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GORENJSKA

Učni laboratorij  
naložba v prihodnost
V Šolskem centru Škofja Loka so v 
torek odprli nov učni izdelovalni 
laboratorij, opremljen s sodobno 
tehnološko opremo, ki bo deloval 
na področju energetike, lesarstva 
in strojništva. Vrednost naložbe je 
621 tisoč evrov.
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EKONOMIJA

Globa tudi  
za Arrivo Alpetour
Agencija za varstvo konkurence je 
pet avtobusnih prevoznikov in nji-
hove odgovorne osebe zaradi de-
lovanja v kartelu oglobila z dobri-
mi tremi milijoni evrov. Med oglo-
bljenimi je tudi Arriva Alpetour.
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GG+

Največja nagrada  
so številni bralci 
V slovenskih knjižnicah si bralci 
vsako leto izposodijo 35 tisoč knjig 
različnih žanrov, ki jih je napisal 
tokratni gost Glasove preje Ivan 
Sivec, kar ga uvršča med tri najbolj 
brane pisatelje pri nas. Maja bo 
dopolnil sedemdeset let.
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GG+

Ne delaš zato,  
da bi te kdo hvalil
Milan Kadunc je zadnja tri leta žu-
pnik v Mošnjah. Življenje, kakršno 
živi zdaj, bi komaj lahko bilo bolj 
drugačno od tistega, ki ga je živel, 
ko je bil najprej skoraj trideset let 
misijonar v Afriki, nato pa še šest 
let v Južni Ameriki.
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VREME

Danes bo pretežno jasno  
s kratkotrajno meglo po 
nižinah. Jutri in v soboto 
bo večinoma sončno.

–5/8 °C
jutri: večinoma sončno

Super
zimska
akcija!

www.jelovica-okna.si

BREZPLAČNA MONTAŽA!
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Vilma Stanovnik

Kranj – S torkovim podpi
som pogodbe za prvi del dru
ge faze projekta Gorki – Od
vajanje in čiščenje komunal
nih odpadnih voda v porečju 
zgornje Save in na območju 
Kranjskega in Sorškega po
lja se je tudi formalno začel 
postopek uvedbe v delo in 
gradnjo na območju Britofa, 
Orehovelj in Predoselj, ki jo 
ob ugodnih vremenskih po
gojih napovedujejo nasled
nji mesec.

Takrat naj bi stekla dela, 
s katerimi bo dobrih dva ti
soč prebivalcev treh naselij 

dobilo skupno 12,7 kilo
metra fekalne kanalizaci
je, vključno s petimi črpa
lišči, obnovo vodovodnega 
omrežja v dolžini 10,7 kilo
metra, 8,6 kilometra mete
orne kanalizacije in javno 
razsvetljavo. Za večjo var
nost bodo sočasno zgradili 
tudi dolgo pričakovan odsek 
pločnika v dolžini 250 me
trov, ki bo povezal že zgraje
na pločnika v Britofu. 

Za 9,8 milijona evrov vre
dno investicijo bosta Ko
hezijski sklad EU in drža
va prispevala 4,6 milijona 
evrov, 5,4 milijona evrov pa 
bo zagotovila Mestna občina 

Kranj, ki se z bankami dogo
varja za ugoden dolgoročni 
kredit. »Za krajane pome
ni to čisto, zeleno okolje in 
nič več problemov s praz
njenjem greznic in mete
ornimi vodami,« je pouda
ril župan Matjaž Rakovec in 
dodal, da upa, da bodo tudi v 
prihodnji finančni perspek
tivi EU na voljo sredstva za 
sofinanciranje komunalnih 
projektov, saj kranjsko obči
no čaka še obsežna investi
cija v ureditev območja Stra
žišče, kjer dodatno okoljsko 
težavo predstavlja Industrij
ska cona Laze. 

Nov korak za še bolj zeleni Kranj
Kranjski župan Matjaž Rakovec je podpisal pogodbo z direktorjem podjetja 
Riko Janezom Škrabcem za izvedbo komunalne infrastrukture v aglomeraciji 
Britof-Predoslje v sklopu druge faze projekta Gorki.

Župan Kranja Matjaž Rakovec, minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Iztok Purič 
in direktor Rika Janez Škrabec ob podpisu pogodbe / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik,  
Urša Peternel

Kranj, Vrba – Jutri se bo 
Kranj znova odel v podobo 
19. stoletja in obudil spo
min na našega največjega 
pesnika dr. Franceta Pre
šerna. V gorenjski prestol
nici je že vse pripravljeno 
za Prešernov smenj, ki je 
ena najbolj prepoznavnih 
slovenskih prireditev ob 
kulturnem prazniku. Se
jemsko dogajanje se bo za
čelo ob 9. uri, slavnostno 
odprtje bo ob 11. uri pred 
Prešernovim gledališčem, 
ob 11.45 pa bo sledilo pola
ganje venca k spomeniku 
dr. Franceta Prešerna.

Prešerno na kulturni praznik
Ob kulturnem prazniku bo jutri po vsej Gorenjski potekala vrsta prireditev, najbolj živahno pa bo 
v Prešernovem mestu Kranj in Prešernovi rojstni Vrbi.

Na Prešernovem smenju v Kranju jutri znova pričakujejo okoli dvajset tisoč obiskovalcev.
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46. stran

43. stran

Poštarji napovedali 
stavko za 19. februar               

432. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANICA JUVAN z Visokega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Dve uspešnici SiTi Teatra v počitniški Kranjski Gori

Ljubljanski SiTi Teater bo 
v času zimskih počitnic v 
Kranjski Gori gostoval s kar 
dvema svežima komičnima 
uspešnicama. Monokome-
dija   Profesor Kuzman mlaj-
ši,  ki si jo boste lahko ogle-
dali v soboto, 16. februarja, 
v Ljudskem domu, obljublja 
najzabavnejše šale na temo 
šole.  Uroš Kuzman, edini 
slovenski komik z doktoratom 
iz matematike, se predstavlja 
kot profesor, ki ga bolj kot 

golo predavanje zanima to, da iz prisotnih izvleče največ – 
smeha. Teden dni kasneje, 23. februarja, se lahko v Dvorani 
Vitranc nasmejete Predstavi za vsako priložnost, v kateri bo 
Lado Bizovičar ob živi glasbeni spremljavi povedal vse, kar ve, 
pa tudi vse, česar ne ve, o najrazličnejših praznovanjih, in kot 
se za vsako praznovanje spodobi, tudi kakšno zapel. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za   
ogled Predstave za vsako priložnost v Kranjski Gori. Nagradno 
vprašanje: Kateri februarski praznik praznuje Lado v svoji naj-
novejši glasbeni komediji? Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do petka, 15. februarja, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si. Vsi, ki ne boste 
imeli sreče v žrebu, lahko vstopnice za obe predstavi kupite v 
Dvorani Vitranc, na vseh Petrolovih servisih in v spletni pro-
dajalni www.sititeater.si.

Smučarski skoki – Ljubno 2019

Televizija Slovenija bo še če-
trtič v zimi 2018/2019 proi-
zvajalec mednarodnega te-
levizijskega signala s tekem 
za svetovni pokal. Tokrat z 
Ljubnega, kjer se bodo 8., 9. 
in 10. februarja 2019 pomerile 
najboljše smučarske skakalke. 
Na sporedu bodo tri tekme, 
dve posamični v petek in 
nedeljo ter ekipna v soboto. 
Ogledali si jih boste lahko na 
TV SLO 2. Skokom z Ljubnega 

boste lahko prisluhnili tudi na drugem programu Radia Slo-
venija – Valu 202, uporabniki spletnega portala www.rtvslo.si 
pa si tekmi lahko ogledate tudi v živo na MMC-ju. 
RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
uradno skakalno kapo Smučarske zveze Slovenije. V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: 
Sporočite nam ime vsaj ene slovenske smučarske skakalke, 
ki bo nastopila na Ljubnem. Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do ponedeljka, 18. februarja, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Neža Rozman

Šenčur – Bližajo se evrop-
ske volitve in politične 
stranke se že pripravlja-
jo nanje. Tudi v Slovenski 
ljudski stranki – SLS so se 
že opredelili glede načr-
tov in nekaterih kandida-
tov zanje, saj so minuli ko-
nec tedna sklicali sejo glav-
nega odbora stranke, na ka-
terem so bile volitve ena iz-
med ključnih točk. Glavna 
novost je v tem, da stranka 
daje priložnost civilni druž-
bi, da imenuje svojega pred-
stavnika iz študentskih, ga-
silskih, planinskih, skavt-
skih, taborniških, kmečkih, 
umetniških, upokojenskih 
in drugih vrst. Pogoj za nji-
hovo sodelovanje na evrop-
skih volitvah s stranko SLS 
ni včlanitev kandidata v 
stranko, pač pa le spoštova-
nje programa. Marjan Po-
dobnik, predsednik SLS, je 
ob tem dejal, da v stranki že-
lijo dati prostor civilni druž-
bi, saj dobivajo pobude, da 

bi se ljudje neposredneje 
vključevali v politiko, hkra-
ti pa so prepoznali, da so v 
družbi številni dobro orga-
nizirani posamezniki ali 
skupine, ki ne pridejo do iz-
raza. »Res je, da vsak lahko 

kandidira, a nima realnih 
možnosti za zmago, mi pa 
mu s prisotnostjo na naši 
listi to omogočamo,« je še 
dodal Podobnik. Tudi osta-
la imena na listi SLS še niso 
dokončno znana, Podobnik 

pa nam je zaupal, da bodo 
zagotovo med njimi doseda-
nji evropski poslanec Franc 
Bogovič, Janez Podobnik, 
Nada Pavšler, Ludvik Top-
lak, Irena Ule in drugi. Do-
končen seznam bo verjetno 
znan marca, SLS pa bo so-
delovala še z drugimi stran-
kami, kot so Zeleni Slove-
nije in Nova ljudska stran-
ka Slovenije.

Na seji so se opredelili 
tudi do problematike Pošte 
Slovenije, pri čemer Marjan 
Podobnik zatrjuje, da popol-
noma podpirajo poštarje pri 
prizadevanjih za zmanjša-
nje njihovega obsega dela, 
hkrati pa bi radi ohranili po-
slovalnice v manjših sloven-
skih krajih. Obenem poziva-
jo tudi ministra Jerneja Pi-
kala, da natančneje oprede-
li svojo izjavo o prevelikem 
vpisu mladih v poklicne 
šole, saj v SLS verjamejo, da 
se je Slovenija vrsto let trudi-
la, da bi vpis povečala, saj je 
ta pomemben za razvoj go-
spodarstva.

Odpirajo prostor civilni družbi
V Slovenski ljudski stranki so se odločili na evropskih volitvah ponuditi kandidatsko mesto pripadniku 
civilne družbe, so povedali po seji glavnega odbora v Šenčurju.

Predsednik stranke Marjan Podobnik verjame, da imajo 
pripadniki civilne družbe potencial, ki pogosto ostane 
nepodprt. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – V zavarovalnici Vza-
jemna bodo s 1. marcem 
mesečno premijo za do-
polnilno zdravstveno zava-
rovanje zvišali s 30,12 na 
31,97 evra, ob upoštevanju 
najvišjega zakonsko dovo-
ljenega triodstotnega po-
pusta pa z 29,22 na 31,01 
evra. Kot so pojasnili ob na-
povedani podražitvi, so lani 
znova zabeležili rast stro-
škov zdravstvenih storitev, 
po eni strani zaradi pove-
čanega obsega storitev, po 
drugi strani pa tudi zara-
di višjih cen storitev in pro-
gramov za skrajševanje ča-
kalnih dob, ki se tudi sofi-
nancirajo iz dopolnilnega 

zavarovanja. V prvih lan-
skih enajstih mesecih so 
bili odhodki za škode do-
polnilnega zdravstvenega 
zavarovanja v primerjavi z 
enakim predlanskim ob-
dobjem višji za 5,5 odstotka, 
tako da bo zavarovalnica po 
prvih ocenah lani že tretje 
leto zapored pri tovrstnem 
zavarovanju zabeležila ne-
gativen poslovni izid. »Tudi 
za letos napovedi niso ugo-
dne, saj je pričakovati še na-
daljnjo rast stroškov,« ugo-
tavljajo v Vzajemni in doda-
jajo, da je dopolnilno zdra-
vstveno zavarovanje močno 
odvisno od gibanj v obve-
znem zavarovanju, pri ka-
terem pričakujejo letos šes-
todstotno rast odhodkov. 

Višji odhodki so načrtova-
ni za povečanje dostopnosti 
zdravstvenih storitev, skraj-
ševanje čakalnih dob, dogo-
vorjeno povišanje plač in za 
zagotovitev boljše oskrbe 
zavarovancev.

V Adriaticu Slovenici že 
vrsto let ugotavljajo, da se 
stroški zdravstvenih stori-
tev in doplačila k tem sto-
ritvam zvišujejo. »Napove-
di vlade in Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje RS kot 
nosilca obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja kaže-
jo, da bodo doplačila k zdra-
vstvenim storitvam, ki so se 
lani povečala za več kot pet 
odstotkov, naraščala tudi le-
tos, zato smo po skoraj dveh 
letih ponovno primorani 

zvišati premijo dopolnilne-
ga zdravstvenega zavarova-
nja,« sporočajo iz zavaro-
valnice in dodajajo, da bo od 
1. marca mesečna osnovna 
premija znašala 31,98 evra, 
s triodstotnim popustom, 
ki ga zavarovanci lahko uve-
ljavljajo pri internetni skle-
nitvi zavarovanja preko por-
tala WIZ, pa 31,02 evra. V za-
varovalnici so tovrstno zava-
rovanje nazadnje podraži-
li 1. decembra predlani, ko 
so osnovno premijo zvišali z 
29,34 na 30,34 evra.

V Triglavu, zdravstveni 
zavarovalnici, so na vpraša-
nje, ali tako kot ostala dva po-
nudnika dopolnilnih zdra-
vstvenih zavarovanj tudi na-
črtujejo zvišanje premije 1. 
marca letos oziroma kdaj na-
črtujejo morebitno zvišanje, 
odgovorili, da bodo o more-
bitni spremembi premije 
zavarovance in javnost ob-
vestili pravočasno in na pri-
meren način. V zavaroval-
nici imajo enotno premijo 
za vse zavarovance, nazad-
nje so jo spremenili 1. maja 
lani, ko so jo zvišali z 28,99 
na 30,79 evra.

Višja premija dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja
Vzajemna in Adriatic Slovenica bosta s 1. marcem zvišali premijo 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

Simon Šubic

Kranj – V zadnjih dneh smo 
prejeli že več vprašanj naših 
naročnikov, kaj likvidacija 
Gorenjskega tiska storitve, 
o čemer smo poročali v to-
rek, pomeni za prihodnost 
Gorenjskega glasa. Odgo-
vor je enostaven: preneha-
nje delovanja Gorenjskega 
tiska storitve na poslovanje 
Gorenjskega glasa ne vpliva 

v ničemer. Časopisna hiša 
Gorenjski glas je samostoj-
no podjetje in ni povezano 
z Gorenjskim tiskom, prav 
tako naš časopis in njego-
ve priloge tiskajo v tiskar-
ni Delo, Tiskarsko središče 
v Ljubljani, in ne v Kranju, 
kot nekateri zmotno misli-
jo. Bojazen, da boste s pla-
čilom naročnine izgubili 
svoj denar, je torej povsem 
odveč. 

Obvestilo: Gorenjski glas 
ni Gorenjski tisk

Urša Peternel

Jesenice – Župan občine Je-
senice Blaž Račič je izbral 
novega direktorja občin-
ske uprave. To bo postal 

dr. Gregor Hudrič, ki je bil 
tudi edini prijavljeni kan-
didat na javnem natečaju. 
Hudrič je Jeseničan, tre-
nutno zaposlen na mini-
strstvu za notranje zadeve. 

Naloge direktorja občinske 
uprave bo prevzel predvi-
doma junija. Dosedanja di-
rektorica občinske uprave 
Valentina Gorišek, ki je to 
delo opravljala od leta 2015, 

se bo s prihodom novega 
direktorja vrnila na mes-
to vodje oddelka za okolje 
in prostor na Občini Jese-
nice, kjer je bila zaposlena 
pred tem. 

Direktor občinske uprave bo Gregor Hudrič
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Jože Košnjek

Celovec – »Tukaj smo vsi, 
ki moramo biti tu,« je dejal 
v uvodnem pozdravu na za-
četku osrednje svečane pri-
reditve v počastitev sloven-
skega kulturnega praznika 
v Celovcu generalni konzul 
Republike Slovenije v Ce-
lovcu Milan Predan. To je 
bil njegov zadnji nagovor v 
tej funkciji na taki priredi-
tvi, saj mu bo julija potekel 
mandat. Prireditev, ki je do 
zadnjega kotička napolnila 
dvorano Theaterhalle 11 na 
celovškem sejmišču, so sku-
paj organizirali naš general-
ni konzulat in osrednji kul-
turni organizaciji Sloven-
cev na Koroškem Krščanska 
kulturna zveza in Slovenska 
prosvetna zveza. Po nagovo-
ru generalnega konzula Pre-
dana je predsednik Društva 
slovenskih pisateljev na Ko-
roškem Niko Kupper preb-
ral izjavo proti združevanju 

in krčenju programov uče-
nja slovenščine na celovški 
in graški univerzi, kar na-
črtuje zvezno ministrstvo 
za izobraževanje. Kulturni 
program so pripravile pev-
ke ženskega pevskega zbo-
ra Rož, ki so pod taktirko 
Žige Kerta in po scenariju 
Marjana Štikarja predstavile 
multimedijski projekt Shiva 
Šiva, v katerem so združe-
ne v različnih jezikih zape-
te pesmi o delu, o izkorišča-
nju delavk in delavcev, o mi-
grantih in tudi veselih pla-
teh dela. 

Osrednja govornica je bila 
predsednica Slovenskega 
Pen kluba Ifigenija Simo-
novič. Povedala je, da njo 
tako kot vse Slovence Pre-
šeren spremlja na vseh ži-
vljenjskih poteh, za Sloven-
ce na Koroškem pa je dejala, 
da se morajo poleg skrbi za 
preživetje boriti tudi za oh-
ranitev svojega jezika in da 
je navdušujoč njihov talent 

za petje in igro. »To, da si 
Slovenec, še ni dovolj. Da pa 
pripadaš narodu s kulturo, 
pa nekaj pomeni. Prešeren 
je tisti prvi med mnogimi, 
s katerim se lahko identifi-
ciramo. Jezik je dvignil na 
tak nivo, da ga razumemo 
kot svojega. Prešeren nam 
je za zgled, kako se uporab-
lja slovenščina. Mislim, da 
se tudi Slovenci izven Slo-
venije identificirajo z njim. 

Je bil le Slovenec, ki je živel 
in delal zunaj, pa mu je slo-
venščina toliko pomenila, 
da je začel pisati v slovenšči-
ni, in ne v nemščini, ki jo je 
zelo dobro obvladal in bi bil 
tudi v tem jeziku vrhunski 
pesnik. In če mu je sloven-
ščina toliko pomenila v tis-
tem času, mora biti v dana-
šnjem času pomembna tudi 
za nas,« je povedala Ifigeni-
ja Simonovič. 

Prešernov praznik v Celovcu
Slovenski kulturni praznik spremlja tudi Slovence v sosednjih državah. V Celovcu je bila proslava v torek.

Predsednica slovenskega PEN kluba Ifigenija Simonovič je 
bila slavnostna govornica na torkovi proslavi v Celovcu.

Na ulicah Kranja se bodo 
predstavljali številni roko-
delski mojstri domače in 
umetnostne obrti, zadoneli 
bodo pevski zbori, recitirale 
se bodo Prešernove pesmi, 
zavrtele se bodo folklorne 
skupine, zaigrali bodo laj-
narji, po mestu pa se bodo 
sprehajali meščani v zna-
čilnih meščanskih opra-
vah. Pred Kranjsko hišo se 
lahko pridružite vodenemu 
ogledu Kranja in ogledu Ro-
vov pod starim Kranjem. V 
mestnih hišah bodo pote-
kali številni kulturni dogod-
ki, zato organizatorji iz Za-
voda za turizem in kulturo 
Kranj obiskovalce vabijo v 
Mestno knjižnico k tiskarni 
Jožefa Blaznika ter na šte-
vilna javna vodenja po raz-
stavah v Gorenjski muzej, 
Prešernovo hišo, v kranjske 
galerije, v Layerjevo hišo in 
za obzidje gradu Khislste-
in. Kulturni praznik vsa-
ko leto spremlja tudi tako 
imenovani Shod muz na 

kranjskem Parnasi. Sreča-
nje s Prešernovimi nagra-
jenci in nagrajenci Prešer-
novega sklada bo potekalo v 
Galeriji Prešernovih nagra-
jencev in Prešernovem gle-
dališču v Kranju.

V Vrbi Adi Smolar in 
Lara Jankovič

Osrednja slovesnost v 
Vrbi, rojstnem kraju France-
ta Prešerna, se bo začela jutri 
ob 13. uri. Slavnostni govor-
nik bo etnolog in publicist 
dr. Janez Bogataj, pozdrav-
ni nagovor pa bo imel župan 
Žirovnice Leopold Poga-
čar. V kulturnem programu 
bodo nastopili Mešana pev-
ska skupina Dr. France Pre-
šeren, Lara Jankovič in glas-
beni gost Adi Smolar.

Že zjutraj ob 8. uri se 
bodo začeli vodeni pohodi 
po Poti kulturne dediščine. 
Obiskovalci si bodo lahko 
brezplačno ogledali vse mu-
zejske hiše, na različnih lo-
kacijah bodo potekali različ-
ni dogodki: postavljena bo 

tržnica domačih dobrot, po-
tekala bo degustacija mede-
nih izdelkov, nastopili bodo 
Teater Cizamo z animaci-
jo Urška in povodni mož na 

hoduljah in člani Kulturne-
ga društva Dr. France Pre-
šeren Žirovnica - Breznica, 
program bodo popestrili an-
sambel Kdr voč, harmoni-
kar in Mešana pevska sku-
pina Dr. France Prešeren. 
Na ogled bo Gutenbergova 
potujoča tiskarna, prikazali 
bodo igrano-dokumentarni 
film Ni ga lepš'ga kraja, na 
ogled bo razstava likovnih 

del slikarske kolonije in fo-
tografij s fotografskega na-
tečaja. Po Cesarski cesti se 
bo mogoče brezplačno po-
peljati z lojtrnikom.

Tudi letos bodo kulturni 
praznik na poseben način 
obeležili člani Območne-
ga združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo Zgornja Go-
renjska, ki pripravljajo 17. 
pohod spomina in prijatelj-
stva v spomin Janeza Sveti-
ne. Potekal bo skozi Lesce 
do Prešernovega spomeni-
ka na Bledu in skozi Piškov-
co v Vrbo.

Prešerno na kulturni praznik
31. stran

Organizatorji Prešernovega smenja so letos zaradi 
gradbišča na kranjski obvoznici in ob pričakovanju 
okoli dvajset tisoč obiskovalcev posebno pozornost 
namenili prometni ureditvi. Obiskovalcem 
priporočajo dostop do Kranja po avtocesti (izhod 
Kranj vzhod), med 9. in 18. uro pa bo organiziran 
krožni prevoz z avtobusom. Avtobus bo ustavljal na 
postajališčih Huje, Planina otok in Jaka Platiše ter na 
parkiriščih nakupovalnih središč Planet tuš, Eurospin 
in Qlandia. 

Črni oblaki so se po no-
vem letu zbirali nad 
slovensko kulturo. 

Najprej se je zgodil komedi-
ograf Boris Kobal, ki je sicer 
korektno prevedel komedijo 
italijanskega avtorja, a kaj, 
ko jo je podpisal za svojo. To 
ni kulturno. Po komaj dob-
rih štirih mesecih je odneslo 
kulturnega ministra Dejana 
Prešička. Zaradi očitka, da 
domnevno nad zaposleni-
mi izvaja mobing in da si 
ugodnosti, ki jih nudi njegov 
položaj, razlaga nekoliko po 
svoje. Tudi tako početje ni 
kulturno. Predsednik vlade 
Marjan Šarec je ministrovi 
odstavitvi na rob namignil, 
da so najbrž tudi medsebojni 
odnosi med zaposlenimi na 
ministrstvu za kulturo vse 
prej kot dobri. To vsekakor ni 
zgled kulturnega. 

A vse vendarle ni tako slabo. 
V istem tednu je bil sprejet re-
balans državnega proračuna 
za leto 2019, v katerem se je 
povečal proračun kulturnega 
resorja za 30,4 milijona evrov. 
Delež proračuna ministrstva 
za kulturo v državnem pro-
računu bo tako prvič po letu 
2012 zopet znašal 1,9 odstot-
ka. Sicer bo kar nekaj sredstev 
šlo za stroške dela uslužben-
cev v javnih službah s področ-
ja kulture, ki izhajajo iz skle-
njenih sporazumov s sindikati 
javnega sektorja, in tudi za 
plačila prispevkov za social-
no varnost samozaposlenih, 
a ni vrag, da ne bi kaj ostalo 

za sicer finančno podhranjeni 
slovenski film, za nove nalož-
be v kulturi, predvsem tiste v 
umetniško ustvarjalnost. 

Na slednjo smo Slovenci 
lahko ponosni, v naboru leto-
šnjih Prešernovih nagrajencev 
in nagrajencev Prešernovega 
sklada je nekaj imen, ki svojo 
ustvarjalno potenco uspešno 
dokazujejo tudi v tujini. Po 
podatkih Statističnega urada 
iz leta 2017 je tudi letna kul-
turna ponudba na dovolj vi-
soki ravni: izšlo je 1763 novih 
knjižnih naslovov s področja 
leposlovja, od tega je nekaj več 
kot polovica izvirnega sloven-
skega leposlovja, skoraj ena 
četrtina ljudi v Sloveniji ima 
člansko izkaznico v knjižni-
ci, v muzejih in galerijah si je 
razstave vsak dan v povprečju 
ogledalo 8.663 ljudi, kar 4,3 
milijona ljudi pa si je ogledalo 
več kot 22 tisoč prireditev v gle-
dališčih, kulturnih domovih, 
operi in glasbenih ustanovah. 
Kulturo in umetnost imamo 
torej radi. Ni veliko držav v 
svetu, ki bi imele tako razveja-
no in močno razvito ljubitelj-
sko kulturo. 

Če se vrnem na začetek, pa 
vse bolj nazadujemo v kultu-
ri dialoga – raven javnega 
diskurza je vse nižja, lažnih 
novic, obtožb in diskreditacij 
z namenom je vse več, argu-
ment je izrinjen na obrobje. 
Tu nas vleče v nekulturo. Am-
pak danes vseeno praznujemo 
tisto kulturo, ki je imamo veli-
ko in je dobra.

Je kultura in nekultura

KOMENTAR
Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Galerija Prešerno-
vih nagrajencev v petek, 8. 
februarja, vabi na tradicio-
nalno srečanje z aktualnimi 
Prešernovimi nagrajenci. 

Ob 16. uri bodo v galeriji 
najprej predstavili pesniško 
zbirko Ohne Warum nagra-
jenca Prešernovega sklada 
Miklavža Komelja. Ob 17. uri 
bo sledilo odprtje fotograf-
ske razstave Toneta Stojka 

Portreti Prešernovih nagra-
jencev, navzoče pa bo poz-
dravil dr. Jernej Pikalo, mi-
nister za izobraževanje zna-
nost in šport v funkciji mi-
nistra za kulturo. Srečanje z 
nagrajenci se bo nadaljevalo 

ob 18. uri v Prešernovem 
gledališču, kjer bo pogovor 
z nagrajenci vodila Patrici-
ja Maličev. Nagrajence bodo 
nagovorili predsednik vlade 
Marjan Šarec, kranjski žu-
pan Matjaž Rakovec in vodja 
Galerije Prešernovih nagra-
jencev Marko Arnež. Pokro-
vitelj dogodka je Gorenjska 
banka. 

Shod muz na kranjskem Parnasi
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Družba BOVIS, d. o. o., ima dolgoletno tradicijo na področju ti-
skarstva. Zaradi povečanega obsega dela iščemo pomočnika 
tiskarja, ki ima željo po dodatnem znanju in se je pripravljen na-
učiti novih  metod dela. Zaželene so delovne izkušnje na tiskar-
skem stroju, možna pa je tudi priučitev za delo z namenom dol-
goročnega sodelovanja.

TISKARSKI POMOČNIK m/ž
Opis nalog:
  priprava tiskarskega stroja in pomoč pri tiskanju (flekso tisk)
 priprava barv, klišejev in materala 
 pomoč pri tiskanju izdelkov
 druga pomožna dela v tiskarni
 delo poteka 5 dni na teden v dveh izmenah

Kaj pričakujemo:
 II., III. ali IV. stopnja tiskarske ali druge tehnične smeri
 velika natančnost, samoiniciativnost, smisel za tehniko
 dobre ročne spretnosti
 osnovno poznavanje dela z računalnikom (zaželeno)
 izpit kategorije B

Ponujamo:
  zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja  

za nedoločen čas 
 urejeno delovno okolje in delo v izkušenem kolektivu
 možnost napredovanja na delovno mesto samostojnega tiskarja
 stimulativno nagrajevanje 

Drugo:
 Kraj dela: Repnje pri Vodicah
  ZAPOSLITEV OZIROMA PRIČETEK DELA JE MOŽEN TAKOJ!

Vaš življenjepis pošljite na naslov BOVIS, d. o. o., Repnje 34, 1217 
VODICE ali na elektronski naslov:  andreja@bovis.si 

Urša Peternel

Jesenice – Dober teden po 
tragičnem požaru v Splo-
šni bolnišnici Jesenice, v ka-
terem sta umrla dva pacien-
ta, v bolnišnici poteka obno-
va poškodovanih prostorov. 
Po besedah direktorja Jane-
za Poklukarja naj bi oddelek 
za zdravstveno nego ponov-
no odprli predvidoma ko-
nec naslednjega tedna. Iz-
sledki kriminalistične prei-
skave, ki bodo pokazali, za-
kaj natančno je zagorelo, še 
niso znani. Prav tako še ni 
zaključen notranji nadzor, 
v katerem ugotavljajo pred-
vsem ustreznost ravnanja 
zaposlenih ob požaru. A po 
Poklukarjevih besedah je 
že zdaj jasno, da gre pred-
vsem hitremu in strokovne-
mu odzivu zaposlenih, ga-
silcev in policije zahvala, da 
posledice požara niso še veli-
ko hujše. Tako je ogenj zara-
di pravilnega ukrepanja os-
tal omejen samo na eno bol-
niško sobo in se ni razširil 
na večji del stavbe. »Ključ-
no vlogo so vsekakor odi-
grali gasilci, policisti, reše-
valci in naši zaposleni. Vse 
nas je namreč presenetilo, 
kako hitro se je požar razši-
ril. Kljub temu pa je bil odziv 
gasilcev neverjetno hiter,« 
je povedal Poklukar. Sreča 
je tudi v tem, da na Jeseni-
cah deluje poklicna gasilska 

enota; pri gašenju je sicer so-
delovalo tudi šest prostovolj-
nih gasilskih društev. 

Dvigala niso delovala

Zaposleni so po požaru z 
rokami in na nosilih reševali 
bolnike iz zgornjih dveh nad-
stropij bolnišnice, saj dviga-
la niso delovala. Bolnišnica 
namreč nima evakuacijskih 
dvigal, temveč navadna. Di-
rektor Poklukar je povedal, 
da se navadna dvigala v pri-
meru požara spustijo v prit-
ličje in jih ni mogoče uporab-
ljati. Nujna bi bila vgradnja 

evakuacijskih dvigal (za po-
žarna dvigala namreč v stav-
bi iz leta 1948 ni prostora) in 
izvedba ostalih ukrepov po-
žarne sanacije. Na to po di-
rektorjevih besedah državo, 
ki je lastnica bolnišnice, opo-
zarjajo že nekaj let. 

Zunanja požarna 
stopnišča, požarna vrata

V bolnišnici so, zaveda-
joč se problematike dotraja-
nih prostorov, sami pripra-
vili projekt izboljšanja požar-
ne varnosti, ki so ga vključi-
li v strategijo razvoja bolni-
šnice za obdobje 2018–2025. 
V skladu s projektom je na-
črtovana gradnja treh zuna-
njih jeklenih požarnih sto-
pnišč, treh evakuacijskih dvi-
gal, vgradnja požarnih vrat 
in ureditev požarnih ločitev. 
Nujna je tudi požarna sana-
cija fasade na ambulantni in 
bolnišnični stavbi. Požarna 
sanacija naj bi po ocenah sta-
la 2,7 milijona evrov, zanjo 
pa bi potrebovali poldrugo 

leto. Pa direktor meni, da bo 
država zdaj, po tragičnem po-
žaru, kaj prej našla denar za 
projekt? »Verjamem, da ima 
država izdelan časovni okvir. 
Žalostno bi bilo, da bi odgo-
vorne v to moral prisiliti ta 
tragični dogodek,« je dejal 
Poklukar. Kot je dodal, bi na-
sploh celotna infrastruktura 
slovenskih bolnišnic morala 
biti prilagojena današnjemu 
času, standardom in potre-
bam. Žal pa v državi še vedno 
obstajajo tudi bolnišnice, ki 
še vedno nimajo niti javljal-
nikov požarov ... 

Gradnja nove, sodobne 
bolnišnice

Direktor Poklukar je ob 
tem ponovno poudaril, da 
je nujna gradnja nove, so-
dobne regijske bolnišnice s 
šeststo posteljami, medtem 
ko bi sedanje stavbe – ob 
ustrezni sanaciji – nameni-
li za potrebe prav tako nuj-
no potrebne negovalne bol-
nišnice.

K sreči se ogenj ni razširil
Direktor jeseniške bolnišnice Janez Poklukar pravi, da imajo izdelan načrt požarne sanacije stavb, a 
začela se bo lahko šele, ko bo država kot lastnica bolnišnice zagotovila potrebnih 2,7 milijona evrov.

Direktor Splošne bolnišnice Jesenice Janez Poklukar: V državi žal še vedno obstajajo 
bolnišnice, ki nimajo niti javljalnikov požarov. / Foto: Gorazd Kavčič

Vodstvo bolnišnice je poskrbelo tudi za 
psihološko pomoč zaposlenim, ki so pomagali pri 
reševanju pacientov ob požaru. Strokovnjaki iz 
begunjske psihiatrične bolnišnice namreč nudijo 
psihoterapevtsko svetovanje vsem, ki to želijo. Po 
direktorjevih besedah je kar nekaj zaposlenih to 
svetovanje tudi sprejelo. Kot pravi, bi nudenje takšne 
psihosocialne pomoči po tragičnih dogodkih moralo 
postati stalna praksa.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Vseh 34 ambulant 
družinske medicine v ZD 
Kranj je s februarjem zaradi 
preobremenjenosti prene-
halo vpisovati nove pacien-
te, ker želijo delati varno in 
kakovostno, zato na dodatno 
opredeljevanje bolnikov ne 
pristajajo več. Paciente, ki 
še nimajo izbranega družin-
skega zdravnika, usmerjajo v 
ZD Škofja Loka, Tržič in Ka-
mnik, kjer nekaj zdravnikov 

še vpisuje. O tem smo ob-
širneje poročali v petkovem 
Gorenjskem glasu, ko smo 
soočili tudi stališča Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, enega od pristoj-
nih, ki postavljajo normative 
in standarde. 

V Sindikatu zdravnikov 
in zobozdravnikov Sloveni-
je Fides odločitev družin-
skih zdravnikov za dosledno 
uveljavljanje pravice do dela 
po standardih in normativih 
popolnoma podpirajo. Tudi 

predsednik Sindikata dru-
žinskih zdravnikov Praktik.
um mag. Igor Muževič, dr. 
med., je zagotovil, da zdrav-
niki imajo vso njihovo pod-
poro, da zdravniki ne sme-
jo popustiti pritiskom in 
zahtevam po kršenju zako-
na o varnosti pri delu in za-
kona o pacientovih pravicah, 
s katerim pacientom pripa-
da varna obravnava. Da pri-
hajajo pisma podpore, je še 
zatrdil Muževič, in da bodo 
kranjskemu ukrepu sledili 

v ZD Celje, napovedujejo 
ga tudi družinski zdravniki 
v ZD Brežice ... »Noben pa-
cient pa ne bo ostal brez po-
membne oskrbe, ker imamo 
za to urgentne centre. Če vla-
da misli resno, lahko že jut-
ri začne urejati zadeve, pred-
vsem pa bi vlada s tem dala 
jasen signal mladim zdrav-
nikom, ki se odločajo za spe-
cializacijo, da na področju 
družinske medicine lahko 
delajo skladno z normativi,« 
je sklenil Muževič.

Podpirajo ukrep družinskih zdravnikov
Predstavniki vodstva sindikatov Praktik.um in Fides so v torek obiskali zdravnike družinske medicine v 
Zdravstvenem domu (ZD) Kranj, ki so se zaradi preobremenjenosti odločili za skrajni ukrep.

