsod po svetu: na Šved-
skem, v Nemčiji, Ameriki, v 
Libanonu, Izraelu. V Izra-
el so jih ponesli nogometaši 
Olimpije, ki so tam gostovali 
na prijateljski tekmi, pojas-
ni Tončka. Za darila nariše 
tudi šaljive podobe, sicer pa 
prevladujejo ljudski motivi, 

kakršne je posnela po slikah 
v knjigah, cvetlični in žival-
ski, hišni ljubljenčki, na po-
slikanih deščicah je tudi ko-
ledar. Pravkar ima enega na-
ročenega, ob našem obisku 
pa je imela v delu motiv Blej-
skega jezera s parom v naro-
dni noši.

Vzorce za poslikavo je do-
bila v knjigi Poslikane panj-
ske končnice, kjer so na-
tančni opisi in črno-bele fo-
tografije panjskih končnic, 
kakršne so v preteklih sto-
letjih slikali na Slovenskem. 
Eden od virov je tudi knji-
ga Pregovori in reki, moti-
ve najde na starih koledar-
jih, kakšnega tudi na čebel-
njakih. Gradovi, ki so njena 
posebnost in jih na panjskih 
končnicah doslej še ni bilo, 
pa so nastali pri njenem re-
ševanju križank. Mož ji je 
prinesel tematske križan-
ke z majhnimi sličicami slo-
venskih gradov in pred kaki-
mi tremi leti jih je začela sli-
kati. »Za vsakega od začetka 
do konca potrebujem tri do 
štiri ure. Rišem na deščice iz 
smrekovega lesa s tempera 
barvicami, na koncu jih mož 
še polakira, da so obstojnej-
še. Ko več ur sedim s pale-
to in barvami, sem v čisto 
svojem svetu,« pripoveduje 
Tončka. Na panjskih konč-
nicah je zdaj 173 gradov, 
med njimi so tudi njen do-
mači Loški grad, grad v Stari 

Loki, bližnji Ajmanov grad 
... Gradovi jo zelo privlači-
jo, obiskala je že veliko do-
mačih in tujih, slika pa samo 
slovenske. 

Do slikanja, oblikovanja 
in dekoriranja ima Tonč-
ka posebno veselje. Tako se 
ukvarja tudi s peko iz me-
denega testa, iz kakršnega 
so dražgoški kruhki. Spe-
če parkeljne, pujske, sneža-
ke, za valentinovo bo izdela-
la srčke (letos jih bo spekla 
v modelu, ki ga je dobila pri 
rezbarki Petri Plestenjak Po-
dlogar), za veliko noč krasi 
pirhe, jeseni buče, ta čas pa 
je v njenem domu še ostalo 
nekaj božično-novoletne de-
koracije. S svojih rednih po-
hodih na Križno goro iz na-
rave prinese zanimive pred-
mete: veje, lesne gobe, stor-
že, kamne ... in vse to najde 
mesto v njenih dekoracijah 
za dom. Za panjske končni-
ce pa ima še veliko idej. Rada 
ima tudi motive znamenj in 
cerkva, vendar pravi, da ti 
zaradi pokončnega forma-
ta niso najprimernejši za na 
panjske končnice.

Zgodbe poslikanih deščic
Ko stopiš v preddverje doma Tončke Bajt v Podlubniku, ti pozornost vzbudijo na dveh vzporednih stenah razstavljene panjske končnice.  
Tesno druga ob drugi so podobe slovenskih gradov, graščin in dvorcev. Motiv, kakršnega na panjskih končnicah še nismo videli. 

Tončka Bajt s svojimi panjskimi končnicami / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

»Švicar Arnold Rikli se ves 
čas omenja kot začetnik tu-
rizma na Bledu, a žal je na-
vadno to tudi vse v poveza-
vi z njim. Vedno sem zato 
razmišljal, na kakšen način 
bi bilo mogoče to blagovno 
znamko izkoristiti v blagi-
njo Bleda in okolice,« razmi-
šlja Leon Makar, ki je na Bled 
pred šestdesetimi leti prišel 
na povabilo dimnikarskega 
mojstra Franca Marčeca, ki 
je iskal pomočnika. To služ-
bo je opravljal ravno dovolj 
dolgo, da mu je uspelo dob-
ro spoznati bližnjo in daljno 
okolico ter prebivalce Bleda, 
pravi Makar. Že od začetka je 
bil vpet tudi v turizem z od-
dajanjem sob turistom, ves 
čas je tudi član tamkajšnjega 
turističnega društva.

Že kmalu je ugotovil, da 
je turistična sezona na Ble-
du zelo kratka, omejena na 
največ tri mesece, odvisno 
od vremena. Zato je začel 
razmišljati, kako bi obudil 
Riklijevo dejavnost na Ble-
du, saj bi bilo po njegovem 

prav na ta način mogoče tu-
ristično sezono raztegni-
ti na prav vse mesece v letu, 
ne zgolj na dva ali tri pole-
tne mesece. Svojo zamisel se 
je širšemu krogu ljudi in pri-
stojnim za turizem v občini 
odločil predstaviti na inova-
tiven način, pri čemer je iz-
koristil svoj talent za rez-
barjenje. Tako je nastal le-
sen kip Arnolda Riklija v na-
ravni velikosti, za katerega 
se je sprva dogovarjal, da bi 
ga postavili v parku pri blej-
skem zdravstvenem domu, 
a je potem končal pri Voj-
ku Zavodniku, ki pripravlja 
knjigo o zdravilcu Rikliju. 
»Želel sem, da bi pristojne s 
tem spodbudil, da bi recimo 
prek razpisa poiskali zdrav-
nika, ki bi bil pripravljen de-
lati po Riklijevih metodah, 
a prilagojenih sodobnemu 
času. V Avstriji že vpeljujejo 
dejavnosti po njegovih me-
todah, na Bledu, kjer je živel 
in deloval, pa ne,« z obža-
lovanjem ugotavlja Makar. 
Kot pravi, se je Rikli ukvar-
jal z zdravljenjem tipičnih 
»menedžerskih« bolezni, 

po čemer je vse večje povpra-
ševanje tudi danes. »S tem bi 
na Bled privabili tudi petič-
nejše goste in sezono razte-
gnili na vse leto. Infrastruk-
tura je že zdaj vsa na voljo, 
recimo savne, telovadnice in 
prostori za masaže, z vpelja-
vo Riklijevih metod na Ble-
du pa bi bile še bolje izkori-
ščene,« je prepričan Makar. 
Tudi njegov Rikli v lesu od-
raža Riklijev način zdravlje-
nja in njegovo usmeritev k 
naravi, saj mu je dal v roke 
sprehajalno palico in ga ob-
lekel v ohlapna oblačila, z 
dvignjeno roko pa kaže na 
okoliške hribe.

Rikli pa ni edina znana 
osebnost, ki so jo je odločil 
upodobiti v lesu, iz katere-
ga je sicer oblikoval tudi že 
kipe po svoji podobi in po-
dobi svojih prijateljev. Ti so 
tako realistični, da jih ljud-
je celo pozdravljajo, ko gre-
do mimo njegove hiše, se 
namuzne Makar. Tako se 
je pred časom lotil tudi kipa 
pesnika Franceta Prešerna, 
ki ga je že skoraj dokončal, 
a z njim ni bil popolnoma 

zadovoljen, zato ga je toli-
kokrat popravljal, da ga zdaj 
namerava zavreči in zače-
ti znova. Njegova rezbarska 
žilica, pravi Makar, se je po-
kazala že v otroštvu, saj je 
kot desetletni fantič poma-
gal pri delu svojima bratoma 

mizarjema. »Les mi je tako 
prišel v kri in rezbarjenje mi 
je bilo vedno v veselje. Še ko 
sem bil na paši, sem ves čas 
kaj rezljal in domov hodil z 
vsemi porezanimi prsti,« 
se nasmeje. Njegovo ljube-
zen do lesa in rezbarjenja 

pa je mogoče občudovati ne 
samo v številnih kipih, am-
pak v skoraj vsakem kotičku 
njegovega doma, od umetel-
no izdelanih tal in stropa do 
različnih kosov pohištva, v 
katere je vtisnil svoj ustvar-
jalni pečat. 

Z Riklijem poživiti turizem
Rezbar Leon Makar, po rodu iz hrvaškega Zagorja, letos praznuje šestdesetletnico življenja in ustvarjanja na Bledu, kjer je že od začetka vpet tudi  
v tamkajšnje turistično dogajanje. Želi si, da bi na Bledu bolje znali izkoristiti blagovno znamko Arnolda Riklija.

Leon Makar med kipom medveda, ki je eden njegovih priljubljenih motivov, in 
nedokončanim kipom Franceta Prešerna / Foto: Primož Pičulin
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Alenka Brun

Stara Fužina – Torek. Ura 
je točno osem zjutraj, ko 
se pripeljemo v Staro Fuži-
no. Kljub zgodnji uri ne naj-
demo prostega mesta, kjer 
bi lahko pustili avtomobil. 
Center naselja je popolno-
ma zaparkiran. Ne preos-
tane nam drugega, kot da 
improviziramo ... Ugotovi-
mo, da je vzrok za tovrstno 
gnečo zelo enostaven: v vasi 
imajo filmarje oziroma film-
sko ekipo Televizije Sloveni-
ja, ki dela na novem projek-
tu, knjižni uspešnici, krimi-
nalki Jezero avtorja Tadeja 
Goloba. In za snemanje so 
za eno od prizorišč ustvarjal-
ci izbrali tudi gostilno. Am-
pak to ni bila prva tovrstna 
’vloga’ za gostilno Mihovc, v 
preteklosti so namreč tu že 
snemali film Na klancu.

Vedno je bila družinska 
gostilna

Na toplem, ob krušni peči, 
nas pričakata domača Tonč-
ka Zupanc, ki živi v Srednji 
vasi; in sedanji najemnik go-
stilne, Jeseničan Elvis Dem-
šar.

Tončka Zupanc pripove-
duje, kako se je vse začelo 
v majhni sobi, kjer sta Jaka 
in Mina prodajala žganje in 
vino. To je bilo daljnega leta 
1875. Jaka in Marija Gašpe-
rin sta potem leta 1888 ku-
pila leseno Mihovčevo hišo v 
Stari Fužini. Leta 1903 so na 
istem mestu zgradili novo 
hišo in do danes se ta ni ve-
liko spreminjala – leta 1934 
so dogradili verando, 25 let 
kasneje gospodarsko poslo-
pje oziroma hlev. 

»Hiša se ni širila, samo ko 
so v Bohinju delali predor, je 
stara mama povedala, da so 

takrat ’fajn zaslužili in tudi 
hišo porihtali'. Veranda je 
bila pa najprej lesena,« raz-
laga Tončka ob črno-beli fo-
tografiji, kjer pred hišo sto-
ji moški, na njej pa razbere-
mo napis Gostilna Valentin 
Gašperin. Domnevamo, da 
je moški pred hišo na foto-
grafiji gostilničar.

»Od vsega začetka je v hiši 
gostilna,« nadaljuje Tončka. 
»Z gostinstvom se je prva 
ukvarjala Marija Gašperin, 
potem moj stari ata Valen-
tin Gašperin – takrat se je 
gostilna tudi imenovala po 
njem; jaz pa sem jo leta 1973 
nasledila po stari mami Ma-
riji Mini Gašperin.« V bi-
stvu je gostilna prešla v Mi-
nine roke leta 1929 zato, ker 
je njen soprog Valentin pre-
cej prekmalu umrl, kot smo 
zasledili, ko smo prebira-
li starejše zapise in članke o 
gostilni Mihovc. Gostilna je 
namreč edina od samega za-
četka delujoča gostilna v Bo-
hinju in je med najstarejši-
mi v Sloveniji.

Tončka je bila tu rojena, 
prvič pa je stopila za točilni 
pult, ko je imela enajst let. 

Doma so bila tri dekle-
ta: Mira, Bernarda in ona. 
Najstarejša je dopolnila ko-
maj petnajst let, ko jim je 
umrl oče. Tončka je bila 
pač tista, ki je prevzela obrt 
in gostilno peljala naprej. 
»Največ sem bila v strežbi, 
čeprav sem včasih postorila 
tudi kaj v kuhinji ali popri-
jela za kakšno drugo delo v 
gostilni. V gostinstvu sem 
ostala do leta 2011, potem je 
šla gostilna v najem,« razla-
ga. Sedaj jo ima Elvis v naje-
mu dobre dve leti. Nasmejan 
doda: »Tončka nas še vedno 
obišče, rada pogleda, ali vse 
teče tako, kot je treba.« Tudi 
sama se spomni, kako je 

njena stara mama pomagala 
v gostilni še dolgo potem, ko 
ji je že predala vodenje.