Urša Peternel

Jesenice – Fakulteta za 
zdrav stvo Angele Boškin z 
Jesenic je s slavnostno aka-
demijo obeležila stoletni-
co začetka delovanja Ange-
le Boškin na Jesenicah. An-
gela Boškin (1885–1977) je 
bila prva šolana medicin-
ska sestra pri nas, svojo po-
klicno pot pa je začela leta 
1919 ravno na Jesenicah. 
Na dogodku v dvorani Kol-
pern so predstavili njeno 
delo in prispevek k razvo-
ju zdravstva in zdravstvene 

nege. Razpravljali so tudi o 
razvoju zdravstvene nege 
kot stroke in znanstvene di-
scipline skozi čas. Jeseniška 
fakulteta od leta 2016 nosi 
ime po Angeli Boškin, prav 
tako že vrsto let podeljuje 
priznanja Angele Boškin za 
izjemne uspehe študentov 
in visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev. Na slovesnosti 
je sedanja v. d. dekanje Sa-
nela Pivač podelila poseb-
no zahvalo prvi dekanji, izr. 
prof. dr. Brigiti Skeli Savič, 
ki je fakulteto uspešno vodi-
la od samega začetka.

Stoletnica prihoda Angele 
Boškin na Jesenice

V. d. dekanje Sanela Pivač se je zahvalila prvi dekanji 
izr. prof. dr. Brigiti Skela Savič za izjemen prispevek k 
ustanovitvi in razvoju edine jeseniške fakultete. 
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Vodice – Športno društvo Victoria club Vodice, Športno-pla-
ninsko društvo Gams in Občina Vodice v sodelovanju z Godbo 
Vodice, Mešanim pevskim zborom Biser in Rekreativno-turi-
stičnim centrom Krvavec ob slovenskem kulturnem prazniku, 
8. februarju, vabijo na 15. veleslalom za pokal Občine Vodice 
in 6. pohod na Krvavec. Občina bo poskrbela za brezplačen 
prevoz s kabinsko žičnico in malico ter podelitev priznanj.

Veleslalom in pohod na Krvavec
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VRTEC RADOVLJICA                                      
Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA
Tel.: 04/ 53 25 720
E-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si
E-naslov: www.vrtec-radovljica.si

VRTEC RADOVLJICA VABI

K VPISU OTROK
V VRTCE RADOVLJIŠKE OBČINE ZA  

ŠOLSKO LETO 2019/2020.

Vpis bo potekal od ponedeljka, 18. 2. 2019, do petka, 22. 2. 2019, v 
prostorih uprave na Kranjski cesti 13 v Radovljici (prvo nadstropje), 
in sicer: 

 v ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00,
 v sredo in četrtek pa od 8.00 do 17.00.

Za novo šolsko leto, to je s 1. 9. 2019, so razpisani naslednji programi:
 DNEVNI PROGRAM za otroke do 3 let, ki traja od 6 do 9 ur;
 DNEVNI PROGRAM za otroke od 3 let dalje, ki traja od 6 do 9 ur.

Starši si bodo prostore vrtca lahko ogledali v tednu vpisa od 9. do 10. 
ure. Starše vljudno prosimo, da med ogledom ne motijo vzgojnega 
dela v vrtcu. Hvala. 

Dodatne informacije so na voljo na  spletni strani vrtca:
www.vrtec-radovljica.si, na tel. št.: 04/53-25-729 ali na e-pošti:

svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si.

 

Urša Peternel

Breznica – V torek je na 
Breznici potekal drugi se-
stanek koordinacije župa-
nov Zgornje Gorenjske v 
tem mandatu. Zgornjego-
renjski župani se redno sre-
čujejo, gostitelj je vsakič 
drug župan, tokrat je to vlo-
go odigral žirovniški Leo-
pold Pogačar. Gostja tokra-
tnega srečanja je bila mini-
strica za kmetijstvo dr. Ale-
ksandra Pivec. Župani so 
jo seznanili s problemati-
ko vzdrževanja gozdnih in 
posledično občinskih cest 
zaradi napada lubadarja in 

povečane izrabe gozda. Go-
vorili so tudi o možnostih 
pomoči za zagon dejavnosti 
za mlade kmete in o pridobi-
tvi sredstev v programu ra-
zvoja podeželja. Kot primer 
dobre prakse pa so ministri-
ci predstavili projekt Seme-
njalnica. Kot je po sestanku 
povedal žirovniški župan 
Leopold Pogačar, so se z mi-
nistrico dogovorili, da se za-
radi številnih nedorečenih 
zadev s tega področja aprila 
sestanejo še enkrat.

Župani so si ogledali tudi 
podjetje Saxonia - Franke, 
ki deluje v poslovni coni v 
Žirovnici.

Ministrica za kmetijstvo 
med župani

Ministrico Aleksandro Pivec je sprejel žirovniški župan 
Leopold Pogačar.

Tržič – Bralce smo že obvestili, da družinski zdravniki v Zdra-
vstvenem domu Kranj zaradi preobremenjenosti ne vpisujejo 
več novih pacientov in zato svetujejo vpis v ZD Tržič, Škofja 
Loka ali Kamnik. Iz ZD Tržič so sporočili, da prihaja tudi do 
nesporazumov. Četudi vpisujejo nove paciente iz kranjskega 
okolja, pa morajo ti pacienti, ki potrebujejo nujno medicinsko 
pomoč izven delovnega časa svojega izbranega družinske-
ga zdravnika, pomoč poiskati v ambulanti nujne medicinske 
pomoči v svojem lokalnem okolju, Kranjčani torej v Kranju. 
Sedaj se namreč dogaja, da Kranjčani prihajajo v dežurno 
ambulanto ZD Tržič.

Tudi če izberete družinskega zdravnika v Tržiču, 
greste v dežurno ambulanto v Kranj

Vilma Stanovnik

Kranj – Gasilska zveza 
Mestne občine Kranj vsako 
leto poskrbi za vozilo, ki ga 
dodelijo v eno gasilsko dru-
štvo, denar za nakup pa pri-
speva Mestna občina Kranj. 
Letos je bilo na vrsti Prosto-
voljno gasilsko društvo Breg 
ob Savi, ki je prejelo novo 
orodno vozilo GV1 podje-
tja MAN TGE, z nadgra-
dnjo, vredno okoli 80 tisoč 
evrov. Slovesno so ga s pre-
dajo ključev iz rok kranjske-
ga župana Matjaža Rakovca 
prevzeli minuli ponedeljek. 

Novo orodno vozilo bo na-
domestilo 28 let star TAM 
80T 35 s. »Novo vozilo smo 
res zelo potrebovali, saj je 
bilo staro že nevarno. Sedaj 
imamo v društvu tri vozila. 
Poleg novega še avtocister-
no in vozilo za moštvo,« je 
povedal predsednik Prosto-
voljnega gasilskega društva 

Breg ob Savi Andrej Langus 
in pojasnil, da je v društvu 
trenutno 211 članov. 

»V domačem društvu 
bomo za blagoslovitev no-
vega vozila poskrbeli junija, 

ko bomo imeli praznovanje 
z vrtno veselico,« je še dodal 
predsednik Langus.

Novo vozilo za gasilce
Prejšnji teden so člani Prostovoljnega gasilskega društva Breg ob Savi prevzeli novo orodno vozilo.

Članom PGD Breg ob Savi je ključe za novo vozilo predal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Urša Peternel

Jesenice – Obnova Ruardo-
ve graščine na Jesenicah je 
začasno ustavljena. Šele se-
daj, ko je graščina prazna in 
očiščena, se je namreč po-
kazalo, v kakšen stanju je 
zares objekt. Projekti obno-
ve so stari že nekaj let, zato 
bodo zdaj pripravili nove 
projekte, ki bodo usklajeni 
z dejanskim stanjem stav-
be. Med drugim so ugoto-
vili, da je ostrešje v precej 
slabšem stanju, kot so pred-
videvali, poleg tega so odkri-
li nove poslikave, ki jih zdaj 
pregledujejo konservator-
ji oziroma restavratorji in 

se morajo odločiti, katere 
bodo ohranili in predstavi-
li javnosti.

Obnova Ruardove grašči-
ne je letošnji največji pro-
jekt, ki ga bodo financira-
li iz občinskega proračuna. 
Celotna obnova naj bi sta-
la dobra dva milijona evrov, 
pri čemer je občina dobila 
150 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev države za energet-
sko sanacijo. Kot je pojasnil 
jeseniški župan Blaž Račič, 
je interes občine, da ostane-
jo znotraj obstoječih finanč-
nih okvirov in tudi znotraj 
obstoječega gradbenega do-
voljenja. Če bi se potrebna 
dela toliko spremenila, da 

bi bilo potrebno novo dovo-
ljenje, bi to za seboj potegni-
lo celotno proceduro in vpra-
šanje je, ali bi lahko preno-
vo zaključili v začetku leta 
2020, kot je načrtovano, je 
dejal.

Kdaj bodo dela nadaljeva-
li, na Občini Jesenice niso 
povedali. »Potreben je pre-
mišljen in sistematičen pri-
stop, dela pa se bodo zato 
lahko nadaljevala, ko bodo 
projektantske rešitve pri-
lagojene obstoječemu sta-
nju in usklajene z usmeri-
tvami ZVKDS OE Kranj, ki 
pri vseh omenjenih nalogah 
konstruktivno sodeluje,« so 
še pojasnili.

Obnova Ruardove graščine stoji
Dela pri obnovi Ruardove graščine na Jesenicah so začasno ustavljena.

Mateja Rant

Bled – Na prvi izredni seji so 
blejskim svetnikom predsta-
vili ključne kratkoročne in 
dolgoročne projekte v obči-
ni, čemur je sledila razprava 
o izhodiščih za pripravo le-
tošnjega proračuna. Prora-
čun načrtujejo v višini 13,5 
milijona evrov, pri čemer 
naj bi za naložbe namenili 
5,3 milijona evrov. 

Med večletnimi projek-
ti, ki jih že izvajajo oziro-
ma so v pripravi, je direk-
tor občinske uprave Ma-
tjaž Berčon omenil gradnjo 
južne razbremenilne ces-
te, parkirišča pod Blejskim 
gradom, ureditev Jezer-
ske promenade, novo igri-
šče in parkirišče pri vrtcu, 
prenovo osnovne šole ter 
gradnjo Medgeneracijske-
ga centra Vezenine Bled. 

Med kratkoročnimi pro-
jekti je omenil urejanje ka-
nalizacijskega sistema s so-
časno obnovo druge infra-
strukture v ožjem središču 
Bleda, v Mali Zaki, na Par-
tizanski cesti in v Dobah 
ter urejanje prometne in 
druge infrastrukture. Naj-
več prihodkov si obetajo iz 
naslova dohodnine, in si-
cer 4,5 milijona evrov, tu-
ristična taksa pa naj bi v 

proračun prinesla 2,35 mi-
lijona evrov. Kot je razvi-
dno iz načrta razvojnih 
programov, so za Medge-
neracijski center Vezenine 
Bled predvideli 672 tisoč 
evrov, za urejanje in grad-
njo lokalnih cest 665 tisoč 
evrov, za gradnjo ločene-
ga sistema v ožjem središ-
ču Bleda štiristo tisoč evrov 
in za ureditev kanalizacije v 
Zaki 485 tisoč evrov.

Dobra tretjina proračuna za naložbe
Blejski občinski svetniki so se na prvi izredni seji seznanili z letošnjim proračunom in ključnimi projekti 
v tem letu.

Tržič – Občinski svetniki so 
se na nedavni seji seznanili s 
potrditvijo mandata Mojci Ča-
dež za občinsko svetnico, ki 
je kot kandidatka z liste Ekipe 
Boruta Sajovica nadomestila 
Boruta Sajovica, ki je bil izvo-
ljen za župana. Seznanili so 
se z imenovanjem dveh po-
klicnih podžupanov, Dušana 
Bodlaja in Jureta Ferjana. V 
Svet javnega zavoda Tržiški 
muzej sta bila kot predstav-
nika ustanovitelja imenovana 
Bojan Veselinovič in Andreja 
Poljanšek, v Svet lokalnih 
skupnosti – organ Centra za 
socialno delo Gorenjska – pa 
Jolanda Stelzer. Svetniki so 
dali pozitivno mnenje Sabini 
Jagodnik v postopku njenega 
imenovanja za pomočnico 
direktorja Centra za socialno 
delo Gorenjske, Enoti Tržič. 

Imenovanja v tržiški 
politiki in zavodih
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Izvajalca del za izgradnjo 
komunalne infrastrukture 
na območju Britofa in Pre-
doselj sta Riko in Pirc Grad-
nje, ki sta dala najugodnej-
šo ponudbo. Postopek izbire 
izvajalca se je tudi zaradi pri-
tožbe na državno revizijsko 
komisijo vlekel leto in pol, 
še vedno pa ni končan posto-
pek izbire izvajalca za grad-
njo komunalne infrastruk-
ture na Mlaki, ki je prav tako 
vključena v drugo fazo pro-
jekta Gorki.

Celotna naložba v Pre-
dosljah, Britofu in Mlaki 
je ocenjena na 16,5 milijo-
na evrov, od tega bo 5,6 mi-
lijona evrov prispeval Kohe-
zijski sklad EU. V prvi fazi 
projekta Gorki, ki se je izva-
jal prejšnja leta, so sodobno 
kanalizacijsko infrastruktu-
ro že dobila območja Bitnje, 

Šutna, Žabnica, Kranj in 
Kokrica.

Ob podpisu pogodbe je 
minister za razvoj, strate-
ške projekte in kohezijo Iz-
tok Purič poudaril, da je po-
dročje voda eno najbolj iz-
postavljenih okoljskih iz-
zivov in najpomembnejših 
nalog lokalnih skupnosti in 
države. »S pomočjo evrop-
skih sredstev smo doslej v 
Sloveniji izpeljali že več kot 
ose tisoč projektov,« je pove-
dal minister Purič in dodal, 
da se je s podpisom izvajal-
ske pogodbe začelo končno 
poglavje pri reševanju odpa-
dnih voda v Kranju in njego-
vi okolici.

Direktor Rika Janez Škra-
bec je ob podpisu pogod-
be obljubil izvedbo v rokih 
in dodal: »Projekta v Pre-
dosljah se še posebno ve-
selim, saj sem tam preživel 
svoje otroštvo.« 

Nov korak za še 
bolj zeleni Kranj
31. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Pred dnevi se je raz-
širila novica, da naj bi imel 
podjetnik Janez Janša oziro-
ma njegovo podjetje Infohip 
zaradi nepravilnosti pri ob-
računavanju davka težave s 
Finančno upravo Republike 
Slovenije (Furs) in da je uso-
da našega najbolj urejenega 
in obiskanega smučišča ne-
gotova. O tem je bilo že nekaj 
pomislekov, preden je kranj-
ski podjetnik Janša lani spo-
mladi poslal lastnik družbe 
RTC Krvavec.

»Že leto in pol imam ne-
utemeljeno blokiran račun 
podjetja Infohip, šele se-
daj pa so na finančni upra-
vi uspeli pripraviti zapisnik 
postopka, zaradi katerega je 
račun blokiran. Gre namreč 

za to, da je odvetnik, ki me 
je zastopal pri dolgotrajnih 
sporih z državo, pri tem za-
služil 1,1 milijona evrov. Od 
tega je plačal okoli 250 tisoč 
evrov davka. Ker Infohip ne 
naredi toliko prometa, da bi 
se lahko pobotali, mora dr-
žava vračati DDV. Država je 
nekaj časa to vračala, nato 
pa so rekli, da ne bodo več. 
Jaz ta denar še vedno zahte-
vam nazaj, saj z Infohipom 
ne naredim toliko prome-
ta, da bi ga lahko poračunal. 
Ker so si premislili, da bi ga 
vračali, so enostavno odloči-
li, da mi ga prenehajo vrača-
ti. V zapisniku je tako zapi-
sano, da nisem upravičen do 
vračila davka, jaz pa z argu-
menti trdim, da sem,« poja-
snjuje Janez Janša, ki pravi, 
da bi Furs, v primeru, da bi v 

resnici davčni dolžnik za to 
hitro izdal odločbo o plačilu 
davka, tako pa je samo na za-
pisnik čakal leto in pol.

Novosti in načrti

»Že takoj po prevzemu 
družbe smo se zagnano lotili 
poletne sezone, ki je bila lani 
res dobra. Uredili smo doda-
tne kolesarske proge, ki jih 
imamo z novo progo Jezerca 
sedaj okoli trideset kilome-
trov. Prav tako smo označili 
nove pohodniške poti. Seve-
da imamo še veliko načrtov, 
saj pripravljamo dokumen-
tacijo za širitev smučarskih 
prog, radi bi naredili nov 
objekt na Plači. Prav tako 
se s kmeti dogovarjamo, da 
bi dobili v najem parcelo na 
Kriški planini, kjer bi lahko 
naredili nov hotel. Prav tako 

je veliko pogovorov z zdru-
ženjem žičničarjev in z mi-
nistrstvi, kako urediti sofi-
nanciranje za izgradnjo no-
vega jezera za zasneževanje 
in šestsedežnice z Jezerc,« 
dodaja Janez Janša, ki si želi 
več pomoči države, kot je to 
urejeno v večini turistično 
uspešnih držav. 

»Nihče od upravljavcev 
smučišč si ne upa več vzeti 
kredita za žičniške naprave, 
saj vemo, da je to zanka okrog 
vratu. Vsak, ki je v preteklo-
sti vzel kredit, je padel v hude 
težave. Zato žičničarji veliko 
energije vlagamo v to, da bi 
končno prišli do sistema sub-
vencioniranja,« dodaja Janša 
in zagotavlja, da ima za Krva-
vec kljub vsemu precej načr-
tov, pa naj gre za različne pri-
reditve ali ostale novosti.

Za Krvavec ima veliko načrtov
Lastnik družbe RTC Krvavec Janez Janša zagotavlja, da ima za Krvavec še vedno veliko načrtov in da 
nepravilnosti glede plačevanja davkov ni bilo.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Občinski svetniki so 
se na januarski seji seznani-
li z delnim poročilom o po-
slovanju in izvajanju gospo-
darske javne službe Gorenj-
ska plaža v letu 2018 in na-
črtu upravljanja za letos. Ba-
zen obratuje sezonsko, lani 
so imeli 66 obratovalnih 
dni in dobrih 20.600 ko-
palcev. Od vstopnin so ime-
li 45 tisoč evrov prihodkov. 
Kot je pojasnil Silvo Buček, 
direktor podjetja Bios, ki 
upravlja Gorenjsko plažo, 
vstopajo v peto leto delova-
nja, ko garancijski roki za-
padejo, stroški pa bodo lah-
ko višji ob morebitnih pot-
rebnih servisih naprav. Na-
povedi cen električne ener-
gije in plina pa so za leto 
2019 precej slabe, je dodal. 
Zato so prvič predvideli ra-
hlo povišanje cen vstopnic. 
Dnevne vstopnice se bodo 
povišale za 0,55 evra, sezon-
ske za deset evrov, sezonske 

prenosne za dvajset evrov. 
Cene vstopnic bodo še ved-
no med nižjimi na Gorenj-
skem, je ponazoril Buček, 
ki za letos od vstopnin pri-
čakuje približno 50 tisoč 
evrov. Dodatni prihodek je 
tudi najemnina od lokala 
na Gorenjski plaži, 20 tisoč 
evrov, ki razbremeni delo-
vanje Gorenjske plaže. Le-
tos bodo nekaj več kot 16 
tisoč evrov investirali v po-
pravilo bazena, nakup 15 le-
žalnikov in nakup petdese-
tih senčnikov, za kar mora 
sredstva še odobriti lastnik 
objekta, to je Občina Tržič.

Svetnica Vida Raztresen 
se s povišanjem cen ne stri-
nja, ker plače v Tržiču niso 
visoke. Tudi svetnik Pavel 
Rupar ne bi naprtil obisko-
valcem bazena višjih cen, 
ampak bi razliko, ustvarje-
no s podražitvijo, prerazpo-
redil iz kakšne proračunske 
postavke, ki ne vpliva po-
membno na kakovost življe-
nja občanov. 

Dražja vstopnica na 
Gorenjsko plažo

Suzana P. Kovačič

Naklo – Občinski svetniki so 
na nedavni seji potrdili man-
date članom občinskih od-
borov in komisij na predlog 
Komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenova-
nja. Član komisije in svetnik 
Jure Renko se v splošnem ni 
strinjal z načinom določit-
ve članov. Meni, da politične 

delitve v občini še obstajajo 
in da bi se moral pri sestavi 
odborov vsaj deloma upošte-
vati rezultat, dosežen na vo-
litvah. Po oceni župana Iva-
na Megliča je bil predlog ko-
rektno pripravljen in so sve-
tniki ustrezno zastopani po 
posameznih odborih in tudi 
krajevno; na voljo so mesta 
še v novem Odboru za zaš-
čito, reševanje in varstvo pri 

delu. Največ razprave je bilo 
glede imenovanja Nadzor-
nega odbora (NO), v katerem 
so člani Damijan Savernik na 
predlog NSi, Janez Gradišar 
na predlog SLS, Aleš Krum-
pestar na predlog SDS, Pe-
ter Hkavc na predlog DeSUS 
in predsednik Vinko Orehar, 
ki ga je predlagala Lista Dra-
ga Goričana za razvoj Občine 
Naklo. Nekdanji župan, zdaj 

svetnik Marko Mravlja je pro-
testiral proti sestavi NO, ker 
ima po njegovem koalici-
ja veliko večino. Zahteval je 
umik Oreharja z mesta pred-
sednika in predlagal Krum-
pestarja, ki je bil v tej funk-
ciji že v prejšnjem mandatu. 
Župan Meglič je poudaril, da 
tako ali tako nihče od imeno-
vanih v NO ne more delati 
»po svoje«, ampak se mora-
jo vsi držati poslovnika. Pre-
dlagana sestava NO je ostala, 
devet svetnikov je bilo za, šest 
pa proti. 

Potrdili tudi nadzorni odborTržič – Občina Tržič bo kmalu postavila postaji za avtomati-
zirano izposojo koles v dveh, po številu prebivalcev največjih 
naseljih v občini; ob vstopu v staro mestno jedro Tržiča in 
v Bistrici pri Tržiču v neposredni bližini Deteljice. Na dveh 
postajah bo skupno na voljo dvanajst koles (treking in elek-
tričnih). Vzpostavljeni bodo tudi licenčni program za vodenje, 
krmiljenje in nadzor sistema ter ustrezno upravljanje, ki bo 
omogočalo delovanje sistema in izposojo po vseh gorenjskih 
občinah, vključenih v sistem. Tržiški občinski svet je sicer že 
aprila leta 2017 sprejel Celostno prometno strategijo Občine 
Tržič, prvi tak strateški dokument za trajnostno načrtovanje 
prometa in reševanje vseh s prometom povezanih izzivov. 
Prav kolesarjenje je trenutno tista oblika mobilnosti, ki je v Tr-
žiču najmanj razvita, občani pa pričakujejo največji napredek.

V Tržiču kmalu storitev Hitro s kolesom



7Gorenjski glas
četrtek, 7. februarja 2019 info@g-glas.si

A
nk

er
st

 G
nb

R,
 E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

A
nk

er
st

 G
nb

R,
 E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

Mateja Rant

Škofja Loka – »Učni izde-
lovalni laboratorij bo vsem 
ustvarjalnim posamezni-
kom in skupinam omogočal 
realizacijo inovativnih idej 
in projektov, dijakom, štu-
dentom in učiteljem pa nad-
gradnjo njihovega znanja,« 
je ob odprtju 621 tisoč evrov 
vrednega laboratorija pou-
daril direktor Šolskega cen-
tra Škofja Loka Martin Pivk. 
Dobro polovico sredstev je 
za projekt zagotovilo mini-
strstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo v okviru 
Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. Gospodarski 
minister Zdravko Počival-
šek je prepričan, da se bo ta 
prispevek državi večkrat po-
vrnil, saj predstavlja naložbo 
v prihodnost.

S sodobno tehnološko 
opremo, ki jo bodo uporab-
ljali v laboratorijih in delav-
nicah, bo učni izdelovalni 
laboratorij podpiral proce-
se usvajanja sodobnega teh-
nološkega znanja v izobra-
ževalnih institucijah, gospo-
darstvu in pri zainteresira-
ni širši javnosti. Tako inova-
tivnim, kreativnim in podje-
tnim uporabnikom odpira-
jo prostor za uresničevanje 
idej in realizacijo projektov, 
so pojasnili ob odprtju labo-
ratorija. Po besedah mini-
stra Počivalška tudi tovrstni 
laboratoriji predstavljajo 
enega od načinov, kako mla-
de usmeriti in usposobiti za 
poklice, ki so na trgu zaže-
leni ter jim bodo zagotavljali 
kruh in karierne možnosti. 

Tako bodo po njegovih bese-
dah v še večji meri prispevali 
k razvoju kraja in višanju do-
dane vrednosti v podjetjih. Z 
njim se je strinjala tudi dr-
žavna sekretarka pri ministr-
stvu za izobraževanje, zna-
nost in šport Martina Vuk. 
»Gre za zelo pomembno pri-
dobitev, ki nam kaže pot v in-
dustrijo 4.0.« Po njenem je 
to tudi dokaz, da naš izobra-
ževalni sistem stopa v korak 
s časom in mladim omogo-
ča pridobitev poklica, ki je 
iskan na trgu dela in prispe-
va k razvoju celotne družbe. 
Ob tem je Martin Pivk pou-
daril, da dolgoletno sodelo-
vanje gospodarstva in obr-
ti z izobraževanjem na Ško-
fjeloškem predstavlja do-
ber primer zavedanja, da so 
za dobro usposobljen kader 

odgovorni vsi. »Šola mora 
kakovostno opraviti svo-
je poslanstvo, naloga delo-
dajalcev je, da se v to aktiv-
no vključujejo, naloga dija-
kov in študentov pa, da iz-
koristijo dane možnosti.« 
Da za besedami stojijo de-
janja, po Pivkovem mnenju 
dokazuje tudi uvajanje vaje-
niškega sistema izobraževa-
nja. »V Šolskem centru Ško-
fja Loka se izobražuje kar po-
lovica vseh vajencev v Slove-
niji in za vsakim stoji delo-
dajalec, ki je prevzel odgo-
vornost za praktično uspo-
sabljanje z delom.«

Nov učni laboratorij so 
odprli v okviru praznova-
nja 130. obletnice začetka 
izobraževanja za poklice na 
Škofjeloškem. »Prvo vpiso-
vanje v obrtno nadaljevalno 

šolo je potekalo 2. in 3. febru-
arja 1889 v mestni hiši.« Da-
nes se v šolskem centru kali-
jo mojstri za sodoben svet, je 
prepričan škofjeloški župan 
Tine Radinja. Po besedah 
Klemena Benedičiča iz Do-
mela je za gospodarstvo po-
memben kader z ustrezni-
mi kompetencami, saj je to 
nujno za rast in razvoj pod-
jetja, zato ga veseli, da bodo 
tudi v novem učnem labora-
toriju že v času šolanja mla-
di pridobili ustrezna znanja. 
Tudi predsednik Območ-
ne obrtno-podjetniške zbor-
nice Škofja Loka Jože Mis-
son je prepričan, da so v šol-
skem centru z nadgrajeva-
njem svojega sistema izo-
braževanja naredili velik ko-
rak naprej pri izobraževanju 
kadrov.

Naložba v prihodnost
V Šolskem centru Škofja Loka so v torek odprli nov učni izdelovalni laboratorij, opremljen s sodobno 
tehnološko opremo, ki bo deloval na področju energetike, lesarstva in strojništva.

S simboličnim pritiskom na gumb na tabličnem računalniku so Martin Pivk (levo), Martina 
Vuk in Zdravko Počivalšek odprli nov učni izdelovalni laboratorij. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – Novi član nad-
zornega odbora Občine Že-
lezniki je pred kratkim pos-
tal Jože Kamenšek, ki je za-
menjal Boruta Šmida, saj so 
ga občinski svetniki na zad-
nji seji razrešili zaradi ne-
doseganja izobrazbenih po-
gojev. Imeti bi namreč mo-
ral šesto stopnjo strokovne 
izobrazbe. Šmida je predla-
gala stranka SD, ki jo je nato 
komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenova-
nja pozvala tudi k predlogu 
za nadomestnega člana. Po 
mnenju svetnika Tomaža 
Demšarja (SDS) pa bi ome-
njena komisija morala za 

predloge pozvati tudi druge 
stranke oziroma ponoviti ce-
loten razpis, vendar je njen 
predsednik Jurij Demšar od-
vrnil, da za imenovanje na-
domestnega člana to ni pot-
rebno.

Direktorica občinske 
uprave Jolanda Pintar je ob 
tem pojasnila, da statut in 
poslovnik določata le, da 
komisija občinskemu sve-
tu pripravi predlog sesta-
ve nadzornega odbora, nik-
jer pa ni natančno navede-
no, kako pride do predlogov. 
»V praksi že dolgo za predlo-
ge prosimo politične stran-
ke, vendar je to nenapisano 
pravilo,« je dejala Pintarje-
va. Župan Anton Luznar pa 

je dodal, da je bil po lokalnih 
volitvah na željo poslanca 
Žana Mahniča (SDS) na ob-
čini sestanek, na katerem sta 
bila še Branka Krek Petrina 
in Matej Šubic, predsednika 
občinskih odborov SDS in 
SLS. Med drugim so se do-
menili, da bodo v tem man-
datu nadzorni odbor sestav-
ljali po en predstavnik vseh 
petih strank, izvoljenih v ob-
činski svet. 

Po mnenju Tomaža Dem-
šarja bi morali razrešiti še 
enega člana nazornega od-
bora, in sicer Francija Mi-
helčiča, ki ga je predlaga-
la stranka SLS. Direktorica 
občinske uprave je odvrni-
la, da ne vidijo razlogov za 

njegovo razrešitev. V zve-
zi z Demšarjevimi dilema-
mi je razložila, da Mihelčič 
ni predsednik Prostovoljne-
ga gasilskega društva Zali 
Log, pač pa je poveljnik in 
tako ne podpisuje pogodb 
z občino. Ta tudi ni lastnica 
objekta, v katerih ima ome-
njeni stalno bivališče. O očit-
kih, da Mihelčič v garaži ga-
silskega doma hrani kmetij-
sko mehanizacijo in bager, 
pa je Pintarjeva dejala, da je 
občina dala garažo, v kateri 
naj bi večino prostora zase-
del gasilski avto, v brezplač-
no upravljanje gasilskemu 
društvu, tako da gre v tem 
primeru za odnos med dru-
štvom in Mihelčičem.

Potrdili novega nadzornika
Enega člana nadzornega odbora Občine Železniki so zamenjali, za razrešitev drugega pa ni razlogov, 
menijo v občinski upravi. 

Neža Rozman

Naklo – V avli Osnovne šole 
v Naklem so odprli potujo-
čo razstavo, ki bo pri njih na 
ogled do sredine marca. Raz-
stava je za osnovnošolce po-
sebnega pomena, saj govo-
ri o pisateljici dnevnika Ani 
Frank, ki je bila podobne sta-
rosti kot oni sami in je doži-
vljala grozote druge svetov-
ne vojne. Kot je povedal rav-
natelj Milan Bohinec, je ime 
razstave Zgodba za seda-
njost še kako pravi, saj smo 
tudi danes priča zgodbam, 
podobnim Anini, učenci pa 
so lahko veseli, da jim ni tre-
ba preživljati stiske, ki jo je 
nekoč morala Ana Frank. 

Na odprtju so se predstavili 
učenci, ki bodo prostovoljno 
vodili po razstavi, na vodenje 
pa so vabljeni vsi sošolci, kot 
tudi krajani in zainteresirana 
javnost. Obenem so prebrali 
tudi nekaj odlomkov iz slav-
nega dnevnika Ane Frank in 
pripravili krajši glasbeni pro-
gram.

Razstava je sicer del po-
nudbe Muzeja novejše zgo-
dovine Ljubljana, ki želi širiti 
zgodbo o Ani Frank in drugi 
svetovni vojni med mladimi, 
kot je povedal njihov pred-
stavnik Jure Stušek. Muzej je 
za vodiče po razstavi organi-
ziral tudi dvodnevno izobra-
ževanje, z ogledi pa bodo za-
čeli v naslednjem tednu. 

Razstava Ana Frank – 
Zgodba za sedanjost

Katja Jošt je učenka OŠ Naklo in je v kostumu Ane Frank 
prebirala odlomke iz njenega dnevnika. Tudi sama vodi po 
razstavi. / Foto: Neža Rozman

Kranj – Društvo upokojencev Kranj že vrsto let nagrajuje naju-
spešneje športno aktivne člane. Tudi letos jim bodo priznanja 
podelili na prireditvi Športnik leta – upokojenec, ki jo bodo iz-
peljali prihodnji teden. Podelitev bodo pospremili s kulturnim 
programom in nagovorom predsednice društva Mije Pavlin.  

Priznanja športnikom upokojencem
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Kulturni hram Ignacija 
Borštnika 
Cerklje na Gorenjskem 
 
Sobota, 16. 2. ob 19.30. uri 
Nedelja, 17. 2. ob 15.00. uri 
 
Predprodaja kart: 
1 uro pred predstavo 
 
INFO: www.kudpodlipo.si 
info@kudpodlipo.si 

Kulturno umetniško društvo 
»Pod lipo« Adergas 

 
vabi na ogled duhovne igre 

Josepha Jacoba Feitna, 
v priredbi Nika Kureta 

in režiji Silva Sirca 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prihodki pro
računa Občine Škofja Loka 
za leto 2019 znašajo 25,5 
milijona evrov. Med prihod
ki pričakujejo za dva mili
jona evropskih sredstev in 
1,3 milijona nepovratnih 
sredstev Eko sklada za vr
tec Kamnitnik. Odhodkov 
je za 27,2 milijona evrov, za 
investicije namenjajo 12,3 
milijona evrov, kar predsta
vlja 46 odstotkov proraču
na. Največje področje pora
be predstavlja izobraževa
nje (kar 43 odstotkov celot
ne predvidene porabe), sle
dijo kultura, šport in pro
met. Predvidevajo tudi za
dolževanje za financiranje 
investicij v višini 2,7 milijo
na evrov, od tega je 203 tiso
čake brezobrestne zadolžitve 

pri državnem proračunu (po 
zakonu o financiranju ob
čin), ki se ne všteva v limit 
zadolževanja. Odplačanih 
bo za 1,3 milijona kreditov, 
neto zadolževanje bo torej 
pozitivno v višini 1,4 milijo
na evrov. Iz proračuna so vi
dne ključne prioritete, je ob 
tem dejal župan Tine Radi
nja. Velika obremenitev pro
računa je v višini 6,4 milijo
na za vrtec Kamnitnik, velik 
znesek predstavlja še zad
nji obrok kupnine za stav
bo Name, precej bodo vloži
li v ceste, ob denarju, ki so ga 
dolžni po zakonodaji name
niti neizbežnim nalogam ob
čine, tako ostane bore malo 
za ostala vlaganja. Pripraviti 
se morajo tudi na novo inve
sticijsko obdobje leta 2020.

Razpravljavci so meni
li, da bi kazalo več denarja 

nameniti turizmu, ureja
nju krožišč, gorski reševal
ni službi, pogrešajo kultur
no politiko v občini, nekate
ri pričakujejo načrt investicij 
za ves mandat. Opozorili so 
tudi na uresničevanje strate
gije varstva starejših, ki je v 
proračunu ni zaslediti. Več 
svetnikov je opozorilo na te
žave, povezane z zdravstve
nim varstvom, in uresniče
vanje lani sprejete strategije 
s tega področja. Opozarjajo, 
da se zmanjšuje celo dosto
pnost do primarnih zdrav
stvenih storitev. Zavedajoč 
se težav na tem področju so 
že lani začeli odpirati nove 
ambulante družinske medi
cine, je povedal župan Radi
nja. Prostore so dobili za šti
ri ordinacije, za eno jih bodo 
še do konca leta. To sicer ni 
stvar občinskega proračuna, 

temveč Osnovnega zdrav
stva Gorenjske. Svetnike je 
zanimalo tudi, kaj je z izbiro 
lokacije za zdravstveni cen
ter. Aktivnosti se nadaljuje
jo, je povedal prejšnji župan, 
zdaj občinski svetnik Miha 
Ješe. Spet bo imenovana 
županova skupina, ki se bo 
tudi v tem mandatu ukvar
jala s prihodnjim zdravstve
nim centrom. Svetnika Mar
tina Trampuša je zanimalo, 

kako potekajo aktivnosti ob
čin za dosego primerne gla
varine za njihovo financira
nje in ali lahko pričakuje
jo, da se bodo sprostila tudi 
sredstva, ki jih država obči
nam namenja za investici
je. Dobil je odgovor, da ak
tivnosti potekajo prek zdru
ženj občin. Denar za investi
cije se še ni sprostil, občine 
do denarja lahko pridejo vsaj 
prek mehanizma ugodnega 

zadolževanja. Svetnik Ro
lando Krajnik je spomnil, da 
je poslovanje Občine Škofja 
Loka pregledovalo računsko 
sodišče in ji dalo mnenje s 
pridržkom. Kot v prejšnjem 
mandatu je tudi tokrat pod
vomil o pravni veljavnosti 
pogodbe, ki jo je prejšnji 
župan podpisal za nakup 
Name za potrebe knjižnice, 
od novega pa terja, da pogod
bo preveri. 

Vrtec največja naložba
Škofjeloški občinski svet je v prvi obravnavi podprl proračun za leto 2019. 
Dobri dve petini ga bodo namenili naložbam, največja je naložba v novi 
vrtec Kamnitnik.