Bili so drugi časi

Takrat ko je Tončka 'gor 
rasla', so bili drugi časi, tu-
rizem v Bohinju drugačen. 
»Prihajali so bolj eminen-
tni gostje. Umetniki, politi-
ki, inženirji, duhovniki, lju-
bljanski zdravniki. Takrat je 
gostilna nudila poleg doma-
če hrane tudi nočitve.« Spo-
minja se, da je mama vstaja-
la ob petih zjutraj in v miru 
skuhala kavo. Nihče je ni pri-
ganjal, nihče ni bentil. Ljud-
je so bili bolj potrpežljivi. 
»Takrat je kuhala knajp, pro-
jo in divko. Žitno kavo pač, 
turške še nismo kuhali,« se 
spominja. Nadaljuje: »Ljud-
je so šli najprej na izlet k Sa-
vici, potem pa k nam na kro-
žnik čiste goveje juhe.« Na 
ohranjenem starem ceniku 
pokaže s prstom na ceno: 

»En dinar je bila.« Našte-
va naprej: »Lahko pa si do-
bil tudi juho z zakuho, tako z 
domačimi ’bleki’. Pa pečen-
ko, 'tenstan' krompir, gove-
dino iz juhe, žgance z naše 
avtohtone koruze, kakšen 
ješprenj, zaseko, klobase, 
zelje, repo – to si lahko pri 
nas jedel.« Na meniju naj-
demo tudi mleko in mali-
novec. Za kozarec mleka si 
moral odšteti dva dinarja, za 
malinovec dinar več.

Elvis doda, da v gostilni 
še vedno (danes se imenu-
je Domača gostilna Mihovc) 
vztrajajo pri domači hrani. 
»Poskušamo obdržati tradi-
cijo – kuhamo, pripravljamo 
jedi na svinjski masti, upo-
rabljamo ocvirke. Pri žgan-
cih nam pomaga Tončka. 
Naredi jih iz trdinke, na me-
niju pa imamo tudi ajdove. 
Lahko rečemo, da posku-
šamo ohranjati bohinjske 
jedi.« Pove še, da je gostil-
na odprta od velike noči do 

prvega novembra, potem pa 
sledi obdobje mirovanja, kar 
izkoristijo tudi za generalno 
čiščenje. Sedaj pa je gostilna 
odprta od četrtka do nedelje 
in ob praznikih. 

»Včasih smo bili vedno 
odprti, samo kadar se je be-
lilo pa morda za res največ-
je praznike, je bila gostilna 
zaprta, « pravi Tončka. Vese-
la pa je, da so domačini spet 
začeli zahajati v k Mihovc. 
»Imajo prav svojo mizo,« še 
pokima.

Domači ji rečejo kar lajna

V kotu osrednje gostilni-
ške sobe najdemo tudi eno 
najstarejših glasbenih omar 
v Sloveniji. Domači ji rečejo 
kar lajna. Danes sicer ne de-
luje več, je pa konec lanske-
ga leta dopolnila 110 let.

K Mihovc je glasbena oma-
ra prispela iz Češke. Do Lesc 
so jo pripeljali z vlakom, po-
tem pa so jo z vozom in konji 

dostavili do Bohinja, ker je 
bilo to precej ceneje, kot če 
bi nadaljevali po tirih. To je 
bil kar velik finančni zalo-
gaj za prva lastnika gostilne. 
Namreč vrednost glasbene 
omare je bila takrat enaka 
recimo šestnajstim kravam. 
A nakup se je izkazal za dob-
ro odločitev. Bila je pravi ma-
gnet tako za domačine kot 
izletnike, še zlasti ob koncu 
tedna in ob praznikih. Le če 
je kdo na vasi umrl, je osta-
la nema.

»Potrebna je popravila,« 
nam zaupa Tončka, in pa da 
mojstra, ki bi se je konkret-
neje lotil, še iščejo.

O omari, ki sicer priha-
ja iz praške delavnice, se je 
v svojem referatu razpisal 
tudi Gašper Mikelj, Tonč-
kin nečak. Takole je zapisal: 
»Glasbena omara ima zgo-
raj tri stekla poslikana z ro-
žami. Eno je še originalno. 
Nad njimi je zapisano ime 
delavnice in kraja, kjer so jo 
izdelali. V omari sta dva va-
lja z žebljički, veliki in mali 
boben ter triangel. Na vsa-
kem valju je osem sloven-
skih in avstrijskih melodij. 
To so valčki, polke in marši. 
Označene so s številkami. 
Vsak valj tehta šestdeset ki-
logramov, zadaj pa je 120-ki-
logramska utež, ki jo vleče 
jeklena vrv ob igranju melo-
dije. Glasbena omara je ena 
najstarejših v Sloveniji.«

Med gosti gostilne se še 
danes najde kdo, ki z veli-
kim veseljem pove, da je bil 
tu že kot otrok, ko je oma-
ra še igrala, in sedaj pripelje 
svoje vnuke, da vidijo, kako 
»smo tu lajno navijali.«

»Takrat je bila to res atrak-
cija,« z nostalgijo v glasu za-
ključi zdajšnja lastnica go-
stilne in glasbene omare 
Tončka Zupanc.

Najstarejša gostilna v Bohinju  
je praznovala dvojni jubilej
Gostilna Mihovc sredi Stare Fužine v Bohinju deluje neprekinjeno od leta 1888. V njej imajo tudi eno najstarejših glasbenih omar v Sloveniji – domači ji 
rečejo kar lajna. Danes sicer ne deluje več, vendar še vedno stoji v osrednji gostilniški sobi, kjer sta tudi točilni pult in pa krušna peč s klopjo. Kdor dobro 
pogleda, vidi, da ohranjajo tudi t. i. bogkov kot. Gostilna je decembra lani praznovala stotrideseti rojstni dan, glasbena omara pa stodesetega.

Tončka Zupanc in Elvis Demšar v družbi znamenite glasbene omare, ki je nedavno 
dopolnila sto deset let 

Domača gostilna Mihovc danes, ko še vedno dajejo velik 
poudarek domačim bohinjskim jedem

Fotografija gostilne Mihovc, ko na hiši še lahko preberemo 
ime Valentin Gašperin

Cenik; še iz časov, ko smo plačevali z dinarji. Na meniju 
najdemo tudi mleko in malinovec.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Blaž Terpinc – oče najbogatejšega Slovenca
Na Bledu se je 28. janu-

arja 1759 rodil trgovec Blaž 
Terpinc. Bil je oče enega od 
najbogatejših Slovencev te-
danjega časa Fidelija Terpin-
ca. Rodil se je kot peti otrok 
v družini osmih bratov in 
sester očetu Maku in mami 
Jeri Kokal. Ker je najstarej-
ši brat Valentin podedoval 
očetovo kajžo na Bledu, se 
je Blaž, tako kot še nekateri 
bratje, preselil v Kranj.

Dne 23. februarja 1784 se 
je poročil z Elizabeto Grilc, 
hčerjo takrat že pokojnega 
kranjskega trgovca Matije 
Grilca. Žena je od matere do-
bila za doto hišo z vrtom na 
takratni Roženvenski (sedaj 
Vodopivčevi) ulici, Blaž pa je 
prinesel 400 goldinarjev in 
je bil nato vpisan kot lastnik 
v zemljiško knjigo. 

Blaž Terpinc je bil član 
municipalnega sveta, ki 
ga je sestavljalo dvanajst 

najpremožnejših kranjskih 
občanov. Na ta način je postal 
član t. i. fabriškega oziroma 
ključarskega sveta, ki je up-
ravljal premoženje kranjskih 
cerkva. Kot cerkveni ključar 
se je po velikem požaru leta 
1811 izkazal z enim najviš-
jih prispevkov za nove zvo-
nove v farni cerkvi – 50 goldi-
narji. Bil je bister in ambicio-
zen. Spoznal je, da se splača 
postati mostninski zakupnik 
na mostu čez Savo v Kranju 
in je to tudi dosegel. Dne 1. 
maja 1790 je za šest let pri-
dobil mestno »užitnino za lo-
den in platno«. Prejo so izde-
lovali posamezniki in druži-
ne iz Kranja in okolice, on pa 
je ustanovil kocarijo, v kate-
ri so iz preje izdelovali ode-
je. Istočasno se je ukvarjal 
tudi s trgovino z žitom in de-
želnimi pridelki ter z žimar-
stvom. Prodajal je tudi med, 
ki ga je delno prideloval sam v 

čebelnjakih v Vogljah, delno 
pa kupoval v Ljubljani in oko-
lici ter po Gorenjskem. Že od 
vsega začetka je trgoval s kra-
marskim blagom. Preproda-
jal je uvoženo sadje in zele-
njavo, kolonialno blago, tka-
nine in kovaške izdelke. 

Precej dolgo se je ukvarjal 
tudi z dobavo kruha za vo-
jaštvo. Moko so mleli v nje-
govem mlinu na Lajhu. Leta 

1830 je tam kupil še nekaj 
zemlje, da je zgradil najprej 
usnjarno, nato pa še mlin. 
Pri trgovskih kupčijah je 
kreditiral kramarje in tudi 
večje trgovce ter posestni-
ke. Pred izgubo se je zavaro-
val s prenotacijo v zemljiški 
knjigi. Tako je pridobil nekaj 
njiv in travnikov, malo pred 
smrtjo pa še pristavo mesar-
ja Antona Mraka.

V zakonu z Elizabeto se mu 
je rodilo enajst otrok, vendar 
jih je več kot polovica umrla 
že v mladosti. Deveti otrok je 
bil njegov naslednik sin Fi-
delij. Zaradi slabega zdrav-
ja je dal leta 1809 sestaviti 
pogodbo, v kateri je vse pre-
moženje in posest prepus-
til ženi Elizabeti in si pridr-
žal pravico do oskrbe in vpli-
vanja v vseh poslovnih zade-
vah. Toda ženo je preživel za 
15 let. Okoli leta 1836 je v Kra-
nju morila kolera, vendar pa 
je bila za Blaža usodna kila.

Po smrti brata Jakoba leta 
1816, prav tako trgovca v Kra-
nju, je skrbništvo nad njego-
vima hčerama prevzel Blaž. 
Mlajša Jožefina se je poročila 
z Janezom Nepomukom Ur-
bančičem na grad Turn pri 
Preddvoru. Njuna hči Josipi-
na je postala prva slovenska 
pisateljica, z umetniškim 
imenom Turnograjska.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
   V Novi vasi pri Lescah se je 28. 1. 1763 rodil goriški 

nadškof in metropolit Jožef Balant. 
   V Kamniku se je 28. 1. 1879 rodil pesnik, pisatelj, 

potopisec Radivoj Peterlin. 
   V Kranju se je 29. 1. 1840 rodil lekarnar in kranjski 

župan Karel Šavnik st. 
   V Radovljici se je 31. 1. 1898 rodila uršulinka, mi-

sijonarka Marija Helena (Rafaela) Vurnik. Bila je 
predstojnica uršulinskega misijona na Kitajskem 
in Tajskem.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Minilo je skoraj štirinajst 
mesecev, kar je Sonja ušla 
od Milana. Nekoč jo ustavi 
oddelkovodja in jo vpraša, 
ali ga kaj vidi. Zmajala je z 
glavo: »Na moj oddelek zai-
de takrat, ko ve, da me ne bo 
srečal.« Potem pa ji poočita, 
da je zakuhala hudiča in pol 
s svojim trapastim obnaša-
njem, saj se govori, da je 'ta-
pata' noseča z njim!

Sonja na tem mestu za tre-
nutek umolkne. Spomini na 
največjo neumnost, ki jo je 
naredila v življenju, ne bodo 
nikoli nehali boleti.

»Oddelkovodja je bil tako 
pameten, da je uvidel, da v 
službi ne morem več ostati. 

Bila sem bela kot zid, tres-
la sem se in tudi srce mi je 
tolklo kot zmešano. Šla sem 
domov peš, ne z avtobusom. 
Bala sem se, da me bodo 
ljudje prepoznali in se mi 
posmehovali. Ubrala sem jo 
po kolovozu čez polje in trav-
nike. Vedela sem, da se šef 
ni lagal, kljub temu pa ni-
sem mogla doumeti, da mi 
je moj Milanček to storil. Ne-
kako se mi je zdelo, da sva 
oba že prestara za seks in te 
reči, četudi sva imela komaj 
petinštirideset let, on malo 
več, jaz malo manj. Spomni-
la sem se na najine objeme, 
na ljubezen, na zaklinjanje, 
da se bova ljubila do konca 
življenja. Ni in ni mi pa pad-
lo na pamet, da sem bila jaz 
tista, ki je najini ljubezni za-
rila nož v hrbet. Ko je bilo 
treba dati na tehtnico, kdo 
mi več pomeni, mama ali 
mož in hči, sem se, žal, na-
robe odločila. Četudi je bila 
vrnitev domov zame logič-
na, za Milana ni bila. Ni me 
mogel razumeti, pa če se je 
še tako trudil. Nisem pusti-
la na cedilu le njega, zavrgla 
sem tudi lastno hčerko, ki 
je moja mama ni marala. A 
vsega tega kot da nisem vi-
dela. Za mojo nesrečo so bili 
krivi drugi, le jaz ne. 

Ko je mama videla moje 
solze, je čisto znorela. Za-
čela je zmerjati Milančka, 
Emico, nazadnje tudi mene. 
Čisto me je dobila na svojo 
stran, tako da sem ji verjela, 

da se je mož 'poongavil' z 
drugo samo zato, da bi ško-
doval moji mami ter da bi is-
točasno oblatil tudi mojega 
brata – duhovnika. Bila sem 
čisto zmedena in povsem 
pod njeno kontrolo. Tudi 
takrat, ko je Emica diplomi-
rala in me je povabila na po-
delitev diplome, nisem šla. 
Mama me je naščuvala, da 
me bodo tam, vpričo vseh, 
osramotili. 

Zamenjala sem tudi služ-
bo. V naši vasi so dogradi-
li osemletko in so v kuhinji 
potrebovali pomoč. Odloči-
tev ni bila težka, pa še višjo 
plačo sem imela. Še zmeraj 
sem jo dajala mami. Vtep-
la mi je v glavo, da sedaj, ko 
sem živčna razvalina, denar 
pri meni ni varen. 

Minilo je leto, dve moje-
ga životarjenja. Potem pa 
me pred šolo nekoč poča-
ka Emica. Skoraj me je kap. 
Bila je noseča, ob njej pa je 
bil meni neznan moški. Po-
vedala mi je, da se bo poroči-
la in da moram priti na nje-
no poroko. Zmajala sem z 
glavo. Prijela me je pod paz-
duho in me odvedla v eno od 
praznih šolskih učilnic. Ni 
skoparila z besedami. Naj-
bolj so bolele, da jo je sram, 
da se tako obnašam. Da mi 
je mama oprala možgane, 
da sploh ne vem več, sem 
živa ali že mrtva, da mi za-
njo ni nič mar in da sem za-
vrgla Milančka, zakon, dom 
kot staro cunjo. Šla sem v 

zrak, da to ni res, da Milan-
ček ni hotel iti z menoj! Pa 
da je on pripeljal v hišo bur-
ko, s katero ima otroka. Tak-
rat ji je še enkrat prekipelo. 
Dejala je, da je Ana zelo dob-
ra ženska, da je rešila njene-
ga očeta, ko je začel po mo-
jem izginotju žalost utaplja-
ti v alkoholu. Kar stisnilo me 
je pri srcu. Vsega tega, kar 
mi je pripovedovala, sploh 
nisem vedela. Na življenje 
sem gledala le skozi mami-
ne oči: kar mi je rekla ona, to 
je držalo. Emica mi je oblju-
bila, da se bo še vrnila. In se 
je res. Naslednjič me je po-
čakala po maši in me, meni 
nič, tebi nič, naložila v avto. 
Z vsemi štirimi sem se upi-
rala. Nikoli se še ni zgodi-
lo, da bi zamudila nedeljsko 
kosilo, sploh pa ne tisti dan, 
ko je bil povabljen tudi brat. 
Če bi imel avto zadnja vrata, 
bi ušla. Odpeljali smo se do 
Postojne. Usedli smo se na 
vrt neke gostilne. Bila sem 
užaljena in trmasta, niti go-
voriti nisem hotela s hčerko. 
Še manj z njenim fantom, ki 
mi je šel na živce tudi zato, 
ker se mi je zdelo, da jo je on 
pripravil do tega, da me po-
nižuje. Emica je bila vztraj-
na in mi je lepo počasi pri-
povedovala, kako je bilo, ko 
sem zbežala od doma. Kako 
ji je bilo hudo in kako je bilo 
hudo Milančku. Bilo je, kot 
da bi se prvič v življenju za-
čela soočati s svojo neum-
no odločitvijo na malo dru-
gačen način. Do sedaj sem 
bila prepričana, da sta Mi-
lanček in Emica komaj ča-
kala, da izginem. Vsaj tako 
mi je dopovedovala mama. 
Ni mi bilo lahko. Polna dvo-
mov in neštetih vprašanj, 
ki so me glodala in glodala, 

sem se pod večer vrnila do-
mov. Mama me je pričaka-
la na pragu in me začela 
brez razloga zmerjati s kur-
bo, prasico, ničvrednico. V 
isti sapi je govorila, da bi že 
zdavnaj propadla, če nje ne 
bi bilo, in podobno. Splazi-
la sem se v svojo sobo, a je 
šla za menoj. Razkoračila se 
je med kavčem in mizo ter 
brez prestanka zmerjala. 
Morda je bilo celo dobro, da 
je to počela: šele tisti trenu-
tek sem jo v bežnem prebli-
sku videla takšno, kakršna 
je v resnici tudi bila. V meni 
je vrelo kot še nikoli: če bi 
misli ubijale, bi bila mama 
v trenutku mrtva. 

Hud stres, ki sem ga do-
živela ob spoznanju, kaj vse 
sem zagrešila, ni minil brez 
posledic: sredi dopoldneva 
sem se v službi sesedla. Če 
ne bi bilo učitelja telovadbe, 
ki mi je več kot deset minut 
masiral srce, kdo ve, bi sploh 
preživela?!

V bolnišnici sem ostala 
skoraj ves mesec. Ne mama 
in ne brat me nista niko-
li obiskala. Me je pa Emica, 
četudi je v vmesnem času ro-
dila mojo prvo vnukinjo. Ko 
mi je malo štručko položila v 
naročje, sem bila presrečna. 
'Upam, da boš dala njej tis-
to ljubezen, ki je meni nisi,' 
me je prosila hčerka. 

Vrnitev domov ni bila lah-
ka. Ker nisem smela op-
ravljati težjih del, sem bila 
'frdamana', prekleta, največ-
ji lenuh vseh lenuhov. Prib-
ližno v tistem času je naša 
šola nehala dajati plače na 
roko, nakazali so jo na ban-
ko. Mama je kar naenkrat iz-
gubila tudi denarno kontro-
lo nad menoj. Najhujšemu 
sovražniku ne privoščim, 

da bi bil na mojem mestu! 
Kaj vse sem morala pretr-
peti! Na zunaj je bila do dru-
gih ljudi še zmeraj zelo pri-
jazna, vsi so jo cenili, ker me 
je, grešnico, vzela pod stre-
ho, in to kljub mojim gre-
hom. 'Kakšnim grehom?' 
sem vprašala brata, pa je le 
pogledal stran.

Hčerka mi je v kraju, kjer 
je živela, našla skromno sta-
novanje. Na kolenih me 
je prosila, naj odidem od 
mame, naj grem z njo. Ni-
sem je ubogala. 'Mama je 
že stara, kdo jo bo negoval?' 
sem se opravičevala. 

In potem je prišel tisti uso-
dni petek. Vsak dan sem mo-
rala jemati tablete za srce 
in za živce. Povsod sem jih 
iskala, ni jih bilo. Vprašala 
sem mamo, ali jih je kaj vi-
dela. 'Ja, sem,' je odgovori-
la, 'stran sem jih vrgla, ker 
ti nič ni!'

Takrat pa mi je, pa ne vem, 
zakaj, počil film. Zakadi-
la sem se vanjo, da je padla 
na tla. Ne vem več, kaj točno 
sem imela v roki, toda s tisto 
rečjo sem toliko časa tolkla 
po njej, dokler mi ni pošla 
sapa. Ne, ni bila mrtva, ko je 
s prižganimi lučmi pridrvel 
rešilni avto. Živela je še vrsto 
let. Mene so za dve leti zapr-
li zaradi poskusa umora. Ni-
komur nisem razlagala, za-
kaj sem storila ta greh, ta zlo-
čin. Vi ste prvi. No, lažem, 
hčerka in njen mož prav 
tako poznata vse podrobno-
sti. Če me boste obsojali, 
vam ne bom zamerila!«

Ko sem odšla od nje, me 
je z dvigalom pospremila do 
vhoda. Zelo čustveno sva se 
objeli. Njene zgodbe ne bom 
nikoli pozabila.

(Konec)

Vsaka pomlad ima svoj obraz, 2. del

Zapor
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Naš največji pesnik ni bil 
prav nič vase zagledan člo-
vek, pa mu je bilo zato tudi 
povsem vseeno, kako bo z 
njegovim pogrebom. Sloven-
ci pa smo očitno take narave, 
da človeka začnemo bolj ce-
niti šele tedaj, ko umre. Tako 
je bilo tudi s Prešernom. Ob 
Prešernovi smrti je sodnik 
Konšek Prešernovo stanova-
nje takoj zapečatil, da ne bi 
kdo česa odnesel. Konrad Lo-
kar, načelnik kranjske naro-
dne straže, katere član je bil 
tudi Prešeren, pa je v Ljublja-
no poslal hitrega sla. V Kra-
nju so takoj zazvonili vsi zvo-
novi tako na glas, da je odme-
valo vse do Karavank. Ko je sel 
dosegel ljubljanske oblasti, 
so se oglasili tudi vsi ljubljan-
ski zvonovi. 'Ježeš, kaj pa se 

je zgodilo?!' so se prestrašeno 
spogledovali Ljubljančani. 
'Prešeren je umrl!' je šlo od 
ust do ust. Dekan Jožef Da-
garin je posebnega sla poslal 
tudi k Ani Jelovšek. Sporočil 
ji je, da je France na smrtni 
postelji priznal otroka. Ana si 
je ob tem globoko oddahnila. 
A njej in otrokoma to ni pri-
neslo posebnih ugodnosti. 
Med bolj vrednimi predmeti, 
ki jih je Prešeren zapustil svo-
jima otrokoma, je bila samo 
zlata ura – darilo grofa Dub-
skega. Ob Prešernovi smrti 
se je posebej lepo izkazal ti-
skar Jožef Blaznik, zasebnik, 
ki je natisnil tudi Prešerno-
ve Poezije. V imenu ljubljan-
skega Slovenskega društva je 
dal na svoje stroške natisni-
ti osmrtnico, ki so jo potem 
po ljubljanskih ulicah deli-
li vsem mimoidočim. To je 

bila, po osmrtnici za Smo-
leta, šele druga osmrtnica, 
tiskana v slovenskem jezi-
ku … / 10. februarja 1849 je 
bil zelo mrzel, a sončen dan. 
Ves pogrebni obred je vpričo 
nepregledne množice opra-
vil dekan Dagarin, pogrebno 
mašo pa je v kranjski župnij-
ski cerkvi opravilo kar osem 
duhovnikov. Po maši je dolg 
pogrebni sprevod krenil pro-
ti pokopališču. Krsto in šte-
vilne vence so nosili pripa-
dniki kranjske narodne stra-
že. Med domačimi so za krsto 
stopali brat Jurij ter sestri Ka-
tra in Lenka pa tudi veliko 
Vrbljanov, Radovljičanov, 
Tržičanov in Kamničanov, 

predvsem pa Ljubljančanov. 
Nekdo je ob tem celo pripo-
mnil, da so se mestni škrici 
prišli v Kranj prepričat, ali je 
Prešeren v resnici odšel na 
drugi svet.« (Str. 109–111)

To knjigo velja pred Pre-
šernovim dnevom 2019 še 
enkrat priporočiti v branje. 
Pisatelj Ivan Sivec, sicer tudi 
gost Glasove preje, je v njej 
popisal 21 epizod iz pesniko-
vega življenja na svež in ber-
ljiv način. Ker bo v teh dneh 
minilo že okroglih 170 let od 
pesnikove smrti, sem izbral 
odlomek iz poglavja, v kate-
rem avtor opiše pesnikov po-
greb na kranjskem pokopa-
lišču, 10. februarja 1849 …

Nove knjige (471)

Resnica o Prešernu

Ivan Sivec, Resnica o Prešernu, ilustriral Jure 
Engelsberger, založba Miš, Dob pri Domžalah, 2017, 
196 strani

Na Ledeni trofeji na presihajočem jezeru Ledine pri Ratečah sta dva hokejsko palico in pak 
postavila v kot in se raje zavrtela ob ritmih slovenske glasbe. N. R. / Foto: Tina Dokl

Alenka Bole Vrabec

Bili sta velika senzacija v 
daljnem letu 1853, kadar sta 
uganjali vragolije na strehi 
hiše, v kateri je v nemškem 
mestu Jeni bival njun gospo-
dar Alfred Edmund Brehm, 
nemški naravoslovec in pi-
satelj, strasten raziskovalec 
in popotnik. V naravoslovje 
vseh časov se je za večno vpi-
sal s svojim delom Življenje 
živali, ki ga imamo tudi v slo-
venskem prevodu. 

Alfred Edmund se je ro-
dil na svečnico 1829 v vasi 
Rhentendorf na Thürin-
škem. Oče je bil pastor in 
znamenit ornitolog z zbir-
ko devet tisoč ptic. Ko je Al-
fred končal osnovno šolo, 
je šel 1844 v uk za zidarja. 
Uk je več kot uspešno kon-
čal in se 1846 vpisal na ar-
hitekturo. Kmalu zatem je 

sprejel predlog, da naj bi z 
nekim baronom pet let poto-
val po Afriki. Baron je kma-
lu odpotoval nazaj v Evropo 
in pustil Brehma samega. 
Brehm se je prebijal s pos-
lanim   pičlim denarjem, a 
še vedno strastno preuče-
val živali pa tudi njihovo ve-
denje. Ko se je bil prisiljen 
vrniti v Evropo, je pripeljal 
s seboj žive, pa tudi nagače-
ne živali. Znanstveni izplen 
je bil tako pomemben, da 
je pri dvajsetih letih postal 
član Akademije raziskoval-
cev narave. Za skice in dnev-
nik s poti je dobil doktorski 
naziv. Prepotoval je vzhod-
ni del severne Afrike, Egipt 
in Sinaj. Leta 1853 se je za-
časno nastanil v Jeni, da bi 
začel študirati naravoslov-
je. Promoviral je leta 1855 
in spet ga je vleklo na poto-
vanje. Z bratom se je za dve 
leti podal v Španijo, se naj-
dlje zadržal v Andaluziji in 
vseskozi objavljal svoje za-
pise za antološko knjigo Ži-
valski svet. Ugleden naravo-
slovni časopis Die Garten-
laube/Vrtna uta mu je tudi 
omogočil pot na Norveško 
in Laponsko preučevat živa-
li severa. 