Največji delež denarja za investicije je letos namenjenega gradnji vrtca Kamnitnik. 
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Maja Bertoncelj

Medvode – Center starej
ših Medvode je polno zase
den. Imajo 207 stanovalcev, 
na sprejem jih čaka več kot 
osemsto, kolikor imajo pro
šenj. Tudi zato so se odlo
čili, da aktivnosti ponudijo 
tudi starejšim, ki ne bivajo 
v domu. Tem so najprej po
nudili Aktivni dan, ki se mu 
je lani pridružilo še Aktivno 
varstvo za starostnike.

»Aktivno varstvo za staro
stnike poteka vsak dan od 7. 
do 16. ure. Vanj je trenutno 
vključenih sedem oseb, ki 
se pri nas dobro počutijo in 
so zadovoljni, da so v druž
bi, aktivni, da dneve ne pre
življajo sami doma. Vsi ne 
prihajajo vsak dan. Anima
torji jim pripravijo različne 
aktivnosti. Imajo telovadbo, 
razne miselne in družabne 
igre, delavnice ročnih spret
nosti, udeležujejo se vseh do
godkov, ki so organizirani na 
ravni centra ... Poskrbljeno 
je tudi za prehrano. Aktivno 
varstvo je namenjeno vsem 
starostnikom, ki so še giblji
vi, ki nimajo težjih obolenj, 
zaradi katerih bi lahko prišlo 
do kakšnih zapletov. Vklju
čene so tudi osebe z demen
co,« je pojasnila Polona Ro
gelj, vodja zdravstvene nege 
v Centru starejših Medvode. 

Dve leti pa poteka Aktivni 
dan, ki je prav tako name
njen zunanjim uporabni
kom, vanj pa se lahko vklju
čijo tudi stanovalci doma. 
Poteka dvakrat tedensko, 
ob torkih in četrtkih. »V tem 
programu imamo med pet
najst in dvajset oseb. Njen 
pomembni del je telovad
ba in izobraževanje v izved
bi Fitnes klinike. Poudarek 
je na vzdrževanju fizične 
moči, koordinacije gibov ... 
Potekajo tudi številne dru
ge aktivnosti, poskrbljeno 
je tudi za obroke,« je še po
vedala Rogljeva.

Ponudbo v Centru sta
rejših Medvode želijo še 
obogatiti. »Vizija je, se 

razvijamo. V načrtu ima
mo projekt Junaki na domu 
uporabnika. Mislim, da bo 
slej ko prej tudi to zaživelo. 
Prebivalstvo se stara, pros
tora v domovih ni, svojci 
pa so obremenjeni s svoji
mi službami, otroki in tem
pom življenja. Starejši bodo 
vedno bolj prepuščeni sami 
sebi. Kot opažamo, jim naj
več pomeni topla beseda in 
stisk roke. To jim pogosto 
koristi bolj kot kakšna zdra
vstvena intervencija. Pogre
šajo socialne stike, preveč 
so osamljeni. Upam, da bo 
v prihodnje napredek tudi v 
tej smeri,« pravi Rogljeva in 
še doda, da je vse bolj pereč 
tudi porast demence.

Aktivno varstvo za starejše
V Centru starejših Medvode so predstavili programa, ki ju nudijo 
starostnikom, ki niso stanovalci doma. Aktivnemu dnevu so lani dodali 
še Aktivno varstvo. Ponudbo želijo še obogatiti, saj, kot pravijo, je vse več 
starostnikov, ki dneve preživljajo doma in so osamljeni.

V Centru starejših Medvode dvakrat tedensko poteka 
Aktivni dan. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Na drugi seji kranj
skega mestnega sveta so sve
tniki prejšnji teden potrdi
li mandat Nadi Mihajlović, 
saj je bila Matjažu Rakov
cu, ki je bil izvoljen za župa
na, funkcija svetnika ukinje
na. Mandat je tako prešel na 
naslednjo kandidatko z liste 
Socialnih demokratov Nado 
Mihajlović. 

Med tremi kandidati je bil 
za predsednika sveta zavoda 
Lokalne energetske agencije 

Gorenjske imenovan Iztok 
Jenko. Za predstavnika lo
kalne skupnosti v svetu lo
kalnih skupnosti Centra za 
socialno delo Gorenjske so 
med petimi kandidati ime
novali Borisa Bavdka. Ana 
Cimperman je bila imeno
vana v svet zavoda Vzgojni 
zavod Kranj, Andreja Valant 
pa za pomočnico direktorja 
Centra za socialno delo Go
renjske, enota Kranj, saj se 
bo sedanji direktor upokojil. 

Nekaj polemike je bilo med 
svetniki glede imenovanja 

novega nadzornega odbora, 
saj se nekateri niso strinjali, 
ker niso upoštevali predlo
gov vseh strank in list. Na 
koncu so bili na predlog Ko
misije za mandatna vpraša
nja, volitve in imenovanja, ki 
ji predseduje podžupan Ja
nez Černe, od enajstih kan
didatov za člane s 27 glasovi 
za imenovani Ivo Bajec, Ma
tej Pirc, Alenka Podbevšek, 
Andraž Ušlakar in Jelena Vi
dović. Imenovali so še deset 
različnih komisij s skupaj 
petdesetimi člani.

Nov tudi nadzorni odbor
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Smučišče GOLDECK
na avstrijskem Koroškem 

Naravna okolica Goldecka ima čudovite strmine za alpsko in turno smučanje ter 
za deskanje na snegu, celo območje pa je zelo priljubljeno tudi za smučarsko 
pohodništvo. Na svoj račun pridejo dobesedno vsi – tako družine z otroki kot 
tudi zahtevni športni individualisti. Velika pozornost na smučišču Goldeck pa je 
namenjena tudi najmlajšim obiskovalcem. 

OTROŠKA DEŽELA – KINDERLAND s 30.000 m2 površine je idealen prostor za učenje 
smučanja. Nahaja se neposredno ob zgornji postaji vzpenjače. Tukaj se lahko 
sprostite v baru SCHIRMBAR s teraso za sončenje, na kateri boste uživali v izjemnem 
panoramskem pogledu v dolino in na okoliške gore. Ob spodnji postaji vzpenjače 
so tudi prostori za vpis v smučarsko šolo. V neposredni bližini si lahko izposodite 
smuči in smučarsko opremo, gostom pa je na voljo tudi ogromno parkirišče. 

JUKI Day – akcijski dan za mladino in otroke
Na smučišču Goldeck stane celo zimsko sezono 2018/2019 vsako soboto dnevna 
vozovnica za mladino samo 28 evrov in za otroke samo 15 evrov. 

www.sportberg-goldeck.com 
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Jasna Paladin

Kamnik – Projekt SpeciAlps je 
eden od mnogih, ki jih spod-
buja in financira Omrežje alp-
skih občin, ki združuje okoli 
tristo občin v osmih alpskih 
državah. Sofinancira ga tudi 
nemško ministrstvo za oko-
lje, uradno so ga omenjene tri 
občine začele izvajati lansko 
leto, letos in še prihodnje leto 
pa se bo v okviru tega odvilo 
več delavnic.

Uvodno srečanje zaintere-
siranih občanov so že prip-
ravili v Kranjski Gori in Ka-
mniku, v Bohinju pa ga bodo 
v prihodnjih tednih. Kam-
niško delavnico je pripravi-
la Barbara Strajnar iz občin-
skega oddelka za razvoj in in-
vesticije, srečanja v mekinj-
skem samostanu pa se je 
udeležilo okoli 15 občanov. 
»Projekt želi spodbujati regi-
je h krepitvi naravne pestros-
ti alpskega prostora na me-
dobčinski ravni in omogočiti 

doživljanje narave kot vsa-
kodnevno izkušnjo.  Obmo-
čje treh občin nastopa pod 
skupnim imenom Sloven-
ske Alpe. Velik del območja 
predstavlja neokrnjena nara-
va, ki privablja številne turis-
te. Vse bolj se namreč razvi-
jajo pohodništvo, kolesarje-
nje in prostočasni turizem. 
Regija se hitro razvija v vse 
bolj priljubljeno in pogos-
to obiskano turistično desti-
nacijo. Težave, ki vznikajo v 
soju takšnega razvoja, se po-
rajajo predvsem na podro-
čju prometa, pritisk na pros-
tor je vedno večji in posledič-
no izginjajo površine, bogate 
z raznovrstnim cvetjem, ze-
lišči ali drugim zanimivim 
rastjem. Kmetijstvo, kjer se 
je še ohranilo, postaja vse bolj 
intenzivno in tako se spremi-
njajo nekdanji cvetlični trav-
niki, pašniki pa se zaraščajo. 
Suha travišča, mokrišča, žive 
meje, biotopi ali gozdovi so 
primeri naravnih bogastev, 

ki občinam na območju Alp 
dajejo veliko vrednost. Števil-
nim živalim zagotavljajo ži-
vljenjski prostor. Istočasno 
ljudje cenimo privlačnost in 
kakovost življenja v delujo-
čem naravnem prostoru. Po-
tenciali tega prostora še zda-
leč niso izčrpani in aktivnosti 
občin in predvsem občanov 
na tem področju so zares do-
brodošle,« je namen delavni-
ce predstavila Barbara Straj-
nar in dodala, da je bistvo 
projekta v tem, da spodbudi 
pogovore občanov o naravi in 
biološki raznovrstnosti, saj 
se o tem po občinah bistve-
no premalo govori. V ospred-
ju so navadno teme, kot so 
razvoj gospodarstva, narav-
ne vrednote s pitno vodo na 
čelu pa se vse preveč ljudem 
zdijo samoumevne.

Delavnico, ki je potekala 
kot aktiven pogovor, je vo-
dil Martin Šolar, zbrane ob-
čane pa je spodbudil k raz-
misleku, kako vidijo svoje 

mesto oz. občino in katere 
elemente naravne dediščine 
bi se jim zdelo vredno zašči-
titi. »Kamnik je lepo mesto, 
obkroženo z gorami in zele-
nim okoljem,« bi lahko pov-
zeli njihova razmišljanja, a 
pomembno je izluščiti tudi 
posamezne elemente. Med 
te Kamničani uvrščajo izvir 
Kamniške Bistrice, žafrane 
na Veliki planini, Kamniško 

jamo in endemičnega hro-
ščka v njej, balvan Žagana 
peč, slap Orglice, najdišče 
okostja mamuta in mnogo 
drugega.

Ker so vsi omenjeni ele-
menti strnjeni na razmero-
ma majhnem območju, bi 
bilo najbolj smiselno Kam-
niško-Savinjske Alpe zaščiti 
kot celoto, to pa je že naloga 
lokalne politike.

Občani o naravni dediščini
Občine Kranjska Gora, Bohinj in Kamnik sodelujejo v projektu SpeciAlps, katerega cilji so prepoznavanje naravnih bogastev  
v lokalnem okolju ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Naravnih vrednot je v Alpah zelo veliko, a mnogim so žal samoumevne, 
so ugotavljali tudi na nedavni delavnici v Kamniku.

V Kamniku so minuli teden pripravili prvo delavnico  
v sklopu projekta SpeciAlps.

Jasna Paladin

Kamnik – Kamnik je zelena 
destinacija Slovenije, kar po-
trjuje srebrni znak Slovenia 
Green Destination, ki so ga 
prejeli leta 2016, letos pa si 
bodo na Zavodu za turizem, 
šport in kulturo Kamnik pri-
zadevali ta znak ohraniti. 
Zato so pripravili poročilo in 
akcijski načrt, s katerim se 
bodo na prihodnji seji sez-
nanili tudi občinski svetniki.

»Znak Slovenia Green 
Destination je mnogo več 
kot samo znak, je filozofija, 
ki jo je nujno treba nadalje-
vati. V Kamniku smo prišli 

do točke, ko moramo ponov-
no dokazati, da smo 'zeleni'. 
Ponovno moramo izpolniti 
kriterije, da znak zopet pri-
dobimo oz. da tega lahko po-
daljšamo. Proces obnavlja-
nja oz. podaljševanja znaka 
je zahteven in dolgotrajen, 
saj je treba v spletno plat-
formo, ki ima okoli sto vpra-
šanj, vnašati odgovore in 
ocene (denimo o kakovosti 
zraka, pitne vode ipd.) z vse-
mi dokazili. Če bomo ta me-
rila izpolnjevali, nam bodo 
znak podaljšali za obdobje 
treh let,« pravi direktor Za-
voda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik dr. Tomaž 

Simetinger in poudarja, da 
je znak za Kamnik izjemne-
ga pomena, saj ga uvršča na 
zemljevid zelenih destina-
cij, kar Kamniku omogoča 
dodatno promocijo doma in 
na tujih trgih.

V zavodu so v ta namen os-
novali Zeleno ekipo Kamni-
ka s svojim koordinatorjem, 
s katero nameravajo izvesti 
vse potrebno delo za obnovi-
tev znaka, organizirali bodo 
izobraževanja na temo traj-
nostnega turizma in ponu-
dili pomoč turističnim po-
nudnikom pri pridobiva-
nju okoljskih namestitvenih 
certifikatov.

Kamnik si še naprej želi  
biti »zelen«
V občini Kamnik si bodo tudi letos prizadevali izpolniti zahtevne kriterije  
za podaljšanje mednarodnega okoljskega certifikata.

Vodice – Javno podjetje Sna-
ga je s 1. februarjem z eko 
otokov v Vodicah umaknilo 
rumene zabojnike za em-
balažo, namesto katerih bo 
namestilo dodatne modre 
zabojnike za papir. Vzrok je 
odlaganje nepravih odpad-
kov v in ob zabojnike ter z 
odpadki onesnažena okolica. 
Na Snagi obveščajo, da ima-
jo uporabniki na svojih hišnih 
zbirnih mestih zabojnike za 
embalažo, ki jih lahko po 
potrebi zamenjajo z večjimi 
brez dodatnih stroškov, na-
ročilo pa ne bo vplivalo niti 
na višino mesečne položnice.

Eko otoki brez 
zabojnikov za embalažo

Domžale – Domžale bodo 
kmalu bogatejše za pet novih 
polnilnih postaj za električna 
vozila. Vsa potrebna elektro-
inštalacijska in gradbena dela 
so že narejena za štiri postaje, 
in sicer pri bazenu, v Češmi-
novem parku, ob hotelu Kro-
na in pri vrtcu Palček na Viru, 
v kratkem pa bodo zaključena 
tudi za polnilno postajo na tr-
žnem prostoru. Občina je za 
gradbena dela namenila 18 ti-
soč evrov, strošek priključitve 
na električno omrežje pa bo 
še dobrih šest tisočakov.

Gradijo polnilnice  
za električna vozila

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zveza prijateljev mla-
dine Slovenije in OMV Slo-
venije letos že drugo leto za-
pored sodelujeta pri huma-
nitarnem programu Pome-
žik soncu, s katerim omo-
gočata poletne počitnice ot-
rokom iz socialno ogrože-
nih družin in otrokom s po-
sebnimi potrebami. Člani 

Kluba zvestobe OMV Smi-
le & drive lahko ves febru-
ar točke zvestobe, ki jih prej-
mejo ob nakupu na bencin-
skih servisih, namenijo za 
dobrodelne namene, OMV 
pa bo ob koncu akcije točke 
preračunal v znesek, s kate-
rimi bo otrokom omogočil 
počitnice. OMV je za začetek 
akcije že namenil za to mi-
lijon točk zvestobe. Lani so 

v enaki akciji zbrali 9,5 mi-
lijona točk, letos pa želijo to 
število še preseči. Člani klu-
ba zvestobe lahko svoje toč-
ke donirajo ob vsakem naku-
pu v kateremkoli od bencin-
skih servisov v Sloveniji, na 
spletni strani ali v mobilni 
aplikaciji. OMV ima v Slove-
niji 107 bencinskih servisov, 
enega od tudi v Kranju, kjer 
so ga pred kratkim prenovili.  

Pomagajo socialno ogroženim 
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Marjana Ahačič

Radovljica – Prejšnjo sredo 
so učenci in učitelji Glasbene 
šole Radovljica za en večer za-
menjali vloge. Na oder sliko-
vite Baročne dvorane v Rado-
vljiški graščini so tokrat stopi-
li učitelji, učenci, njihovi star-
ši in številni drugi glasbeni 
navdušenci pa so jih poslu-
šali. In bilo je kaj slišati! Uči-
telji so pripravili zares pester 
program in v zanimivih, raz-
nolikih zasedbah pokazali, 
da niso le potrpežljivi peda-
gogi, ki mlade učijo glasbe-
nih osnov ter jih spodbujajo 
in usmerjajo pri nadaljnjem 
glasbenem razvoju, temveč 
predvsem odlični glasbeni-
ki, ki uživajo v muziciranju 
in znajo navdušiti občinstvo.

Pianist Marko Stajnko 
se je predstavil s kar tremi 
lastnimi skladbami: In the 
moment of perfection, Im-
provizacija v H in Bright 
Song. Violinistki Vanja Sta-
re Vinkovič in pianistka Ta-
mara Krajnc Stepišnik so za-
igrale Pet sklabd za dve vio-
lini in klavir Dmitrija Šos-
takoviča, klavirski duo Ravi 
Shrestha in Zoran Kaličanin 
je nastopil z Domeniconije-
vo Circus Music, sopranistka 

Mojca Bedenik je ob sprem-
ljavi Mitja Jeršiča (harmoni-
ka), Roka Felicijana (klari-
net) in Ravija Shresthe (ki-
tara) zapela slovensko ljud-
sko Roža na vrtu, duo har-
monik Gašper Primožič in 
Žan Legat pa sta med poslu-
šalce pripeljala strast Tanga 
Igorja Stravinskega.

Liza Hawlina Prešiček 
(flavta), Lucija Verdnik (kla-
vir), Mitja Jeršič (bas kitara) 
in Martin Janežič (tolkala) 
so navdušili s svežino suite 
za flavto in jazz trio Irlanda-
ise C. Bollinga, zadnja točka 
na programu skladba Adios 

Nonino Astorja Piazzolle 
pa je poslušalce zapeljala z 
milino in strastjo, da bi ča-
rovnije mojstra argentin-
skega tanga v izvedbi Luci-
je Verdnik (klavir), Roka Fe-
licijana (klarinet), Mitje Jer-
šiča (bas harmonika) Ravija 
Shresthe (kitara) in Žana Le-
gata (bandoneon) lahko pos-
lušali še dolgo v noč.

A se večer v zadovoljstvo šte-
vilnega občinstva s koncem 
zadnje točke na programu še 
ni končal. Ravnatelj Marko 
Možina je s posebnim navdu-
šenjem za konec na oder pri-
peljal še presenečenje večera: 

Matevža Šaleharja in Martina 
Janežiča, ki sta s skokom v so-
dobno popularno glasbo pre-
pričljivo pokazala, da meje v 
umetnosti, kadar je ta iskre-
na, izvirna in prepričljiva, pač 
ne obstajajo. Učenci so se tako 
imeli možnost na najbolj pris-
ten in prepričljiv način nauči-
ti, kaj je glasba in kam jih (lah-
ko) pripelje resno ukvarjanje 
z njo. Starši in drugi, ki so se-
deli med občinstvom, pa pri-
ložnost, da uživajo v drago-
cenih trenutkih sproščene-
ga muziciranja nastopajočih, 
ki so bili tokrat še mnogo več 
kot samo učitelji glasbe.

Tokrat so učili z zgledom
Učitelji Glasbene šole Radovljica so na koncertu navdušili polno dvorano Radovljiške graščine.

Občinstvo v polni dvorani Radovljiške graščine je z navdušenjem spremljalo koncert, ki so 
ga pripravili učitelji Glasbene šole Radovljica. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Stražišče – Komedijo Štir-
je letni časi bodo v po obs-
tajanju najmlajšem kranj-
skem ljubiteljskem gleda-
lišču premierno uprizori-
li danes, v četrtek, 7. febru-
arja, ob 19. uri v Šmartin-
skem domu v Stražišču, po-
novili pa jutri ob 19.30, nato 
pa še v nedeljo, 10. februar-
ja, ob 17. uri. Gledališka sek-
cija DPD Svoboda – Gledali-
šče Stražišče je lani z velikim 

uspehom uprizorilo veselo-
igro Sama nej zbere, nastalo 
po avtorskem besedilu Maje 
Ahačič, v katerem ta predsta-
vlja domačo stražiško zgod-
bo. Ahačičeva, ki že dvajset 
let v domačem kraju prip-
ravlja predstave ob različnih 
priložnostih, se je tokrat od-
ločila za besedilo, ki prina-
ša aktualno vsebino, ki odra-
ža čas in prostor, v katerem 
živimo. »Korupcija, podku-
povanje v politiki, klienteli-
zem, droga v parlamentu in 

še kaj se najde v igri, v kate-
ri ne iščite kakršnihkoli po-
dobnosti z resničnimi ose-
bami, če pa že, je to čisto na-
ključje,« v hudomušnem 
tonu poudari Ahačičeva.

Zgodba v uro in pol dol-
gi predstavi pripoveduje o 
sodobni družini, v kateri je 
oče podkupljivi poslanec v 
parlamentu, njegova žena 
je nerazgledana in optimi-
stična gospodinja. V druži-
ni najdemo še tridesetletne-
ga sina, ki noče študirati, s 

pridobivanjem denarja, pa 
se kar dobro znajde, in hči, 
ki je pridna študentka, a brez 
vizije, kaj bi v življenju po-
čela. Zgodba se zaplete, ko 
na njihov dom potrkajo trije 
poslovneži, domnevni člani 
parlamentarne komisije za 
kontrolo premoženja sodr-
žavljanov.

V igralski ekipi so večino-
ma domačini iz Stražišča. Ob 
mladih ljubiteljih odra Roku 
Grašiču, Manci Perdan, Luki 
Ahačiču, Primožu Bajžlju, 
Mitji Rozmanu in Roku Škr-
lepu, s katerimi po večini 
Ahačičeva dela že leta, je tu še 
izkušena Mirjana Bogataj in 
prvič na odru Martin Kuralt. 
Od direktorja do upokojen-
ca pa še dva odlična pevca sta 
vmes. »Naša skupina je lep 
dokaz, da je mogoče z dob-
ro voljo in prijaznostjo pove-
zati ljudi različnih starosti in 
poklicev,« je vesela režiser-
ka; da so z bralnimi vajami 
začeli v oktobru v bližnjem 
župnišču, zadnje čase pa so 
vadili v Šmartinskem domu. 

Za vse predstave je vstop 
prost, snovalci igre pa bodo 
veseli prostovoljnih prispev-
kov, saj boste z njimi podprli 
njihov trud in jim vlili dodat-
no moč za nadaljnje projek-
te. Lahko bi rekli, da kdor prej 
pride, prej vidi predstavo. Za 
vse, ki jo boste v teh dneh za-
mudili, bodo ponovno igrali 
23. februarja ob 19. uri.

Prihajajo Štirje letni časi
V DPD Svoboda – Gledališče Stražišče pripravljajo komedijo Štirje letni časi. 
Delo Vinka Möderndorferja je priredila in režirala Maja Ahačič.

Stražiška gledališka skupina v igranju preprosto uživa, kar kaže tudi fotografija. 

 F
ot

o:
 a

rh
iv

 D
P

D
 S

vo
bo

da
 –

 G
le

da
liš

če
 S

tr
až

iš
če

Igor Kavčič

Kranj – V Mestni knjižnici 
Kranj so v sodelovanju z Ga-
lerijo Miha Maleš in Osre-
dnjo knjižnico Celje ob 170. 
obletnici smrti Franceta Pre-
šerna pripravili razstavo Ma-
leševih grafik, ki jih je slikar 
ustvaril na temo pesnikove-
ga Sonetnega venca. Kot je 
uvodoma povedala direkto-
rica knjižnice Breda Karun, 
prvi natis črno-belih ilustra-
cij hranijo tudi v zbirki Pre-
šerniana, ki sicer obsega 
kar šeststo izdaj Prešerno-
vih del in del, ki govorijo o 
njem. Tokrat pa je v knjižni-
ci na ogled njihova barvna 
različica.

»Miha Maleš se v Prešer-
novo mesto vrača nekako po 
pol stoletja, leta 1962 je tu na-
mreč imel razstavo ilustra-
cij, deset let kasneje pa je na 
ogled postavil oljna dela,« je 
spomnila odlična poznaval-
ka Maleševega življenja in 
dela umetnostna zgodovi-
narka Breda Ilich Klančnik: 
»Med pomembnimi likovni-
mi ustvarjalci minulega sto-
letja na Slovenskem je prav 
Maleš posvetil največ pozor-
nosti Prešernovi podobi. Ta 
ga je vznemirjala že od ma-
lega. S svojo izvirno ilustra-
cijo je Maleš pospremil šte-
vilne Prešernove verze (De-
kletam, Strunam, Pod ok-
nam), kot najpomembnejša 

likovna spremljava njegove 
poezije pa se je v našo zavest 
vtisnila serija tridesetih gra-
vur, posvečenih Sonetnemu 
vencu.« 

Maleš je prvo numerirano 
izdajo v črno-beli verziji za-
ložil pri svoji Bibliofilski za-
ložbi leta 1937, dobrih dvaj-
set let pozneje, leta 1959, pa 
je v fauvističnem duhu barv-
no poživljen izšel še dru-
gi natis pri koprski Založbi 
Lipa. In prav grafični listi za 
to drugo izdajo predstavlja-
jo jedro aktualne razstave v 
Mestni knjižnici Kranj. Na 
ogled je okrog trideset del. 
Da je Maleš deloval tudi po 
Gorenjskem, je iz spomina 
obudila tudi njegova hči Tra-
vica Maleš Grešak: »Nikoli 
ne bom pozabila poletja, ko 
je oče pri sv. Krištofu v Ljub-
nem izdeloval fresko in je 
slikal Krištofa in Jezuščka ob 
njem. No, model za slednje-
ga sem bila pa jaz.« Odprtja 
se je udeležil tudi kranjski 
župan Matjaž Rakovec, ki je 
poudaril zadovoljstvo, da je 
razstava povezala različne 
kulturne institucije, hkra-
ti pa je prepričan, da bo raz-
stava Maleševih grafik mar-
sikomu spremenila doseda-
njo podobo, ki jo ima v glavi, 
ko gre za Sonetni venec. 

V glasbenem programu 
je z Zdravljico, Soldaško in 
Pod oknam nastopil APZ 
France Prešeren.

Maleš in Prešeren
V avli Mestne knjižnice Kranj je na ogled razstava 
Sonetni venec Franceta Prešerna z ilustracijami 
Mihe Maleša.

Županu Matjažu Rakovcu sta razstavo predstavili Travica 
Maleš Grešak in Breda Ilich Klančnik. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – V Mali galeriji Likovnega društva Kranj bo v petek, 
8. februarja, ob 10.30 odprtje razstave članov društva Irene 
Jeras Dimovske, Jožeta Eržena, Lojzeta Kalinška, Mete Šo-
lar in Franca Vozlja. Uro kasneje, ob 11.30, bo v Galeriji dr. 
Ceneta Avguština v prostorih kranjske enote ZVKD še odpr-
tje razstave Noriakija Sangawe in Anne Sangawa Hmeljak. 
Razstavo očeta in hčere bosta popestrila pevka Kaya Tokuhisa 
in violinista Vasilij Mlejnik in Ayano Shigematsu. V navzoč-
nosti župana Matjaža Rakovca in podžupana Janeza Černeta 
bo razstavo odprl japonski veleposlanik, njegova ekscelenca 
Masaharu Yoshida.

V Mali galeriji in galeriji ZVKD

Kranj – Mešani pevski zbor Musica viva s Primskovega pod 
vodstvom Jana Gorjanca v petek, 8. februarja, ob 19. uri vabi 
v galerijo Mizarstva Ovsenik v Gorenjah na recital Od železne 
ceste. Gost bo komorni zbor Glasis iz Markovcev pod vod-
stvom Ernesta Kokota.

Recital Od železne ceste
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Kranj – Ekipo kranjskega nogometnega prvoligaša Triglava 
je ta teden okrepil vezist Aleš Mertelj. »Ob vrnitvi domov me 
prevevajo samo dobri občutki. Verjamem v pozitivno zgodbo z 
ekipo, trenerjem, športnim direktorjem, predsednikom in dru-
gimi. Kar najbolje se bomo pripravili na nadaljevanje sezone, 
saj si želimo zagotovili obstanek v ligi,« je ob podpisu poudaril 
31-letni Kranjčan Aleš Mertelj, ki ima za seboj izjemno uspešno 
kariero, v kateri je nastopal tudi za reprezentanco Slovenije. 
Po igranju v akademiji Triglava in v njegovi članski ekipi je 
nastopal za Koper, Maribor in češko Karvino. Igral je v evrop-
ski ligi in v Ligi prvakov, v njegovi vitrini pa je šest naslovov 
državnega prvaka, štirje pokalni naslovi in štirje superpokalni. 
»Veselim se treningov in igranja z novimi soigralci. Vem, da 
bomo storili vse, da bomo uspešni, s tem pa bodo zadovoljni 
tudi navijači, ki nas podpirajo. Vselej, ko sem gostoval v Kra-
nju, so me gledalci in skupina Small Faces zelo lepo sprejeli, 
kar me je vedno veselilo,« je tudi povedal Mertelj.

Mertelj znova v domačem Triglavu

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Eno največjih 
mednarodnih tekmovanj za 
mlade smučarke in smučar-
je na svetu se bo jutri, v pe-
tek, ob 18. uri začelo s povor-
ko, v kateri se bodo predsta-
vile vse reprezentance, ki so 
včeraj že začele prihajati v 
Škofjo Loko. Tudi letos jih 
bo okoli trideset. Poleg mla-
dih upov iz vseh smučarskih 
držav bo nekaj nastopajočih 
tudi iz bolj eksotičnih smu-
čarskih držav, med njimi 
prvič tudi reprezentanca iz 
Malezije.

»V Škofji Loki ta konec te-
dna pričakujemo okoli 250 
tekmovalk in tekmovalcev, ki 
se bodo v veleslalomu in sla-
lomu pomerili na smučišču 
na Starem vrhu. Tako za-
nje kot za njihove spremlje-
valce in številne Ločane, ki 
radi pridejo na petkovo od-
prtje dogodka, letos priprav-
ljamo zanimiv spremljevalni 
program s paralelnim slalo-
mom na grajskem pobočju,« 
je povedal vodja tekmovalne-
ga odbora Janez Dekleva.

Prav tako jutri bo v galeri-
ji Sokolskega doma odprtje 
razstave Marka Šubica in Pe-
tra Pokorna mlajšega. Peter 
Pokorn bo predstavil repor-
tažo z lanskega Pokala Loka, 
Marko Šubic pa zasnežene 
pokrajine. 

V soboto bodo mlade smu-
čarke in smučarji, stari od 13 

do 16 let, na Starem vrhu za 
Pokal Loka tekmovali v vele-
slalomu. Prva vožnja se bo 
začela ob 9.30. Prav tako za-
nimivo bo v soboto na po-
bočju pod Loškim gradom, 
kjer bo ob 15.45 začetek tek-
movanja cicibanov, mladih, 
rojenih leta 2007 in mlaj-
ših, iz Škofje Loke in okolice. 

Sledila bo razglasitev rezul-
tatov, nato pa še razglasitev 
rezultatov tekme s Starega 
vrha.

Smučarsko druženje se 
bo končalo v nedeljo, ko bo 
ob 9.30 na Starem vrhu še 
slalomska tekma za Pokal 
Loka. 

Po končanem tekmova-
nju bo na prizorišču razgla-
sitev rezultatov slaloma. 
Razglasili bodo tudi ekipne-
ga zmagovalca, lansko zma-
go pa branijo mladi sloven-
ski alpski smučarji in smu-
čarke.

Za slovensko reprezen-
tanco bodo na Pokalu Loka 
nastopali: Hana Andolšek 
Vertovšek, Iris Srebre, Alina 
Leskovec, Loti Mlakar, Alen 
Hribšek, Matej Mencinger, 
Matic Rakovič in Gal Racek 
(vsi v konkurenci do 14 let) 
ter Nina Drobnič, Ajda Pi-
žorn, Maša Robin, Rebeka 
Kalan, Alja Ronzulo, Tin-
kara Koren, Andraž Sešlar, 
Anže Podlipnik, Matevž Ha-
bajec, Jakob Anderlič, Matic 
Rakovič in Jaka Pregrad (vsi 
v konkurenci do 16 let).

Smučarski upi za Pokal Loka
Škofjeloški Smučarski klub Alpetour bo ta konec tedna pripravil že 44. Pokal Loka, na njem  
pa bo lansko ekipno zmago branila reprezentanca Slovenije.

Tekmovanje za Pokal Loka bo letos potekalo že 
štiriinštiridesetič, mlade alpske smučarke in smučarji pa 
bodo tekmovali na Starem vrhu. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – V nedelo se je zaklju-
čilo svetovno mladinsko pr-
venstvo v biatlonu v slova-
škem Osrblieju, za naše ju-
nake na čelu z Alexom Ci-
sarjem, Lovrom Plankom in 
Tonijem Vidmarjem, ki so 
se domov vrnili z odličji ter 
njihove trenerje, pa so v to-
rek pripravili sprejem v pro-
storih Zavarovalnice Triglav 
v Ljubljani. Zbrane sta na-
govorila direktor območne 
enote Ljubljana pri Zavaro-
valnici Triglav Aleš Klement 
in direktor Smučarske zveze 
Slovenije Franci Petek. »Res 
je navdušujoče, ko s prven-
stva pridejo novice o tako 
dobrih rezultatih. Fante in 
dekleta seveda čaka še nekaj 
poglavij za uspešen preboj 
v člansko konkurenco, am-
pak mene ne skrbi, da jim 
ne bi uspelo, in se že vese-
lim uspehov, ki jih bodo do-
segli tudi na najvišji ravni,« 
je poudaril Petek.

Največ pozornosti je bil 
deležen dvakratni mladin-
ski svetovni prvak in enkrat 
podprvak Alex Cisar iz Bri-
tofa pri Kranju, ji je zbra-
nim pokazal kar tri odličja. 

»Po dveh individualnih me-
daljah in eni štafetni je to 
zame potrditev, da delam v 
pravi smeri in da so se tre-
ningi pod vodstvom Janeza 
Mariča obrestovali. Hkrati 
bi rad povedal, da sem zelo 
zadovoljen z močjo in kon-
stantnostjo celotne naše 
moške ekipe,« je dejal ma-
turant Gimnazije Franceta 
Prešerna Alex Cisar, ki so ga 
v torek že v jutranjih urah s 

prisrčnim sprejemom pre-
senetili sošolci iz 4. b in pro-
fesorji.

»Alex ni le najboljši mla-
di biatlonec na svetu, ampak 
je tudi med najboljšimi di-
jaki v šoli. Odličnjak s pov-
prečno oceno 5,0, doseženi-
mi mednarodnimi DSD-di-
plomami na več stopnjah in 
natančno organiziran naj-
stnik dokazuje, da se marsi-
kaj da doseči s trdim delom 

in disciplino. Takega ga poz-
namo tudi profesorji in dija-
ki,« je povedala pomočnica 
ravnateljice Tanja Ahčin.

Nasmejani Alex se je so-
šolcem in učiteljem srč-
no zahvalil za vso podporo 
in sodelovanje tako na šol-
skem kot na športnem po-
dročju. V zahvalo je šoli po-
daril štartno številko z mla-
dinskega svetovnega prven-
stva s posvetilom.

Prvaku so čestitali tudi sošolci
Dvakratnega svetovnega mladinskega biatlonskega prvaka Alexa Cisarja, sicer pa maturanta Gimnazije 
Franceta Prešerna v Kranju, so s prisrčnim sprejemom razveselili tudi sošolci.

Alex Cisar se je uspehov na svetovnem mladinskem prvenstvu veselil tudi s sošolci in 
profesorji Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V ameriškem Park Cityju te dni poteka 13. svetovno pr-
venstvo FIS v deskanju na snegu. V torek so se v boj za odličja 
paralelnega veleslaloma podali Tim Mastnak, Rok Marguč, 
Žan Košir in Gloria Kotnik. Mastnak je z vrhunskimi vožnjami 
prišel do srebrnega odličja, Košir pa je osvojil peto mesto. 
Že v sredo so se nato deskarke in deskarji ob še močnejšem 
sneženju kot v torek pomerili na paralelnem slalomu. V nov 
lov za odličja so se podali Tin Mastnak, Žan Košir in Gloria 
Kotnik, medtem ko je Rok Marguč po torkovem nesrečnem 
zlomu kosti v dlani sklenil svetovno prvenstvo. Edini sloven-
ski predstavnik v osmini finala je bil Žan Košir, ki je z drugim 
in desetim časom zasedel osmo mesto. V tretjem paru os-
mine finala je bil ob njem Bolgar Radoslav Jankov, nevaren 
nasprotnik, ki pa je svoje največje uspehe v svetovnem pokalu 
dosegel na veleslalomih. Žan je za nastop izbral modro progo 
in izpadel ter osvojil končno deseto mesto.

Košir peti in deseti, medalja Mastnaka

Vilma Stanovnik

Planica – Pred novo posta-
jo svetovnega pokala v Lah-
tiju, kamor so odpotova-
li Anamarija Lampič, Katja 
Višnar, Alenka Čebašek, Ve-
sna Fabjan, Eva Urevc, Miha 
Šimenc in Janez Lampič, se 
je slovenska tekaška repre-
zentanca v torek ustavila v 
domači Planici. 

»Zadnji treningi so nam 
res uspeli. Italijo smo tokrat 
zamenjali z Avstrijo, saj smo 
želeli trenirati na naravnem 
snegu. Mislim, da so bili po-
goji v Ramsauu zelo podobni 
tistim, ki nas čakajo na sve-
tovnem prvenstvu v Seefel-
du,« je povedal glavni trener 
slovenske reprezentance v 

teku na smučeh Nejc Bro-
dar in dodal, da bodo ekipo 
za svetovno prvenstvo dolo-
čili po tekmah v Lahtiju. Po 
sprinterskih tekmah v Lah-
tiju pred svetovnim prven-
stvom v Seefeldu tekače v 
svetovnem pokalu čakajo še 
tekme v Cogneju. 

»V Cogneju dopuščam 
možnost, da kakšen tekmova-
lec, ki bo na seznamu za sve-
tovno prvenstvo, tam ne bo 
nastopil. Niti program nam 
tam ne gre na roko, saj je v 
nedeljo na sporedu razdalja, 
čez tri dni pa nato že sprint na 
svetovnem prvenstvu – in tis-
ti, ki bo tekmoval v Seefeldu v 
sprintu, na razdalji v Italiji za-
gotovo ne bo tekmoval,« je po-
vedal Brodar.

Po uspešnem treningu 
tekači v Lahti
Naši smučarski tekači so pred nadaljevanjem 
sezone minuli torek trenirali v Planici.

Smučarji tekači so se pred odhodom v Lahti ustavili v 
Planici. / Foto: Gorazd Kavčič
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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

Kranj – Afera s spornim polj-
skim mesom, ki v teh dneh 
pretresa Evropo in sega tudi 
v Slovenijo, se je začela, ko 
so preiskovalni novinarji na 
Poljskem s skritimi kame-
rami posneli, kako v tam-
kajšnji klavnici Elkopol ko-
ljejo bolne in oslabele kra-
ve, njihovo meso pa proda-
jajo kot neoporečno. Slo-
venska uprava za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je takoj po izbru-
hu afere prejšnji teden za-
čela pregledovati obrate, ki 
so prejeli kakršnokoli gove-
je meso iz Poljske, vendar 
med pregledanimi pošiljka-
mi ni našla spornega mesa 
iz obrata Elkopol, prav tako 
od evropskega sistema hitre-
ga obveščanja o tveganju za 
zdravje ljudi, ki izhaja iz ži-
vil in krme (RASFF), ni pre-
jela nobenega uradnega spo-
ročila o distribuciji spornega 
mesa v Slovenijo.

Sledljivost ene pošiljke še 
preverjajo

Prejšnji četrtek popoldne 
je kljub temu iz enega od 
hladilno-skladiščnih obra-
tov v Sloveniji dobila ob-
vestilo, da je bilo v pošilj-
ki mesnega pripravka – ke-
baba, ki ga je obrat prejel 
prek Nemčije, tudi sporno 
poljsko meso in da je obrat 
o tej pošiljki obvestil doba-
vitelj. Uprava je takoj pre-
povedala promet s spornim 
kebabom, kasneje pa je po 
pregledu dokumentacije in 
označenosti pošiljk ugotovi-
la, da gre pravzaprav za dve 
pošiljki. V prvi z datumom 
dobave 16. januar 2019 je 

bilo 1577 kilogramov keba-
ba, v drugi z dne 13. decem-
ber 2018 pa 532 kilogramov. 
Za prvo pošiljko je na pod-
lagi dokumentov o sledlji-
vosti že ugotovila, da meso 
ne izvira iz sporne klavni-
ce in razsekovalnice na Polj-
skem, za drugo pošiljko sle-
dljivost še preverja. Od obeh 
pošiljk je vzela vzorce za ke-
mične in mikrobiološke 
analize in jih bo zadržala v 
skladiščih do prejetja rezul-
tatov analiz. Inšpekcija je si-
cer odkrila še eno pošiljko 
zamrznjenega mesa iz spor-
ne poljske klavnice oziroma 
razsekovalnice teže petnajst 
ton, ki pa je v Slovenijo pri-
spela septembra lani in torej 
izvira iz obdobja, ko poljski 
organi še niso zaznali spor-
nih dejanj v klavnici Elkopol. 
Uprava za varno hrano je po-
šiljko kljub temu zadržala in 
njene vzorce poslala v labo-
ratorij za kemične preiska-
ve. Sporno poljsko meso so 

doslej odkrili že v trinajstih 
državah Evropske unije.

Zahtevajo spremembe pri 
javnem naročanju

Na afero s poljskim me-
som so se odzvala različ-
na združenja in ustanove 
v Sloveniji. Delovna skupi-
na za predelavo mesa, ki de-
luje v okviru upravnega od-
bora Zadružne zveze Slo-
venije, je že pozvala k jav-
ni objavi uvoznikov sporne-
ga poljskega govejega mesa, 
hkrati pa je zahtevala ta-
kojšnjo spremembo zako-
nodaje, da bi pri javnih na-
ročilih dali prednost kako-
vosti pred ceno. Kot ugota-
vljajo, kmetijske zadruge, ki 
odkupujejo govedo le od slo-
venskih rejcev in ponujajo 
trgu večinoma meso, vklju-
čeno v shemo Izbrana kako-
vost Slovenije, zaradi kriteri-
ja najnižje cene pogosto ce-
novno niso zanimive za jav-
ne zavode. 

Pretirani pritiski na cene

V Gospodarskem interes-
nem združenju Mesne in-
dustrije Slovenije poudar-
jajo, da na enotnem evrop-
skem trgu nobena žival ne 
bi smela biti zaklana brez 
veterinarskega nadzora in 
da dogodki z govejim me-
som na Poljskem pomenijo 
zlorabo teh pravil. Prepriča-
ni so, da se v slovenskih klav-
nicah kaj takega ne bi mog-
lo zgoditi, še posebej zato ne, 
ker je večina slovenske gove-
dine vključena v shemo Iz-
brana kakovost, ki zagotavlja 
dodaten nadzor pri vzreji in 
transportu živali. Takšnim 
aferam botrujejo tudi preti-
rani pritiski na ceno hrane, 
še posebej mesa, ugotavlja-
jo v združenju in dodajajo, 
da bi se vsaj ob takšnih raz-
kritjih morali tudi potrošni-
ki vprašati, ali so pripravljeni 
nizke cene mesa kompenzi-
rati s kakovostjo in varnostjo 
hrane.

Spornega mesa ni v Sloveniji
Sporno goveje meso iz poljske klavnice so odkrili že v trinajstih državah Evropske unije. Uprava za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin doslej ni potrdila prisotnosti tega mesa tudi v Sloveniji, eno 
pošiljko pa še preverja.

Slovensko meso je kakovostno in varno, zagotavljajo v Gospodarskem interesnem 
združenju mesne industrije Slovenije.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja je ob 
koncu januarja poslala 57 ti-
soč prejemnikom denarja za 
ukrepe kmetijske politike ob-
vestila o lani izplačanih zne-
skih, pri tem pa je 1180 upra-
vičencev zaradi napake, ki jo 
je zagrešil tiskar, prejelo ob-
vestilo, ki je bilo sicer name-
njeno drugemu prejemniku. 
Agencija je prejemnikom 

obvestil z napačno vsebi-
no poslala nova obvestila in 
se jim za napako opravičila, 
hkrati pa jih je prosila, da na-
pačna obvestila uničijo in jih 
zavržejo. Ker je pri tehnični 
napaki prišlo tudi do razkri-
tja nekaterih varovanih oseb-
nih podatkov, je agencija v 
skladu s predpisi na podro-
čju varovanja osebnih podat-
kov o napaki in ukrepih obve-
stila tudi informacijskega po-
oblaščenca.   

Napaka na obvestilih

Kranj – Na Ptuju bodo od 17. do 19. maja Dnevi dobrot slo-
venskih kmetij, v okviru katerih bodo pripravili 30. državno 
razstavo in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov. Kmetije 
in druga kmetijska gospodarstva bodo na ocenjevanju lahko 
sodelovala z izdelki iz žit, z mlečnimi in mesnimi izdelki, olji, 
kisom, sokovi in nektarji, žganimi pijačami, suhim sadjem, 
vini, sadjevcem, marmeladami in džemi, kompoti, konzervira-
nimi vrtninami in drugimi konzerviranimi pridelki, medom in 
čaji, pri tem pa ni pogoj za prijavo na ocenjevanje registracija 
dopolnilne dejavnosti. Zadnji rok za prijavo je 15. februar do 
15. ure. Vsi, ki želijo z izdelkom sodelovati na ocenjevanju 
oziroma na razstavi, naj se dotlej oglasijo na enoti za kmetij-
sko svetovanje, kjer bodo izpolnili elektronsko prijavnico. Za 
prvi izdelek znaša prispevek za ocenjevanje 30 evrov, za vsak 
nadaljnji izdelek pa 25 evrov.

Prijave za ocenjevanje kmečkih dobrot

Kranj – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj bo v četrtek, 14. 
februarja, ob 9. uri pripravil v sejni sobi Kmetijsko gozdarske 
zadruge Sloga Kranj na Primskovem predavanje o zagota-
vljanju varne hrane in označevanju izdelkov. Predavanje je 
namenjeno vsem, ki se na kmetiji v okviru dopolnilne de-
javnosti ukvarjajo s predelavo živil rastlinskega izvora ali s 
turizmom. Predavali bosta Andreja Mesec in Andreja Bogataj 
Zupan iz kranjskega območnega urada uprave za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki bosta predstavili tudi 
napake in pomanjkljivosti, ki jih opažata pri pregledu kmetij 
z dopolnilno dejavnostjo. 

Zagotavljanje varne hrane in označevanje izdelkov

Letenice – Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slo-
venije, je prejšnji petek skupaj s poslovno sekretarko Ines 
Zajc Žunič ter s člani Čebelarskega društva Goriče na čelu 
s predsednikom Friderikom Malijem na Letenicah obiskal 
najstarejšega čebelarja v zvezi Ivana Malija, ki je ob koncu 
januarja praznoval 99. rojstni dan. Ker je Ivan vedno zelo 
spoštoval čebele, pogosto jih je obiskoval tudi praznično oble-
čen, s kravato, so mu čebelarji podarili kravatno iglo z oznako 
svetovnega dneva čebel, Čebelarsko društvo Goriče pa mu je 
izročilo listino častnega člana. Ivan je bil obiska zelo vesel, 
čebelarji pa so mu zaželeli čim več zdravja in se razšli z željo, 
da bi se ponovno srečali ob stotem rojstnem dnevu.

Obiskali najstarejšega čebelarja

Na sliki: Boštjan Noč, Ivan Mali in Friderik Mali

Kranj – Društvo kmečkih žena Kranj in združenje Spominčica 
– Alzheimer Slovenija vabita v sredo, 13. februarja, ob 10. uri v 
sejno sobo Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga Kranj na Prim-
skovem na predavanje z naslovom Prepoznavanje demence 
in pomen pravočasne diagnoze. Predavala bo diplomirana 
biopsihologinja Tanja Grad.

Prepoznavanje prvih znakov demence

Kranj – Agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja je ko-
nec januarja začela izdajati 
sadjarjem odločbe za plačilo 
prispevka za promocijo. Za-
vezanci za plačilo prispevka 
so kmetijska gospodarstva, 
ki se ukvarjajo s pridelavo 
sadja in so vpisana v regi-
ster kmetijskih gospodar-
stev. Prispevek plačujejo za 
vse sadne vrste. Za obdobje 
2018–2020 znaša prispevek 
20 evrov na hektar in se pla-
čuje od kmetijskih zemljišč, 
ki se uporabljajo za inten-
zivne sadovnjake. Zavezan-
ci bodo odločbo o plačilu 
prispevka prejeli vsako leto 
do konca aprila. Poleg pride-
lovalcev bodo prispevek 1,5 
evra na tono sadja plačevali 
tudi predelovalci sadja.

Plačevanje prispevka za 
promocijo sadja
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Simon Šubic

Kranj – Agencija za varstvo 
konkurence (AVK) je zara-
di kartelnega dogovarjanja 
na javnem razpisu avtobu-
snim prevoznikom Arriva 
Alpetour, Nomago, Integral 
Brebus, Arriva Štajerska in 
Arriva Dolenjska in Pri-
morska (Arriva DP) ter nji-
hovim odgovornim osebam 
izrekla globe v višini 3,07 
milijona evrov. Ugotovljen 
prekršek prepovedi omeje-
valnih sporazumov na trgu 
se nanaša na javni razpis za 
izvajanje koncesije za opra-
vljanje gospodarske javne 
službe javni linijski prevoz 
potnikov v notranjem ce-
stnem prometu, ki ga je ob-
javila Direkcija RS za ces-
te 12. marca 2010. Kartelno 
delovanje omenjenih družb 
je AVK 29. marca 2017 ugo-
tovil z upravno odločbo, ki 
jo je upravno sodišče 19. ju-
nija lani tudi potrdilo. 

Kartelno dogovarjanje 
ena najhujših kršitev

Kršitev prepovedi omeje-
valnih sporazumov je ena 
najhujših oblik kršitve pra-
vil konkurence, saj gre za 
kartel, so razložili na AVK. 
Agencija je pri teži prekr-
ška upošteval naravo kršit-
ve, gospodarsko moč kršite-
ljic, geografski obseg kršit-
ve, vpliv na trg ter trajanje 
kršitve. Odločba o prekršku 
sicer še ni pravnomočna, 
kot so sporočili z AVK, pa so 
Arriva Alpetour, Nomago in 
Integral Brebus ter njihove 
odgovorne osebe zoper njo 
že napovedale vložitev zah-
tev za sodno varstvo, o kate-
rih bo odločalo Okrajno so-
dišče v Ljubljani. 

Odpustek za »skesance«

Na odločbo o prekršku pa 
se zagotovo ne bodo prito-
žili v Arrivi Štajerska, Arri-
vi DP ter Veolii Ljubljana, 
ki je bila pripojena k Arrivi 
DP, saj jim je AVK v okvi-
ru programa prizaneslji-
vosti odpustil za skupno 
935.130 evrov glob. Te druž-
be so namreč z AVK v po-
stopku tvorno sodelovale in 
mu priskrbele pomembne 
informacije, s tem pa so si 
prislužile odpustek kazni. 
»Smisel programa prizane-
sljivosti je, da se udeležen-
ce kartela motivira k sode-
lovanju z Agencijo pri od-
krivanju ravnanj, ki pred-
stavljajo enega izmed naj-
hujših pojavnih oblik ome-
jevanja konkurence. Pro-
gram prizanesljivosti na-
grajuje kršitelja/storilca, ki 
prvi/prej prinese informa-
cije, zato predstavlja ene-
ga izmed pomembnejših 

sredstev pri odkrivanju kar-
telov,« so razložili na AVK. 

Zaradi nepravnomočnosti 
odločbe o prekršku na AVK 
tudi ne morejo razkriti viši-
ne glob za posameznega av-
tobusnega prevoznika, to-
rej tudi ne za kranjski Arri-
va Alpetour. Razložili so le, 
da je za ugotovljeno kršitev 
predpisana globa do deset 
odstotkov letnega prome-
ta podjetja v predhodnem 
poslovnem letu. Pri odme-
ri globe so sicer upošteva-
li težo in trajanje kršitve ter 
obstoj olajševalnih in obte-
ževalnih okoliščin, so razlo-
žili na AVK. 

V Arrivi Alpetour brez 
komentarja

V kranjski Arrivi Alpeto-
ur oz. Skupini Arriva Slove-
nija zadeve ne komentirajo. 
Družbe v okviru Arrive Slo-
venija sicer letno prejme-
jo skoraj 20 milijonov evrov 

državnih subvencij. Po po-
datkih računskega sodišča, 
ko je to opravilo revizijo po-
slovanja ministrstva za in-
frastrukturo, je leta 2014 te-
daj še Skupina Alpetour, v 
katero sta poleg Alpetour-
ja sodila še Kam-Bus in In-
tegral Tržič, prejela 15,1 mi-
lijona evrov koncesij. Zad-
nji uradni podatki za Arri-
vo Alpetour so iz leta 2017, 
ko je družba ob 22,16 milijo-
na evrov prihodkov iz poslo-
vanja prejela malo manj kot 
7,73 milijona evrov subven-
cij. Za opravljanje javnega 
linijskega prevoza potnikov 
je od ministrstva za infra-
strukturo prejela 2,7 milijo-
na evrov subvencije na pre-
vožene kilometre na javnih 
linijah in od Mestne občine 
Kranj 1,2 milijona evrov za 
opravljanje gospodarske jav-
ne službe. Z naslova subven-
cioniranja dijaških in štu-
dentskih vozovnic so preje-
li 3,9 milijona evrov.

Globa tudi za Arrivo Alpetour
Agencija za varstvo konkurence je pet avtobusnih prevoznikov in njihove odgovorne osebe zaradi 
delovanja v kartelu oglobila z dobrimi tremi milijoni evrov. Med oglobljenimi je tudi Arriva Alpetour.

V Arrivi Alpetour, ki je leta 2017 prejela za skoraj osem milijonov evrov koncesij, prejete 
kazni zaradi sodelovanja v kartelu ne komentirajo. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Potem ko je vrhov-
no sodišče že v dveh sod-
bah glede posojil v švicar-
skih frankih odločilo v ko-
rist banke, so v Zvezi potro-
šnikov Slovenije (ZPS) vno-
vič pozvali k sistemski rešit-
vi te problematike. »Zveza 
potrošnikov Slovenije že od 
leta 2015 po izbruhu afere s 
krediti v švicarskih frankih 
opozarja, da je treba ta pro-
blem množičnega oškodo-
vanja potrošnikov rešiti sis-
temsko, s sprejetjem ustre-
znega zakona, ki bo kredito-
jemalcem omogočil konver-
zijo kredita v evrski kredit, 
torej da svoj dolg pošteno 
odplačajo pod pogoji, ki so 
jih ob sklenitvi kreditne po-
godbe lahko upravičeno pri-
čakovali,« so zapisali in poz-
vali zakonodajalca k spreje-
tju zakona, ki bo kreditoje-
malcem omogočil pošteno 
odplačilo kreditov.

Problematika ima tudi 
evropske razsežnosti

Vztrajanje pri reševanju 
problema švicarskih kredi-
tov le v sodnih postopkih, 
je po mnenju ZPS napačno, 
saj sodni postopki ne pome-
nijo le velike dodatne finanč-
ne obremenitve kreditoje-
malcev, ampak tudi obreme-
nitev sodnega sistema »in v 
primeru zavrnitve tožbenih 
zahtevkov tudi nevarnost, 
da bo breme nepoštenega 
ravnanja bank s sodbami 
evropskega sodišča names-
to na poslovne banke preva-
ljeno na državo, torej na vse 
davkoplačevalce«.

V ZPS ob tem opozarjajo, 
da ima problematika kredi-
tov v švicarskih frankih tudi 
evropske razsežnosti, kar 
potrjujejo sodbe Evropske-
ga sodišča in tudi pred krat-
kim sprejeta sodba Evrop-
skega sodišča za človekove 
pravice (ESČP). »V tej sod-
bi je ESČP zavrnilo pritož-
bo poslovnih bank, da je 

Madžarska s sprejetjem za-
kona o nepoštenih pogojih 
v pogodbah o posojilih v tuji 
valuti, ki ga je za zaščito svo-
jih potrošnikov sprejela leta 
2014, v škodo bank kršila na-
čelo retroaktivnosti in nače-
lo pravne države. Poudari-
lo je, da je nacionalni zako-
nodajalec dolžan skrbeti za 
usklajeno upoštevanje inte-
resov potrošnikov, bank in 
nacionalne ekonomije in 
ima pri tem možnost proste 
presoje,« so navedli. 

Združenje Frank: banke 
so hazardirale 

V Združenju Frank pa po-
udarjajo, da kljub mnogim 
dokazom, da so banke vede-
le, da so krediti neprimerni 
za potrošnike in na dolgi rok 
nevzdržni, te še vedno v jav-
nosti in na sodiščih vztrajno 
ponavljajo, da afere švicarski 
frank ni bilo mogoče napo-
vedati. Ob tem ugotavljajo, 
da banke kreditojemalcem 
in državljanom, ki so jim za-
vestno ponujale neprimer-
ne kredite, »želijo prilepiti 
etiketo moralnega hazardi-
ranja, ki so ga navadno za-
služeno deležne predvsem 
same«. Po njihovem lahko ta 
moralni hazard v prihodnje 
lahko prepreči le država, ki 
bo z zakonom zaščitila oško-
dovane državljane in poslala 
jasno sporočilo bankam, da 
se moralni hazard ne izpla-
ča. »S presojo zakonskega 
predloga bo javnost lahko 
razbrala tudi oziroma pred-
vsem to, da njegovo sprejetje 
ne pomeni privilegiranja do-
ločene skupine ljudi na ško-
do drugih ali države, ampak 
samo odpravo nepravilnos-
ti, ki so jih zakrivile banke in 
da bo samo sprejetje zakona, 
proti čemer se finančna kli-
ka pod okriljem Združenja 
bank Slovenije tako krčevito 
bori, preprečilo, da bo za na-
pake bank pred evropskimi 
sodišči plačala Slovenija in 
vsi njeni državljani,« so za-
pisali v sporočilo za javnost.

Problem kreditov 
naj reši zakon
Tudi v Zvezi potrošnikov Slovenije pozivajo k 
rešitvi problematike kreditov v švicarskih frankih s 
sprejetjem zakona o konverziji kreditov. 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Skrajni rok za plačilo 
kupnine za Pekov poslovno-
-proizvodni kompleks v Tr-
žiču, ki še ni nakazana, je 15. 
februar, je povedala stečaj-
na upraviteljica Peka Tade-
ja Tamše. Največ je na javni 
dražbi, ki je bila avgusta lani, 
dobrih 1,4 milijona evrov, 

ponudila mariborska druž-
ba Reliant, ki se ukvarja z in-
vesticijami in nepremični-
nami. Direktor Relianta De-
jan Šurbek je tedaj naložbo 
ocenil kot dobro z velikim ra-
zvojnim potencialom, da pa 
morajo v prvi vrsti zaključiti 
vse formalnosti v zvezi z na-
kupom. Pekov kompleks je 
sestavljen iz več poslovnih 

in proizvodnih stavb. Prvi 
skop obsega staro proizvo-
dno stavbo, glavno stavbo 
in mizarsko delavnico, dru-
gi pa prostore, ki jih uporab-
lja Pekovo hčerinsko podje-
tje PGP Inde. Kot smo že po-
ročali, sta se za nakup kom-
pleksa potegovali tudi tržiški 
čevljarski podjetji s partner-
ji, vendar tako visoke cene 

nista mogli ponuditi. Deja-
na Šurbeka za izjavo sedaj 
nismo mogli priklicati. Če 
kupnina do roka ne bo naka-
zana, bo stečajna upravitelji-
ca pogodbo razdrla in pono-
vila postopek prodaje. 

Sicer je večina Pekove-
ga premoženja iz stečajne 
mase prodana. Neprodana 
je še ena poslovalnica v Lju-
bljani, nekaj nepremičnin v 
Srbiji in nekaj opreme. Del-
no prodane, delno ponuje-
ne upnikom so še umetni-
ne, računalniška oprema, 
večji stroji, zaloge materia-
la in oprema trgovin, skla-
diščena na lokaciji v Tržiču. 
Stečajni postopek Peka se 
je začel januarja 2016, sta-
nje unovčene stečajne mase 
na koncu leta 2018 je bilo 
5.652.210,80 evra.

Kupnina za Pekovo 
tovarno še ni nakazana 
Javna dražba za Pekov poslovno-proizvodni kompleks v Tržiču je bila že 
avgusta lani, največ je tedaj ponudila družba Reliant. Kranj – Zavod za finančno opismenjevanje Finplac je v okviru 

finančnega opismenjevanja državljanov izvedel novo raziska-
vo finančne pismenosti. Spletni test je izpolnilo 8652 državlja-
nov, ki so odgovarjali na vprašanja s področja osebnih financ. 
Rezultati so bili naslednji: manj kot sedem odstotkov sodelu-
jočih je pravilno odgovorilo na več kot osemdeset odstotkov 
vprašanj, skoraj osemdeset odstotkov sodelujočih pa je imelo 
manj kot šestdeset odstotkov pravilnih odgovorov. Vsi, ki so 
test rešili, so lahko 24. januarja sodelovali na tekmovanju »v 
živo«, na katerem pa je zmagala nekdanja športnica Tadeja 
Brankovič. Zavod Finplac načrtuje letos še nekaj zanimivih 
projektov za finančno opismenjevanje, med drugim poletno 
finančno šolo za mlade.

Finančno opismenjevanje državljanov
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Ljubljana – Če sodite med 
vlagatelje, ki se čutijo ope-
harjeni s strani nemške 
družbe Heidelberger Ver-
mögensverwaltung (HDV), 
slovenskega posrednika Bo-
jana Pravice in njegovih so-
delavcev, se lahko do 11. fe-
bruarja pridružite skupinski 
tožbi Zavoda za iskanje pra-
vice opeharjenih vlagateljev 
(Zavod IPOV). V okviru Za-
voda se je do zdaj organizi-
ralo že okoli trideset sloven-
skih vlagateljev, ki naj bi za-
radi Pravice izgubili več kot 
4,2 milijona evrov, medtem 
ko je doslej znanih domnev-
nih oškodovancev že več kot 
devetdeset, ki naj bi bili ope-
harjeni za najmanj 9,4 mi-
lijona evrov. Po besedah od-
vetnika Boruta Škerlja iz od-
vetniške pisarne Škerlj naj 
bi bilo oškodovancev še več, 
tako da naj bi skupni znesek 
oškodovanja presegal de-
set milijonov evrov. »Pod-
jetje HDV GmbH je bilo v 
Nemčiji že obsojeno na pla-
čilo oškodovanja vlagatelja, 
medtem ko podjetnik Bo-
jan Pravica, ki je med dru-
gim tudi lastnik podjetja Ele-
mentum iz Šenčurja, v Slo-
veniji nemoteno posluje,« 
poudarjajo v Zavodu IPOV. 
Največ opeharjenih vlaga-
teljev prihaja s Štajerskega, 
iz Prekmurja in Ljubljane z 
okolico, domnevajo pa, da so 
med njimi tudi Gorenjci.  

Denarne naložbe 
poniknile

Do oškodovanja sloven-
skih vlagateljev naj bi s stra-
ni HDV in povezanih oseb 
prišlo v letih od 2002 do 
2014. Domnevni povzroči-
telji naj bi slovenske vlaga-
telje prek medijskih nasto-
pov, finančnih konferenc 
in organizirane mreže 

priporočiteljev prepričevali 
v varno naložbo preko Boja-
na Pravice v HDV, za kar je 
bilo treba vplačati minimal-
no okoli 25 tisoč evrov. A de-
narne naložbe so ponikni-
le, vrednost naložb pa je bila 
praktično v celoti izgublje-
na, ugotavljajo v Zavodu 
IPOV. Zavod bo s skupinsko 
tožbo zagotovo tožil družbo 
HDV, Bojana Pravico in nje-
govi hčerki Blanko Zalokar 
ter Silvio Pravica ter Heral-
da Arnolda Mariusa Augus-
tusa Janssna, ki naj bi živel 
v Liechtensteinu, je napo-
vedala odvetnica Marija Re-
mic. Od njih bodo zahtevali 
povračilo vrednosti naložbe, 
zakonitih zamudnih obresti 
od naložbe dalje in petnajst 
odstotkov stroškov.

Kupovali lastne delnice in 
sami določali ceno

Zavod IPOV v skupinski 
tožbi, ki jo želijo vložiti do 
konca februarja, nemške-
mu podjetju HDV, Bojanu 
Pravici in njegovim sodelav-
cem očitajo vrsto goljufivih 
in protipravnih dejanj. Do-
mnevni storilci naj bi tako z 
denarjem vlagateljev kupo-
vali svoje lastne delnice ter 

sami določali ceno in provi-
zijo, kar v Zavodu IPOV šte-
jejo za zlorabo trga s trgova-
njem na podlagi notranjih 
informacij ter tržno mani-
pulacijo. Očitajo jim tudi 
sklepanje pogodb z izključ-
no slovenskimi naložbeni-
ki z izkoriščanjem njihove-
ga zaupanja v nemški pravni 
red. Pri tem naj bi lažno ob-
ljubljali varnost naložb, po-
nujali neobstoječa zavarova-
nja in skrivali podatek, da je 
bil tudi Bojan Pravica ponu-
dnik zaščitnega paketa. Po-
godbe naj bi sklepali v nem-
škem jeziku v korist uprav-
ljavca HDV, bile pa naj bi 
tudi pomanjkljivo prevede-
ne. Med drugim naj bi skle-
pali tudi pogodbe z zavajajo-
čo vsebino, ki se ni upošte-
vala ali bila celo s predpisi 
prepovedana, vlagatelji pa 
so imeli omejeno možnost 
ponovnega razpolaganja s 
svojimi sredstvi in omeje-
no možnost odstopa od po-
godbe. 

Nekateri slovenski oško-
dovanci so v preteklosti že 
podali kazenske ovadbe, ki 
jih je obravnavalo Okrožno 
državno tožilstvo v Ljublja-
ni. Ker pa so te obravnave 
potekale po vsakem primeru 

posebej in ker gre za zahtev-
no strokovno tematiko, so 
bile ovadbe zavržene, čeprav 
je policija potrdila sume ka-
znivega dejanja, je opozoril 
odvetnik Škerlj. 

Sto evrov pristopnine

Tisti vlagatelji, ki bi se že-
leli pridružiti skupinski tož-
bi, ki so v Sloveniji možne 
od lani, morajo plačati 100 
evrov pristopnine ob vpisu 
v Zavod IPOV ter dosedanje 
stroške delovanja zavoda v 
višini 600 evrov. V nadalje-
vanju bodo nosili sorazmer-
ni delež stroškov delovanja 
zavoda in sodnega postop-
ka, praviloma glede na so-
razmerni delež oškodovanja 
glede na celotni zahtevek. 
Če tožba ne bo uspešna, bo 
stroške plačal Zavod IPOV, 
oškodovance pa bo breme-
nil zahtevku pripadajoči so-
razmerni delež. Ob pozitiv-
nem sodnem razpletu za 
oškodovance pa se ti lahko 
nadejajo sorazmernega dela 
iztoženega denarja. V Zavo-
du IPOV ob tem opozarjajo, 
da bodo morebitne dosoje-
ne odškodnine deležni le tis-
ti, ki se bodo skupinski tožbi 
pridružili. 

Pravico bodo iskali na sodišču
Vlagatelji, ki naj bi bili opeharjeni za več milijonov evrov, pripravljajo skupinsko tožbo zoper 
slovenskega posrednika iz Nemčije Bojana Pravico in njegove sodelavce. 

Skupinsko tožbo so predstavili (z leve): predstavnik Zavoda IPOV Igor Starič ter odvetnika 
Marija Remic in Borut Škerlj. / Foto: Zavod IPOV

Simon Šubic

Kranj – Slovenski policisti 
so v zadnjem štirinajstdnev-
nem poostrenem nadzoru 
nad uporabo mobilnih tele-
fonov med vožnjo ustavili 
in kontrolirali kar 3744 voz-
nikov, ki so kršili zakonsko 
prepoved uporabe mobil-
nih telefonov in ter drugih 
naprav in opreme, ki zmanj-
šujejo voznikovo slušno in 

vidno zaznavanje, pa tudi 
druge določbe zakona o var-
nosti cestnega prometa. Ve-
liko večino so kaznovali z 
globo, med njimi tudi 222 
tujcev, 296 voznikov pa je 
prejelo le opozorilo. Gorenj-
ski policisti so v tem času po-
ostrenega nadzora z globo 
kaznovali 178 kršiteljev in 
izrekli osem opozoril. Globa 
za uporabo mobilnega tele-
fona med vožnjo vozila sicer 

znaša 120 evrov, med vožnjo 
kolesa ali mopeda, za katere-
ga ni zahtevano vozniško do-
voljenje, pa 40 evrov. 

Poostren nadzor so poli-
cisti izvajali v okviru preven-
tivne akcije, ki je pod okri-
ljem Javne agencije RS za 
varnost prometa potekala 
med 14. in 27. januarjem, z 
njo pa so voznike na različ-
ne načine opozarjali, da te-
lefoniranje ne sodi za volan. 

Poglejmo samo dva prime-
ra, zakaj telefoniranje med 
vožnjo ni varno. Če namreč 
voznik telefonira med vo-
žnjo, je to tako, kot bi imel 
v krvi 0,8 promila alkoho-
la. Med pisanjem SMS-spo-
ročila pa voznik štirikrat več 
časa ne gleda na vozišče kot 
pri normalni vožnji. Če mo-
rate mobilni telefon nujno 
uporabiti, potem raje ustavi-
te na primernem mestu.

Telefonu se ne odrečejo niti na cesti
Tudi zadnji poostren nadzor je pokazal, da Slovenci med vožnjo zelo množično uporabljamo telefon. 

Uporaba telefona med vožnjo zmanjšuje zbranost in 
pozornost voznika. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Glavni inšpektor Mi-
nistrstva za notranje zadeve 
Mitja Perko, nekdaj tudi ko-
mandir tržiške policije, se je 
po poročanju 24 ur v enem 
od nočnih lokalov v Kranju 
zapletel v incident z enim 
od varnostnikov, zaradi ka-
terega je morala posredovati 
tudi policija. Incident oziro-
ma nesporazum z varnostni-
kom, kot so navedli, so potr-
dili tudi na notranjem mini-
strstvu. Do njega je prišlo, 
ko je Perko zapuščal lokal v 
enem od kranjskih nakupo-
valnih središč. Pri tem je po 
navedbah ministrstva ene-
ga od varnostnikov prijel za 

roko, želeč, naj se mu varno-
stnik nekoliko umakne, na 
kar se je ta ostro odzval. 

Po navedbah prič naj bi 
Perko takrat povzdignil glas 
in spraševal, ali sploh vedo, 
kdo je on, so poročali na 24 
ur, na ministrstvu pa odloč-
no zanikajo, da bi se Per-
ko do varnostnika obnašal 
agresivno, da bi komurkoli 
grozil ali kazal službeno iz-
kaznico. Vseeno je morala 
tedaj posredovati policija, ki 
je Perku na kraju izdala 200 
evrov kazni, ker ni upošteval 
varnostnika. Na kazen se je 
glavni inšpektor notranjega 
ministrstva pritožil, je za in-
formativno oddajo 24 ur po-
trdilo sodišče. 

Glavni inšpektor se je 
prerival z varnostnikom

Simon Šubic

Kamna Gorica – Inšpektor-
ji kranjskega urada Upra-
ve za varno hrano, veteri-
narstvo in varstvo rastlin 
(UVHVVR) so na območju 
Kamne Gorice ugotovili pri-
mer nelegalnega zakola konj 
in proizvodnje suhomesna-
tih izdelkov. Po daljšem zbi-
ranju obvestil so namreč za-
radi suma grobih kršitev ži-
vilske zakonodaje 1. februar-
ja zvečer pri Vinku Mraku 
iz Ravnice opravili izredni 
nadzor, ki naj bi potrdil, da 
je omenjeni opravljal klanje 
konj in proizvodnjo mesnih 
izdelkov za nadaljnjo proda-
jo različnim strankam, so 
sporočili z UVHVVR.

V času nadzora so inšpek-
torji našli trup zaklanega in 
enega živega konja. »Oba 
konja sta bila istega dne pri-
peljana iz domnevno obmo-
čja Dolenjske, brez kakršne 
koli dokumentacije ter brez 

ustrezne identifikacije. Oba 
konja sta bila kasača, špor-
tna konja, za katere velja 
prepoved klanja in prepoved 
uporabe mesa za prehrano 
ljudi,« so poudarili. V nad-
zoru so našli tudi večjo ko-
ličino suhomesnatih izdel-
kov ter prostore in opremo 
za proizvodnjo mesnih iz-
delkov, z navideznim naku-
pom pa so dokazali tudi da-
janje izdelkov na trg.

Za vse najdene mesne iz-
delke in meso zaklanega 
konja so inšpektorji odre-
dili neškodljivo uničenje, 
opravljena pa je bila tudi ev-
tanazija še živega konja. Od 
mesa konja, ki je bil name-
njen v nelegalno predelavo, 
je bil odvzet vzorec na ostan-
ke veterinarskih zdravil, ki 
bi se lahko uporabljala pri 
športnih konjih. Zoper fi-
zično osebo so inšpektor-
ji uvedli prekrškovni posto-
pek, nadaljujejo pa tudi pre-
iskavo izvora živali.

Nelegalno klal konje in 
izdeloval mesne izdelke 

V izrednem nadzoru na območju Kamne Gorice 
potrdili sume nelegalnega zakola konj 
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Igor Kavčič

Dokumentarni film Lepa 
Vida ali film o hrepenenju, 
ki je nastal v produkciji Do-
kumentarnega programa 
TV Slovenija govori o poti 
lepe Vide od ljudskega iz-
ročila do vrhunske literar-
ne umetnine, hkrati pa tudi 
o poti samega človeka, saj 
lepa Vida velja za enega naj-
večjih ohranjenih sloven-
skih ustnih izročil in mitolo-
ških motivov, ki se je ohranil 
v ljudski baladi, iz katere so 
v različnih obdobjih zgodo-
vine slovenske književnosti 
črpala velika slovenska ume-
tniška imena. 

Prve javne projekcije fil-
ma, ki ste si ga sicer lahko 
ogledali v torek zvečer na 1. 
programu TV Slovenija, se 
je v skoraj polni dvorani Pre-
šernovega gledališča ude-
ležil tudi predsednik drža-
ve Borut Pahor, med gosti 
je bil minister za kohezijo 
Iztok Purič, novi varuh člo-
vekovih pravic Peter Sveti-
na, kranjski župan Matjaž 
Rakovec … in številni Kra-
njčani, redni sopotniki kul-
ture in umetnosti v gorenj-
ski prestolnici. Mnogi so se 
odzvali tudi zato, ker sta film 
posnela Kranjčana, življenj-
ska sopotnika Nuša Ekar in 
Božo Grlj, prva kot scena-
ristka filma, drugi v vlogi re-
žiserja.