Poročil se je s sestrično 
Mathildo Reiz. Bila je izje-
mna ženska. Vsa stenograf-
ska poročila, ki jih je pošiljal 
domov, je prepisala, ureje-
vala in Brehm je, ko je prišel 
s poti, našel urejene zapiske 
za svoje delo. Bil je direktor 
živalskega vrta v Hambur-
gu 1863, v Berlinu ustanovil 
Berlinski akvarij za izobra-
ževanje v naravi, 1871 se je 
odpravil na Hrvaško. Žena, 

ki mu je rodila troje otrok, 
je umrla stara komaj 38 let, 
najmlajši sin je umrl za ma-
larijo. Tudi sam je zbolel za 
rumeno mrzlico, se umak-
nil v rodno vas, kjer je umrl 
leta 1886.    

   

Ocvrtki z garnelami – 
Tortillitos  de camarones

Za 2 osebi potrebujemo: 
125 g moke, 125 g čebule, 125 
g garnel, svežih ali zamrznje-
nih, pest peteršilja, oljčno olje, 
sol.

Moko zmešamo z vodo 
– toliko, da je zmes homo-
gena. Rahlo solimo. Čebu-
lo zelo drobno zrežemo in 
jo skupaj z dobro odcejeni-
mi garnelami vmešamo v 
zmes. Dodamo sesekljan pe-
teršilj. Segrejemo olje, nato 
zmes po žlicah vlagamo v 
ponev. Pečemo na obeh stra-
neh, dokler ocvrtki niso zla-
torumeni. Poberemo jih iz 
maščobe in zložimo na pa-
pirnato brisačo, da se vpije 
odvečna maščoba. Takoj po-
nudimo.

Garnele s česnom – 
Gambas al ajillo

Za 2 osebi potrebujemo: 
400 g garnel, 5 strokov česna, 
1/8 l olja, 1–2 majhna posuše-
na čilija, sok pol limone.

Drobno zrezan čili, če-
sen in garnele damo na vro-
če olje, 5 minut pražimo in 
damo garnele na vroče kro-
žnike. Pokapamo z limoni-
nim sokom in ponudimo z 
bageto. 

Pa dober tek! 
Que aproveche!

Opici na strehi

mizica,
pogrni se

Novozapadli sneg je v okoliških deželah povzročal predvsem obilo nevšečnosti, pri nas 
pa poskrbel za zimsko veselje zlasti najmlajših. Bolj izkušeni pa so dokazali, da vrtne 
samokolnice niso uporabne zgolj pri opravilih v toplejših mesecih, temveč so povsem 
priročne tudi v zimskih razmerah. Previdnost pa vsekakor ni odveč. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič



Alenka Brun

D
om kulture Ka
mnik je gostil 
Kulturno ume
tniško društvo 
Tribal Bizzare 

in njihov Ritual 2018, ple
sno predstavo Sneguljčica 
in sedem grehov. Kot kore
ografinja se pod predstavo 
podpisuje izvrstna Nadia 
Džamastagić, plesna učite
ljica in vodja plesne skupi
ne Ritualke. Prihaja sicer iz 
Zgornjih Gorij, sedaj živi na 
Turjaku. 

»Plešem že od malih nog. 
Kot štiriletna punčka sem se 
srečala z izraznim plesom v 
Blejskem plesnem studiu. 
Nadaljevala sem po poteh 
vsakega navdušenega otroka, 
ki hoče še več ustvarjanja in 
druženja. Plesali smo kara
kterne plese, hiphop, džez 
balet, sodobni ples, standar
dne plese, predvsem pa smo 
ustvarjali tematske predstave 
z zelo inovativnimi kostumi 

in rekviziti. Leta so mineva
la vzporedno s tekmovanji 
in nastopi, izobraževanji in 
poučevanjem najmlajših in 
odraslih.« 

Po osemnajstih letih učenja 
je začutila, da mora ra ziskati 

orientalski ples. Danes tri
bal fusion stil, kar je ori
entalski ples s primesmi 
modernih plesnih zvrsti, 
poučuje že več kot štirinajst 
let. Vendar je skupina odpr
ta tudi za druge plesne stile, 
kot so sodobni ples ali hip 
hop, predvsem pa združuje
jo ples in igro. Sama to poi
menuje plesno gledališče. 

Plesno predstavo Snegulj
čica in sedem grehov je pub
lika na kamniškem odru 
enkrat že lahko spremlja
la. Tokratna je bila v bis
tvu ponovitev prve, a vseeno 
drugačna; obogatena z novi
mi presenečenji, kostumi in 
sodelujoča ekipa je bila večja. 

»Ritual je vsakič druga
čen, ima drugačno temo, 
ozadje ali že znano zgo
dbo, ki ji dodamo izziv,« 

razloži Džamastagićeva, ki 
jo v predstavi tudi lahko spr
emljamo najprej v vlogi kra
ljice, potem odrasle Snegulj
čice. Pravi, da je na ta način 
kot koreografinja in vodja v 
centru zgodbe in motivira 
ekipo.

 

Plesna zasedba je 
številna

Osnova za predstavo je 
bila sicer klasična Snegulj
čica, vendar smo tokrat na 
odru spremljali precej dru
gačno, sodobnejšo različico. 
Nastopa tudi Sneguljčica, ko 
je bila še otrok, moških vlog 
ni veliko, v ospredje pa sili 
še lik zlobne mačehe. »Poro
dila se je ideja, da bi pona
zorili odraščanje Snegulj
čice, zato smo v predstavo 

SNEGULJČICA IN SEDEM 
SODOBNIH GREHOV
Sneguljčica in sedem grehov je plesna predstava, kjer se poleg klasičnega jabolka pojavi tudi zlata 
hruška. Je predstava, ki gledalca pripravi, da med njo glasno razmišlja o kostumografiji in koreografiji 
ter navdušeno ploska. Malce drugačna zgodba o črnolasi Sneguljčici, kot smo je vajeni – sodobnejša.

Plesna predstava je bila prava paša za oči.

V vlogi kraljice in Sneguljčine mame se je dobro znašla kar 
koreografinja sama, Nadia Džamastagić.

Sodobna Sneguljčica ima rada sadje: poleg jabolk se  
v predstavi pojavi tudi hruška. 

vključili tudi Stelo Poljan
šek, hčerko naše Ritualke, ki 
je ravno tako vešča oriental
skega plesa in odrskih nas
topov. Stela si je zelo žele
la biti del Ritualk, vendar je 
časa zaradi šolskih obvez
nosti precej malo. Vključili 
smo jo kot zunanjo sodelu
jočo, tako kot tudi prvič moš
ke vloge. Vlogo očeta je odi
gral moj brat Mark Džama
stagić, vlogo lovca in princa 
pa Jure Gašper. Tokrat so se 
moške vloge malce zamen
jale, saj se je Jure poškodo
val. Na srečo nam je poma
gal Kristjan Hacin, ki je odi
gral vlogo princa, Mark pa 
očeta in lovca. Vlogo zlobne 
mačehe pa je odigrala Nata
ša Škrilec Rožič, naša dolgo
letna Ritualka z Jesenic.«

Sedem grehov

Kako pa je s sedmimi gre
hi, nas je zanimalo. Razbere
mo s(r)amoto, strah, strup, 
smeh, (s)last, seks brez lju
bezni, sanje. 

Džamastagićeva razloži: 
»Kako bi zapakirala sedem 
grehov, ki so se skrivali v zgo
dbi, v sodobno življenje, mi je 
rojilo po glavi že ob sami ide
ji. Kako se počuti Sneguljči
ca, ko beži, ko se zaljubi, ko 
izgubi mamo; kaj se je zgo
dilo z očetom, ko je ostal sam 
z otrokom ... – pa je nastala 
odrska različica tega. Zgodba 
je tako zanimiva, če jo pogle
daš z odraslimi očmi. Dodali 

smo humor, igro z rekviziti, 
kostumsko modno revijo in 
vključili še vse koreografije, 
ki so nastajale v posameznih 
obdobjih.«

Predstava je celota, 
zgodba teče

Vse je povezano s preho
di, oder ni prazen. »Glas
bo montiram sama, izbi
ram primerno vzdušju dela 
zgodbe. Tudi dodani zvoki 
in efekti imajo svoj namen. 
Koreografije so mešanica 
tribal fusion stila, sodobne
ga plesa in hiphopa. Znotraj 
plesne zvrsti zasledimo lah
ko tudi american tribal stil.«

Za izjemno bogato kostu
mografijo so poskrbele ple
salke same. Pa še prime
ren mejkap, pričeske, igra 
luči, zvokov in glasbe, ples 
in nekaj manjših, a močnih 
scenskih kosov so na odru 
ustvarili zgodbo, ki je doži
vljala aplavze občinstva tudi 
med predstavo.

Kaj pa za vse tiste, ki so 
predstavo sedaj zamudili, bo 
še kakšna ponovitev, vpra
šamo. Nadia Džamastagić 
pravi, da jo načrtujejo. »Vsaj 
ekipa pravi tako. So pa za nas 
primerni večji odri, zato smo 
malce omejeni glede izbora 
dvorane. Trenutno pa mora
mo preveriti vse pogoje, tudi 
finančne. Želimo si, da bi 
še naprej širili naše zgodbe, 
naše razumevanje sveta sko
zi ples in glasbo.« 

Moških vlog v predstavi ni veliko, v vlogi lovca in očeta 
kralja pa smo tokrat spremljali Marka Džamastagića. 
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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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HOROSKOP
TANJA

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.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_9
NALOGA

8 3 7 9 5
1 2 8 9

9 4 8 6
5 9 3 1

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

1 8 3 9

sudoku_LAZJI_19_9

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_9
NALOGA

83795
1289

9486
5931

8427
2674
3412
7625

1839

sudoku_LAZJI_19_9

REŠITEV

823796154
657341289
941825736
475968321
189432675
236157498
398674512
762519843
514283967

sudoku_TEZJI_19_9
NALOGA

6 2 9 4
8 9 1 2

1 7 8
8 6

7 9 3 1
8 6

9 8 6
7 8 1 5
6 1 2

sudoku_TEZJI_19_9

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_9
NALOGA

6294
8912

178
86

7931
86

986
7815
612

sudoku_TEZJI_19_9

REŠITEV

652897143
897134526
431256798
325781469
746923851
189465372
918572634
273648915
564319287

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKUTA JE DOBRA

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Sprijaznili se boste s svojim spodrsljajem iz prejšnjega 
tedna, a še enega si tokrat ne boste dovolili. Beleženje 
prihajajočih opravkov vam bo v veliko pomoč. Proste dni 
boste aktivno preživeli in si spočili misli, čeprav bi sprva 
rajši ostali doma.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Med tednom boste našli veliko razlogov za veselje, saj 
vam bo šlo delo dobro od rok. Komunikacijske veščine 
boste uporabili sebi v prid in si izborili ugodnejši razplet 
dogodka, ko bo nastopila zadrega. V ljubezni boste odprti 
za novosti.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V svojem stilu boste obmolknili in se zatopili v delo, med-
tem ko bi bilo bolje reševati odprte zadeve, ki se tičejo 
nesoglasja v družini. S pogovorom, ki je nujno potreben, 
nikar ne odlašajte. Na področju financ se vam končno 
nasmehne sreča.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Največ pozornosti boste namenili svojemu domu, ki ga 
boste ta teden urejali. Ne ujezite se, če vam načrte pre-
križa spontano povabilo, saj delo lahko počaka. Če boste 
pozorni, boste razbrali sporočilo, ki vam ga bo z dejanji 
namenila ljubljena oseba.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Iskali boste smisel dobička v preobilici dela in hrepeneli 
po poštenem oddihu. Oslabitev imunskega sistema bo 
botrovala temu, da bo počitek nujno potreben. Brez slabe 
vesti boste poskrbeli zase in si vzeli čas tudi za sanjarjenje.

Devica (24. 8.–23. 9.)
V skrbi, da ste razočarali svoje bližnje, jim boste žele-
li nameniti čim več svojega časa, da se jim posvetite in 
oddolžite. Čeprav vas podpirajo v vsakem primeru, jih bo 
vaša pripravljenost in pozitivna naravnanost razveselila in 
navdihnila.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Bolj kot se boste trudili, da bi vse potekalo, kot mora, bolj 
se bo zdelo, kot da vam stvari uhajajo iz rok. Ta teden ne bo 
najbolj primeren za velike podvige in pomembne odločitve. 
Z lahkotnostjo pa se boste lotili družabnega poglavja.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Začetek tedna vam bo požugal z velikim vprašanjem glede 
čustev. Napočil je trenutek odločitve, ki lahko spremeni 
marsikaj. Pogumnejši boste hitreje našli prave odgovore. 
Pri financah bodite pripravljeni na manjšo izgubo.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Ljudje bodo v vas videli zaupnika in poslušalca, saj boste 
sočutni in v pravem elementu tudi za deljenje nasvetov. 
Nekdo iz bližnje okolice bi se vam rad oddolžil za dejanje 
iz preteklosti. Dovolite mu, da se odkupi, saj mu to veliko 
pomeni.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Glavo si boste belili z različnimi domislicami, kako bi 
najbolj modro izpeljali svoj načrt, da bi na ljubezenskem 
področju prišli na svoj račun. Upoštevajte nasvet izkušene 
osebe in vse bo videti lažje. Rezultat bo primeren vložene-
mu trudu.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Občutek boste imeli, da na delu nihče ne opazi truda, ki 
ga vsakodnevno vložite v malenkosti, ki so za marsikoga 
nepomembne. Ne sklepajte prehitro in se zavedajte, da 
prava oseba opazi vsa vaša prizadevanja. Vaš dan bo torek.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Želja bo večja od vaših finančnih zmožnosti, zato se boste 
težko odločili, katero pot ubrati. Teden bo romantično obar-
van in težko se boste umaknili na samo, saj vas bo partner 
hotel zase. Samski, zmenek je tokrat lahko usoden.

Igor Kavčič

Protestni pevec je 
dandanes precej 
re dka sorta. Te
ga se zaveda in se 
hkrati posledič

no strinja prav take vrste 
interpret Andrej Kokot, ki 
je s svojo kantavtorsko kita
ro pred publiko prvič sedel 
že konec sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja. Dokonč
no se je glasbeno razživel v 
naslednjem desetletju, ko je 
leta 1982 na Radiu Sloveni
ja posnel prvo pesem Nočna 
izmena. Ta tudi odpre nje
govo prvo zgoščenko z nas
lovom Et tu, Brute (Tudi ti, 
Brut), ki jo je v sredo pred
stavil v ljubljanskem loka
lu Cafe Antico. Antika in 
Rimski Cezar – zgodovin
sko naključje pač, kakršnih 
je bilo v Andrejevem življe
nju kar nekaj.

Kot sam pove, ga je prav 
naključje in konec neke
ga življenjskega obdobja po 
dolgoletnem zatišju vodilo 
k temu, da se je leta 2008 
spet pojavil na glasbeni sce
ni. Namreč – ko je prebiral 

svojo avtorsko pesmarico iz 
mladostniških let, je ugo
tovil, da so mnoge njegove 
pesmi znova aktualne tudi 
v današnjem času. Takrat, 
na začetku karier in življenj
skih usod, je pesmi pisal za 
svojo generacijo te pa so še 
danes aktualne. »Generaci
ja mojih otrok je na popolno
ma enakih življenjskih pre
lomnicah, kot sem bil sam 
pred toliko leti,« na glas raz
mišlja Andrej, katerega pes
mi so včasih osebno izpo
vedne, največkrat pa v njih 
prepoznamo globalne prob
leme. V besedilih prepozna
mo tako neprespane študij
ske noči, usode preveč pri
dnih deklet in ljubezensko 
strast, kot probleme, s kate
rimi se ubadajo ljudje na 
skoraj celotni zemeljski kro
gli, to so razlike med bogati
mi in revnimi, pomanjkan
je služb, o nesposobnih poli
tikih in tistih, ki nosijo kra
vate. 

O naslovu zgoščenke Et 
tu, Brute (Andrej ima rad 
vse pregovore, ne le latin
skih), ki sicer ne rezultira 
tudi v pesmi, Andrej pove, 
da z njim pove, da je to 

stanje, ko te kdo hudo nat..., 
no, prinese okoli. »To je sku
pna zgodba vseh Slovencev, 
ki smo okrog prineseni po 
ljubici, po politiki, poslancih 
ali pa po delodajalcih. Pesmi 
obravnavajo zgodbe preva
ranih ljudi. Temeljna nit je 
prevaranost in spraševanje, 
kaj ukreniti, da bo bolje. Tre
ba se je boriti, to je temelj
na naloga vsakega posame
znika,« je prepričan protes
tni pevec Kokot. 

Skladbe, na zgoščen
ki jih je štirinajst, so nasta
jali v dbstudiu v sodelova
nju s producentom Dali
jem Strnišo med leti 2014 
in 2017. Posnetki so čakali 

na pravi trenutek, ki ga je 
Andrej začutil te dni. Kot 
je povedal, je v studio vsto
pil pripravljen, saj je samo 
vokale za 12 skladb posnel v 
zgolj eni uri in pol. Pesmi so 
– razen dveh v srbskem jezi
ku – vse v slovenščini. 

Andrej Kokot nastopa tudi 
v zasedbi Jahači revolucije, 
skupaj z Boštjanom Sokli
čem pa sodeluje tudi v proje
ktu Zaigrajmo pesnike. Od 
leta 2010 naprej je tudi lite
rarno dejaven, piše pesmi, 
prozo in aforizme. Andrej 
Kokot bo z repertoarjem z 
zgoščenke prvič nastopil 22. 
februarja v Stolpu Škrlovec 
v Kranju. 

KAR BI, PA NI
Andrej Kokot na zgoščenki z naslovom Et Tu, 
Brute (Tudi ti, Brut) predstavlja pesmi, ki jih  
je prvič igral pred trideset in več leti, za ščepec  
pa je dodal še nekaj najnovejših.

Andrej Kokot na glasbenem potovanju od neprespanih  
noči do kravate / Foto: Igor Kavčič

Babica in vnukinja 
Babica se je na smrtni postelji pogovarjala z vnukinjo: 
»Stara sem in lahko vsako minuto umrem. Zato bi rada, 
da ti podeduješ mojo farmo, na kateri so vila, traktor, 
kmečka hiša, nekaj glav živine in 22 milijonov evrov goto-
vine. Za vse to sem zelo garala.«
»Vau,« reče vnukinja: »Hvala, babi, saj sploh nisem vede-
la, da imaš farmo in vse to bogastvo. Kje pa je?«
Babica pogleda vnukinjo in reče: »Na Facebooku.« 

Policijski ples 
Policist prosi mlado damo za ples, a ga ta zavrne. Policist 
jo užaljeno vpraša: »Gospodična, a vi tudi mislite, da smo 
policisti neumni, pa zato nočete plesati z menoj?«
»Ne, ne, ni to. Ampak na himno še nikoli nisem plesala.«

Pri mesarju 
Klemen pri mesarju kupuje meso in mu reče: »Stric 
mesar, mislim, da tole meso ni čisto sveže!«
»Kaj se pa repenčiš, smrkavec! Jaz sem klal, ko tebe še na 
svetu ni bilo!«
»To verjamem. Ne vem pa, zakaj meso šele zdaj proda-
jate.«

Konj in osel 
Konj in osel sta se prepirala, kdo je več vreden. Konj je bil 
ponosen na svojo preteklost, osel pa na svojo prihodnost: 
»Tehnika bo konje povozila, osli bodo pa vedno ostali.«

Pri zdravniku 
K zdravniku pride prostitutka, ki je zanosila, z enim samim 
vprašanjem:
»Gospod doktor, ali se nosečnost šteje kot nesreča pri 
delu?«
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44. POKAL LOKA
8.-10.2.2019 Škoa Loka in Stari vrh S NIJALOVE

MEDNARODNO TEKMOVANJE ZA MLADE
INTERNATIONALLES JUGENDSKIRENNEN
INTERNATIONAL YOUTH COMPETITION

OBČINA
ŠKOFJA LOKA

generalni pokrovitelj / general sponsor

facebook.com/pokallokawww.pokal-loka.si

petek, 8.2.2019, 18:00
Trg pod gradom, Škoa Loka

sobota, 9.2.2019, 19:00
Trg pod gradom, Škoa Loka

RAZGLASITEV REZULTATOV

TEKMOVANJE (Stari vrh)
sobota, 9.2.2019 in nedelja, 10.2.2019

ODPRTJE in PARALELNI SLALOM
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Nagrade: 3-krat nočna vozovnica na smučišču Stari vrh

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 13. 
februarja 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.

TUDI NočNA smUkA, oD 19. Do 22. Ure

INfo: INfo@sTArIvrh.sI, gsm: 031/663 235, www.sTArIvrh.sI 
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Kontroverzna resničnostna zvezdnica 
Black Chyna (30) in njen partner, raper 
Kid Buu (30), sta po medsebojnem 
fizičnem obračunu med počitnicami na 
Havajih prekinila zvezo. Kot poročajo tuji 
mediji, je Chyna obtožila Kida Buuja vara-

nja ter ga popraskala po obrazu, on pa ji ni ostal dolžen, 
prijel jo je za vrat ter jo potisnil v zid. V spopadu nihče ni 
bil huje poškodovan, posredovati pa je morala policija.

Black Chyna in Kid Buu prekinila zvezo

Čikaška policija preiskuje napad na zvez-
dnika Jussieja Smolletta (36), ki je ob dru-
gi uri zjutraj odšel v podzemno železnico, 
ko sta ga napadli dve zamaskirani osebi, 
ga polili z belilom in fizično obračunali z 
njim. Igralec in pevec je utrpel zlom reber 

in bil prepeljan v bolnišnico. Policisti že obravnavajo kaz-
nivo dejanje iz sovraštva in iščejo zločinca.

Napadli igralca Jussieja Smolletta

V starosti sedeminšestdeset let je umrl 
legendarni pevec R&B osemdesetih 
in devetdesetih let prejšnjega stole-
tja James Ingram. Vzrok smrti ni znan, 
mediji pa poročajo, da je bil zvezdnik več 
let bolan. Dvakratni grammyjev zma-

govalec in dvakratni nominiranec za oskarja je zaslovel 
s pesmijo Baby, Come to Me, ki je izšla v duetu s Patti 
Austin leta 1982. Leta 1990 je izdal pesem I Don’t Have 
the Heart, posnel pa je še številne druge uspešnice.

Poslovil se je pevec James Ingram

Tuji mediji namigujejo, da sta triindvaj-
setletna filmska producentka Noor 
Alfallah in oseminosemdesetletni igra-
lec Clint Eastwood par. Kljub temu da 
sta bila opažena skupaj na večerji, pa je 
Noor zanikala, da sta v zvezi. »Nisva v 

razmerju. Smo družinski prijatelji. Moja starša sta bila 
tam, prav tako tudi drugi prijatelji,« je povedala Noor, ki 
je bila pred tem v zvezi s pevcem skupine Rolling Stones 
Mickom Jaggerjem.

Sta Noor in Clint nov par?

VRTIMO GLOBUS

A. B., N. R.

P
red kratkim nam 
je Janez Bratovž v 
svoji restavraciji JB 
v Ljubljani pred-
stavil svojo drugo 

kuharsko knjigo. Med pova-
bljeni smo opazili zanimi-
ve obraze, tudi iz Gorenj-
ske. Namreč knjiga ne vse-
buje le receptov in tako v 
njej spoznamo tudi recimo 
Gregorja Šlibarja iz Kovor-
ja pri Tržiču, njegovo kme-
tijo, koruzo, polento. Sreča-
li pa smo tudi Jano Jovanov-
sko in Karmen Kozjek, dve 
od treh dam, ki sta recepte 
kuharskega mojstra dobili 

pred objavo v preizkušnjo. 
Kozjekovo smo lahko spre-
mljali v enem izmed prete-
klih televizijskih kulinarič-
nih šovov MasterChef Slo-
venija. Predstavitev je pove-
zovala Ula Furlan.

Sončna sobota pa je raz-
veselila udeležence 17. 
humanitarnega veleslalo-
ma »Lions Ski Open«, ki ga 
organizira Lions klub Bled 
Golf. Več kot petdeset se jih 
je spustilo po progi, tekmo-
vali so skupinsko za preho-
dni pokal ali pa posamično, 
vsi za dober namen. Po kon-
čani tekmi je sledilo družen-
je, želodčke sta pogrela jeda-
ča in topel čaj, srca pa zabav-
ni program, ki so ga najprej 

pripravili mladi talenti iz 
Studia Osminka, nadaljeval 
pa DJ Pero. Svoje najljubše 
hite so zapeli Ema Štefelin 
in Tim Vogelnik iz Radovlji-
ce ter Stella Ažman z Bleda. 

Kot vsak Lions dogodek, je 
imel tudi ta poglavitno dob-
rodelni namen, in sicer so 
sredstva, zbrana s prodani-
mi vstopnicami in preko sre-
čelova, podarili trem ustano-
vam, med katerimi je tudi 
Vidim cilj, organizacija, ki 
pomaga družinam s slabovi-
dnimi otroki, njihov vodja pa 
je slepi športnik Alen Kobi-
lica. Peščica teh se je ude-
ležila smučanja v Kranjski 
Gori, saj jim Lionisti priskr-
bijo vozovnice. Nasmeh na 

njihovih obrazih je pokazal, 
da so preživeli krasen dan.

Loški Lionsi pa vas jutri zve-
čer vabijo na dobrodelni kon-
cert v športno dvorano na Trati 
v Škofji Loki, kjer boste lahko 
prisluhnili priljubljenim Pri-
farcem, nastopil bo Andraž 
Hribar in pa tudi domačini: 
Raubarji ter Hozentregarji. 