»Že v času študija na Filo-
zofski fakulteti sem prouče-
vala arhetipskost ženskih li-
kov v dramatiki Rudija Še-
liga in takrat sem se prvič, 
lahko bi rekla zares, sreča-
la z lepo Vido. Kasneje sem 

odkrivala še dela, povezana z 
mitom lepe Vide drugih av-
torjev, in to me je navdihni-
lo, da sem začela razmišlja-
ti o dokumentarnem filmu. 
Porajalo se mi je vprašanje, 
zakaj je bil motiv lepe Vide 
deležen tolikšne pozornosti 
v slovenski literaturi.«

Motiv lepe Vide navdih 
za literate

Ljudska pesem o lepi Vidi 
naj bi nastala med 9. in 11. 
stoletjem, ko so Mavri iz Špa-
nije, Sicilije in severne Afri-
ke napadali jadranska obalna 
mesta. Sicer obstaja več tipov 
tega motiva, ki so se razvijali 
v kasnejših stoletjih. V filmu 
izvemo, da je motiv postal ak-
tualen s Prešernovo predela-
vo. Namreč, v času romantike 

je bilo zbiranje ljudskega gra-
diva pomembno vodilo, saj je 
odsevalo narodovo identite-
to. Lepa Vida se je tako zna-
šla tudi v pesniškem svetu 
Franceta Prešerna, ki je leta 
1832 v Kranjski čbelici obja-
vil pesem Od lepe Vide. Tak-
rat je ta ljudska balada vstopi-
la tudi v svet umetniške bese-
de in je navdihnila še mnoge 
literate. Danes poznamo več 
kot sedemdeset literarnih 

obdelav tega motiva v različ-
nih literarnih zvrsteh. Lepa 
Vida je naslov zadnje drame 
Ivana Cankarja, dve pesnitvi 
ji je posvetil Edvard Kocbek, v 
pesmih so jo uporabili Cvet-
ko Golar, Oton Zupančič, Igo 
Gruden, Alojz Gradnik, tu so 
Miško Kranjec, Boris Pahor, 
Rudi Šeligo in mnogi drugi. 

Ekarjeva motiv lepe Vide 
osvetljuje skozi filozofski, 
literarni in sociološki vidik. 

Kot pojasnjevalci pogledov 
na lepo Vido kot arhetipa 
hrepenenja, ki je tako zelo 
značilen za Slovence, v fil-
mu tako spregovorijo stro-
kovnjaki z različnih pod-
ročij: literarna zgodovinar-
ka ddr. Irena Avsenik Na-
bergoj, sociolog dr. Igor 
Škamperle, literarni zgodo-
vinar dr. Janko Kos, filozof 
dr. Tine Hribar, gledališka 
režiserja Mile Korun in Se-
bastijan Horvat ter astrofizi-
čarka dr. Andreja Gomboc. 
V filmu nastopa tudi ljudska 
pevka Bogdana Herman.

Film so posneli na različ-
nih lokacijah v Kranju, ki je 
tudi Šeligovo mesto, in sicer 
v Prešernovi hiši, kanjonu 
Kokre, Prešernovem gledali-
šču, obmorske motive so naš-
li na Krku, snemali so v zapu-
ščeni vasi Slapnik na Primor-
skem, še preden jo je odkrila 
angleška BBC, ki bo tam sne-
mala resničnostni šov.

Zapuščene hiše kot 
asociacija odhajanja

»Simbolnih pomenov ne 
moreš vizualizirati s konkre-
tno sliko, zato poiščeš asoci-
acije na to,« o lokacijah in sli-
ki, s katero je v filmu podlo-
žen govor, pove režiser Božo 
Grlj. »Večkrat sem šel sko-
zi scenarij, veliko sva se po-
govarjala z Nušo, brala o te-
matiki hrepenenja in odha-
janja od doma in tako priš-
la do določenih asociacij. V 
vseh zgodovinskih obdob-
jih so ljudje odhajali zara-
di različnih razlogov in prav 
tako je danes. Vsem odha-
janjem pa je skupno to, da 

gre najprej za hrepenenje 
po odhodu, kasneje pa hre-
penenje po vrnitvi. Na vse 
to so me spominjale zapuš-
čene hiše na Krasu, poruše-
ne cerkvice ob morju, pro-
padli stari čolni.« Film odli-
kuje odlična fotografija, di-
rektor fotografije je Jure Ne-
mec, montažer Martin Kas-
telic, Miha Vardjan je obli-
koval glasbeno podobo.

Od snemanja do konca 
filmske montaže je preteklo 
približno pol leta, snemal-
nih dni pa je bilo za dober 
mesec, seveda pa je film od 
prvotne ideje, uvrstitve v pro-
gram do izdelave sinopsisa 
in dodatnih raziskav nastajal 
vsaj leto in pol. »Film govori 
o hrepenenju, ki ga vsak člo-
vek najde v sebi, kot govori 
Mile Korun, kako v hrepene-
nju po svobodi odletijo žer-
javi, iz česar izhaja dr. Jan-
ko Kos. Vsak ima v sebi žer-
java. Ne gre o hrepenenju po 
materialnem, ampak o hre-
penenju, ki dela človeka za 
človeka. Ali kot govori dr. 
Igor Škamperle: o hrepene-
nju kot nekakšnem motorju 
življenja,« pove Nuša Ekar, 
na vprašanje, kaj je državlja-
nom Slovenije v tem času in 
prostoru lepa Vida, po čem 
hrepenimo, pa dodaja: »Ne 
gledam na kolektivni značaj 
hrepenenja, ampak na člo-
veka kot posameznika. Eno 
je sicer, da ima na primer 
vsak evropski človek v sebi 
klic domotožja, da se boji za 
svojo deželico, ampak v fil-
mu je pomembno to, da gre 
za človeka. To je zgodba o 
človeku in njegovem hrepe-
nenju.«

Lepa Vida kot simbol hrepenenja
V ponedeljek smo si v Prešernovem gledališču ogledali predpremiero dokumentarnega filma Lepa Vida ali film o hrepenenju, ki sta ga podpisala Kranjčana – 
scenaristka Nuša Ekar in režiser Božo Grlj. O lepi Vidi kot mitu o nesmrtnem simbolu hrepenenja od ljudskega izročila do vrhunskih literarnih mojstrovin.

Na predpremieri so se predstavili osrednji ustvarjalci filma: režiser Božo Grlj, scenaristka 
Nuša Ekar, oblikovalec glasbene podobe Miha Vardjan, producent projekta Jani Kovačič in 
direktor fotografije Jure Nemec. / Foto: Tina Dokl

Če v ljudskem epu lepa Vida odide z zamorcem prek 
morja in zapusti ostarelega moža in bolnega sina, ki 
kmalu umre, pa ima gorenjska različica srečnejši izid. 
Lepa Vida se življenja na tujem nekako privadi, ne 
more pa sprejeti, da je ostala brez otroka. Zato prosi 
zamorskega gospoda, da prideta domov po sina, ki je 
medtem že odrasel v pastirja ...
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Od petka do petka

Simon Šubic

Višje plačilo za več 
opredeljenih bolnikov

Na ministrstvu za zdrav-
je nameravajo problema-
tiko pomanjkanja družin-
skih zdravnikov reševati s 
spremembo kolektivne po-
godbe, s katero bi zdravni-
ki z več opredeljenimi bolni-
ki dobili višje plačilo. V sin-
dikatu zdravnikov družin-
ske medicine Praktik.um se 
s tem predlogom ne strinja-
jo in so ministru celo predla-
gali, da se financiranje nad 
strokovno določenim nor-
mativom omeji. Po besedah 
ministra Sama Fakina pa tak 
model že velja za zasebnike 
in deluje. Minister ocenju-
je, da ni dobro, da družinski 
zdravniki predvsem v javnih 
zavodih niso plačani soraz-
merno z opredeljenimi bol-
niki. Glede skrb vzbujajoče-
ga pomanjkanja družinskih 
zdravnikov v Zdravstvenem 
domu v Kranju, kjer s febru-
arjem ne vpisujejo več novih 
bolnikov, pa je povedal, da je 
denar za nove zdravnike za-
gotovljen, a jih kljub večkra-
tnim razpisom ne dobijo. 
Ob tem je poudaril, da bo 
letos in prihodnje leto spe-
cializacijo družinske medi-
cine končalo 51 zdravnikov, 
leta pa 2021 pa 31, upokoji-
lo pa se jih bo pol manj. Pri-
hodnje leto bodo specializa-
cijo zaključili tudi nekateri 

zdravniki v kranjski regiji, 
zato tedaj po Fakinovi oce-
ni opredeljevanje novih bol-
nikov ne bo več problem. »V 
skrajnem primeru pa ostane 
pot tako kot povsod po Evro-
pi – da odpremo mejo za do-
datne zdravnike iz Evropske 
unije in tretjih držav,« je na-
povedal. 

Posvet o javnem in 
zasebnem šolstvu

V torek je na posvetu o 
razmerju med zasebnimi 
in osnovnimi šolami pri 
predsedniku republike Bo-
rutu Pahorju svoje poglede 
na ureditev področja izme-
njala vrsta strokovnjakov in 
politikov. Po mnenju mini-
stra za izobraževanje Jerne-
ja Pikala je šolski sistem te-
melj ohranjanja nacije, zato 
na ministrstvu vztrajajo »na 
mreži javnih šol, saj ni na-
cije, ki bi v celoti prepušča-
la svoje ohranjanje, razvoj 
in napredek zasebnim inte-
resom«. Nekdanji šolski mi-
nister Slavko Gaber je opo-
zoril, da šolski sistem ne bi 
smel iti v smer, da bi se iz jav-
nih sredstev v zasebnih šo-
lah ustvarjal dobiček. To po 
besedah Ivana Štuhca iz Za-
voda Antona Martina Slom-
ška, ki ima tako zasebno 
osnovno šolo kot gimnazijo, 
v Sloveniji niti ni mogoče. 
Vsi sodelujoči razpravljavci 
so se strinjali, da mora drža-
va poskrbeti za stoodstotno 

financiranje javnih progra-
mov v zasebnih osnovnih 
šolah, imeli pa so različne 
poglede, kateri del javnega 
programa je imelo v mis-
lih ustavno sodišče. Roman 
Globokar, nekdanji direktor 
Zavoda sv. Stanislava, v okvi-
ru katerega delujeta zasebni 
osnovna šola in gimnazija, 
meni, da gre za 100-odsto-
tno financiranjo celotnega 
javnega programa – tako ob-
veznega kot razširjenega, to-
rej tudi popoldansko bivanje 
in jutranje varstvo. Po mne-
nju nekdanje ministrice za 
izobraževanje Maje Mako-
vec Brenčič pa razširjeni 
program ni obvezen, zato 
se lahko določi tudi drugač-
no financiranje od 100-od-
stotnega. Slednje je upošte-
valo tudi ministrstvo v času, 
ko ga je sama vodila, saj je 
predlagalo popravke zako-
nodaje v smeri, da se ob-
vezni program financira 
100-odstotno, razširjeni pa 
85-odstotno. Aktualni mini-
ster Pikalo se glede financi-
ranja ni opredelil. 

Kobal ostal brez službe

Igralec in režiser Boris Ko-
bal je zaradi plagiatorstva ta 
teden prejel izredno odpo-
ved in predčasen odpoklic z 
mest direktorja in umetni-
škega vodje Šentjakobske-
ga gledališča. Kobal je spo-
ročil, da odločitev spreje-
ma in se obenem opravičuje 

občinstvu gledališča. Plagi-
atorska afera je prišla v jav-
nost sredi januarja, ko se je 
izvedelo, da je Kobal preve-
del komedijo La prova ge-
nerale italijanskega avtorja 
Alda Nicolaja in ga z mini-
malnimi besedilnimi spre-
membami kot svojo izvirno 
avtorsko delo, komedijo Pro-
fesionalci espe, poslal na jav-
ni natečaj za izvirno sloven-
sko komedijo. Komedijo so v 
tej sezoni premierno uprizo-
rili v Slovenskem ljudskem 
gledališču Celje, ki je sicer v 
ponedeljek sporočilo, da jo 
dokončno umikajo s spore-
da. Kobal se je opravičeval, 
da je to storil zaradi hude 
osebne stiske in depresije. 

Zveri povezale Slovenijo 
in Hrvaško

Če se Slovenija in Hrvaška 
nikakor ne moreta sporazu-
meti glede skupne državne 
meje, pa zato tvorno sodelu-
jeta v projektu Carnivora Di-
narica za ohranjanje popu-
lacij velikih zveri – medve-
da, risa in volka na območju 
severnih Dinaridov, torej na 
mejnem območju med dr-
žavama, kjer po zadnjih oce-
nah živi dvajset risov, šestde-
set volkov in sedemsto med-
vedov. Ta teden je na Hrva-
škem potekalo uvodno sre-
čanje 2,4 milijona evrov 
vrednega projekta, ki je ura-
dno stekel septembra lani in 
se bo končal februarja 2021.

Več bolnikov, več denarja
Minister za zdravje Samo Fakin bi pomanjkanje družinskih zdravnikov odpravljal z višjimi plačili za 
zdravnike z več opredeljenimi bolniki. Predsednik Borut Pahor je gostil posvet o šolstvu.

Minister za zdravje Samo Fakin pravi, da bi morali družinski 
zdravniki z več opredeljenimi bolniki prejeti višje plačilo. 

Posvet o javnem in zasebnem šolstvu pri predsedniku 
republike Borutu Pahorju / Foto: Urad predsednika RS

V okviru projekta Carnivora Dinarica si prizadevajo za 
ohranjanje populacij medveda, risa in volka na mejnem 
območju med Slovenijo in Hrvaško. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (650)

Matica praznovala z zamejci
Slovenska matica je bila 

leta 1864, pred 155 leti, us-
tanovljena kot osrednja kul-
turna in znanstvena ustano-
va Slovencev z glavno nalo-
go: skrbeti za izobraževanje 
Slovencev, za razvoj znano-
sti in za izdajo zahtevnej-
ših znanstvenih knjig. Njen 
prvi predsednik je bil Lo-
vro Toman, med predsedni-
ki pa sta bila tudi Janez Ble-
iweis in Ivan Tavčar. Mati-
ca, ki ji zadnja leta zagota-
vlja dostojno delovanje po-
seben zakon, je 155-letni ju-
bilej pod pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slo-
venije Boruta Pahorja pra-
znovala v ponedeljek. 

Matica je ob jubileju poka-
zala vseslovensko širino de-
lovanja in v program vklju-
čila tudi predstavitev kul-
turne in raziskovalne dejav-
nosti Slovencev v Avstriji, 

Italiji, na Madžarskem in na 
Hrvaškem. Dr. Katalin Mun-
da Hirnoek in Marija Kozar 
Mukič sta pripravili prispev-
ka o dejavnosti Slovencev v 
Porabju na Madžarskem, 
dr. Barbara Riman pa je 
predstavila temeljit pregled 

številčnosti Slovencev na 
Hrvaškem, njihove organi-
ziranosti, načinov poučeva-
nja slovenščine in kulturne 
ter raziskovalne dejavnosti. 
Dr. Barbara Riman postavlja 
na Reki na noge Inštitut za 
narodnostna vprašanja in je 
tudi predsednica Zveze slo-
venskih društev na Hrva-
škem. O kulturni in razisko-
valni dejavnosti Slovencev na 
Koroškem so govorili ravna-
teljica Narodopisnega inšti-
tuta Urban Jarnik iz Celovca 
Martina Piko Rustia, pesnica 
in glasbenica Amina Majetić 
ter organizator kulturne de-
javnosti ter tudi pisatelj Mar-
tin Kuchling. Martina Piko 
Rustia je spomnila na velik 
pomen uvrstitve ziljske na-
rodne noše in ziljskega že-
gna ter pred tem slovenskih 
hišnih in ledinskih imen iz 
južne Koroške na avstrijski 

seznam Unescove nesnov-
ne kulturne dediščine. Ve-
seli nas, je povedala Martina 
Piko Rustia, da med nem-
ško govorečimi Korošci ni 
bilo nobene negativne reak-
cije na ta vpis, da občine iz-
dajajo dvojezične karte kra-
jevnih, hišnih in ledinskih 
imen ter tako prispevajo k 
ohranitvi slovenskih kore-
nin teh imen. Dodala je, da 
bo treba z izdajo teh kart po-
hiteti, saj je ljudi, ki kaj vedo 
o tem, vedno manj. Amina 

Majetić je pripovedovala o 
vlogi žensk v slovenski lite-
raturi na Koroškem, Martin 
Kuchling pa o kulturnem so-
delovanju s Slovenijo. Oba 
sta tudi brala iz svojih literar-
nih del. Sprehod po kultur-
ni in raziskovalni dejavno-
sti Slovencev v zamejstvu je 
bil sklenjen v Italiji. Dr. Ma-
rija Pirjevec je predstavila 
kronistko delovanja Sloven-
skega gledališča v Trstu dr. 
Bogomilo Kravos in pesnico 
Marijo Kostnapfel. 

Od leve: prof. Janez Stergar s predstavniki koroških 
Slovencev Amino Majetić, Martino Piko Rustia in Martinom 
Kuchlingom

Dr. Barbara Riman, 
raziskovalka reškega 
Inštituta za narodnostna 
vprašanja in predsednica 
Zveze slovenskih društev na 
Hrvaškem

Jože Košnjek
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Ivka Sodnik Te dni poteka v osnovnih 
šolah vpis otrok v prvi ra-
zred. O datumih vpisa v po-
sameznih šolah starše ob-
veščajo vrtci, šole in lokal-
ne skupnosti. Starši mora-
jo ob vpisu izpolniti vpisni 
list z nekaj osnovnimi po-
datki o otroku in starših. 
Zelo pomembno je, da star-
ši ob vpisu opozorijo na mo-
rebitne otrokove zdravstve-
ne težave in se izjasnijo, ali 
bo otrok potreboval jutranje 
varstvo in popoldansko po-
daljšano bivanje.

Po Zakonu o osnovni šoli 
so za vstop v šolo godni tis-
ti otroci, ki bodo v koledar-
skem letu 2019 dopolni-
li šest let. Starši so svojega 

otroka dolžni vpisati v ma-
tično šolo v svojem šolskem 
okolišu. Tudi v primeru, ko 
želijo iz katerega koli raz-
loga vpisati otroka v drugo 
šolo zunaj svojega šolske-
ga okoliša, mora biti otrok 
najprej vpisan v matično 
šolo in šele kasneje prepi-
san v drugo, če ga je ta prip-
ravljena sprejeti. Preveri-
ti morajo tudi to, ali bodo s 
prepisom ohranili pravico 
do brezplačnega prevoza.

Starši se iz različnih razlo-
gov odločajo za prepis v dru-
go šolo. Včasih menijo, da 
je tista druga šola »boljša« 
– recimo, da je bolj vzgoj-
no naravnana, ima bolj pri-
jazne učitelje, so učenci bolj 

uspešni v srednjih šolah itd. 
Pogosto je razlog za prepis 
v šolo zunaj matičnega oko-
liša tudi bližina starih star-
šev, ki bodo popoldne pazi-
li na otroke. Prepis na drugo 
šolo bi bil pred leti, ko so se 
otroci ob popoldnevih še ig-
rali po dvoriščih in se pote-
pali po vasi, za otrokov soci-
alni razvoj in druženje z vr-
stniki zelo škodljiv. Danes, 
ko pa dvorišča in igrišča ob 
popoldnevih samevajo, saj 
so šolarji po krožkih ali pa 
varno zaprti pred domačim 
računalnikom, te škode ni 
več čutiti. 

Če starši menijo, da nji-
hov otrok kljub šestim le-
tom še ni dovolj zrel ali 
zdrav za vstop v šolo, lah-
ko prosijo za odlog šolanja. 
Vlogo za odložitev obravna-
va posebna komisija, ki jo v 
vsaki šoli posebej imenuje 
ravnatelj. V komisiji so otro-
ški zdravnik, vzgojiteljica, 

učiteljica prvega triletja in 
šolska svetovalna delav-
ka (žensko obliko uporab-
ljam zato, ker v šolah med 
zaposlenimi prevladuje-
jo ženske). Komisije veči-
no vlog – če ne vseh – re-
šijo pozitivno, saj si nihče 
ne upa prevzeti odgovorno-
sti za morebiten očitek, da 
otrok ni uspešen zato, ker 
smo ga prezgodaj silili v 
šolo. Zadnja leta se celo go-
vori, da otrokom z bolj zgo-
dnim vstopom v šolo krade-
mo otroštvo in da je konec 
brezskrbnih let tako za ot-
roke kot za starše. Glede na 
to, da se pri nas s šolo in do-
mačo nalogo ukvarja cela 
družina, je to res. 

Dejstvo je, da se je v zad-
njih šestih ali sedmih letih 
odlog šolanja s petih pove-
čal na deset do enajst od-
stotkov. Raziskave o tem, 
kaj se dogaja s prvim trile-
tjem osnovne šole in zakaj 

vedno več staršev prosi za 
odlog šolanja ali se odlo-
ča za šolanje na domu, ni-
mamo. Prav tako nihče ne 
spremlja razvoja tistih ot-
rok, ki so se všolali eno leto 
kasneje, to je pri sedmih le-
tih. Za zdaj lahko samo ugi-
bamo. Sama pa se spom-
nim številnih generacij ot-
rok, in to do nedavnega, ki 
so ob prehodu iz vrtca v šolo 
navdušeno pripovedovali, 
kako se veselijo šole. Vede-
li so, da so že »preveliki« za 
vrtec in bi se radi naučili pi-
sati in brati. Nasmejani in z 
velikim zaupanjem so se ot-
roci prvi šolski dan okleni-
li svoje nove učiteljice. Mo-
goče sta bila med petdese-
timi otroki le en ali dva, ki 
sta se preplašeno oprijema-
la mame in nista hotela s so-
šolci v razred. 

Kaj se je torej spremenilo 
v zadnjih nekaj letih – šola 
ali starši?

Za boljšo šolo (6)

Vpis v prvi razred

Miha Naglič

Zakaj še vedno aktualna?

Navedli smo najbolj zna-
no in znamenito misel 
marksistke in revolucionar-
ke Rose Luxemburg (1870–
1919), ki so jo pred sto leti 
(15. 1. 1919) v Berlinu in v 
še vedno ne povsem pojas-
njenih okoliščinah umori-
li pripadniki desničarskih 
paravojaških enot. Sicer pa 
to pot ne bi obnavljali takra-
tnih dogodkov, bolj nas zani-
ma duhovni potret te enkra-
tne osebnosti. Zakaj je nje-
na misel in podoba še ved-
no tako aktualna in zanimi-
va? To nam razloži nemški 
zgodovinar Ernst Piper, av-
tor nove biografije o Rosi 
Luxemburg. »Danes je bolj 
znana iz več razlogov. De-
nimo, bila je pomembna ra-
zumnica. Hanna Arendt gre 
celo tako daleč, da zapiše, da 
je bila Rosa Luxemburg naj-
pomembnejša nadaljeval-
ka marksistične misli. Ni-
sem še srečal človeka, ki bi 
se ukvarjal s teksti Karla Li-
ebknechta (njenega sobor-
ca, ki so ga ubili skupaj z njo, 
op. M. N.). Teh je sicer veli-
ko, debele knjige so sestavi-
li iz njih, vendar pa gre pred-
vsem za politične govore. 
Drugi razlog za to, da je slo-
ves Rose Luxemburg danes 
večji od slovesa Karla Liebk-
nechta, je seveda tudi njena 

nenavadna življenjska pot, 
ki se še danes zdi razburljiva. 
In kot tretje, bila je ženska, 
ki se je uveljavila v moškem 
svetu. In ko ubijejo žensko, 
ima to tudi neko drugo sim-
bolično vrednost, čeprav je 
enako grozno, če ubijejo mo-
škega. Karl Liebknecht je bil 
predvsem politik in kot moš-
ki je za to tudi imel možnost. 
Rosa Luxemburg denimo pa 
se je 20 let borila za stranko 
SPD, a kot ženska stranke 
ni smela voliti, kaj šele da bi 
lahko volili njo. Celo življe-
nje se je torej borila za stran-
ko, ne da bi od tega kaj imela. 
Zagotovo je imela tudi neko 
avro in kamor koli je prišla, 
so se zbrali tisoči. In ta avra 
do danes ni izpuhtela … Ven-
dar pa bi bil vesel, če bi se bolj 
ukvarjali z njo kot s člove-
kom kot pa z neke vrste 'iz-
veskom' in simbolom in ne 
glede na to, ali delite njena 
politična prepričanja ali ne, 
je ukvarjanje z njenim življe-
njem zelo zanimivo … Lah-
ko rečemo, da je bila najpo-
membnejša in tudi najslav-
nejša ženska, kar jih je de-
lovalo v delavskem gibanju. 
Medtem ko Lenina do leta 
1917 ni poznal skoraj nihče, 
pa je bila ona njegova najpo-
membnejša antagonistka. 
On je hotel ustanoviti komu-
nistično internacionalo, ona 
pa je bila proti, češ da je pre-
kmalu, sploh v Moskvi. Po-
zneje so boljševiki prevzeli 

krmilo in Rosa ni hotela so-
delovati. Rekla je, naj jo usta-
novijo v Berlinu, če jo že mo-
rajo. Ko je odposlanec pri-
šel v Berlin povedat, da je 
Lenin pripravljen centralo 
ustanoviti v Berlinu, je bila 
že dva dni mrtva.« Vpraša-
nje je tudi, zakaj sta Karl Li-
ebknecht in Rosa Luxem-
burg sploh morala umreti? 
»Bila sta simbolni figuri za 
to, česar stare elite niso ho-
tele. Pravzaprav je bila nem-
ška revolucija relativno ne-
dolžna zadeva. Cesar je mo-
ral odstopiti, nemško cesar-
stvo se je parlamentariziralo, 
kar se ne zdi tako zelo revolu-
cionarno. Bistveno pa je, da 
se je eno leto prej zgodila ok-
tobrska revolucija in obstajal 
je strah, da bi se boljševizem 
uveljavil tudi v Nemčiji …« 
(Odlični intervju Polone Ba-
lantič, iz katerega so naved-
ki, si lahko v celoti preberete 
na MMC RTV SLO.)

Vsakodnevni rasizem

Zdaj pa preskočimo sto 
let in iz Berlina v New York. 
»Če živiš v New Yorku, ve-
liko pešačiš, uporabljaš jav-
ni promet, potuješ pozno 
zvečer. V tem obdobju sem 
bil zelo pozoren na to, kako 
sem se oblačil. Nisem nosil 
oblek, ki bi ljudem dovolje-
vale, da bi me dojemali kot 
to, kar si predstavljajo kot 'ti-
pičnega črnca'. Nisem nosil 

superg. To je bila zavestna 
odločitev, ker sem opazil, da 
so ženske podnevi in ponoči 
prečkale cesto, da me ne bi 
srečale. Ali pa so na podze-
mni železnici obrnile svoj 
prstan – obrnile tako, da je 
bil diamant skrit navznot-
er! Take majhne stvari sem 
ves čas opažal. Zavedal sem 
se, kako ljudje reagirajo na 
velikega, razmeroma mi-
šičastega, temnega tem-
nopoltega moškega – tega 
sem se zavedal in tudi pri-
zadelo me je. Za cel dan je 
vplivalo na moje razpolože-
nje. Da bi se zavaroval pred 
tem, da bi moral miriti strah 
pri ljudeh, sem poskušal z 
majhnimi stvarmi prepreči-
ti njihove reakcije. To počne 
ogromno temnopoltih ljudi 
po vsem svetu. Ker obstaja 
ideja, da smo nekaj, česar 
se je treba bati, kar predsta-
vlja nevarnost.« Navedeno 
je v intervjuju za The Guar-
dian povedal ameriški film-
ski igralec Mahershala Ali 
(1974) in ta pojav imenoval 
»vsakodnevni rasizem«.

Kolonizacija duha

Pa še ena močna od istega 
»misleca«. Mahershala Ali: 
»Družbena omrežja so ko-
lonizirala nekoč sveti pros-
tor praznine: prostor, na-
menjen misli in ustvarjal-
nosti.« Si upa kdo zatrditi, 
da to ni res?

Nepozabna Rosa 
Luxemburg
»Svoboda le za privržence vlade, le za člane ene stranke – to ni svoboda. Svoboda je vedno le svoboda 
tistega, ki misli drugače.« Čeprav je ta misel stara več kot sto let, zveni nenavadno aktualno. Čigava je?

Pomnik Rosi Luxemburg na kraju, kjer so jo njeni morilci 
mrtvo ali celo še živo vrgli v berlinski kanal Landwehr 

Parada Portoričanov v New Yorku, že sama po sebi tudi 
protest proti »vsakodnevnemu rasizmu« / Foto: Wikipedija

Mahershala Ali (1974) je prvi filmski igralec islamske vere, 
ki je dobil oskarja – za stransko vlogo v filmu Moonlight 
(Mesečina, 2016). / Foto: Promocijsko gradivo

Fo
to

: W
ik

ip
ed

ija



Glasova preja

četrtek, 7. februarja 201918

Miha Naglič

Pisatelj, ki res veliko piše, 
je tudi zelo zgovoren. Raz-
ložil nam je svoje poglede 
na različne zadeve, tu pa se 
pred Prešernovim dnevom 
2019 omejimo na njegov od-
nos do Prešerna. O njem je 
napisal že več knjig, do pe-
snika ima tudi zelo oseben 
in poglobljen odnos, ki ga je 
izpričal tudi v svoji pripove-
di na Preji. 

Kako sta se Ivan in 
France spoznala

Ivan Sivec je najprej na-
pisal knjigo o življenju Juli-
je Primic, Prešernove Laure: 

Julija iz Sonetnega ven-
ca, 2006. Leta 2009 je izšla 
knjiga Ribčev dohtar, ki je 
napisana kot potopis; pisa-
telj je šel po pesnikovih po-
teh in krajih. Leta 2107 pa je 
svoja spoznanja povzel še v 
knjigi Resnica o Prešernu. V 
Knjigi Ribčev dohtar je opi-
sal, kako sta se s Prešernom 
spozna(va)la. 

»Ribčev Francè mi je bil 
vedno zelo blizu. Bližje kot 
marsikateri drugi sloven-
ski pesnik in sploh ustvarja-
lec. Morda še posebej zato, 
ker je v vsaki njegovi pesmi 
prepričljiva zgodba in hkra-
ti tudi jasno sporočilo, ki 
ga nikoli ne pozabiš. Verje-
tno tudi zato, ker njegovi sti-
hi tudi v današnjem času ne 
delujejo starinsko, temveč 
imajo še vedno veliko spo-
ročilno vrednost. In mogo-
če celo zato, ker mi je blizu 
po duši tudi kot Gorenjec, ki 
se je podal v veliko belo mes-
to Ljubljano in v svet z ne-
skončnimi ideali v srcu, tam 
pa je odkril nenavadno velik 
razkorak med govorjenim 
in resničnim. / Prvič sem 
se srečal z njim, kot vsi dru-
gi Slovenci, v osnovni šoli. 
Medtem ko so mnogi drugi 
pesniki in pisatelji vstopali v 
razred samo za eno uro (ali 
morda le nekaj več), je Fran-
cè že prvič kar obsedel ob 
meni v klopi. S seboj je tedaj 
prinesel samo droben šopek 
pesmi, a vsaka posebej se mi 
je zdela drugačna, velikopo-
vedna, tako rekoč pesem za 
zmeraj. / Komaj slišno, pa 
vendar opazno, je vstopil 
v naš razred tudi v srednji 
šoli. Medtem ko nas je ve-
čina drugih, tudi svetovnih 
avtorjev, večkrat zapustila v 
trenutku, ko smo prestopili 

šolski prag, se nam je Fran-
cè kljub viharnim letom kar 
nekam zalezel pod kožo. Kot 
da bi bili v njegovih pesmih 
odgovori tudi za najstnike. / 
Na fakulteti, na slavistiki, so 
profesorji Franceta razdelili 
na dva dela. V enem letniku 
Prešeren I, v drugem letniku 
Prešeren II. Čeprav sem te-
daj lahko s pomočjo odličnih 
predavanj odkril v njem tudi 
bistveno globlji pomen vse-
bine in oblike njegovih ume-
tnin, kot sem ju znal razbra-
ti pred tem, se mi je po svo-
je kar nekam zasmilil, da se 
da njegovo delo tako podrob-
no razložiti, skoraj razkosa-
ti. Vsa njegova poezija, vsaka 
njegova pesem pa je takšne 
vrednosti, da jo mora člo-
vek nositi v sebi ure in ure, 
dneve in dneve, z njo živeti 
in hoditi po slovenski zem-
lji, jo občutiti in jo imeti rad 
– kot celoto, kot nekaj, kar je 
več kot samo ena sama bala-
da, en sam sonet, ena sama 
glosa. Zmotilo me je tudi, da 
se v njegovem življenju in 
delu lahko vidi toliko senc, 
toliko temnega, toliko sla-
bega. Sam vem, da po tes-
nejšem srečanju z njim po 
Ljubljani preprosto nisem 
nikoli več hodil sam, tem-
več je stopal ob meni ved-
no tudi dolgolasi mladenič, 
ogrnjen v dolg plašč, ob vsa-
kem trenutku pa mi je znal 
odgovoriti tudi na skoraj vsa 

življenjska vprašanja. / Po-
tem sva se srečala čisto od 
blizu. Na služenju vojaške-
ga roka v Srbiji, pod šuma-
dijskimi hrasti, daleč stran 
od domovine. Ko sem bil 
povsem sam, po vrnitvi z do-
pusta, se je naenkrat znašel 
tik ob meni, se mi komaj vi-
dno nasmehnil in mi sveto-
val, naj se tudi sam preizku-
sim v njegovih pesniških ob-
likah. Ker sem imel časa več 
kot dovolj, sem tedaj po nje-
govem prišepetavanju napi-
sal Sonetni venec z akrosti-
hom: V IMENU LJUBEZ-
NI. Dolgo je stal za mojim 
hrbtom, me bodril in tolažil, 
na koncu pa je komaj vidno 
prikimal z glavo, češ, no, saj 
nekako pa je le šlo! Sam pa 
sem prvič v življenju res za-
čutil njegovo veličino in – 
svojo nezrelost! / Pozneje 
sem se poglobil v življenje 
in delo Julije Primic. Nje-
na zgodba ni bila dokonča-
na nikjer, zato sem jo obelo-
danil v knjigi Julija iz Sone-
tnega venca. Ob vsem tem 
pa je ostajal ves čas še naprej 
nekje ob strani tudi Francè. 
Ribčev Francè. Dohtar, kot 
so mu pravili doma in tudi 
mnogi njegovi znanci. Doh-
tar prava ali na kratko samo 
dohtar. Tisti dohtar, ki so ga 
mnogi pisatelji in pisateljice 
obdelali na dolgo in široko, 
pri tem pa so mu pripisali na 
stotine stvari, ki jih ni najti 

v njegovih večnih pesmih. 
Tisti dohtar, ki so ga v televi-
zijski podobi naredili za bolj 
ali manj razuzdanega člove-
ka, sam pa sem ves čas imel 
o njem veliko bolj zmerno 
mnenje. Tisti dohtar, ki mi 
je bil ves čas blizu po pro-
storu in času, po življenju in 
delu, po pristopu k vredno-
tam slovenstva in po pove-
zovanju z drugimi narodi. 
Tisti dohtar, ki je bolj naš, 
kot si včasih upamo prizna-
ti. / Potem se je nekaj me-
secev pred stošestdesetle-
tnico svojega odhoda v več-
nost znašel v mojem kabine-
tu. Po svoji navadi je najprej 
nevsiljivo potrkal, za hip za-
držal kljuko, potem pa mi 
je prav prisrčno stisnil roko 
in mi naklonjeno dejal: 'No, 
pa le napiši nekaj novega o 
meni! Sam dobro veš, da ti 
nočem vsiljevati nobenega 
svojega pogleda na svet, a 
mogoče bi bil res že čas, da 
bi nekdo za spremembo res 
napisal o mojem življenju in 
delu tako, kot se to da razbra-
ti tudi iz mojih Poezij. Brez 
pretiranega hvaljenja, pa 
tudi brez pripisovanja pre-
tiranega ozadja moji mla-
dostni neizkušenosti, brez 
mojega odvečnega strahu in 
obupa.' / Seveda sem takoj 
sedel k računalniku. Dohtar 
pa mi je kar sam narekoval 
vseh teh devetinštirideset čr-
tic iz svojega življenja. Črtic, 

ki prikazujejo Ribčevega 
dohtarja od rojstva do smrti. 
In še nekaj korakov čez rob.« 
(Vir: Ivan Sivec, Ribčev doh-
tar, ICO, Kamnik, 2009, 
odstavke sem nadomestil s 
poševnicami.)