Ob novem letu smo ljudje 
polni dobrih namer in zao-
bljub. Vsemu bomo kos pa 
je naziv akcije Radia Gorenc, 
kjer so poslušalci določili in 
izbrali, s kakšnim izzivom 
naj se soočijo njihovi mode-
ratorji. In prva bo na vrsti 
Janja Budič že jutri, ko bo 
ob 9.30 zaplavala v Blejsko 
jezero v Mali Zaki. 

ZA DOBER NAMEN
Po receptih iz nove kuharice, ki nosi ime Janeza Bratovža in njegove restavracije, je že kuhala bivša 
masteršefovka. Kranjska Gora je gostila blejske Lionse, na dobrodelni koncert vabijo tudi loški, radijka 
Janja Budič pa bo jutri zaplavala v Blejskem jezeru.

Karmen Kozjek in Jana Jovanovska, ki se je spominjamo iz 
kulinaričnega šova MasterChef Slovenija / Foto: A. B.

Grega Šlibar iz Kovorja pri Tržiču in Gorazd Trušnovec, 
urbani čebelar iz Ljubljane / Foto: A. B.

Pevci iz Studia Osminka so marsikoga med gosti pustili 
brez besed. Peli so kot šolani pevci. / Foto: Tina Dokl

V Kranjski Gori med damami na skrajni levi tudi hrvaški 
Lions guverner Dražen Melčić / Foto: Tina Dokl

Miha Teran, Zvonko Belič, lanski predsednik LK Bled Golf, 
Marko Kuliš, predsednik gorenjskih Lionsov, s hčerko in 
Karmen Vidmar / Foto: Tina Dokl

Izid veleslaloma so spremljali tudi (z leve): Vanja Hvala iz 
LK Vogersko, Tone Prosenc iz LK Ljubljana in Tjaša Andree 
Prosenc, nekdanja umetnostna drsalka, iz LK Ljubljana. 

V plesni predstavi Sneguljčica in sedem grehov 
nastopata tudi Kranjčanka Ana Belčič in Vesna Jelševar 
iz Zagorja ob Savi. / Foto: A. B.
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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 Nazorjevi ulici 1 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: 8. 3., KOPALNI TOPOLŠICA: 4.3., MADŽARSKE TOPLICE: 
7.–10. 2., S PUSTOVANJEM: 28. 2.–3. 3., STRUNJAN: 10.–13. 3., 
BERNARDIN: 25.–28. 3., LENDAVA: 10.–13. 3., BANJA VRUČICA 
S TERAPIJAMI: 14.–21. 3., UMBRA IN ASSISI: 29.–31. 3., MORJE: 
DUGI OTOK, OREBIĆ, LASTOVO. www.rozmanbus.si

Pustni karneval v
Benetkah

Korzika

Azurna obala

                                
El Mercato Central, Barrio del Carmen, Agora...    

Vaš dan za Dan žena
razvajanje brbončic

Ogled tovarne BMW
v Münchnu

Sejem Lov in ribolov
v Salzburgu

2. 3., 1 dan

11. 4.,  4 dni

28. 2., 4 dni

5. 4., 4 dni

9. 3., 1 dan

22. 3., 1 dan

23. 2., 1 dan

 38,00

 329,00

209,00

 457,00

  45,00

82,00

45,00

od

od

od

  od

od

od

EUR

EUR

EUR

 EUR

  EUR

EUR

EUR

Valencija

Ajaccio, Bonifacio, Bastia

cvetoče mimoze in citrusi

                                
Vezuv, Positano, Amalfitana, Marino Grande, Anacapri...    

27. 3., 5 dni
 319,00

 EUR

Sončni otok Capri, Pompeji, Amalfi

www.alpetour.si

od

Kranj: 04/20 13 222,  Radovljica: 04/53 20 445,

 Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Tržič: 04/59 63 280        

Šk. Loka: 04/51 70 305, 
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                  PETKOVA PRIREDITEV 

                       Izvaja: Lutkovno gledališče Kranj   
                   RDEČA KAPICA 

                        Petek, 1. februarja 2019, ob 17.30 uri 
                      OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
                  SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Lutkovno gledališče Ljubljana  
                   SOVICA OKA   

                                     Sobota, 2. februarja 2019, ob 10. uri  
                     Prešernovo gledališče Kranj 
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Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom UGODNOSTI 
ZA LETNE NAROČNIKE, ki je bila objavljena v Gorenjskem gla-
su, 15.  januarja 2019, so: 1. nagrado, vzglavnik Slovenska poste-
lja, dobi Milka Ribnikar iz Preddvora; 2. nagrado, knjigo Melan-
da Marija Pergar iz Šenčurja; 3. nagrado, knjigo Melanda Jože 
Cimperman iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Prireditve ob kulturnem prazniku
Radovljica – V sredo, 6. februarja, bo ob 19. uri v Baročni 
dvorani Radovljiške graščine proslava ob slovenskem kultur-
nem prazniku. Sodelovali bodo sopranistka Mojca Bedenik 
in Akustična skupina Artistik. Z recitacijami bo večer pope-
stril Anže Zevnik, program bo povezovala Maja Tekavec.

Škofja Loka – Osrednja občinska prireditev v počastitev slo-
venskega kulturnega praznika bo v večnamenskem prostoru 
OŠ Ivana Groharja v četrtek, 7. februarja, ob 18. uri.

Kamnik – Prireditev v počastitev slovenskega kulturnega pra-
znika bo v četrtek, 7. februarja, ob 18. uri v Veliki dvorani Doma 
kulture Kamnik. Slavnostni govornik bo župan Občine Kamnik 
Matej Slapar. Umetniški program prireditve bodo pripravili di-
jaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik in ga 
naslovili Domovina, ne beži, ostani pri meni. Zbrane bosta na-
govorila tudi ravnateljica Gimnazije in srednje šole Rudolfa Ma-
istra Kamnik Bernarda Trstenjak in direktor Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger.

Medvode – V počastitev slovenskega kulturnega praznika bo 
v četrtek, 7. februarja, ob 19. uri v Kulturnem domu Med-
vode potekala osrednja občinska prireditev. Sodelujejo glas-
bena skupina Orkestrada, Studio za svobodni ples in Janez 
Vencelj; slavnostna govornica bo Maša Kavčič, prejemnica 
Severjeve nagrade. Po prireditvi bo družabno srečanje v Klu-
bu Jedro.

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: 
danes, v petek, 1. februarja, ob 17.30 petje ljudskih pesmi; v 
ponedeljek, 4. februarja, ob 9.30 predstavitev joge, ob 18. 
uri predstavitev knjige Tomaža Kukovice Voltanove hčerke. 
Cerklje: v ponedeljek, 4. februarja, ob 17.30 telovadba za pro-
žno telo. Šenčur: v sredo, 6. februarja, ob 8.30 telovadba 
za prožno telo. Preddvor: v soboto, 9. februarja, ob 10. uri 
gozdna terapija, namen srečanja je poglobiti čutenje sebe in 
narave. Obvezne so prijave na tel. 041 724 134 ali na e-na-
slov: mck-prijava@luniverza.si.

3. Zaposlitveni sejem
Jesenice – Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Coworking 
Center Plavž, Informacijska točka Europe direct Gorenjska v 
sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveni-
ji organizirajo 3. Zaposlitveni sejem, ki bo potekal v četrtek, 
7. februarja, med 13. in 16. uro v Kolpernu na Stari Savi. Rde-
ča nit dogodka je kampanja EU SI ti, s katero po slovenskih 
mestih predstavljajo številne prednosti Evropske unije in 
spodbujajo temeljno debato o EU – njenih vrednotah, soli-
darnosti, strpnosti ali aktualnih evropskih temah v regijah.

IZLETI

Pohod na Struško-Belsko planino
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor vabi na pohod v torek, 5. februarja, na Struško-
-Belsko planino. Iz Preddvora bo odhod ob 8. uri. Izhodišče 
je Dom Pristava v Javorniškem Rovtu.

Pohod na Rožco in Klek
Kranj – PD Iskra Kranj vas vabi na zimski obisk enega lepših 
predelov Karavank, na Rožco in Klek, v soboto, 9. marca. Vzpo-
na bo do tri ure, nekaj manj sestopa/smučanja, skupaj pet ur. 
Če kdo ne bi želel opraviti celotne poti, bo lahko počakal na 
Rožci ali na Jeseniški planini in si s tem skrajšal pot. Odhod 
z lastnim osebnim prevozom izpred parkirišča pri Mercatorju 
na Primskovem bo ob 7.30. Prijave, vplačila: v pisarni društva 

ob sredah med 17. in 18. uro ali na TRR društva; informacije pri 
vodnikih: Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, 040 255 163; 
Breda Pirc, bredapirc@gmail.com, 051 397 040.

OBVESTILA
Javni posvet o prevozih
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in CIPRA 
Slovenije vabita na javni posvet Z busom ali avtom? – Z mla-
dimi o nočnih prevozih in javnem potniškem prevozu na 
osrednjem Gorenjskem. Posvet bo v sredo, 6. februarja, med 
12.30 in 14. uro v Šolskem centru Kranj. Več informacij na 
info@ctrp.kranj.si; GSM: 040 733 344 ali www.ctrp-kranj.si.

Zbor članov društva invalidov
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča, da bo 
v petek, 15. februarja, ob 11. uri zbor članov v gostišču Mayer 
v zborni sobi na Glavnem trgu 16 v Kranju. Prijava je možna 
do 12. februarja v pisarni društva. Info. vsak torek in četrtek 
od 15. do 17. ure v pisarni MDI Kranj na telefon 04 20 23 433.

Kegljanje na vrvici
Kranj – Vse društvene člane in druge upokojence, ki želijo 
postati člani Društva upokojencev Kranj, vabijo, da se prid-
ružijo novi športno-rekreacijski sekciji kegljanja na vrvici. 
Prijave v tajništvu, info.: Jože Mrgole, tel. 031 649 460.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 2. februarja, v Dom krajanov Primskovo na prou-
čevanje Svetega pisma s temo Sedem pečatov ob 9. uri ter 
predavanje O mačkah in ljudeh ob 10.30.

RAZSTAVE
Razstava Sonetni venec
Kranj – Odprtje razstave Sonetni venec Franceta Prešerna z 
ilustracijami Mihe Maleša bo v torek, 5. februarja, ob 18. uri 
v pritličju Knjižnice Globus. O umetniku bosta spregovorili 
zgodovinarka Breda Ilich Klančnik in umetnikova hči Travica 
Maleš Grešak.

Cajne, koši, peharji, košare
Milje – V torek, 5. februarja, bo ob 17. uri v Hiši čez cesto Pr' 
Franč na Miljah 11 pri Kranju odprtje razstave pletarskih izdel-
kov. Hkrati bo prikaz te tradicionalne domače obrti. Razstava 
s prikazom bo odprta še v četrtek, 7. februarja, od 16. do 18. 
ure. Pri predstavitvi bodo zbirali tudi prijave za tečaj. Skupine 
se za ogled ali tečaj lahko prijavite na tel. 031 681 073.

Razstava del Ivana Erbežnika
Kranjska Gora – V četrtek, 7. februarja, od 16. do 19. ure iz 
Gornjesavskega muzeja Jesenice vabijo v Liznjekovo do-
mačijo v Kranjski Gori na ogled razstave likovnih del Ivana 
Erbežnika (1881–1960), ki je med drugim ilustriral tudi pove-
sti o Kekcu mladinskega pisatelja Josipa Vandota. Večer se 
bo nadaljeval v Knjižnici Kranjska Gora, kjer bo ob 19.30 o 
liku Kekca in pisatelju spregovoril dr. Miran Hladnik.

Razstava o Janezu Potočniku
Jesenice – V petek, 8. februarja, med 10. in 14. uro bo v Gale-
riji Kosova graščina na ogled razstava o kroparskem slikarju 
Janezu Potočniku (1749–1834). 

PREDSTAVE
Na kmetih
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled abonmajske predstave 
Na kmetih, komedije v izvedbi Gledališča Zarja Celje, jutri, 
v soboto, 2. februarja, ob 19.30 uri v Domu krajanov Visoko. 
Info. in rezervacije vstopnic: 040 99 77 92.

Zvezdica Zaspanka
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled otroške predstave Zvez-
dica Zaspanka v izvedbi KUD-a Predoslje jutri, v soboto, 2. 
februarja, ob 10. uri v Dom krajanov Visoko. Info. in rezerva-
cije vstopnic: 040 99 77 92.

Muzikal Levji kralj
Bled – Danes, v petek, 1. februarja, ob 18. uri ter jutri, v so-
boto, 2. februarja, ob 19. uri bo v Festivalni dvorani muzikal 
Levji kralj.