Prešernova izbira je bila 
slovenska

Gornje vrstice so leposlov-
ne, fiktivne. Na Preji pa je pi-
satelj izrekel tudi nekaj zelo 
stvarnih spoznanj o pesni-
ku. Tisto, denimo, da bi Pre-
šeren lahko že na začetku 
svoje življenjske poti postal 
nemški advokat in pesnik. 
Okrog leta 1832 se je zaple-
tel v ljubezensko razmer-
je z Marijo Johano Khlun 
iz Gradca. Če bi se poročil z 
njo, bi odšla v Gradec, kjer 
bi mu njena dobro situira-
na družina oskrbela donos-
no advokaturo, pesmi pa bi 
lahko pisal v nemščini. Tudi 
sicer jih je napisal kar nekaj 
in tudi te so vrhunske. Pa se 
je zavestno odločil za sloven-
sko pot. Njegove pesmi v slo-
venščini so bile za takratno 
nemško vodilno plast in ob-
last prava subverzija – ker so 
bile očitno boljše od sočas-
nih pesmi v nemščini. Tudi 
ko je dobil samostojno advo-
katuro v Kranju, se je prav-
dal predvsem za slovenske 
kmete iz okolice in večino 
pravd dobil v njihov prid.

Pisatelj Ivan Sivec o pesniku 
Francetu Prešernu
Na 127. Glasovi preji je bil že drugič naš gost pisatelj Ivan Sivec. Prvič smo ga gostili pred sedmimi leti (GP 111, 2. 2. 2012) v 
Muzeju Avsenik v Begunjah in takrat je bila beseda predvsem o fenomenu Avsenikov. To pot pa je bil v fokusu Ivan Sivec sam …

Ivan Sivec velja za najbolj plodovitega slovenskega pisca. / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Napisal je 150 knjig in več 
kot 2500 besedil za narodno-
zabavno in zabavno glasbo, 
kar je skupaj kar okrog 1500 
avtorskih pol. Ena avtorska 
pola ima približno 16 tipka-
nih strani, kar je skupaj ok-
rog trideset tisoč znakov. Z 
nekaj množenja tako lah-
ko v končni rezultat zapiše-
mo 45 milijonov udarcev na 
tipkovnico. Nepredstavlji-
vo, mar ne? Če le ne bi šlo za 
Ivana Sivca, ki velja za ene-
ga najbolj plodovitih sloven-
skih pisateljev vseh časov. A 
ne le da Sivec piše, ljudje ga 
tudi radi berejo, saj so njego-
ve knjige med najpogosteje 
izposojenimi v slovenskih 
knjižnicah. Poleg njegove 
delovne ustvarjalnosti je bila 
razlog, da ga je Miha Naglič 
povabil na tokratno Glaso-
vo prejo, še bližina njegove-
ga okroglega življenjskega 
jubileja – maja bo prazno-
val sedemdeset let. Pisate-
lja, pesnika in publicista Iva-
na Sivca je Preja gostila dru-
gič, saj sta z Nagličem ob po-
dobnem času pred sedmi-
mi leti v Muzeju Avsenik v 
Begunjah besedovala o fe-
nomenu Avsenik. Tokrat je 
bila osrednja pozornost na-
menjena Ivanu Sivcu in nje-
govemu delu. 

»Z Miho sva stara znan-
ca po literaturi in po filozof-
ski plati. Filozofirava, kako 
je bilo včasih lepo, zdaj pa ni 
več tako, a hkrati ugotavlja-
va, da kljub temu tudi da-
nes ni tako slabo,« v duho-
vitem tonu začne Ivan Sivec 
in doda, da je v lanskem letu 
po operaciji rakaste tvor-
be na ledvici dobro okreval 
– tudi po zaslugi odličnih 
zdravnikov in prijaznega 

osebja na Kliničnem centru 
v Ljubljani. Označil jih je za 
male bogove; in ženo Sonjo, 
ki je doma skrbela zanj, za 
angela. 

Delo je zadovoljstvo,  
če delaš, kar te veseli 

O prvi knjigi je Naglič 
najprej vprašal sogovornika, 
ali se je še spominja. »Seve-
da, dober spomin imam po 
očetu. Oče je bil velik pripo-
vedovalec in je vedno obvla-
doval veliko podatkov. Nje-
gov zgled mi je dostikrat pri-
šel prav, še posebno pri zgo-
dovinskih romanih, kjer je 
pomembno najprej zbrati 
gradivo. Na primer, ko gre 
za pet zajetnih knjig o Celj-
skih grofih, sem sodeloval s 
strokovnjaki iz muzeja, vse-
skozi pa sem zbiral tudi raz-
lične informacije o temi. Se-
veda pa mora biti na začetku 
iskrica, preden se lotim razi-
skovanja.« Sivec se veliko se 
ukvarja s slovensko zgodovi-
no, saj ne pristaja na to, da 
smo v preteklosti bili samo 
hlapci in dekle velikim na-
rodom. »Ogromno nam po-
dobnih narodov je izginilo, 
Slovenci pa smo še vedno tu-
kaj. Malo se sicer pričkamo 
med seboj, a ob pomemb-
nih stvareh združimo moči. 
Z zgodovinskimi knjigami 

želim prikazati, da smo ve-
lik narod.« Tri knjige je na-
pisal o Karantaniji, štiri o Ri-
mljanih in pet kot rečeno o 
Celjskih grofih in knezih. 
Od nekdaj ga je zanimala 
slovenska bit, kako smo Slo-
venci živeli, delali, se ljubili.

Delavnost mu je privzgo-
jil oče. »Doma smo imeli 
kmetijo. Oče si je ob petih 
zjutraj na rame nadel moti-
ko in odšel na njivo, kjer je 

ves dan okopaval. Ob deve-
tih zvečer je prižvižgal do-
mov z besedami: ''Veš, ko-
liko sem danes naredil in 
kakšno veselje je to, ko ti ne-
kaj uspe?'' Takrat me je na-
učil, da je delo zadovoljstvo, 
če seveda delaš tisto, kar te 
veseli. Kot vidite, mene zelo 
veseli pisanje,« je duhovit 
Ivan Sivec, ki tako kot oče 
vstaja ob petih, uro kasne-
je je v kabinetu in piše do 
opoldneva. Vmes najde čas 
za branje časopisa, po kosi-
lu gre običajno na Sv. Pri-
mož nad Kamnikom, po-
poldne pa se vrne v kabinet. 
Da veliko časa pridobi, ker 
malo manj gleda televizi-
jo. Po dnevniku običajno še 
dve uri piše, zvečer pa raje, 
kot da bi obsedel pri televi-
zijski nadaljevanki, vzame 
v roke knjigo in bere. A kot 
pravi ima vsak seveda svoje 
škarje in platno glede tega, 
kako si bo uredil dan. 

Rekorder med 
slovenskimi pisatelji

Ivan Sivec velja za rekor-
derja med slovenskimi pisa-
telji. Napisal je dvajset zgo-
dovinskih romanov, 21 bio-
grafskih romanov, 17 del za 
družinsko branje, tu so še 
socialno-psihološki romani, 
pustolovski romani, knjige s 

športno tematiko, knjige za 
mlajše in najmlajše, knjige 
o glasbi, kmečke povesti in 
romani, spominska proza, 
humorne pripovedi in poto-
pisi ... »Se motim, če zgodo-
vinske romane označim za 
vašo »težko artilerijo«?« Si-
vec odgovarja: »Drži, saj je 
tudi največ dela z njimi. Slo-
venski pisatelji se redko lote-
vajo zgodovinskih romanov, 
ker preprosto nimajo časa za 

to, hkrati pa je res, da se pri 
nas od knjige ne da živeti, ra-
zen če gre za kuharske pri-
ročnike. Zgodovinske roma-
ne sem začel pisati po upo-
kojitvi in lahko bi rekel, da 
so postali moj način življe-
nja. Kamorkoli se z ženo za-
peljeva, me pritegne zgodo-
vina.«

Sivec je tudi avtor biogra-
fij mnogih znanih Sloven-
cev, od Gregorčiča, Aškerca, 
in Prešerna do zgodbe o Av-
senikih. Moti ga, da mnogi 
tako radi Franceta Prešerna 
označujejo za pijanca. Prav 
nasprotno, bil je zelo dela-
ven in dobrotniškega duha. 
V knjigi Resnica o Prešer-
nu, ki je izšla pred dobrim 
letom, je zapisal marsikaj o 
pesniku, česar doslej še nis-
mo vedeli. 

Ko je bilo govora o Prešer-
nu, sta se dotaknila tudi v 
teh dneh aktualnih Prešer-
novih nagrad. Prav tokratni 
gost Glasove preje je že pred 
mnogimi leti za najvišjo slo-
vensko kulturniško nagra-
do za njun prispevek k slo-
venski kulturi predlagal bra-
ta Avsenik, a je nikoli nista 
dobila. »Seveda bi jo mora-
la dobiti,« je prepričan Sivec: 
»Avseniki so ustvarili več kot 
tisoč izvirnih skladb in so z 
njimi premikali svet, kar ni 
uspelo nobenemu sloven-
skemu glasbeniku. To je naš 
Richard Strauss, to so naši 
The Beatles.« 

Na vprašanje, ali je že kdo 
njega predlagal za Prešer-
novo nagrado, Sivec pove, 
da ni prisoten v pravih kro-
gih, kjer je govora o teh na-
gradah. »Prešernovo nag-
rado vedno znova dobivam 
s tem, da sem eden najbolj 
branih slovenskih pisate-
ljev. Pred letom mi je pi-
sal neki mož, da bo to zimo 
umrl, da bi rad prebral neko 
mojo knjigo. Poslal sem 
mu jo in ga hrabril, naj raje 
razmišlja o življenju kot o 
smrti. Pa je napisal nazaj, da 
sem tako debelo knjigo na-
pisal, da vsaj še tri zime ne 
bo umrl,« pove Sivec, čigar 
knjige berejo tako mladi kot 
stari, in doda še eno anek-
doto: »Neka 87-letna bralka 
iz Ajdovščine mi je pred leti 
pisala dolga pisma in v njih 
vedno vprašala, kaj sem po-
čel tisti teden. Enkrat ji na-
zaj poročam, da sem tisti te-
den v Švici osvojil 4160 me-
trov visoko Jungfrau (Devi-
co), ona pa mi je potem od-
pisala – Prejšnji teden ste 
osvojili švicarsko devico, s 
svojo zadnjo knjigo pa tudi 
mene, 87-letno devico.«

Ni več ansamblov,  
kot so bili nekoč

Po štirih Sivčevih knjigah 
so posneti celovečerni filmi 
oziroma televizijske nada-
ljevanke (Pozabljeni zaklad, 
Vlomilci delajo poleti, Za-
kleta bajta in Princ na belem 
konju). Kdaj bo na vrsti film 
po katerem njegovih zgo-
dovinskih romanov, vpraša 
Naglič. »Pri nas žal manjka 
dobrih zgodb, mnogi pišejo 
bolje kot jaz, a bolj malo po-
vedo. Jaz pa sem po duši in 
pisanju pripovedovalec. Po-
leg tega so zgodovinski filmi 
tudi zaradi kostumov in sce-
ne zelo dragi. Mogoče se bo 
kdo lotil kakšnega mojega 
romana, na primer o Vero-
niki Deseniški, Barbari Celj-
ski … Mojih knjig, ki bi bile 
primerne, res ne manjka. 

Na namig, kdaj bo napi-
sal kaj na temo Škofje Loke, 
je dejal, da ga zelo vznemir-
ja Tavčar, o katerem je zbral 
že precej gradiva. O njem 
tudi še ni napisanega bio-
grafskega romana, hkrati pa 
ga zanima tudi škofjeloško 
področje kot tako. »Še citre 
Mihe Dolžana nikjer ne zve-
nijo tako lepo kot v Poljan-
ski dolini.« 

V zaključku se je dotaknil 
tudi narodno-zabavne glas-
be, nekdanje in aktualne. Za 
ansamble in posameznike je 

napisal več kot 2500 besedil. 
»Imamo na tisoče imenitnih 
muzikantov in tudi dobrih, 
šolanih glasbenikov, ampak 
imam občutek, da vsi zveni-
jo enako. Mladi fantje so sicer 
zelo samozavestni, pridejo k 
meni, češ pokažite nam bese-
dila, mogoče bo kaj za naš an-
sambel. Jaz nikoli v kabinet 
nisem šel brez ideje. Veste, 
tudi pesem mora imeti dušo, 
sicer je prazna. Takih ansam-
blov, kot so bili nekoč, danes 
skorajda ni več. Deklicam v 
kratkih krilih tudi ne verja-
mem preveč,« razmišlja Si-
vec; da o tem govorijo tudi ve-
like uspešnice Avsenikov, ki 
so tudi po petdesetih letih še 
velike, medtem ko današnje 
skladbe včasih slišiš dvakrat, 
trikrat, pa bi najraje zame-
njal radijsko postajo. Zato 
po dveh knjigah Vsi najboljši 
muzikanti v tretjem nadalje-
vanju, v katerem bi opisoval 
aktualne ansamble, ne vidi 
pravega smisla. Kar pa še ne 
pomeni, da trenutno nima 
v mislih, v načrtu ali pa že v 
delu še kar nekaj knjig različ-
nih žanrov. Ne dvomimo, da 
se bo iz kabineta v Mengšu, 
kjer živi že skoraj pol stole-
tja, iz njegovega računalnika 
tudi v prihodnjih letih še pre-
cej iskrilo. Za začetek smo 
oni dan v preddverju sokol-
skega doma nazdravili Sivče-
vi 151. knjigi.

Največja nagrada so številni bralci 
V slovenskih knjižnicah si bralci vsako leto izposodijo 35 tisoč knjig različnih žanrov, ki jih je napisal Ivan Sivec, kar ga uvršča med tri najbolj brane pisatelje 
pri nas. Maja bo dopolnil sedemdeset let, po pogovoru z njim na tokratni Glasovi preji v Sokolskem domu v Škofji Loki pa ga med občinstvom ni bilo, ki bi 
si upal podvomiti o tem, da bo številnim knjigam kakšen nov naslov ali dva dodal tudi v letošnjem letu.

Po končanem pogovoru je Ivan Sivec obiskovalcem podpisoval svoje knjige. / Foto: Tina Dokl

V glasbenem uvodu sta nastopila harmonikarja Matevž 
Hostnik in Jakob Florjančič iz Glasbene šole Škofja Loka, 
slednji je zaigral skladbo Pod cvetočimi kostanji, katere 
besedilo je za Ansambel bratov Avsenik napisal Ivan Sivec. 

Delaven pisatelj in duhovit sogovornik / Foto: Tina Dokl
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Marjana Ahačič

Milan Kadunc, pater fran-
čiškan, je zadnja tri leta žu-
pnik v Mošnjah. Pravi, da je 
rad na svežem gorenjskem 
zraku, ki dobro dene nje-
govemu načetemu zdrav-
ju. Tudi z župnijo je zado-
voljen; uredil si je župnišče, 
v katerem živi, domačini so 
ga lepo sprejeli medse, dob-
ro se razume z okoliškimi 
župniki, s katerimi se redno 
srečuje, čisto blizu pa živi 
celo njegov starejši brat, žu-
pnik v Ovsišah.

Otroštvo je preživel v 
Grosupljem, v verni dru-
žini, kjer je bilo šest otrok: 
štirje bratje in dve sestri. Po 
osemletki ni imel namena, 
da bi nadaljeval šolanje. Od-
ločil se je, da se bo izučil za 
vodovodarja. A – kot pravi 
pater Kadunc – človek obra-
ča, bog obrne: še tisto pole-
tje si je doma pri rezanju drv 
odrezal vrh prsta. Pa je bilo 
konec načrtov o vajeništvu. 
Rano, pripoveduje, so mu 
zdravili v Bolnišnici Petra 
Držaja v Ljubljani, od tam 
pa je pogosto hodil k maši k 
frančiškanom. Eden od bra-
tov – še vedno živi, zdaj je v 
Kamniku – ga je spodbudil 
k razmišljanju o tem, da bi 
postal redovnik. »In tako se 
je zgodilo, da sem še istega 
leta, septembra 1967, odšel 
v samostan. Šest mesecev 
sem bil na Primorskem, na 
Sveti Gori pri Gorici, kjer naj 
bi se učil za organista, pa je 
bilo toliko drugega dela, da 
ni bilo nič iz tega,« se je na-
smejal. 

Frančiškani so ga vendar-
le poslali v šole, v Ljubljani 
se je izučil za mizarja. »Nap-
ravil sem še redovno šolo, ki 
sem jo končal leta 1972, rav-
no ko je imel starejši brat 
novo mašo. Tisto poletje je 
k nam prišel francoski fran-
čiškan, ki je bil škof v Togu, 
in rekel, da išče misijonarje. 
Sem bil kar navdušen. Rekel 
mi je, da bi bilo lepo, če bi 
doštudiral vsaj tri leta teolo-
gije, da bi lahko v misijonu 
učil katehiste. Pa sem se vpi-
sal in študij tudi dokončal. 
Leta 1978, po petem letniku, 
sem bil posvečen v duhovni-
ka, 26. junija 1979 sem na-
redil zadnji izpit, čez dva dni 
pa sem bil že na poti v Afri-
ko.«

V Togo?
»Tako je. V Afriki sem os-

tal 27 let; 17 let v Togu in de-
set v Beninu. Tam je zelo 
drugače kot doma. Samo 
zadnje leto, leta 2006, sem 
imel elektriko in mobilni 

telefon. V Togu sem živel 
kakih sedemsto kilometrov 
severno od glavnega mesta, 
na meji z Burkina Fasom – 
včasih Zgornjo Volto – sko-
raj bi lahko rekel, da na obro-
bju puščave. Vročina je kar 
huda, ves čas med 35 in 40 
stopinj, a sem jo lažje pre-
magoval kot tisto na sicer 
bolj razvitem jugu, kjer je 
zelo vlažno. Je pa sever zelo 
zelo reven, človek si komaj 
predstavlja, kako zelo. No-
bene industrije ni, ljudje ži-
vijo le od tega, kar pridelajo 
na polju.«

Največji problem pa je bila 
verjetno voda?

»Težko jo je dobiti, uma-
zana je in polna ameb, zato 
je tudi veliko malarije. To je 
tudi najpogostejši razlog, da 
misijonarji odhajajo nazaj; 
bolezni so hude in človeka 
izčrpajo, prav tako močna 
zdravila. Tudi zato sem jaz 
že pri 28 postal župnik v žu-
pniji, ki je bila velika za celo 
Gorenjsko in imela trideset 
tisoč ljudi. Imel sem 11 po-
družnic, oddaljenih od pet 
do 35 kilometrov na vsako 
stran. Dela je bilo veliko, a 
takrat, ko je človek mlad, gre 
lažje.«

Koliko je bilo v Togu ob va-
šem prihodu kristjanov?

»Na jugu države je zdaj že 
tretjina prebivalstva kristja-
nov, na severu jih je bilo, 
ko sem jaz prišel, le tri od-
stotke, zdaj jih je šest. Os-
tali so animisti. Verujejo 
v duše in njihovo vrnitev v 
tem ali onem človeku, lah-
ko pa tudi v tej ali oni živali. 
Živijo v okroglih kočah, po-
vezanih z zidovi. V največji 
živi mož, v drugih so žene: 

prva, druga, tretja ... Pred 
glavno hišo imajo oltarčke, 
na katerih darujejo živali. 
Kokoš, če gre za kaj manj-
šega, če je velika nesreča, pa 
kozo. To prakso težko opus-
tijo, tudi če se spreobrnejo 
v krščanstvo. Gredo k maši, 
pa še kakšno kokoš žrtvujejo 
na domačem oltarju, da bo ja 
držalo …

Mnogoženstvo je pri njih 
uradno dovoljeno. Tega mi 
nismo vajeni, ampak po do-
ločenem času človek lah-
ko razume logiko … Veste, 
prav zvesti niso, in če ima-
jo več žena, vlada v skupnos-
ti neki red; ve se, kdaj kate-
ra od žena kuha, kdo skrbi 
za otroke … Danes imajo na 
obrobjih mest moški sicer 
le po eno ženo, a večina tudi 
še kakšno razmerje za zra-
ven in otroka kje drugje. V 
teh primerih pa za otroke ni 
dobro poskrbljeno.« 

Kako so vas kot katoliškega 
duhovnika sprejeli?

»Dobro, ker sem jim ve-
liko pomagal. Je pa res, da 
sem bil pozoren in pazljiv. 
Tam je veliko čarovnikov, in 
če bi govoril proti njim, bi 
bil hitro lahko v hudih teža-
vah. Zastrupitev je še vedno 
zelo veliko. Strup znajo na-
rediti iz zelišč, tako močan, 
da že nekaj drobcev v pivu, ki 
ga pijete, pomeni otekle bez-
gavke v desetih minutah, po 
dveh urah pa gotovo smrt. 
Kar nekaj zastrupljenih sem 
peljal v bolnišnico, a nobe-
nega od njih nismo rešili. 
Ampak za belce je drugače, 
saj veliko pomagamo. Polo-
vico šol je na primer misi-
jonskih. Ker sem imel avto, 
sem tako rekoč vse, ki so bili 
bolni, zvozil k zdravniku: 

malarija, kačji ugrizi, me-
ningitis, težavni porodi … 
Že drugi mesec po prihodu 
v Afriko sem peljal porodni-
co v mesto; ne vem, komu je 
bilo huje, meni ali tisti ženi, 
ki se je mučila zadaj v avto-
mobilu. Ob enajstih zvečer 
sva se odpravila, zraven je 
šla starejša ženska, doma-
ča babica. Na pol poti začne 
razbijati po šipi in kazati, da 
otrok prihaja. Kaj naj nare-
dim trideset kilometrov od 
mesta? Žensko, ki je bila za 
spremstvo, sem poslal v prvo 
hišo po vročo vodo, sam pa 
sem se lotil pomoči porodni-
ci. Težko je bilo, težko, am-
pak sva zmogla. Ko sem ot-
roka položil na odejo, mi je 
mama začela nekaj kazati z 
roko in govoriti. Njihovega 
jezika takrat še nisem govo-
ril, ampak nekako mi je po-
kazala, da moram prereza-
ti popkovino. Seveda nisem 
imel nobenega noža ali ška-
rij. Ozrl sem se okoli sebe, vi-
del, da v bližini raste koru-
za in s koruznico prerezal 
popkovino, jo zavozlal in od-
peljal naprej.«

In ste vsi trije preživeli?
»Smo. (smeh) Zaklju-

ček zgodbe je bil čez 18 let. 
Eden od domačinov je imel 
novo mašo. V procesiji sem 
šel skupaj s škofom, ko je k 
meni prišlo mlado, lepo dek-
le in me objelo. Škof je priv-
zdignil obrv in pripomnil, 
da se kaj takšnega v procesiji 
res ne spodobi. Ko smo priš-
li v zakristijo, sem zatrdil, da 
mladenke ne poznam. No, 
kmalu je prišla njena mama 
in povedala, da je to dekle, ki 
sem jo tiste noči takoj po pri-
hodu v Afriko spravil na svet. 
Samo zahvaliti se je hotela. 

Seveda trenutek ni bil pravi, 
a je bilo vseeno lepo.«

Pomoč je bila torej ključ do 
njihovega zaupanja?

»Vrač mi je zagotovil, da 
me bodo podpirali, dokler 
bom pomagal. In sem. Ves-
te, tam od oktobra do apri-
la ni niti kaplje dežja, vse je 
suho. Žene so vodo v dvaj-
setlitrskih posodah nosile 
dva, tir kilometre daleč. Prav 
smilile so se mi. Zato sem se 
odločil, da jim bom pomagal 
z vodnjaki, ker je bilo globo-
ko pod zemljo mogoče najti 
vodo, le vrtanje je bilo zanje 
predrago. Kar kakih tride-
set smo jih izkopali. Sicer pa 
znajo domačini vodo poiska-
ti z drevesno rogovilo, ki jo 
držijo v rokah in ki se zakri-
vi, ko pride do vode. Zelo na-
tančno, res. Zgradil sem ne-
kaj šol ter sedem majhnih in 
eno veliko cerkev. Sam sem 
naredil načrt zanjo, tudi pre-
cej konkretnega dela sem 
opravil. Mi je prav prišlo, da 
sem se izučil za mizarja …. 
Ogromna cerkev, celo pred-
sednik jo je prišel pogledat, 
ker jo je zagledal iz helikop-
terja.«

V Togu ste ostali 17 let ...
»Ko sem prišel, je imela 

država, velika za tri Sloveni-
je, 1,8 milijona prebivalcev. 
Benin pa je petkrat večji. Ko 
sem odšel, jih je bilo že 5,5 
milijona. Še vedno je pov-
prečje 6,4 otroka na druži-
no. Kot nekdanja francoska 
kolonija ima za uradni jezik 
francoščino, domačih jezi-
kov pa je v obeh teh državah 
okoli štirideset; jaz sem se 
naučil dveh. V začetku sem 
še razmišljal po slovensko, 
potem pa kmalu po franco-
sko … ali po afriško. Afrika 
ti zleze pod kožo. Ne delaš 
zato, da bi te kdo hvalil, da 
bi dobil nagrado … Je pa res, 
da so ljudje v Afriki veliko 
bolj hvaležni kot ljudje pri 
nas. Zahvalijo se na svoj na-
čin – z desetimi jajčki, s ko-
silom. Če prideš v času ko-
sila oziroma večerje – glav-
ni obrok hrane imajo zvečer 
– ne boš nikoli odšel lačen iz 
hiše. Jedo skromno: skledo 
polente, skledo omake pos-
tavijo na tla, je se z rokami, 
nikoli z levico. Se spomnim, 
kako je bilo na začetku: vro-
ča hrana me je pekla v prste, 
zato sem naslednjič prišel s 
svojim priročnim priborom, 
takšnim, ki se ga je imelo v 
vojski. Pa mi je katehist, pri 
katerem smo jedli, rekel: vi 
ne boste nikoli naš. No, pog-
lejte, skoraj trideset let sem 
bil tam. Samo vživeti se je 

treba, pa te sprejmejo za 
svojega. Dvakrat so mi celo 
hoteli dati državljanstvo, pa 
sem ga zavrnil, ker bi se mo-
ral odreči slovenskemu, tega 
pa nisem hotel.«

Ste se vmes vračali v Slove-
nijo?

»Po desetih letih ima-
mo eno leto študijskega do-
pusta, jaz sem ga preživel 
v Rimu, kjer sem študiral 
znanost o misijonih. Nare-
dil sem magisterij, potem 
pa odšel nazaj. Saj so mi po-
nujali, da bi učil na fakulteti, 
pa sem rekel, da sem bolj po-
deželski človek, tako da sem 
bil naslednjih deset let v Be-
ninu. Tam sem imel inter-
nat s šestdesetimi otroki iz 
oddaljenih vasi in pet usluž-
bencev, ki sem jih plačeval s 
prispevki, ki so jih zbrali in 
mi jih pošiljali iz neke fran-
coske vasi, 160 evrov meseč-
no za pet plač. Zelo so ceni-
li, da so imeli možnost delati 
in zaslužiti, zato so me tudi 
imeli radi. Če ne bi zbolel, bi 
gotovo še ostal.«

Po skoraj treh desetletjih ste 
se torej vrnili v Slovenijo.

»Tako je, leta 2006, a 
sem zdržal le eno leto. Pi-
sal v Togo, da bi se vrnil, pri-
šel nazaj, a sem, še preden 
so mi odgovorili, dobil pova-
bilo enega od naših misijo-
narjev v Francoski Gvajani. 
Pa sem šel, čeprav je po tem 
prišlo tudi vabilo iz Afrike. 
V Francoski Gvajani je bilo 
vse drugače. Država je pet-
krat večja od Slovenije, pre-
bivalcev ima pa samo šti-
risto tisoč; večinoma so po-
tomci Afričank, ki so delale 
na plantažah in imele otro-
ke z belci. Ni prijetna za živ-
ljenje, ves čas dežuje, na vsa-
kih nekaj kilometrov so veli-
ke reke, zrak je vroč in zelo 
vlažen.«

Tam ste delali tudi z Indi-
janci.

Sem. Zelo so zaprti, soro-
dniki se pogosto poročajo 
med seboj. Veliko se jih vda 
pijači. Dolgo traja, da se ti 
odprejo. Jaz sem jim poma-
gal, kolikor se je dalo, ampak 
preveč se tudi ne moreš vti-
kati v njihovo življenje. Rad 
sem delal med njimi.« 

Pred tremi leti ste se dokonč-
no vrnili domov, kajne?

»Leta 2016 sem se vrnil, 
ker mi je zdravje preveč na-
gajalo. Star sem bil 67 let in 
sem si mislil, da zdaj bi prav-
zaprav lahko malo počival, 
ampak čez dva meseca sem 
bil že tukaj, v Mošnjah.« 

Ne delaš zato, da bi te kdo hvalil
Milan Kadunc, pater frančiškan, je zadnja tri leta župnik v Mošnjah. Življenje, kakršno živi zdaj, bi komaj lahko bilo bolj drugačno od tistega, ki ga je živel 
veliko večino svojega odraslega življenja, ko je bil najprej skoraj trideset let misijonar v Afriki, nato pa še šest let v Južni Ameriki.

Pater Milan Kadunc, župnik v Mošnjah / Foto: Tina Dokl



četrtek, 7. februarja 2019

Na robu

21

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Florijan Sentimer v Rusiji 
z Napoleonom in kolero

Nekaterim je življenje pri-
neslo zelo bridke doživlja-
je. Med njimi je tudi Flori-
jan Sentimer, zdravnik, ki 
se je rodil 6. februarja 1786 
v Kranju. Nadarjen in pri-
den sin kleparskega moj-
stra in hišnega posestnika 
francoskega rodu Florijana 
in matere domačinke Ur-
ške (rojene Kroll) je pri dva-
najstih letih odšel kot cesar-
ski štipendist v Ljubljano. 
Do leta 1802 je bil dijak lju-
bljanskega liceja. V času iz-
obraževanja je spoznal so-
šolca Urbana Jerina, poznej-
šega homeopata, profesor-
ja bogoslovja in stolnega de-
kana v Ljubljani, s katerim 
je vse življenje ostal v prija-
teljskih odnosih. Sentimer 
je šel na Dunaj študirat me-
dicino. V tem času se je rad 

družil s starejšim Jernejem 
Kopitarjem, dr. Jakobom 
Zupanom ter pesnikom J. 
A. Suppantschitschem (Zu-
pančičem).

Bil je družaben, povsod 
priljubljen fant, ki pa je na 
veliko presenečenje svo-
jih prijateljev po končanem 
študiju na Dunaju proti 
koncu leta 1810 šel na pot po 
Evropi. Ko je bil v Parizu, je 
nepričakovano vstopil v Na-
poleonovo veliko armado 
in z njo kot polkovni zdrav-
nik leta 1812 prišel do Mo-
skve. Po strahovitem pora-
zu Francozov je padel v ujet-
ništvo ter se v vojaški bolni-
šnici v Orlu leta 1813 prvič 
srečal s kolero. V ujetništvu 
je bil približno poldrugo 
leto, vendar je kasneje vse-
eno ostal v Rusiji. Oženil se 

je z Rusinjo, dobil dva sina 
in hčerko, po nekaterih po-
datkih dve hčerki. 

Ker je Rusija zaradi na-
raščajoče epidemije kole-
re v tem času močno potre-
bovala zdravnike, mu je ru-
ski car Aleksander I. priznal 
dunajsko diplomo. Z drugi-
mi zdravniki so ga poslali v 
Saratov na Volgi. Že drugi 
dan po prihodu na ogroženo 
območje sta za kolero res-
no zbolela oba njegova sino-
va, naslednji dan pa še hči. 
Sentimer jih je takoj nama-
zal s terpentinovim oljem 
in tako, kakor je trdil, usta-
vil razvoj kolere. O tej izku-
šnji je pisal v svoji knjigi Še 
nekaj o koleri, ki jo je izdal v 
Moskvi leta 1833. Ko je napi-
sal še natančnejši prikaz bo-
lezni, ga ruska cenzura ni 

želela natisniti. Leta 1836 je 
odšel v Evropo, kjer je izdal 
v Leipzigu broširano knjiži-
co pod naslovom Die Chole-
ra heilbar! (Kolera je ozdra-
vljiva!). Predstavil se je kot 
»doktor medicine in svo-
bodni zdravnik v Petrogra-
du«, ki je v knjigi laikom in 
zdravnikom ponujal prep-
roste in dostopne metode 
zdravljenja kolere. Menil je, 
da ne obstaja posebno zdra-
vilo za kolero, da je osnov-
no pri bolniku zaustaviti 
drisko in bruhanje in oh-
ranjati osnovne življenjske 

funkcije. Njegovi ruski ko-
legi zdravniki so namreč ko-
lero zdravili z zelo čudaški-
mi prijemi. Bolnike so dr-
gnili, jim dajali piti ledeno 
mrzlo vodo, jim nastavlja-
li pijavke na kožo, jih zako-
pavali v pesek in nanje celo 
navezovali vreče soli ali žita 
... Tudi njegovo mazanje s 
terpentinovim oljem je bilo 
precej nenavadno. Ni zna-
no, ali se je obneslo pri okre-
vanju njegovih otrok. Flori-
jan Sentimer naj bi umrl za 
kolero leta 1836 v Rusiji ali 
na poti v domovino.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Škofji Loki se je 4. 2. 1854 rodil kemik in  

agronom Ernest Kramer. 
   Na Dunaju je 5. 2. 1684 umrl slovenski pravnik 

Jurij Wohinz (Bohinc ali Bohinjec). Po oporoki 
Luka Knaflja je sestavil leta 1676 ustanovno listino 
Knafljeve ustanove na Dunaju. 

   V Mengšu se je 6. 2. 1884 rodila igralka Polonica 
Juvan. 

   V Vesci pri Vodicah se je 7. 2. 1842 rodil slikar 
Matija Koželj. Kot eden izmed kranjskih slikarjev 
poznonazarenske smeri je delal predvsem na  
Gorenjskem in Dolenjskem.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Ljubezen, to presneto 
čustvo, ki lahko neskončno 
osreči, lahko pa tudi zazna-
muje življenje do te mere, 
da se nikoli več ne pobere-
mo! Zaradi nje smo srečni 
do neba, lahko pa tudi trpi-
mo, da bolj ne moremo. Eno 
takšno, precej kruto izku-
šnjo ima tudi Ida. Zaradi lju-
bezni je šla skozi pekel, ki ga 
nikomur ne privošči. Kljub 
temu pa pravi:

»Nikar me ne pomilujte. 
Leta, ko sem bila brez pa-
meti, so me oblikovala in 
naredila takšno, kot sem 
danes! Trenutki, ko sem 
začela ukrepati, niso priš-
li čez noč. Potrebovala sem 
več kot dvajset let, da sem se 
končno ''prebudila''! Naj-
bolje bo, da zgodbo povem 
od začetka.

Pri dobrih osemnajstih 
letih sem bila še nezrela pu-
bertetnica, ki je moške deli-
la na tiste, ki so bili zelo lepi, 
in one, ki niso bili. Jošt je bil 
eden najlepših fantov daleč 
naokrog. Doma so mi ga 
branili, prijateljice so mi o 
njem pripovedovale čudne 
zgodbe, še razredničarka, 
ki je bila iz našega kraja, me 
je nekoč poklicala k sebi in 
me prosila, naj premislim. 
Niti slišati jih nisem hotela, 
saj sem bila prepričana, da 
so mi le nevoščljivi. 

V zadnjem letniku sem 
zanosila in rodila kmalu 
po maturi. Bila sem v deve-
tih nebesih. Jošt si je želel 
sina, dobil ga je! Edino, kar 
me je po tihem motilo, je 
bilo, da Jošt za poroko niti 
slišati ni hotel. Doma so 
imeli mehanično delavni-
co, specializirani so bili za 
boljše avtomobile. Oče je 
sodeloval na različnih dir-
kah, včasih se mu je prid-
ružil tudi Jošt, a ni imel ka-
kšnega velikega interesa za 

te stvari. Bolj je šlo zato, da 
je ustregel očetu. 

Tudi ko je Čričo že do-
polnil eno leto, sem osta-
la doma. Denarja sva ime-
la dovolj, zakaj bi si iskala 
službo? Sedela sem za raču-
nalnikom, šla s prijateljica-
mi na kavo, brala, gledala te-
levizijo. To je bilo tisto, kar 
me je zaposlovalo.

Čisto neopazno, ne da bi 
točno vedela, kdaj, se je za-
čel Jošt spreminjati. Ob ve-
čerih je bil redkokdaj doma, 
in če sem kdaj potrkala na 
vrata delavnice, ga tudi tam 
ni bilo. Njegov oče me je 
zmeraj odpravil z beseda-
mi, da je šel po opravkih.

Žal, žal, žal sem bila dovolj 
neumna, da sem jima verje-
la. V resnici pa je že skoraj 
javno, vsem na očeh, zahajal 
k hčerki moje gimnazijske 
razredničarke. In to že takrat, 
ko sva komaj začela, in tudi 
takrat, ko sem bila noseča. Iz 
obupa sem si prerezala žile. 
Še dobro, da me je našel oče. 
Poklical je mamo, da sta me 
s Čričom, ker sem še dojila, 
potem odpeljala v bolnišnico. 
Mama, ki je bila bolj energič-
ne sorte, je od tam poklicala 
Jošta in ga ozmerjala kot psa. 
Njegovi starši so ga – zara-
di ljudi – prisilili, da je prišel 
pome, se mi opravičil in me 
odpeljal nazaj domov. Kako 
sem takrat razočarala starše, 
ne morem povedati. 

Po tistem so bili poli-
cisti redni gostje v najinem 
domu. Jošt mi ni mogel 
odpustiti sramote, ki sem 
mu jo naredila. Bili so red-
ki dnevi, da ne bi bil nasi-
len nad mano. Ni ga moti-
lo, če je bil zraven Čričo, ki 
je udarce, ki sem jih spreje-
mala, spremljal iz svojega 
kota. Niti jokal ni, samo gle-
dal. Gledal. In gledal. Pri pe-
tih letih je začel ponovno lu-
lati in kakati v plenice. Za-
čela sva obiskovati psiholo-
ge in psihiatre. Bil je tudi 
zelo nasilen. Vse je pretres-
lo, ko je krtu, ki ga je Joštov 
oče ujel na vrtu, s kamnom 
zdrobil glavo. 

Leta 2004 smo se skupaj 
z Joštovimi starši preseli-
li v novo hišo. Okoli in oko-
li nje je bila postavljena vi-
soka betonska ograja. Na vi-
dez smo živeli v raju, v res-
nici pa sredi pekla. Jošt me 
je lahko še bolj tepel, saj 
ni bilo nikogar, ki bi videl 
moje podplutbe. S Čričom 
je hodil na terapije k psihia-
tru kar sam. Če ga je kdo kaj 
vprašal, je ''žalostno'' poto-
žil, da imam tudi jaz psihič-
ne težave in da mora zato on 
postoriti ''vse sam''. Tina, 
njegova ljubica, je medtem 
rodila že drugega otroka. 

Enkrat samkrat je bilo, da 
me je peljal med ljudi. Nje-
gov oče je dobil neko nag-
rado za inovacijo, pa je po-
vabil tudi mene. Verjetno 
zato, da bi jih bilo več, ki bi 
mu ploskali. Ne vem. Tam 
sem srečala nekdanjo so-
šolko. Bila je ena glavnih 
pri nekem uvozniku avto-
mobilov. Jaz sem jo pre-
poznala, ona me ni. Ko sem 

jo pocukala za rokav in se 
ji predstavila, sem v njenih 
očeh zagledala živo grozo. V 
desetih letih sem se posta-
rala za sto let, ona je bila vi-
deti kot takrat, ko smo še dr-
gnile šolske klopi.

Premišljujem, ali bi po-
vedala še tisto, kar me je 
prignalo na rob, ali ne. S 
Čričom je bilo vse narobe: v 
šoli je bil agresiven, proble-
matičen, doma še bolj. Stro-
ka mu ni mogla pomagati, 
jaz še manj. Edini, ki ga je 
lahko vsaj malo ukrotil, je 
bil Joštov oče. Morda zato, 
ker se ga je bal? 

Še huje je postalo v šes-
tem razredu. Niso bile več 
cigarete problem. Začel se 
je družiti s starejšimi fan-
ti, ves čas je bil pijan, ciga-
rete iz marihuane pa je ka-
dil kar vpričo mene. Na ko-
lenih sem prosila Jošta, naj 
kaj ukrene, a se mi je samo 
smejal. Njemu je bilo čisto 
prav, da se njegov sin razvi-
ja v pravega dedca.

Potem pa je v šoli prete-
pel sošolca. Spet smo ime-
li na grbi policijo. Joštov oče 
je naredil vse, da nasilje ni 
prišlo v medije. Koliko ga je 
to stalo, ne vem. Vseeno pa 
je bil zunaj naše ograje po 
tistem nekaj časa mir. Sin se 
je začel znašati nad menoj. 

Na smrt sem se ga bala. 
V njegovih očeh ni bilo no-
bene ljubezni, nič čustev. 
Kadar me je zmerjal, je de-
jal, da mu je oče tako naro-
čil. Imela sem nekaj svoje-
ga denarja, ki sem ga hra-
nila od žepnine, ki jo mi je 
vsak mesec dal Jošt. Ni bilo 
veliko, saj se od sedemdeset 
evrov ni dalo ne vem koliko 

prihraniti. Ko je sin enkrat 
izvedel, kje hranim denar, 
ga ni bilo več. Bila sem na 
robu obupa. 

Potem pa so mi iz šole 
sporočili, da tako ne bo šlo 
več naprej. Da mora moj 
sin v zavod. Joštov oče je 
zmeraj lahko dosegel vse, 
kar se je namenil, tokrat 
mu ni uspelo. Težave, ki so 
jih imeli z našim fantom, 
so bile prehude.

Ne bom pozabila zadnje-
ga večera. Od nekod je pri-
nesel taborniško plinsko 
bombo. Postavil jo je na 
mizo, medtem ko sem mu 
pripravljala večerjo. Sedel je 
tako, da sem bila s hrbtom 
obrnjena proti njemu. Tega 
nisem marala, saj sem se 
zmeraj bala, kaj se bo zgo-
dilo, če ne bom gledala. 

Kar naenkrat pa je rekel, 
da nama je pripravil dobro-
došlico za v pekel. Obema 
skupaj. Ker da sem jaz kri-
va za vse, kar se mu je do-
gajalo. Roke so se mi tres-
le, ko sem se obrnila. V 
roki je imel vžigalnik in 
preden sem lahko zakri-
čala, so kuhinjo zajeli pla-
meni. Umaknil se je v kot 
in me gledal. Samo gledal. 
Še dobro, da so bile rolete 
dvignjene, pritekla sta dva 
delavca iz garaže, kjer sta 
popravljala avto, in poma-
gala pri gašenju. Kuhinja je 
bila uničena. 

Tisto noč sem doživela 
živčni zlom. Odpeljali so 
me v bolnišnico. Tam sem 
ostala tri mesece. Zdravila 
so naredila svoje. Bila sem 
kot rastlina. Brez misli, 
brez čustev.«

(Konec prihodnjič)

Mladi in brez pameti, 1. del

Ogenj

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

Pred Slovenskim knjižnim 
sejmom 2018 je komisija v 
sestavi Stojan Pelko, Domen 
Fras, Riko Rižnar, Irena Šta-
udohar in Vlasta Vičič oceni-
la in nominirala knjige, ki so 
izšle med 1. 10. 2017 in 1. 10. 
2018 po načelu knjiga kot ce-
lota, pri čemer je upošteva-
la naslednje kriterije: vsebi-
na, ureditev, jezik, oblikova-
nje, ilustracije, fotografije in 
grafika. Prav je, da se teh pe-
tih knjig še enkrat spomnimo 
pred slovenskim kulturnim 
praznikom 2019. Prva: Žiga 
Valetič, 80ta: desetletje mla-
dih; zgodba slovenskega pop-
-roka v času, ko je popularna 
glasba krojila podobo (in uso-
do) sveta, ilustrirana mono-
grafija, založil avtor. Dru-
ga: Anja Štefan, ilustracije 

Alenka Sottler, Drobtine iz 
mišje doline, slikanica, zalo-
žila MK. Tretja: Blaž Vurnik 
(scenarij), Zoran Smiljanić 
(risba), Ivan Cankar: podobe 
iz življenja, strip. Četrta: Pri-
mož Premzl, Novi Maribor – 
mesto v dvajsetih in tridese-
tih letih 20. stoletja, ilustri-
rana monografija, založil P. 
Premzl. Peta: Erica Johnson 
Debeljak, Nela Malečkar, Saj 
grem samo mimo, Razgle-
dnice Aleša Debeljaka, ilu-
strirana monografija, zalo-
žila MK. Kot rečeno: ni štelo 
samo delo glavnega avtorja, 
ampak tudi avtorski in »teh-
nični« deleži, ki jih v dobro 
knjigo prispevajo urednik, 
lektor, oblikovalec, ilustrator, 
fotografi(je) in tiskar. Končna 
odločitev o izboru je bila v ro-
kah obiskovalcev SKS, ki 
smo (kdor je hotel) na sejmu 

dobili natisnjeno glasovnico 
in jo oddali v posebej za to na-
menjene skrinjice. In tako je 
bil za knjigo leta 2018 izbran 
strip o Ivanu Cankarju. 

Zgoraj omenjena komisi-
ja je svojo nominacijo ute-
meljila, kakor sledi. »Zoran 
Smiljanič in Blaž Vurnik 
razgaljata Cankarjevo življe-
nje z biografskim stripom. 
Natančen, kronološko line-
aren Vurnikov scenarij je 
podprt s fragmenti iz Can-
karjevih del, pisem in z do-
kumenti iz njegovega časa. 
Mojstrsko kadrirane črno-
-bele podobe v Smiljaniće-
vi prepoznavni maniri film-
skega jezika so s suverenim 

oblikovanjem in tipografsko 
skrbnostjo Katje Kastelic 
prepletene v dinamičen pre-
lom. Stripovska vizualizaci-
ja od začetka do konca pre-
vaja napeto življenjsko zgod-
bo, polno obratov, prelo-
mnih dogodkov in usodnih 
odločitev, v vrhunsko bralno 
izkušnjo. Avtorji, podpisani 
pod celovit založniški pro-
jekt, so ustvarili delo, ki bo 
aktualno dlje od Cankarjeve-
ga leta. In še: ustvarili so lik 
največjega slovenskega pisa-
telja, kakršnega do zdaj nis-
mo poznali. Ivan Cankar je 
sto let po svoji smrti postal 
nesmrtni stripovski super-
junak.« Živel Cankar!

Nove knjige (472)

Ivan Cankar: podobe iz življenja

Blaž Vurnik (scenarij), Zoran Smiljanić (risba), 
Ivan Cankar: podobe iz življenja, MGML in Forum, 
Ljubljana, 2018, 144 strani

Saj se spomnite tistih preizkusov iz prvega razreda, ko so bili na sličici jabolko, hruška 
in ananas, vi pa ste morali uganiti, kaj ne sodi zraven. Vas ob pogledu na to fotografijo 
ne zajamejo podobni občutki? Imamo Blejsko jezero in kopalca, ki se pripravlja na skok v 
vodo, v ozadju se pogovarjata moška v zimskih oblačilih in z dežnikoma – ker je hladno in 
»dol leti« nekaj med snegom in dežjem. Kdo ne sodi zraven? Moška ali kopalec? Mogoče bi 
vam bilo na naslednji fotografiji lažje, saj je bil kopalec le še pika v vodi. I. K. / Foto: Tina Dokl

Alenka Bole Vrabec

To je naslov romana, ki 
ga je napisala prva ženska, 
ki je 1905 prejela Nobelovo 
nagrado za mir, Berta von 
Suttner (1843–1914), roje-
na kot grofica Kinsky von 
Wchimitz und Tettau v če-
ški plemiški družini. Roje-
na je bila v Pragi; oče, ki je 
bil general, je umrl še pred 
njenim rojstvom. Druži-
na se je preselila na Dunaj, 
družinsko premoženje pa je 
šlo po zlu, saj je bila Berthi-
na mati strastna hazarder-
ka. Bertha, ki je bila zelo izo-
bražena in je rada potovala, 
je znala kar nekaj jezikov in 
je na Dunaju hčerke premo-
žnih družin poučevala jezi-
ke in glasbo. Tako je prišla v 
dom družine von Suttner in 
se zaljubila v sedem let mlaj-
šega Arthurja ... Vrgli so jo 

iz hiše, nesojena tašča pa ji 
je preskrbela službo zaseb-
ne tajnice pri Alfredu Nobe-
lu. Njuno sodelovanje v Pa-
rizu je trajalo komaj štiri-
najst dni, a ostala sta pove-
zana vse življenje. Po Bert-
hini vrnitvi na Dunaj sta se z 
Arthurjem skrivaj poročila, 
družina pa ga je razdedini-
la. Odšla sta na Kavkaz, se-
dem let sta prebila v nem-
ški koloniji v Tbilisiju in 
se težko preživljala. Bertha 
je še vedno poučevala jezi-
ke in pisala družabne roma-
ne, pod psevdonimom pa je 
objavljala tudi v avstrijskih 
časopisih. Arthur je bil no-
vinar in vojni dopisnik, saj 
je takrat divjala osmansko-
-ruska vojna. Bertha je so-
delovala v nekaj svetovnih 
organizacijah in konferen-
cah za mir, v svojem resnič-
no predanem poslanstvu je 
dvakrat prepotovala Ameri-
ko. Leta 1889, ko ji je bilo 46 
let, je objavila pretresljivo 
knjigo Dol z orožjem! o voj-
ni in njenih grozotah s stali-
šča ženske. Znani so posta-
li tudi njeni citati. Nobene-
mu razumnemu človeku bi 
ne prišlo na misel, da bi tin-
tni madež čistil s tinto, olj-
nega pa z oljem. Le kri naj 
bi bila vedno oprana s krvjo.   

Po moževi smrti leta 1902 
je nekaj časa bivala na naših 
tleh, saj si je kupila posestvo 
pri Lembergu in se zdravila 
v Rogaški Slatini. 

Češki golaž z gobami

Za 4–6 oseb potrebuje-
mo: 400 g gob, 100 g kore-
nja, 100 g gomoljaste zelene, 

300 g olupljenega moknatega 
krompirja, 1 šop mlade čebu-
lice, lahko tudi šalotke, 60 g 
masla, lahko tudi olja, 1 žlico 
pekoče paprike, 1 lovorov list, 
5 brinovih jagod, ščep zmlete 
kumine, 150 ml belega vina, 
750 ml piščančje osnove, 150 
g kisle smetane, 1 šopek kopr-
ca, 3 liste luštreka, 2–3 žlice ja-
bolčnega kisa, sol, sveže mlet 
beli poper.

Gobe očistimo s čopi-
čem in obrišemo s papir-
nato brisačko, nato jih na-
režemo na ploščke. Očišče-
no in oprano zeleno in ko-
renje zrežemo na majhne 
kocke, mlado čebulico na 
drobne kolobarčke. V po-
sodi z debelim dnom se-
grejemo maščobo, doda-
mo čebulico, da ovene, in 
ostro papriko (če nam ne 
ugaja, se odločimo za slad-
ko) in pazimo, da se ne zaž-
ge, ter dodamo zelenjavo – 
razen gob – in krompir. Za-
lijemo s piščančjo osnovo, 
solimo, popramo, dodamo 
še lovorov list, natrte bri-
nove jagode in kumino. 
Zavremo in pustimo vre-
ti 15 minut. Dodamo gobe 
in kuhamo še 10 minut. 
V malo vroče juhe gladko 
zmešamo kislo smetano in 
jo z luštrekom in koprcem 
dodamo zelenjavnemu go-
lažu. Kuhamo še nekaj mi-
nut in nato zaokrožimo jed 
z dvema ali tremi žlicami 
dobrega jabolčnega kisa. 

Ponudimo z opečenim čr-
nim kruhom, natrtim s čes-
nom, ali s cmoki.

Pa dober tek!

Dol z orožjem!

mizica,
pogrni se

Košček skrivnosti in vznemirjenja začuti človek, tik preden se odprejo vrata in vstopi v 
svet, ki je preplet lepote glasbe in prostora. Baročna dvorana Radovljiške graščine je okvir, 
muziciranje učiteljev glasbene šole pa tokrat navdušujoča vsebina, ki je obiskovalce za 
nekaj trenutkov prestavila v čas, tako drugačen od vsakodnevne rutine. M. A. / Foto: Tina Dokl



Alenka Brun

K
lemena Bunderlo 
najbolj poznamo 
po njegovi vodi-
teljski vlogi. A dlje 
kot voditelj je Kle-

men pevec. Pri devetih letih 
je nastopil na Prvem gla-
su Gorenjske, kot mladenič 
je že koncertiral z glasbe-
no skupino. Glasbo je nato 
postavil na stranski tir in se 
posvetil radiu. Vedno pa ga 
je vleklo nazaj. Ko je izpilil 
svoj vokal na urah solo petja, 
je pred šestimi leti izdal svo-
jo prvo skladbo – pa še nekaj 
teh v nadaljevanju. A vse do 
sedaj so bile te zabavne, gla-
sne – takšne, kot deluje Kle-
men na prvi pogled. Svojo 

resnejšo, mirnejšo, rahlo 
zasanjano in tudi ranljivo 
plat pa lahko zdaj spoznamo 
v skladbi Slaba kopija, ki je 
dobila tudi že videospot.

»Vsi me poznajo kot vese-
lega, zabavnega, fanta, ki je 
vedno za hece. Tokrat pa sem 
se odločil, da vam razkrijem 
svojo intimnejšo, mirnejšo 
plat. V baladah zelo uživam, 
lažje si pustim blizu in tudi 
interpretacija same skladbe 
pride bolj do izraza,« o odlo-
čitvi za mirno balado pove 
Bunderla. »Tako kot vsi tudi 
sam iščem kopijo nečesa, 
kar imam za popolno, najle-
pše, najboljše. In seveda kot 
vsi v procesu iskanja naletim 
na mnogo slabih kopij origi-
nala, h kateremu stremim, 
si želim,« dodaja o vsebini 

skladbe Slaba kopija, ki jo je 
spisal Rok Lunaček, njegov 
dober prijatelj in priznan 
avtor, ki pa razloži, da zara-
di prijateljstva s Klemenom 
na skladbo gleda z drugega 
vidika in doda, da je tudi nas-
tajala drugače: »Po eni stra-
ni je bilo lažje, ker Klemena 

dobro poznam, a hkrati je bil 
prisoten občutek večje odgo-
vornosti – odgovornosti do 
prijatelja. Pesem sem napi-
sal zanj in verjamem, da je to 
skladba, ki ga pokaže v luči, 
ki je ne vidite prav pogosto: 
kot izredno čustvenega člo-
veka; takšnega, kot tudi je.«

SLABA KOPIJA
Pevec in radijski voditelj Klemen Bunderla 
predstavlja novo skladbo z naslovom Slaba kopija.  
Vedno nasmejani Bunderla se tokrat predstavlja  
v drugi luči: z zelo osebno, intimno in čustveno  
skladbo, s katero nam razkriva tih, miren in 
zasanjan del sebe, ki ga še ne poznamo.

Klemen Bunderla / Foto: arhiv pevca

Alenka Brun

S
trokovna komisija 
za izbor skladb za 
23. festival Sloven-
ska polka in valček, 
ki so jo sestavlja-

li Damir Tkavc, Slavko Pod-
boj, Marijana Mlinar, Mat-
jaž Vlašič  in  Ivica Vergan, 
je v dveh dneh – 28. in 29. 
januarja 2019 – poslušala 
vseh 81 prijavljenih skladb 
in izbrala 24 tekmovalnih: 
12 polk in 12 valčkov, ki jih 

bomo premierno slišali v 
oddajah Slovenski pozdrav, 
in sicer vsak petek od 22. feb-
ruarja do 24. maja 2019. 

Med polkami bomo prislu-
hnili ansamblu Vera in Origi-
nali v polki Srčen – trčen, Kra-
ški kvintet bo predstavil Biti 
kakor eno; Cik-cak kvintet 
Daj, no, daj, Veseli Dolenjci 
skladbo Dej, povej, ansambel 
Petka Vse bi storil, sinko moj, 
Topliška pomlad bo predsta-
vila polko Taksi, ansambel 
Opoj Našo glasbo, Prisrčniki 
polko Hvaležna, z Dupleško 

deklino bodo nastopile Fra-
jerke, ansambel Krjavelj z 
Matematiko, S.O.S kvintet s 
polko Lepo mi je s tabo in Špa-
dni fantje s Srečnim člove-
kom. Pri valčkih pa so se med 
dvanajsterico uvrstili ansam-
bel Vikend in valček Osva-
jam te, ansambel Petan z val-
čkom Stari Hrast, Sekstakord 
s Ko spusti zavesa se, ansam-
bla Šepet in Zeme z valčkoma 
Ranjeno srce in Sreča najine 
ljubezni, Naveza z Zame ved-
no boš lepa, Mladika s Svet 
brez tebe, Prleški kvintet bo 

predstavil valček Reci, ali me 
ljubiš, Kvinta Svet na rame-
nih, Raubarji Bel pajčolan, 
Vražji muzikanti Misel nate 
ne zaspi ter Ansambel Roka 
Žlindre in Amabile Veliko je 
želja.

Vsi finalisti se bodo na final-
nem izboru pomerili za dve 
veliki nagradi: nagrado za naj-
boljšo polko in nagrado za 
najboljši valček po mnenju 
občinstva. Neposredni prenos 
festivala bo v petek, 31. maja 
2019, ob 20. uri na 1. progra-
mu Televizije Slovenija.

IZBRALI SO POLKE IN VALČKE
Za festival Slovenska polka in valček 2019 so izbrali skladbe. Finalni izbor bo konec maja. Vabilu za 
sodelovanje se je odzvalo 81 izvajalcev, strokovna komisija je izbrala 24 skladb, pol polk in pol valčkov.

V gostišču Avsenik v Begunjah bo v soboto, 9. februarja, 
in v nedeljo, 10. februarja, 13. tekmovanje harmonikarjev 
za nagrado Avsenik. Oba dneva bo začetek tekmovanja 
ob 9. uri, konec pa v soboto ob 17. uri in v nedeljo ob 18. 
uri, ko bo tudi svečana podelitev nagrad najboljšim. Vstop 
bo prost.

Harmonikarji pri Avseniku

Na Slovenskem Javorniku vabijo na območno revijo pev-
skih zborov odraslih in malih pevskih skupin z naslovom 
Eno pesem č'mo zapet, ki jo bo gostil kulturni dom v pet-
ek, 15. februarja, ob 19.30. Na pregledni tradicionalni reviji 
se bo predstavilo enajst zborov in skupin, ki delujejo na 
območju občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Vsak 
izmed njih se bo predstavil s tremi skladbami:  s sloven-
sko ljudsko pesmijo v izvirni obliki ali priredbi, z umetno 
pesmijo slovenskega avtorja in s skladbo po lastni izbiri. 
Organizator revije je JSKD (Javni sklad za kulturne dejav-
nosti), Območna izpostava Jesenice, ki na podlagi razpisa 
organizira in izpelje revijo. Poleg tega pevcem omogoči 
tudi strokovno spremljanje revije in s tem povratno infor-
macijo o kakovosti njihovega dela ter vsakoletnega kako-
vostnega napredka. Tokrat bo pevce strokovno spremljala 
Andreja Martinjak.

Eno pesem č'mo zapet

V soboto, 9. februarja, bo dvorana Doma krajanov na 
Primskovem v Kranju gostila nastop Tilna Lotriča in 
vokalno-instrumentalne zasedbe Diamanti. Koncert so 
naslovili S pesmijo do zvezd, ga bo pa oder isti dan gostil 
dvakrat: ob 17. in 20. uri.

S pesmijo do zvezd

Letošnjo smučarsko sezono bodo na Plaži Krvavec med 
drugim obogatili tudi z zvoki mladih domačih narod-
no-zabavnih ansamblov. Prisoten bo Aljaž Oberkrainer, 
ki bo vsem obiskovalkam in obiskovalcem na Plaži v času 
zabave izpolnjeval glasbene želje. Od 12. ure naprej bodo 
nastopili: 10. februarja ansambla Pojav in Hec, 16. febru-
arja trio Utrip in družinski ansambel Ferme, 24. februarja 
prihajajo na Krvavec Furmani in ansambel Gregorja Koba-
la, 3. marca skupina Bojsi, harmonikar Bor Nograšek in 
ansambel Mika nas ter še 24. marca ansambel Razgled, 
skupina Brzina ter didžej Zorman.

Zavriskaj na Plaži Krvavec

Legendarni tenorist José Carreras bo na koncertu v Ljub-
ljani, ki je del njegove poslovilne turneje, na odru gostil 
priljubljenega in uspešnega slovenskega glasbenika Jana 
Plestenjaka (na fotografiji). Carreras ga je povabil na kon-
cert, na katerem bo 10. marca v Stožicah predstavil naj-
lepše klasične skladbe, Plestenjak pa je vabilo spoštljivo 
sprejel in povedal, da si šteje v čast nastopiti ob najbolj-
šem tenoristu vseh časov na največjem odru v Sloveniji.

Jan Plestenjak in José Carreras skupaj  
v Ljubljani
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HUMOR, HOROSKOP
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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. Pripravila B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_11
NALOGA

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

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

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

sudoku_LAZJI_19_11

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_11
NALOGA

51389
79458
672

93147
83
51742

179
52684
3645

sudoku_LAZJI_19_11

REŠITEV

512438967
794256813
638791542
269315478
487962135
351874296
146587329
975123684
823649751

sudoku_TEZJI_19_11
NALOGA

7 2 5 3
5 2 4

8 6 7
9 3 6

9 7
5 2 4

2 6 7
2 4 8

1 2 8

sudoku_TEZJI_19_11

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_11
NALOGA

7253
524

867
936

97
524

267
248

128

sudoku_TEZJI_19_11

REŠITEV

769825413
524713986
381694527
972348651
416957832
835162794
258436179
693571248
147289365

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKUTA JE DOBRA

Rad bi bil avtomehanik  
Ginekolog se naveliča opravljati svoj poklic in se odloči, 
da bo šel za avtomehanika. Pride do prvega avtomehanika 
in mu razloži svojo težavo.
»Prav,« odvrne mehanik. »Takole bova naredila. Tukaj imaš 
motor. Če ga boš znal razdreti, bo tvoja plača šeststo evrov, 
če ga boš znal tudi sestaviti, boš imel tisoč evrov plače.«
Ginekolog sprejme pogoje in se loti dela. Razstavi in sesta-
vi avtomobilski motor, mehanik pa ga pri tem opazuje.
Ko konča, mu mehanik reče: »V redu – sprejet si, tvoja 
plača pa bo dva tisoč evrov.«
»Zakaj pa dva tisoč?« je ginekolog prijetno presenečen.
Mehanik mu pojasni: »Glej, motor si pravilno razstavil. 
Tudi sestavil si ga pravilno. Ampak ker si vse to naredil 
skozi izpušno cev, ti dam pa še tisoč evrov dodatka.«

Čudne živalske
Marjan in Jožefa pospravljata omare z oblačili.
»Nekatere živali so pa res zmedene,« ugotavlja Marjan, 
ko v omari zagleda molja.
»Kako to misliš?« vpraša Jožefa. 
»Poglej molje! Poleti so v zimskih plaščih, ko pride zima, 
so pa v kopalkah.«

Pošto ima  
Vsakih pet minut gre blondinka ven in pogleda, ali je kaj 
pošte v poštnem nabiralniku. To opazi sosed in jo vpraša: 
»Opazujem vas, kako ves čas hodite gledat, ali je kaj pošte. 
Ali pričakujete kaj zelo pomembnega?«
»Ah, kaj pa vem ... Včeraj sem dobila računalnik, pa mi 
ves čas sporoča, da imam pošto!«

Zimsko-prehladni 
Le deset odstotkov ljudi, ki kašljajo, gre k zdravniku.
Drugi gredo v kino, gledališče in opero …

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Dobili boste možnost začeti znova tam, kjer ste ostali, ko 
ste bili prešibki za nadaljevanje svoje poti. Novo upanje 
pred vami bo iz vas vsekakor potegnilo le najboljše in 
uspelo vam bo. In ne pozabite, včeraj ne obstaja več, pot 
je samo naprej.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Pripetljaj, ki vas bo spravil v zadrego, bo botroval temu, 
da boste spremenili svoje mnenje o osebi, ki vam je blizu. 
Na področju financ ne bo časa za oklevanje, saj se boste 
morali na hitro odločiti o nakupu. Tokrat ne upoštevajte 
nasvetov.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Navidezno se boste oddaljili od skrbi, a v sebi vas bo še 
vedno mučil dvom, ali ste vse storili, kot bi morali. Sedaj 
je pravi čas, da se soočite z resnico in si priznate, da ved-
no vsemu niste kos. Prijatelje imamo z razlogom. Spro-
stite se. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
V delovnem okolju bo prišlo do napetosti, saj vam bodo 
sodelavci zavidali bliskovit uspeh in pripadajoče pohvale. 
S pravo reakcijo boste omilili nastalo situacijo, a dogodka 
ne boste obžalovali. Večkrat ta teden boste presenečeni.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Morali boste brzdati svoje pretirane odzive na neželene 
razplete, a to je edini način, da obdržite prijatelje na svo-
ji strani. Svoje ideje tokrat zadržite zase, da se izognete 
konfliktu ob nestrinjanju. Prav vsaka stvar se zgodi z raz-
logom.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Vsak dan, ko boste ljubljeno osebo postavili pred svoje 
obveznosti, se vam bo štel v prid. Usklajenost in harmo-
nijo boste združili in poskrbeli za romantičen oddih. Ne 
verjemite govoricam, ki bodo prišle do vas. Veseli boste.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Denar, ki ga boste potrošili, boste hitro nadomestili. S 
priložnostnim delom si boste prislužili lep znesek. Malo 
manj sreče boste imeli na čustvenem področju, kjer bo 
prišlo do nesoglasja. Resno se boste vprašali, zakaj.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Prepustili se boste toku dogajanja in nenadoma se bo zde-
lo, da se vse odvija vam v prid. Kljub pomanjkanju energije 
bo vesolje poskrbelo za ravnovesje, ki ga boste potrebova-
li bolj kot kdaj koli prej. Nekdo bo potreboval vašo pomoč.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Posebni občutki, ki vas bodo obdajali ob druženju z ljub-
ljeno osebo, bodo poskrbeli, da se opogumite za naslednji 
korak. Nekdo vam bo želel vsiliti svoj nasvet, a ga ne boste 
upoštevali. So trenutki, ko je pametno poslušati le sebe.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Pripravljeni ste na spremembe, ki tičijo globoko v vas. 
Prva iztočnica se pokaže prav v tem tednu. Ta bo pred-
vsem dober za posel, ki bo zacvetel brez pretiranega vlož-
ka. Imeli boste srečo. Sreča pa nikoli ne pride sama. Pre-
senečenje …

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Veselili se boste vsega, kar je pred vami, in dobro voljo 
boste prenašali tudi na druge. Na finančnem področju 
bodite previdni, da vas ne prinesejo okoli. Ljubezen vam 
bo za petami, ne uidite ji predaleč! Hitite počasi.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
S svojim jasno izrečenim mnenjem si boste pridobili nove 
simpatije v družbi. Teden, natrpan z obveznostmi, bos-
te prijetno zaokrožili in si privoščili, da za vas poskrbijo 
drugi. Zaslužite si prijeten konec tedna in znali boste vse 
izkoristiti.



25

NAGRADNA KRIŽANKA

ČETRTEK_07. 02. 2019

Terme Topolšica  
in muzej usnjarstva
Vabimo vas na prvi letošnji kopalni izlet. Najprej se bomo ustavili v Kamni-
ku in si na kratko ogledali mestno jedro. Nato se bomo odpeljali v Topolši-
co, kjer si bomo privoščili kopanje in kosilo. Moč termalne vode je v dolino 
Toplice obiskovalce privabljala že v 16. stoletju. Ob prelomu stoletja je v 
Topolšici že začelo delovati strokovno vodeno fizikalno-dietno zdravilišče, 
ki ga razvijajo in dopolnjujejo še danes. Po kopanju in kosilu se bomo usta-
vili v Šoštanju in si ogledali Muzej usnjarstva na Slovenskem ter skozi zbir-
ko spoznali, kako pomembna gospodarska panoga je bila to. Vrnitev v Kranj 
predvidevamo okrog 20. ure.

Odhodi avtobusa: z AP Radovljica ob 7.00, z AP Creina Kranj ob 7.25,  
z AP Mercator Primskovo ob 7.35, z AP Škofja Loka ob 7.55

Cena vključuje: prevoz, kopanje, kosilo, ogled muzeja 
usnjarstva v Šoštanju in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite telelefonsko številko 
04 201 42 41, se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v 
Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred 
odhodom, zaračunamo potne stroške.

  IZLET // TOREK, 19. FEBRUARJA 2019

CENA: 31 €
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Nagrade: 1. nagrada – vzglavnik Slovenska postelja,  
2. in 3.  nagrada – knjiga Melanda

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, 20. 
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.
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Manekenka Naomi Camp-
bell (48) in pevec Liam Payne 
(25) sta par že dva meseca. 
»Liam je noro zaljubljen. 
Pravi, da je lepa in neverjet-
na. Veliko časa preživita sku-

paj,« je povedal vir. Sicer pa sta si zvezdnika izmenjala 
kar nekaj komplimentov preko družabnih omrežij. »Pre-
lepa duša,« je pod njegovo fotografijo zapisala maneken-
ka. »Popolnost v osebi. Te oči,« pa je njeno fotografijo 
komentiral Liam in dodal ikono, ki predstavlja poljub.

Naomi Campbell in Liam Payne nov par

Umrla je filmska igralka Julie Adams, 
poznana predvsem po vlogi v kultnem 
filmu Pošast iz črne lagune iz šestdeset-
ih let. Stara je bila dvaindevetdeset let. 
Od nje so se poslovili številni slavni, med 
drugimi tudi režiser Guillermo del Toro, 

ki ga je omenjeni film navdihnil, da je ustvaril z oskarjem 
nagrajeni film Oblika vode. Adamsova je v dolgoletni kari-
eri med drugimi zaigrala ob Rocku Hudsonu, Van Hefli-
nu, Elvisu Presleyju in Dennisu Hopperju.

Poslovila se je Julie Adams

Igralec Sam Lloyd (55) je pred kratkim 
izvedel za tragično diagnozo raka na 
možganih, ki se je razširil tudi na osta-
le organe. Prijatelji in družina že zbirajo 
donacije, s katerimi bi krili visoke stroške 
zdravljenja. Igralec je najbolj poznan po 

vlogi odvetnika v seriji Mladi zdravniki, v tri desetletja tra-
jajoči karieri pa je zaigral še v serijah Razočarane gospo-
dinje, Nočno sodišče in Seinfeld.

Igralec Sam Lloyd hudo bolan

Pevka Pink (39) je prejela zvezdo na ploč-
niku slavnih. Na podelitev nagrade je pri-
šla v spremstvu družine, sina Jamesona 
Moona (2) in hčerke Willow Sage (7) ter 
moža, motokrosista Careyja Harta. Pev-
kina zvezda je poleg zvezd Jackieja Chana 

in Dwayneja Johnsona. »Oče me naučil, naj bom zvesta 
sebi. Če boste vztrajali in trdo delali, vas nihče ne bo pre-
magal,« je dejala zvezdnica in se zahvalila oboževalcem.

Pink je z družino proslavila svojo zvezdo

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

P
redstavilo se je 14 
skupin, od tega kar 
12 iz KD Qulenium 
Kranj, ena iz MIG – 
KUID Apél, pridru-

žila se jim je še plesna sku-
pina Lilibu z Osnovne šole 
Bistrica. Sedemdeset lju-
biteljskih ustvarjalcev ple-
sa je obiskovalce na Poti do 
kristala seznanilo z Ognje-
no kačo, ki so jo s posebno 
tehniko Sumano povabili 
na Lunovanje, oni sami pa 
odleteli tja, kamor so si žele-
li. »Morda v drug svet, kjer 
nas Plesotres strese do rado-
sti, da ugledamo gregorjevo, 
ko se ptice ženijo in izgine-
jo vse sence. Od narekova-
nih do lastnih, potopimo se 

v lastne sanje in odkrivamo, 
kaj se v njih dogaja. V san-
je kot Tkalke življenja, ki nas 
vabijo v stik, dotik in objem. 
Vse to pa nas vodi v čudovi-
to čistilno akcijo notranjih 
občutkov,« je v zgodbo stka-
la naslove plesnih minia-
tur povezovalka Carmen L. 
Oven. 

Območna revija plesnih 
skupin Hopla plesalcem 
daje možnost, da osvobodi-
jo plesnega duha, pokažejo 
talent in napredek, obenem 
se pokaže kakovost pedagoš-
kega dela na področju sodo-
bnega plesa, in kot pravi 
Slavica Okorn, predstavni-
ca JSKD OI Kranj, udeležba 
na revijah pomaga pri razpi-
sih, plesalci pa dobijo poda-
tek, kaj morajo izboljšati in v 
čem že blestijo. 

Nastopajoče plesne sku-
pine delujejo pod vods-
tvom mentoric in koreogra-
finj Talije Kaličanin, Sonje 
Voglar, Ane Romin in Saše 
Lončar. Slednja, mentorica 
plesnih skupin KD Quleni-
um Kranj, pravi, da njiho-
vi nastopi sodobnega plesa 
prikazujejo zaporedje raz-
voja plesnih idej, giba in ne 
nazadnje vzpon do čudovi-
tih končnih plesnih izdel-
kov. »Tako najmlajši plesal-
ci kot plesalke starejše gene-
racije izhajajo iz sebe. Pri 
najmlajših sicer še ne govo-
rimo o sodobni, moderni in 
izrazni plesni tehniki, tem-
več o ustvarjalnem gibu. 
Izhodišče plesa so oni sami, 
njihova domišljija in zgod-
ba. Skoznjo spoznavajo svo-
je gibalne in ustvarjalne 

razsežnosti. Težimo h krea-
tivnosti in se izogibamo šab-
lonskemu svetu,« pojasni 
Lončarjeva. »Rdeča nit leto-
šnje revije je ritem; ritem kot 
rutina, ritem kot 'en, dva, 
tri, en, dva, tri', ritem, s kate-
rim razbijemo vsakdanjik.« 
Nastope plesnih skupin je 
spremljala tudi strokovna 
selektorica Tina Valentan, 
ki je vrednotila originalnost 
koreografij in kvaliteto ple-
salcev ter izbrala najboljše, 
ki se bodo uvrstili na Regij-
sko revijo Namig. Ta bo 25. 
maja prav tako v Prešerno-
vem gledališču, najboljši 
gorenjski plesalci pa se bodo 
pomerili še na državnem 
nivoju. Na tokratni obmo-
čni reviji pa so vse skupine 
prejele bronasta priznanja 
za udeležbo. 

SODOBNI RITMI
Prešernovo gledališče je v soboto zvečer gostilo Območno revijo plesnih skupin Hopla v organizaciji 
kranjske območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD). 