Preddvor – V Preddvoru bodo februarja z več dogodki proslavi-
li slovenski kulturni praznik. Že drevi ob 19. uri bo v kulturnem 
domu v Preddvoru pogovorni večer z gosti, ki bodo v letu 2019 
skrbeli za kulturni utrip Preddvora. Sogovorniki bodo: Josip 
Ekar, predsednik KD Matija Valjavec Preddvor, Miha Rozman, 
predsednik Folklornega društva Preddvor, Sonja Puzin, zboro-
vodkinja vokalne skupine Plamenke, Franci Guček, predsednik 
likovnega društva Preddvorski samorastniki, predstavnik na-
stajajočega župnijskega kulturnega društva in Ernesta Koprivc, 
direktorica preddvorskega Zavoda za turizem. Posebna gosta 
pa bosta še Janja Rehberger, kulturna menedžerka in direk-
torica zavoda za kulturne dejavnosti Smejmo se, ter Boštjan 
Perovšek, doma v Mačah, mednarodno uveljavljen glasbenik 
in univerzitetni predavatelj. V četrtek, 7. februarja, bo ob 18. 
uri kulturna prireditev v glasbeni učilnici Osnovne šole Matije 
Valjavca v Preddvoru, v kulturnem domu v Preddvoru pa ob 
20. uri koncert Slovenskega okteta. V soboto, 9. februarja, ob 
19. uri bo v dvorani kulturnega doma v Preddvoru gostoval 
pesnik in kmetovalec, mož in oče petih otrok, prostovoljec in 
dobrotnik v župniji Podbrezje, kulturni delavec in mnogim 
srčen prijatelj Milan Debeljak. Dne 21. februarja ob 19. uri bo 
posmrtno življenje v različnih verah in kulturah tema pogovor-
nega večera domačega župnika Branka Setnikarja z gostom 
Andrejem Meletom. V soboto, 2. marca, ob 19. uri pa se bo 
Ivka Sodnik o romanju kot čiščenju telesa in duha pogovar-
jala z znanima preddvorskima romarjema dr. Vladimirjem 
Žumrom in Miranom Zadnikarjem. 

Prešerno v Preddvoru
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ZAHVALA

V 83. letu se je od nas poslovil mož, ata, stari ata, brat, stric  
in bratranec

Rudolf Bobnar
iz Vogelj

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem ter va-
ščanom za vsa izrečena sožalja, cvetje, sveče in sv. maše. Posebna 
zahvala pogrebnemu podjetju Navček, hvala tudi g. patru Andre-
ju Piršu. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi
Voglje, 10. januarja 2019

ZAHVALA

V 96. letu nas je zapustila naša draga

Danijela Seme
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje in 
sveče. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v ljube-
čem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Stražišče, januar 2019

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

ZAHVALA

V 96. letu starosti nas je zapustila naša draga 

Kristina Valjavec
roj. Miklavčič, Oreškova mama s Trstenika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in vsem,  
ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani in kakorkoli pomagali.  

Hvala g. župniku Branku Balažicu za opravljen obred, pogrebni službi Navček,  
pevcem in nosačem. Posebna zahvala dr. Ravniharjevi za vso skrb in pomoč.  

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni
Trstenik, januar 2019

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

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

V TRŽIČU oddam stanovanje primerno 
za delavce - samce, mesečna najemni-
na 150 EUR, stanovanje je opremljeno 
s skupno kuhinjo in posteljami ter ko-
palnico, tel.: 00387/619-699-41 
 19000284

HIŠE
PRODAM

DELAVNICO in hišo v Strahinju pri 
Naklem, tel.: 031/624-845 19000290

POSESTI
PRODAM

SONČNO parcelo v Bašlju (Rade Kon-
čar), zazidljiva, 700 m2, cena 85 EUR/
m2, tel.: 04/25-26-860, 041/816-
528 19000264

KUPIM

ZAZIDLJIVO parceli v občini Preddvor 
- Bela - Nova vas, tel.: 031/662-446  
 19000257

PRIBLIŽNO 7 HA mešanega gozda, 
na območju Gorenjske, tel.: 041/499-
955 19000271

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Ibiza 1.2 TSi, letnik 2017, ko-
vinska barva, 30.900 km, 5 vrat, 
vsa možna oprema, kot nova, tel.: 
041/543-876 19000255

SEAT Cordoba 1.6, letnik 2006, 
92.000 km, zelo lepo ohranjen, 
1. lastnik, sinje modre barve, tel.: 
041/427-292 19000296

SUZUKI Jimny, letnik 12/2006, 
121.000 km, sive matelne barve, 
serv. knjiga, cena 5.800 EUR, tel.: 
041/816-528 19000263

VW Polo 1.4, 1. lastnik, 50.200 km, 
letnik 2010, tel.: 04/20-28-373 
 19000269

VW Polo, letnik 2000, registriran 
do septembra 2019, ugodno, tel.: 
041/320-762 19000298

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 19000274

SUHA bukova drva, tel.: 041/652-
801 19000258

SUHA jesenova drva, Goriče 24, tel.: 
041/711-866 19000259

SUHA bukova, razžagana drva, goz-
darski traktor goseničarja Gorje, tel.: 
031/561-707 19000266

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

2 SONČNA kolektorja, stara izvedba, 
nerabljena, še v embalaži ter star, še 
delujoč gorilec, tel.: 040/524-133 
 19000294

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 19000280

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19000247

OBLAČILA  
IN OBUTEV
PODARIM

MOŠKA oblačila, št. XL, tel.: 040/524-
133 19000295

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE mucke, tel.: 04/25-11-364, 
031/846-674 19000267

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Čirče nudi ugodno olja, 
antifriz, dele za obnovo motorjev, stekla 
za kabine, kardane, LED luči. Agroizbi-
ra Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000 Kranj, tel.: 04/23-24-802  
 18003838

NAKLADALKA Europa 17, cisterna 
3200, BCS rotacijska 250, zgrabljalnik 
Sip 350, pajek, tel.: 041/547-994  
 19000285

TRAČNI obračalnik Sip 220, novejši, 
tel.: 041/620-824 
 19000261

V AGROIZBIRI Prosen Čirče vam nu-
dimo najcenejše akumulatorje s 3 letno 
garancijo in brezplačno montažo. Agro-
izbira Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 
17, 4000 Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18003837

VITLO Uniforest 5 T, elektro-hidravlič-
ni, ugodno, tel.: 031/286-461 
 19000297

KUPIM

FREZAR za sadje in surovino, tel.: 
04/25-11-364, 031/846-674 
 19000268

TRAKTOR in njegove priključke, v ka-
teremkoli stanju, tel.: 031/284-917  
 19000251

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA jabolka, ugodno, tel.: 
041/858-149 19000226

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BREJI kozi, sanjske pasme, tel.: 
04/51-24-365 19000262

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
031/803-521 19000293

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 
 19000277

KUNCA, starega 9 mesecev, rjave bar-
ve, tel.: 051/819-044 19000272

OVNAČI - lisci, samec in 2 samički, 
stari 8 mesecev, za nadaljnjo rejo, tel.: 
031/275-186  
 19000256

PAŠNE telice, stare 20 mesecev, za 
zakol ali rejo, tel.: 041/211-602 
 19000270

KUPIM

14 DNI starega teleta simentalca ali 
križanca, tel.: 040/215-667 19000283

BIKCA simentalca, st. do 10 dni. 
041/503-623 19000301

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke. Kogler Franz A. d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 19000276

SLAMO v balah, tel.: 041/841-632  
 19000265

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V DOMU oddiha Slepih in slabovidnih 
na Okroglem iščemo natakarico, lahko 
tudi upokojenko za strežbo hrane in pi-
jače. Delo se pretežno odvija ob viken-
dih. ZDSSS, Groharjeva 2, Ljubljana, 
tel.: 01/47-00-213, 030/928-065 
 19000292

DELO dobi kuhar - picopek in oseba za 
pomoč v strežbi. Gostilna Logar, Igor 
Logar s.p., Hotemaže 3/a, Preddvor, 
tel.: 041/335-979 19000300

XXL Transport, redno zaposli več vo-
znikov s C in E katergorijo za prevoze 
na relaciji Italija - Avstrija. Plačilo je na 
dnevnico. Univerzalna Logistika d.o.o., 
Zbilje 4 c, Medvode, tel.: 031/668-
610 19000252

ZAPOSLIMO sodelavca v pralnici, 
skladišču in servisu tovornih vozil. Za-
željeno osnovno znanje z računalni-
kom. Štempihar Slavko s.p, Poslovna 
cona A12, Šenčur, prošnje pošljite na: 
slavko@stempihar-trans.si ali pokličite, 
tel.: 041/484-041 19000299

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 

Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.  
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.  
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli  
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

112 strani
format: 
132 x 193 mm
mehka vezava
cena:

Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 
v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si. Če ga naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

PLODOVISTORŽI

Mnogo dreves oblikuje opazne, zelo značilne plodove, s 
pomočjo katerih jih lahko zanesljivo prepoznamo. Tudi  
ko so listi že odpadli, plodovi pogosto še vedno visijo na 
drevesu, tako da z njihovo pomočjo lahko določimo,  
kateri vrsti drevo pripada.

Semena iglavcev dozorijo v storžih. Zelo pogosto so ti  
oleseneli in imajo za vrsto značilno obliko. Ravno po obliki 
storžev drevo lahko dobro prepoznamo. Obstajajo pa tudi 
vrste, kot je na primer navadni brin (stran 93), ki imajo  
jagodaste storže.

navadna pavlovnija,  
stran 60

enovrati glog, stran 24

veliki pajesen, stran 80

navadni gaber,  
stran 39

navadni jadikovec,  
stran 26

javorolistna platana, stran 72

črna murva, stran 37

navadni nagnoj, 
stran 35

beli javor, stran 57

ameriški klek, stran 91

navadni macesen, 
stran 101

navadna smreka, 
stran 94

mamutovo drevo, stran 92

duglazija, stran 97

libanonska 
cedra,  
stran 100

kanadska čuga, 
stran 96

metasekvoja,  
stran 99

nutkanska pacipresa, 
stran 90

rdeči bor, stran 102

Listi  
v naravni  
velikosti
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ISBN 978-961-7031-23-2   14,90 €
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vzporedno 
žilnat

dolgopecljat

globoko 
izrobljen

Listi v naravni  
velikosti
Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto. Ta vodnik  

po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v njihovi naravni velikosti.  

Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli v naravi. 

Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

• 64 vrst listavcev in iglavcev v gozdovih, parkih in vrtovih

• pomembne značilnosti, navedene neposredno ob fotografijah

• dodatne fotografije, ilustracije in zanimivosti, ki jih je  

vredno vedeti

• dodatno: plodovi in storži

List položite na sliko  
v knjigi, ga neposredno 
primerjajte z njo in 
vrsto hitro ter zanesljivo 
določite.
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V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina
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 Rezultati 9. krog – 30. januar 2019
6, 17, 19, 25, 26, 35, 39 in 11

Loto PLUS: 3, 6, 17, 20, 26, 27, 33 in 23
Lotko: 9 8 2 7 9 4

Sklad 10. krog za Sedmico: 620.000 EUR
Sklad 10. krog za PLUS: 130.000 EUR
Sklad 10. krog za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

V majhen in dinamični  
kolektiv vabimo monterja  
notranjih vrat in mizarja za 

delo v proizvodnji  
notranjih vrat (m/ž). 

Lestur proizvodnja d.o.o., 
Klanec 35 a, Komenda, 

041/679-205,  
info@lestur-vrata.si



PRODAJALCI visoko cenovnih arti-
kov pozor! Za najprestižnejši projekt 
Temeljnih dokumentov slovenstva, 
zaposlimo enega visoko motivirane-
ga predstavnika. Posredništvo Zdene 
Brovč s.p., Zminec 127, Šk. Loka, 
040/304-270  
 19000218

IŠČEMO novo sodelavko v frizerskem 
salonu. Tea Rakef, s. p.,  Bizantova c. 9, 
Medvode, tel.: 040/848-521  
 19000222

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  
 19000275

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19000200

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 
 19000279

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19000151

OBREZOVANJE in podiranje sadnega 
in okrasnega drevja, z odvozom obre-
zanega vejevja. Vincencij Šubic, s. p., 
Zg. Bitnje 141, Žabnica, tel.: 051/413-
373  
 19000289

POLAGANJE vseh vrst keramike in 
kamna, vgradnja stavbnega pohištva, 
kompletna obnova stanovanj - hitro in 
ugodno! Matej Kenda s.p., Žiganja vas 
63, Križe, tel.: 041/520-449  
 19000291

REZ in zaščita sadnega drevja. Branko 
Gašperšič s.p., Šorlijeva ulica 19, 4000 
Kranj, tel.: 040/993-406  
 19000288

SANACIJE,  obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 19000148

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 
 19000273

ŽE 23  LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B d.o.o., Adergas 13, Cerklje - iz-
vajamo vse od temeljev do streh, not-
ranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 19000019

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 19000281

RAZNO
PRODAM

LESENO zložljivo kozo za žaganje 
drva, kotno brusilko Bosch, varilni apa-
rat, tel.: 031/254-639 19000286

MASAŽNO mizo, nerabljeno in šivalni 
stroj Bagat v omarici, tel.: 031/516-
106 
 19000287

IŠČEM

KMEČKO peč za prestavitev v staro 
hišo, zeleno, tel.: 041/409-904 
 19000260

STARE nedelujoče pralne stroje, raču-
nalnike, klime, pipe, železo, odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-956 
 19000031
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OSMRTNICA

Poslovil se je 

Stane Stare 
iz Stražišča 

Pogreb bo danes, 1. februarja 2019, ob 13. uri na pokopališču  
v Bitnjah. Od pokojnika se lahko poslovite od 10. ure dalje.

Maša in Aljaž

ZAHVALA

V 62. letu nas je po dolgotrajni in kruti bolezni zapustila naša 
žena, mami, sestra, babi, teta in sestrična

Alenka Perčič
roj. Zorman, p. d. Jurjovčeva Lenčka

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sose-
dom za podarjene sveče, cvetje in darovane svete maše, kot tudi 
za molitve in denarno pomoč. Hvala vsem za izrečena sožalja. 
Hvala nosačem, g. Marenku in g. Gučku za lep pogrebni obred. 
Iskrena hvala tudi cerkvenim pevcem za čudovito petje, Sloven-
skemu društvu Transplant in pogrebni službi Pogrebnik Dvorje.  
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in 
jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: mož Slavko, hči Sabina in sin Gašper z družinama, 
sestra Tatjana in sestrična Mirjana z družinama, vnuki Aleš, 
Maja in mali Matic
Cerklje, 20. januarja 2019

Srce sem Ti dal,
sedaj brez
sem ostal. 

ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustila naša draga 

Marjeta Pucelj 
iz Adergasa

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter svete 
maše. Hvala osebju DSO Tuhelj in Preddvor, bolnišnicama Jese-
nice in Golnik za zdravstveno pomoč in podporo ob njeni bolez-
ni. Posebna zahvala gospodu Petru Miroslaviču in Slavku Kalanu 
za ganljivo opravljen pogrebni obred. Hvala tudi gospe Mimi in 
Francki, domačim pevcem, mežnarju, nosačema in Pogrebniku 
Jeriču ter seveda vsem, ki ste se kljub slabemu vremenu poslovili 
od nje in jo pospremili na njeno zadnjo pot. 

Žalujoči vsi njeni
Adergas, 23. januarja 2019

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

Vse mine, samo spomin ostane.

Poslovili smo se od 

Mavra Jerkiča
arhitekta in urbanista

Imeli smo ga radi in pogrešali ga bomo.

Žena Jerica

ZAHVALA

V 81. letu starosti se je poslovila od nas draga žena, mama, babica, 
prababica, sestra, teta, sestrična in tašča

Ana Prosen
roj. Benda, po domače Koščova mama

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. Po-
sebno zahvalo izrekamo g. župniku Jerneju Marenku za obisk na 
domu in lepo opravljen pogreb ter sv. mašo, sosedi Vidi za mo-
litve. Hvala pogrebni službi Jerič ter pevcem CMPZ Lahovče za 
petje ob odprtem grobu in pri sv. maši.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v ljubečem 
spominu.

Žalujoči: mož Franc, sinova Marko in Boštjan z družinama, hčer-
ka Lidija z družino, sestra Slavka in ostalo sorodstvo
Cerkljanska Dobrava, 26. januarja 2019

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

OSMRTNICA

Zdaj pa ostane vera, upanje, ljubezen, to troje; 
največja med temi pa je ljubezen. 
(1 Kor 13,13) 

Svojo zemeljsko pot je 29. januarja 2019 sklenil naš ljubljeni mož, 
oče, dedi, sin, brat, tast in prijatelj

Marjan Bajt
z Orehka pri Kranju, rojen 1. januarja 1949 v Žireh

Od njega se bomo poslovili v soboto, 2. februarja 2019, ob 12. uri 
na pokopališču v Zgornji Besnici. Žara bo na dan pogreba od  
9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 
V njegovem imenu se hvaležno odpovedujemo cvetju in svečam v 
korist človekoljubne organizacije.

Njegovi

Umreti mora človek:
človeštvo ne, živi
naprej skozi rodove,
kar človek zanj stori.
(France Prešeren,  
prevod iz nemščine Kajetan Kovič)

Sporočamo žalostno vest, da je umrl

Andrej Babič
(1923–2019), častni občan Mestne občine Kranj

Izteklo se je življenje velikega moža, ki se ga bomo spominjali po zaslugah za ohranjanje 
zgodovinskega spomina na polpreteklo zgodovino in za krepitev domoljubja  
ter predstavlja nedvomno enega najbolj žlahtnih promotorjev mesta Kranj. 

Svojcem izrekamo iskreno sožalje. 

Mestna občina Kranj 
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Anketa

Slavko Bjelokapić, Kranj:

»Sem jo že kupil in nalepil, 
in sicer že decembra, saj to 
opravim skupaj z registracijo 
vozila. Ne vem, ali je cena vi-
soka ali ne, pravijo pa, da so 
slovenske vinjete najdražje v 
Evropi.«

Maja Krejan, Kranj:

»Kupila sem jo že pred tedni. 
Mislim, da bi bile vinjete lah-
ko cenejše, je pa sistem sicer 
boljši od tistega prej. Želim 
si, da bi denar od vinjet zares 
porabili za gradnjo cest, ne 
pa drugo.«

Nermin Korlat, Kranj:

»Kupil sem jo kakšen teden 
nazaj. Da imamo vinjete, se 
mi zdi odlično, saj plačaš 
enkrat, potem pa se lahko 
po avtocesti voziš neome-
jeno. Cena vinjete je pa pač 
takšna, kot je.«

Nisad Kaltak, Železniki:

»Vinjeto bom letos še kupil. 
Sistem se mi zdi dober, saj 
se eni ljudje res veliko vozijo 
in prihranijo na ta način. Če 
imaš denar za vzdrževanje 
vozila, ga moraš imeti tudi 
za vinjeto.«

Neža Rozman

Od danes naprej so v veljavo 
stopile nove vinjete. Mimoi-
doče smo povprašali, če so 
nakup nove že opravili pred 
tedni ali čakajo na zadnji tre-
nutek, predvsem pa, kakšno 
je njihovo mnenje o sistemu 
vinjet in o njihovih cenah.

Foto: Tina Dokl

Ste že nalepili 
novo vinjeto?

Dušan Tasič, Kranj:

»Kupil sem jo v začetku tega 
tedna, kupiti moram še av-
strijsko, saj veliko potujem 
tudi tja. Glede na kilometre 
avtocest, ki jih imamo, se 
mi zdi, da je naša vinjeta kar 
draga.«

info@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Večinoma bo oblačno s padavinami. Danes popoldne se bo 
meja sneženja dvignila nad 1300 metrov nadmorske višine, 
ponekod v zaprtih dolinah pa lahko sneži dlje časa. Jutri bo 
oblačno in deževno, popoldne lahko ponekod sneži. V nedeljo 
bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo plohe.

Neža Rozman

Kranjska Gora – Jezero Jasna 
pozdravlja obiskovalce Tri-
glavskega narodnega parka 
in je eno ključnih območij 
turistične in naravne ponud-
be občine Kranjska Gora. 
Zdaj je obrežje jezera pri-
dobilo še obnovljen objekt, 
ki je sicer na tem mestu že 
stal, a ni imel določene vse-
bine, s tem pa kazal na sla-
bo upravljanje turistične in-
frastrukture. Danes v objek-
tu lahko najdemo osem bu-
tičnih apartmajev, ki deluje-
jo tudi kot galerija pohištva 
mladih slovenskih obliko-
valcev, ponujali pa bodo tudi 
številne druge vsebine, kot 
so digitalna, hrupna in sve-
tlobna detoksacija. 

Odprtja se je udeležil tudi 
minister za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek, saj je ministrstvo 
poleg Občine Kranjska Gora 
in drugih pristojnih institu-
cij veliko pripomoglo k revi-
talizaciji tega območja in iz-
peljavi projekta obnove, pri-
spevalo je kar 200.000 evrov 
od celotne 3,2-milijonske in-
vesticije. Počivalšek je pove-
dal, da se mu takšne 'male' 
gospodarske zgodbe, kot 
je ta na Jasni, zdijo zelo 

pomembne, saj je 99,7 od-
stotka podjetij v Sloveniji 
malih ali srednjih velikosti, 
ta pa ustvarijo kar 75 odstot-
kov vseh dohodkov. Projekt 
Resort Jasna pa bo zagotovo 
pripomogel tudi k bolj zele-
ni, aktivni in varni Sloveniji, 
h kateri ministrstvo stremi.

Prenovo objekta je pozdra-
vil tudi Janez Hrovat, kranjs-
kogorski župan, ki je dejal, da 

je bila obnova le še en kamen-
ček v mozaiku, ki je manjkal 
na Jasni, ki je bila ena prvih 
točk na programu dela občin-
ske uprave. »Resort Jasna je 
primer, da moramo v Kranj-
ski Gori nivo storitev dvigniti 
na višjo raven,« je še povedal 
Blaž Veber, direktor Turizma 
Kranjska Gora.

Pri obnovi so upošteva-
li želje lokalne skupnosti in 

odprli kavarno, ki že obratu-
je, v naslednjih dneh bodo 
odprli tudi apartmaje, je po-
vedal Dominik S. Černjak, 
direktor družbe Alpe Adria 
turizem in kamping, ki je 
tudi investitor. Objekt je do-
živel energijsko sanacijo, v 
skladu s sožitjem z naravo 
pa se ogrevajo le na drva in 
vodo, izoliran pa je z domačo 
slovensko ovčjo volno.

Prenovili objekt ob Jasni
Po trinajstih letih je obrežje ob jezeru Jasna zadihalo v novi podobi – odprli so prenovljen del obrežja, 
na katerem stoji gostinsko-turistični objekt Resort Jasna.

Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat, Dominik S. Černjak in minister Zdravko 
Počivalšek ob odprtju Resorta Jasna / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Zaposleni v poštnem 
prometu na Pošti Sloveni-
je se pripravljajo na izved-
bo opozorilne stavke. Oba 
reprezentativna sindikata, 
Sindikat poštnih delavcev in 
Sindikat delavcev prometa 
in zvez pri ZSSS, sta namreč 
zavrnila predlog dogovora, 
ki ga je ponudilo vodstvo Po-
šte Slovenije. 

Predstavniki sindikatov so 
v pogajanjih z delodajalsko 
stranjo skušali doseči pred-
vsem boljše delovne pogo-
je zaposlenih, osnutek do-
govora pa je vseboval le fi-
nančni del – povišanje re-
gresa, uskladitev plač, viš-
ja povračila stroškov prevo-
za ter dodatke za mentor-
stvo in rezerve, ob tem pa 
tudi zavezo delodajalca gle-
de prenove sistema normi-
ranja ter varnosti in zdrav-
ja pri delu. Sindikata dogo-
vora nista želela sprejeti, ker 
ni ponudil rešitve za ključno 

težavo – preobremenjenost 
poštnih delavcev, ki se vsa-
kodnevno srečujejo z de-
lom prek polnega delovne-
ga časa, menjavo rajonov ali 
poslovalnic zaradi nadome-
ščanja odsotnih sodelavcev 
in drugimi neugodnimi de-
lovnimi pogoji.

Sindikata odločitve o da-
tumu in poteku opozoril-
ne stavke še nista sprejela, 
predvidoma jo bosta sporo-
čila v torek. Po naših infor-
macijah iz vrst poštarjev naj 
bi se ta začela 12. februarja 
na Primorskem, v nadaljeva-
nju pa naj bi se jim po en dan 
pridružili še zaposleni v dru-
gih regijah. Na Gorenjskem 
naj bi tako opozorilno stav-
ko organizirali v četrtek, 14. 
februarja. Morebitna stavka 
bo potekala v omejenem ob-
segu, saj morajo poštarji op-
ravljati nujna dela, kot je raz-
nos sodnih pošiljk, medtem 
ko ta zahteva ne velja za raz-
nos časopisov, reklam in tr-
govinskih paketov.

Dogovora ni, zdaj v stavko

Kranj – Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) organizira tretji 
skupinski nakup električne energije in zemeljskega plina, s 
katerim želi potrošnikom zagotoviti čim boljšo ponudbo, brez 
skritih stroškov in vezave ter z navzgor omejeno ceno za ob-
dobje enega leta. Kampanja je brezplačna in namenjena vsem 
potrošnikom in gospodinjstvom v Sloveniji, poudarjajo v ZPS. 
Nezavezujočo prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu 
lahko do 3. aprila oddate na spletni strani kampanje www.
zamenjajinprihrani.si ali pa pokličite klicni center ZPS (01/432 
30 35). Vsi, ki bodo oddali prijavo, bodo predvidoma sredi 
maja prejeli individualizirano oceno prihrankov in ponudbo, 
tedaj pa se bodo morali odločiti ali za zamenjavo dobavitelja 
ali za zvestobo sedanjemu. Ponudbo za zamenjavo dobavi-
telja bodo prejeli šele s podpisom pogodbe z zmagovalnim 
dobaviteljem licitacije. Licitacijo ponudb dobaviteljev energije 
bodo izvedli 4. aprila. 

Tretji skupinski nakup energije

Naklo – Na januarski seji občinskega sveta v Naklem je župan 
Ivan Meglič svetnike seznanil s tem, da je prvega januarja to 
funkcijo nastopil poklicno in da je imenoval tudi dva podžu-
pana, ki funkcijo opravljata nepoklicno. Podžupan je postal 
Zdravko Cankar, ki bo skrbel predvsem za področje zaščite in 
reševanja ter za pridobitev in umestitev nove lokacije športne-
ga parka z nogometnim igriščem. Podžupan Drago Goričan 
pa je zadolžen za področje družbenih dejavnosti in za druge 
naloge po pooblastilu župana. 

Občina Naklo z dvema podžupanoma