Plesna skupina MIG – KUID Apél: Zarja Jenšterle, Maja 
Kejžar, Talija Kaličanin, Meta Polajnar in Tajda Kaličanin   

Slavica Okorn (JSKD OI Kranj), Saša Lončar (KD Qulenium 
Kranj) in Carmen L. Oven / Foto: Tina Dokl

Plesna skupina Lilibu z Osnovne šole Bistrica je pod 
mentorstvom Sanje Voglar predstavila miniaturo Gregorjevo. 

Pegice iz KD Qulenium Kranj so pod mentorstvom Saše 
Lončar in Ane Romin pripravile nastop, imenovan Sumanu. 

Pika Hribar Janša iz KD Qulenium Kranj je odplesala solo 
miniaturo Pot do kristala. / Foto: Tina Dokl

Nastop Ognjena kača plesne skupine Žužki iz KD 
Qulenium Kranj mentorice Saše Lončar / Foto: Tina Dokl

Z novim letom lahko v oddaji Dobro jutro spremljamo 
tudi nove obraze, ki pa televizijski publiki niso neznani. 
Tako lahko spremljamo Lorello Flego, Zalo Djurič in 
Oriano Girotto. Zala se prebuja z znanimi Slovenci in 
raziskuje njihove jutranje obrede, Lorella ostaja zvesta 
modi, Oriana pa je reporterka s terena. / Foto: arhiv RTV SLO
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Suzana P. Kovačič

Tržič – OŠ Tržič na tekmova-
nju Mladina in gore sodeluje 
že osmo leto. V tem šolskem 
letu so se najprej s tremi eki-
pami (Košutarski gaunarji, 
Gorski sokoli in Eksotični 
svizci) udeležili regijskega 
tekmovanja, dve ekipi pa sta 
napredovali na državno tek-
movanje, ki je bilo pred krat-
kim v podružnični osnov-
ni šoli (POŠ) v Podnanosu. 
Košutarski gaunarji (deveto-
šolke Neja Skočir, Neža Ko-
čevar, Tinkara Košir in os-
mošolka Mariša Kos) so bile 
odlične druge. 

Za naslov državnih pr-
vakov se je najprej pomeri-
lo 16 srednješolskih in 24 
osnovnošolskih ekip, v fi-
nalnem delu so se najboljše 
ekipe – Košutarski gaunar-
ji kot edina gorenjska eki-
pa – pomerile še pred občin-
stvom. Osnovnošolci so pri-
kazali znanje iz zajetnega 
priročnika Planinska šola, 
ki vsebuje temeljni program 

planinskega usposablja-
nja, iz dodatnega gradiva 
so odgovarjali na vprašanja 
o športnem plezanju, med-
narodni organiziranosti pla-
ninstva in Nanoški plano-
ti. Ekipe so se morale znaj-
ti tudi v praktičnih nalogah 
iz prve pomoči in branja pla-
ninskega zemljevida. 

Vse tri ekipe OŠ Tržič so 
v preteklosti že stale na sto-
pničkah. Nagrada za osvoje-
na prva tri mesta na držav-
nem tekmovanju je tabor v 
Bavšici, kjer jim pokažejo 
tudi osnove plezanja, kar je 
še posebej navdušilo Nežo 
Kočevar (Neža je bila že lani 
z ekipo tretja). Hribov Neža 
prej niti ni imela posebej 
rada, odkar pa obiskuje kro-
žek Mladina in gore, je pos-
tala navdušena nad nara-
vo. Neja Skočir je v hribe že 
zahajala, a kot je poudari-
la: »Odkar sem se pridruži-
la krožku, sem se s hribi še 
bolj povezala, lahko rečem, 
da jih bolje razumem. Tu 
imaš tudi veliko prijateljev 

in zagotovo ti ni dolgčas.« 
Kot sta poudarila mentorja 
krožka Mladina in gore v OŠ 
Tržič Asja Štucin in Gorazd 
Černilec, želijo s svojim de-
lovanjem in zgledom spod-
buditi čim več gorenjskih 
osnovnih šol za ustanovitev 
krožka Mladina in gore, saj 
znanje iz planinstva v oko-
lju, kjer živimo, zelo prav 
pride: »Otroke je treba vzga-
jati v premišljene ''uporab-
nike'' tovrstne zdrave rekre-
acije ob zavedanju, da plani-
ne in gore ne nudijo le špor-
tnih užitkov, ampak so zelo 
primeren kraj za druženje 
s samim seboj in drugimi. 
Tako v Planinskem krož-
ku in njegovi nadgradnji, 
krožku Mladina in gore, na 
šoli poskušamo gore in pri-
ložnosti, ki nam jih nudijo, 
združiti z različnimi nara-
voslovnimi, družboslovni-
mi, športnimi in umetni-
škimi vsebinami. To poteka 
pri rednih urah, dnevnih de-
javnostih, taborih in v okvi-
ru interesnih dejavnosti. 

Občasno se dobimo tudi ob 
sobotah. Takrat je še bolj za-
nimivo, saj gremo na po-
hode do planinskih koč v 

okolici Tržiča, kjer se uri-
mo v znanju veščin.«  Ime 
ekipe Košutarski gaunarji je 
razložila Tinkara Košir: »V 

Tržiču gaunarji rečemo ot-
rokom, ki so nagajivi, malo 
razbojniški. Doma smo pa 
pod grebenom Košute.«

Planinsko srebro Košutarskih gaunarjev
Ekipa Osnovne šole (OŠ) Tržič Košutarski gaunarji je na nedavnem, že tridesetem državnem tekmovanju Mladina in gore dosegla odlično drugo mesto.  
Gre za najbolj uveljavljeno planinsko preizkušnjo za mlade iz znanj, veščin in izkušenj z vseh področij in oblik planinskega delovanja.

Odlični Košutarski gaunarji z mentorjema Asjo Štucin in Gorazdom Černilcem. Jubilejno 
državno tekmovanje so organizirali Planinska zveza Slovenije (PZS), Mladinska komisija 
PZS, Zavod za šport RS Planica, PD Podnanos in POŠ Podnanos. / Foto: arhiv OŠ Tržič
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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.

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja

Nazorjeva ulica

Nazorjeva ulica

Kebetova ulica
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Oldhamska cesta

Oldhamska cesta

Bl
ei

w
ei

so
va

 c
es

ta

Zo
is

ov
a 

ul
ic

a

Zo
is

ov
a 

ul
ic

a

Bl
ei

w
ei

so
va

 c
es

ta

Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

PRESELILI SMO SE NA  
NAZORJEVO ULICO 1Četrt 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

Neža Rozman

Mojstrana – Janeza Pretnar-
ja, Radovljičana, marsikdo 
pozna kot razgledanega po-
potnika, specialista za Južno 
Ameriko. Tja se kot vodnik 
ali pa le obiskovalec vrača že 
več kot štirideset let. Tokrat 
je svoje znanje delil v Slo-
venskem planinskem mu-
zeju, kjer je pripravil preda-
vanje z naslovom Po inko-
vskih poteh. Predavanje ni 
bilo potopisno v klasičnem 
smislu, kot je pojasnil tudi 
sam, pač pa skupek vtisov iz 
številnih poti, ki jih je opravil 
v sončni Latinski Ameriki. 

Posebnost predavanja so 
bile številne fotografije, ki 
jih je posnel sam, piko na i 
pa so dodali štirideset let sta-
ri diapozitivi, ki jih je prene-
sel v digitalno obliko. Obi-
skovalci predavanja so se 
skupaj z Janezom sprehodi-
li od Peruja preko Bolivije do 
Čila, ki je klasična pot, ki jo 
po navadi opravi na izletih, 
ko vozi skupine popotnikov. 

Janez Pretnar je razkazal 
bogato floro in favno ome-
njenih držav, predvsem pa 
se je osredotočil na zapušči-
no Inkov, ljudstva, ki je nek-
je okoli 250 let kraljevalo na 
tem območju – vse dotlej, ko 
so jih pregnali Španci, ki so 
jim uničili kulturo, s seboj pa 
prinesli tudi številne bolezni. 

Inki so sloveli kot odlični 
gradbeniki, astrologi – zna-
li so prerokovati iz zvezd, 
predvsem pa imitatorji na-
ravnih pojavov, kar je vidno 
na njihovih gradnjah – po-
snemali so gore, živali in jih 
vkomponirali v stavbe. 

Kot zanimivost: prebival-
ce tega območja še danes 

prepoznamo po bronastem 
odtenku kože in na tem ob-
močju so rekorderji po obo-
lelosti za kožnim rakom, saj 
so zelo veliko izpostavljeni 
soncu. Eksotična je tudi nji-
hova prehrana, specialite-
ta na tem območju je pečen 
morski prašiček. 

Prav ljudje ga s svojo spro-
ščenostjo najbolj privlačijo, 
pravi Janez Pretnar. Revšči-
na in nestabilne politične 
razmere jih močno zazna-
mujejo, a zadnja leta prido-
bivajo samozavest, zato niso 
več v takšnem zaostanku za 
Evropo ali Severno Ameri-
ko.

Popotovanje po kraljestvu Inkov
V planinskem muzeju v Mojstrani so medse povabili Janeza Pretnarja, ki je predstavil kulturo Inkov  
in vtise s svojih popotovanj po Latinski Ameriki. 

Janez Pretnar, ljubitelj in poznavalec latinskoameriške 
kulture

Inki so sloveli kot odlični 
gradbeniki, astrologi – 
znali so prerokovati  
iz zvezd, predvsem  
pa kot imitatorji naravnih 
pojavov, kar je vidno 
na njihovih gradnjah. 
Posnemali so gore,  
živali ...

Cerklje – Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje je zadnjo 
januarsko soboto organiziralo na Krvavcu 17. prvenstvo v 
veleslalomu za podjetnike in njihove družinske člane ter pri 
podjetnikih zaposlene delavce. V sedmih kategorijah je na
stopilo 54 tekmovalk in tekmovalcev, ekipo pa so sestavljali 
po trije tekmovalci. Ekipno je zmagala prva ekipa podjetja za 
izdelavo in prodajo kmetijske mehanizacije Gorenc s Spod
njega Brnika (Igor in Evelina Stare ter Matija Štular), druga 
je bila ekipa Vargro iz Poženika (Rebeka, Tamara in Anita 
Grošelj), tretja pa druga ekipa Gorenca (Gašper Pilar, Simon 
Komurka in Franci Naglič). V skupini do 15 let je bila med de
klicami najboljša Izabela Stare in med fanti Gal Strupih, med 
ženskami do štirideset let Rebeka Grošelj in med moškimi 
do štirideset let Aleš Dolinar, ki je dosegel tudi najboljši čas 
tekmovanja, med tekmovalci, starimi več kot štirideset let, pa 
sta bila najhitrejša Silva Dolinar in Robert Strupih. Tretjič so 
na tekmovanju nastopile tudi vaške skupnosti, med katerimi 
je zmagala vaška skupnost Dvorje (Primož Hudobivnik, Robi 
Strupih in Andrej Frantar) pred Poženikom (Rafko Gerkman, 
Franc Grošelj in Simon Marko) in Zgornjim Brnikom (Uroš 
Frelih, Aleš Jenko in Boštjan Galjot). 

Tekmovali obrtniki in vaške skupnosti

Ekipno je med obrtniki zmagala prva ekipa Gorenca, ki so 
jo sestavljali Evelina in Igor Stare ter Matija Štular.
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ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 8. 3., KOPALNI TOPOLŠICA: 4. 3., MADŽARSKE TOPLICE: 
28. 2.–3. 3. – S PUSTOVANJEM; 31. 3.–4. 4., 27.–30. 4.; STRUNJAN: 
10.–13. 3., BERNARDIN: 25.–28. 3., LENDAVA: 10.–13. 3., BANJA 
VRUČICA: 14.–21. 3., 5.–12. 5. – S TERAPIJAMI, 2.–4. 5. – S PIRAMI-
DAMI, UMBRA IN ASSISI: 29.–31. 3., MORJE: DUGI OTOK, ORE-
BIĆ, LASTOVO. www.rozmanbus.si

Prisrèno

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

PRIREDITVE
Ob slovenskem kulturnem prazniku
Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi jutri, v petek, 8. februarja, ob 19. uri v dvorano v Ader-
gas, kjer bodo z recitacijami in pesmijo proslavili slovenski 
kulturni praznik.

Preddvor – Kulturna prireditev v počastitev slovenskega kul-
turnega praznika bo potekala danes, v četrtek, 7. februarja, 
ob 18. uri v glasbeni učilnici Osnovne šole Matije Valjavca 
v Preddvoru. Rdeča nit letošnje prireditve, na kateri bodo 
nastopili učenci, je delo treh velikanov slovenske književno-
sti: Otona Župančiča, Franceta Prešerna in Ivana Cankar-
ja. Venček ljudskih plesov  bo odplesala Folklorna skupina 
Preddvor.

Železniki – Danes, v četrtek, 7. februarja, bo ob 19. uri v Kul-
turnem domu Železniki proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Nastopili bodo: Kranjski kvintet, Francetovi orgli-
čarji, Člani KUD France Koblar Železniki. V petek, 8. febru-
arja, bo prireditev Pred plavžem mi pesem povej. Od 15. do 
18. ure bo brezplačen ogled Muzeja Železniki, od 17. do 19. 
ure bo kovanje žebljev in fužinarskih bonov, od 18. do 19. ure 
pa recitacije pesmi.

Škofja Loka – Loški muzej, Galerija Ivana Groharja in Miheli-
čeva galerija v petek, 8. februarja, vabijo v svoje prostore na 
oglede razstav in vodenja po njih. Loški muzej Škofja Loka 
bo odprt od 10. do 17. ure, Galerija Ivana Groharja od 11. 
do 18. ure, Galerija Franceta Miheliča pa od 15. do 19. ure. 
Vstop v muzej in obe galeriji bo ob slovenskem kulturnem 
prazniku brezplačen.

Kranj – Makedonsko kulturno društvo Sv. Ciril in Metod 
iz Kranja, Savska 34, ob slovenskem kulturnem prazniku v 
petek, 8. februarja, v svojih prostorih že tradicionalno or-
ganizira prireditev Prešernovo oro. Letos se predstavljata 
Anamarija Dimovska s svojo prvo samostojno razstavo in 
Sonja Cekova Stojanoska s svojo prvo pesniško zbirko. V 
programu bo nastopila tudi mladinska folklorna skupina Sv. 
Ciril in Metod.

Trebija, Poljane, Sovodenj – Osrednja proslava Občine Go-
renja vas - Poljane z naslovom Skupaj na poti bo danes, v 
četrtek, 7. februarja, ob 18. uri v dvorani gasilskega doma na 

Trebiji. V Poljanah bo v okviru praznovanja prav tako danes, 
v četrtek, 7. februarja, ob 19.30 v kulturnem domu organizi-
ran kulturni večer pod naslovom Odmevi Cankarjevega leta, 
na Sovodnju pa bo praznovanje ob slovenskem kulturnem 
prazniku potekalo jutri, v petek, 8. februarja, ob 15. uri v kul-
turni dvorani.

Podbrezje – Prireditev v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika bo v nedeljo, 10. februarja, ob 16. uri pod lipama v 
Dolenji vasi in na Taboru, ko bodo brali Prešernove pesmi, 
med njimi pa odlomke iz romana Pesnikov nokturno pisa-
teljice Mimi Malenšek. S seboj lahko prinesete pesnikove 
poezije in sodelujete tudi vi.

Radovljica, Kropa – Praznik bodo jutri, v petek, 8. februarja, 
obeležili tudi v Muzejih radovljiške občine. V Galeriji Šivčeva 
hiša bo ob 10. uri Poezija barvnih cvetlic – soneti cvetočih 
barv – likovna delavnica za otroke in odrasle, ob 11. uri pa 
javno vodstvo po zbirki ilustracij in voden ogled Šivčeve 
hiše. V Mestnem muzeju bo ob 16. uri prireditev »... domu, 
Kranjc moj, zvest postan' ... Linhart, Vodnik in Prešeren«, 
ki jo bo izvedel Linhartov oder KUD Radovljica ob spremlja-
vi Pandeline Atanasove (klavir) in Maše Cilenšek (flavta). V 
Mestnem muzeju in Čebelarskem muzeju bo ob 17. uri jav-
no vodstvo po muzeju s čajanko z Linhartom, v Kovaškem 
muzeju Kropa pa bo ob 18. uri prireditev Na jasnem nebu 
mila luna sveti – recital dramske skupine Čofta KD Kropa in 
čajanka v počastitev kulturnega praznika.

Spevi molitve in pesmi za prijatelje
Preddvor – V soboto, 9. februarja, bo ob 19. uri gost v dvora-
ni kulturnega doma v Preddvoru pesnik in kmetovalec, mož 
in oče petih otrok, neutruden prostovoljec in dobrotnik v 
župniji Podbrezje, kulturni delavec in številnim ljudem srč-
en prijatelj – Milan Debeljak. S pesnikom se bo pogovarjala 
Ivka Sodnik. 

Predstavitev knjige Sandre Kocijančič
Žirovnica – V Knjižnici Matije Čopa Žirovnica bo v ponede-
ljek, 11. februarja, ob 19. uri predstavitev knjige Sandre Koci-
jančič WiFi za dušo in srce.

Recital pesmi in kratkih besedil
Naklo – V Naklem bo jutri, v petek, 8. februarja, ob 14. uri 4. 
Recital pesmi in kratkih besedil slovenskih avtorjev, ki ga or-
ganizira KUD LIK Naklo. Dogodek bo potekal v razstavnem 
prostoru Pavlinove galerije Doma Janeza Filipiča Naklo.

Bolečina kot žlahtni sad ljubezni
Žabnica – Društvo upokojencev Žabnica vabi člane društva, 
prijatelje in krajane na kulturno prireditev Bolečina kot 
žlahtni sad ljubezni, ki bo jutri, 8. februarja, ob 16. uri v Za-
družnem domu Žabnica.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Zgornja Bela – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo v ponedeljek, 11. februarja, ob 18. uri Ivita-
lis vadba, v torek, 12. februarja, bodo ob 10.30 vesele urice 
nemščine, ob 17.30 pa predavanje Starševstvo – ni panike. 
V četrtek, 14. februarja, bo v TIC Cerklje ob 9. uri umovad-
ba za starejše, v sejni sobi Občine Šenčur pa bodo v torek, 
12. februarja, ob 11. uri vesele urice nemščine. V dvorani na 
Zgornji Beli se bo v sredo, 13. februarja, ob 17. uri začelo 
predavanje dr. Kristine Knific Moč je v tebi. Obvezne prijave 
za vse prireditve sprejemajo na telefon 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

RAZSTAVE

Tihožitja 
Radovljica – V Galeriji Šivčeva hiša bo danes, v četrtek, 7. febru-
arja, ob 18. uri odprtje razstave slik Tihožitja Pavla Florjančiča.

IZLETI

Jakobova pot na Jakoba in pod Storžičem

Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 
16. februarja, pohodniški izlet po Jakobovi poti na Jakoba 
in pod Storžičem: Preddvor–Hrib–Sv. Jakob–Preddvor–
Mače–Bašelj–Trstenik–Goriče–Golnik. Skupne zmerne 
hoje bo od štiri do pet ur, možna bo tudi krajša varianta. V 
primeru slabega vremena bo pohod prestavljen. Informa-
cije in prijave zbira do četrtka, 14. februarja, Franci Erzin, 
tel. 041 875 812.

Pot treh gradov Škofja Loka
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v torek, 
12. februarja, pohod po Poti treh gradov Škofja Loka: Škofja 
Loka–Loški grad–stolp na Kranclju–Štajgrof–Grebenar–sedlo 
Kobila–Stari grad ali Divja Loka–Vincarje–Škofja Loka. Sku-
pne zmerne hoje bo od dve do tri ure. Informacije in prijave 
zbira do nedelje, 10. februarja, Franci Erzin, tel. 041/875 812.

Po Domžalski poti spominov
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet 
Domžale–Sv. Trojica (Domžalska pot spominov), ki bo v če-
trtek, 21. februarja. Odhod s posebnim avtobusom bo ob 8. 
uri izpred Globusa. Pot je lahka planinska, primerna tudi za 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  PETKOVA PRIREDITEV 

                       Izvaja: Sand Tale, Uliana Dorofeeva   
                   MAVRIČNI CVET 

                        Petek, 8. februarja 2019, ob 17.30 uri 
                      OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
                  SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Gledališče AEIOU  
                   TI IN JAZ   

                                     Sobota, 9. februarja 2019, ob 10. uri  
                     Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Največji izobraže-
valni dogodek s področja 
cvetličarstva pri nas Trendi 
v floristiki bo to nedeljo med 
10. in 15. uro v športni dvo-
rani Biotehniškega centra 
(BC) Naklo. Priznani doma-
či in tuji floristi, med njimi 
Anja Olijhoek z Nizozem-
ske in Juan Lluesma iz Špa-
nije, bodo predstavili novo-
sti na področju oblikova-
nja s cvetjem. Gostja Boja-
na Košnik Čuk pa bo govo-
rila o kulturi rabe cvetja. BC 

Naklo dogodek pripravlja od 
leta 2011, kot je povedal Pe-
ter Ribič, organizator nefor-
malnega izobraževanja od-
raslih v BC Naklo: »Vsako 
leto predstavimo nove vrste 
in sorte cvetja, številne nove 
barve, ki jih na novo lan-
sirajo na trg, na drugi stra-
ni pa vemo, da so se v vseh 
teh letih močno spremenile 
tudi tehnike izdelave aranž-
majev in s tem tudi kultura 
rabe cvetja.« Letošnja tema 
sledi svetovnim smernicam 
in nosi pomenljiv naslov 
Flower Power. 

Predstavili bodo trende  
v floristiki

Janez Kuhar

Šenčur – V muzeju v Šenčur-
ju razstavlja keramična dela 
umetnica iz Nepala Sepane 
Gandharb, ki že več let živi 
in ustvarja v Piranu. Razsta-
vo je slovesno odprl general-
ni konzul Nepala v Sloveniji 
Aswin Kumar Shrestha. Sa-
pane se je rodila v Nepalu. 
Kot turistična vodička je spo-
znala slovenskega popotni-
ka Igorja Krmpotića, spreje-
la njegovo ponudbo in se leta 
2000 podala na pot v Piran, 
kjer so jo za svojo vzeli Ličen 

Krmpotićevi in jo zaposli-
li v keramični delavnici. Tu 
se je naučila izdelovanja ke-
ramičnih izdelkov, dodatna 
znanja o keramiki in lončar-
stvu je pridobila tudi v Zavo-
du V-oglje pri Barbi Štem-
bergar Zupan. Leta 2005 je z 
izdelki iz keramike pridobi-
la mnenje komisije pri Obr-
tni zbornici Slovenije, kar ji 
je odprlo pot do obrtnega do-
voljenja. Njena najbolj opa-
zna dela so mrtvaške ptice. 
Razstava njenih ptic v Šen-
čurju bo na ogled do 10. fe-
bruarja.

V Šenčurju razstavlja 
umetnica iz Nepala
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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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www.narava.si

ISBN 978-961-7031-23-2   14,90 €

9 789617 031232
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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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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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.

AKCIJA

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

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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom KOPANJE V 
ZDRAVILNI TERMALNI VODI, objavljene v Gorenjskem glasu 
22.  januarja 2019, ki prejmejo nagrado, so: 1. nagrado, vzglav-
nik Slovenska postelja, prejme Klemen Nartnik iz Bohinjske 
Bistrice; 2. nagrado, knjigo Melanda, Jelka Frelih iz Železni-
kov; 3. nagrado, knjigo Melanda, pa Janez Kunšič iz Mojstra-
ne. Nagrajencem čestitamo!

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
PRODAM

2,5-SOBNO stanovanje, Škofja Loka 
– Groharjeno naselje, 68 m2, tel.: 
040/975-867 19000315

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

POPOLNOMA nove letne gume, 0 
km, dimenzije 185/65/15, 20 % ce-
neje, in malo rabljen BTV, 37 cm, tel.: 
041/276-485 19000322

TEHNIKA
IŠČEM

BRALCI – mi lahko kdo podari pre-
nosni računalnik, ki ga ne potrebujete 
več, tel.: 031/562-415, Franci 
 19000321

STROJI IN ORODJA
PRODAM

DROBILEC vej in električni agregat, 
230 V, 2 KW, tel.: 040/259-594 
 19000314

ELEKTRIČNI brusnik, dvojni, rezilka 
za žago fi 50 cm, vse ugodno, tel.: 
031/272-632 
 19000345

GRAFIČNO prešo za visoki tisk, tiska-
nje 38 x 28 cm, cena 390 EUR, tel.: 
070/701-962  
 19000323

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

HRASTOVE plohe, 5 mm, deske, 25 
mm, bikca, ČB, tel.: 031/670-679 
 19000319

PRODAJAMO: les – deske za mizarje 
(smreka, bor) in bukova drva. Biomasa 
& Mizarstvo Ovsenik, d.o.o., Jezerska 
c. 108c, Kranj, tel.: 041/756-007  
 19000339

KURIVO
PRODAM

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

TRAJNO žarečo peč – kiperbusch, 
tel.: 04/59-58-331 19000333

HOBI
KUPIM

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

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige? Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225  
 19000331

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, strogi unikati, višji ce-
novni razred. Odlična naložba, tel.: 
040/567-544 19000306

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19000309

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO posteljo, leseno, kotalke, 
št. 33–35 in otroški avto sedež 15–35 
kg, tel.: 04/23-58-200, 031/272-
632 19000346

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

SNEŽNI plug, zadnji traktorski priklop, 
cena 200 EUR, tel.: 031/325-298  
 19000341

TRAKTOR Univerzal 550 DTC, 1. 
lastnik, cena po dogovoru, tel.: 
040/882-821  
 19000343

V AGROIZBIRI Prosen Čirče vam nudi-
mo 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

KUPIM

SADILEC krompirja in zgrabljalnik Sip, 
tel.: 031/492-941 19000318

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 
 19000312

TRKTOR in pajek Sip spider 350 ali 
400, tel.: 041/872-029 
 19000311

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA neškropljena jabolka, tel.: 
041/847-500 19000340

VINO rdeče frankinja in belo namizno, 
tel.: 041/814-457  
 19000317

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 PAŠNI telici simentalki, breji 6 mese-
cev, tel.: 041/200-831  
 19000329

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 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 7. februarja
10.00, 11.15 Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (v dvorani PGK)
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

Petek, 8. februarja
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Vodeni ogledi Prešernovega gledališča
18.00 Shod muz na kranjskem Parnasi (v dvorani PGK)

Sobota, 9. februarja
10.00 Sobotna matineja: TI IN JAZ (v dvorani PGK)
19.30 Ivo Svetina: ROJSTVO VENERE (v dvorani PGK)
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 8. februarja
19.30 ZKD Jesenice: Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 9. 2.
21.15 LEDENO MAŠČEVANJE
17.00 SOBA POBEGA
19.10 ZELENA KNJIGA
12.40 METULJ
15.00 LEGO FILM 2
13.20, 15.20, 17.15 KAKO IZURITI SVOJE-
GA ZMAJA 3, sinhro.
18.50 BOHEMIAN RHAPSODY
21.30 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 9. 2.
20.30, 22.10 LEDENO MAŠČEVANJE
16.40, 20.00, 22.00 SOBA POBEGA
20.50 MOŽ IZ OZADJA
17.40 ZELENA KNJIGA
21.20 METULJ
18.40 VEDRINA
20.15 TAKSI BLUZ

15.30, 18.20 LEGO FILM 2
13.30, 15.40, 17.50 KAKO IZURITI SVOJE-
GA ZMAJA 3, sinhro.
14.20, 16.30 KAKO IZURITI SVOJEGA  
ZMAJA 3, 3D, sinhro.
13.45, 16.00 RALPH RUŠI INTERNET:  
RAZBIJAČ RALPH 2, sinhro.
13.50 AQUAMAN
18.45 BOHEMIAN RHAPSODY

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 8. 2., in sobota, 9. 2.
18.00 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro. (v soboto 3D)
20.00 MOŽ IZ OZADJA

Nedelja, 10. 2.
17.00 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro.
19.00 MOŽ IZ OZADJA

Organizatorji filmskih predstav si pridržuje-
jo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED pohodnike. Za planince bo hoje štiri ure, za pohodnike pa 
dve uri in pol. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisar-
ni do ponedeljka, 18. februarja.

Letovanje v Vrnjački Banji
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi od 7. do 14. aprila 
na letovanje v Zdravilišče Vrnjačka Banja v Srbiji. Do 28. fe-
bruarja se lahko prijavite v društveni pisarni, kjer vplačate 
tudi akontacijo.

KONCERTI
Vrtiljak popevk
Radovljica – Pevci KPZ Mysterium pod vodstvom dirigen-
ta Lovra Freliha in ob spremljavi Banda D'Smiles vabijo na 
koncert za valentinovo z naslovom Vrtiljak popevk, in sicer v 
četrtek, 14. februarja, ob 19. uri v Baročno dvorano Radovlji-
ške graščine. Vstop bo prost.

PREDSTAVE
Neskončno ljubljeni moški
Tržič – Kulturno društvo Bohinjska Bela in Občina Tržič or-
ganizirata dobrodelno gledališko predstavo avtorice Dese 
Muck Neskončno ljubljeni moški v soboto, 9. februarja, ob 
19. uri v Kulturnem centru Tržič. Izkupiček od prodanih vsto-
pnic bo namenjen odpravi posledic neurja, ki je novembra 
pustošilo v Tržiču.

Vabimo vas, da si  privoščite spomladanski oddih  
na soncu in doživite 

POMLAD V POREČU
Ponujamo vam nastanitev v hotelu Diamant (s 4 zvezdicami), 
ki leži v zeleni oazi turističnega naselja Brulo. Naselje je ob-
dano z visokimi borovci in prekrasnimi plažami in je od jedra 
mesta Poreč oddaljeno deset minut prijetnega sprehoda. 

Cena je 39 EUR na osebo na noč 

Cena vključuje: polpenzion in nastanitev v dvoposteljni sobi, 
turistično takso in DDV.  
Doplačila: enoposteljna soba 9 EUR/osebo/ noč, parkirnina za 
avtomobil, prevoz na relaciji Kranj - Poreč in nazaj 44 EUR na 
osebo, če se prijavi 8 oseb.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,  
se oglasite osebno  
na Nazorjevi ulici 1  v Kranju 
ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

          IZLETI // od 28. do 31. marca 2019
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V SPOMIN 

7. februarja mineva žalostno leto praznine, ki je nastala  
ob tvojem odhodu. 

Tomo Smolej
Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in mu prižigate sveče.

VSI NJEGOVI DOMAČI 

Čudno, kako  
prazen je svet,  
ko umre en sam človek. 
(Dante)

ZAHVALA

V 87. letu se je tiho poslovila naša draga žena, mama, stara mama, 
sestra, teta in sestrična

Milka Justin 
iz Zaloš, po domače Mesarjeva Milka

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, denarno 
pomoč ter darove za cerkev. Posebna zahvala g. župniku, pevcem, 
nosačem, govorniku ter pogrebni službi. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti in jo ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Samo to še opravim,  
samo to še postorim,  
potem se spočijem  
in umirim.

ZAHVALA

V 92. letu se je od nas poslovil 

Franci Skodlar
iz Britofa pri Kranju

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena 
hvala za prijazne besede in izraženo sožalje. Naj se dobro z dobrim 
vrača. Ohranimo ga v lepem, spoštljivem in veselem spominu, 
kakršno je bilo tudi njegovo življenje.

Žalujoči: žena Milka, hčerke Ani, Mija in Francka z družinami

ZAHVALA

Ob izgubi našega ljubega moža, sina, brata, očeta in dedija

Bojana Kropivška
iz Strahinja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, 
nam nudili pomoč in izrekli sožalje ter se v tako velikem številu  
poslovili od njega.
      
Vsi njegovi najdražji

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
(T. Kuntner)

ZAHVALA

Anton Aljančič
iz Kovorja

Ob prerani izgubi našega brata se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, z nami delili žalost in 
bolečino in nam kakorkoli pomagali.
Hvala za izrečena sožalja, besede sočutja in tolažbe, darovano 
cvetje, sveče in molitve.

Tih in prazen je naš rojstni dom,
ko tebe ni več tam …

Sestre Francka, Vida in Zala z družinami, sestra Darinka  
in brat Janez

ZAHVALA

Svojo zemeljsko pot je sklenil naš dragi 

Marjan Bajt
(1949–2019)

Hvaležni smo vsem, ki ste mu namenili poslednji poklon. Hvaležni smo za tolažilne besede, 
za stiske rok in darove ter za spremstvo k zadnjemu počitku z molitvijo, govorom in pesmijo. 
Posebno pa smo hvaležni njegovemu osebnemu zdravniku gospodu Franciju Bečanu, dr. 
med., ki je v labirintu njegovih številnih bolezni vedno našel modro rešitev, in gospe mag. 
Mojci Kambič Budkovič, dr. med., za angelsko spremljanje. Hvala duhovnikom patru Petru 
Lavrihu, gospodu Cirilu Plešcu in gospodu Viktorju Primožiču za sočuten cerkveni obred.
Zahvaljujemo se tudi Zavodu za šport Kranj, Novi Sloveniji, Gorenjski gradbeni družbi, so-
rodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in številnim drugim, ki ste Marjanu in nam 
namenili svoj dragoceni čas. 
V soboto, 9. februarja 2019, ob 18. uri se ga bomo v cerkvi v Drulovki pri Kranju spomnili v 
molitvi. Ohranimo ga v lepem spominu.

Njegovi

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ata, stari ata 
in brat 

Martin Ahčin
Šimenčev iz Praprotne Police

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
vsem znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Iskrena zahvala gre vsem pevcem, župniku ter vsem ostalim,  
ki ste pomagali.

Žalujoči: žena Angela, otroci Peter, Martina, Andreja, Angeli  
z družinami

2 TELIČKI, ena cika, stara 16 mese-
cev, in druga ČB, stara 9 mesecev, 
tel.: 040/308-690 19000330

30 KG težke krškopoljske prašiče, tel.: 
040/136-312 19000308

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

TELICO simentalko, staro 13 mese-
cev, tel.: 04/51-86-266 19000328

TELIČKA simentalca, starega 14 dni, 
in krmni krompir, tel.: 04/25-31-380 
 19000324

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 041/955-080 19000313

ZAJCE za rejo ali zakol, tel.: 051/308-
021 19000325

ZAJKLJE za zakol (meso), tel.: 
051/712-764 19000320

KUPIM

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

OSTALO
IŠČEM

IŠČEM osebo za razrez hlodov, pro-
dam 2 bikca, stara 5 mesecev, in kra-
vo sim. ter kupim seno, tel.: 04/25-51-
928 19000344

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika C kategorije, za 
vožnje po Sloveniji. CCLAN, d.o.o., 
Kranj, Britof 182, Kranj, tel.: 041/640-
380 19000332

ZAPOSLIMO sodelavca v proizvodnji 
zelenjavnih sadik. Flanca, d.o.o., Le-
tališka ulica 3, Voglje. Prošnje pošljite 
na: info@vrtnarstvo-globocnik.si ali 
pokličite, tel.: 041/774-287 
 19000335

IŠČEM

IŠČEM DELO – inštrukcije matematike 
za osnovne šole, tel.: 040/205-943  
 19000342

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 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., Stru-
ževo 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 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19000278

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. Bran-
ko Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406  
 19000288

SANACIJE,  obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 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 – 
izvajamo 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

IŠČEM

ZA občasno pomoč na kmetiji – konji 
iščem mlajšega upokojenca ali študen-
ta, tel.: 041/249-371 19000334

ZASEBNI STIKI
FANT pri 50-ih želi spoznati življenjsko 
sopotnico, tel.: 070/342-042  
 19000326

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

RAZNO
PRODAM

MESOREZNICO št. 8, pripadajoča na-
prava, trofazni brusilni stroj na 2 »šaj-
bi«, tel.: 041/583-870 
 19000338

MEŠANA drva in mobitel Huawei Y5 
II., tel.: 041/923-994 19000327

POMIVALNO korito, ptičjo kletko in 
mizo, d. 1 m in š. 70 cm, za simbolično 
cena, tel.: 04/20-41-431, 040/552-
824 19000316

TEKAŠKE smuči s čevlji, št. 40 in 
palice, 3 fazni elektromotor in otroške 
smuči, 150 cm, tel.: 041/583-870  
 19000337

ZIDNI cirkularček, salamoreznico, zlo-
žljivo pony kolo, razstavljeno, motor za 
masažno kad, tel.: 041/583-870  
 19000336
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Anketa

Hasan Selinović, Kranj:

»Pogledam, če kaj kupujem, 
in seveda mi je pomembno, 
da prihaja hrana iz Sloveni-
je. Mislim pa, da če piše na 
etiketi, da je meso slovensko, 
potem že moramo verjeti, da 
je res.«

Danijela Miletič, Vodice:

»Seveda pogledam, od kod 
prihaja hrana, posebno še 
za meso in zelenjavo. Po-
membno mi je, da kupim 
hrano slovenskega pore-
kla, in popolnoma zaupam 
označbam porekla.«

Đoko Šaljanin, Struževo:

»Če piše, da je iz Slovenije, 
potem že mora biti, ampak 
nikoli ne veš zares, kaj je 
notri. Sam hodim k mesar-
ju, saj njegovemu mesu bolj 
zaupam kot pa kupljenemu 
v trgovini.«

Čegamir Malič, Kranj:

»To mi je zelo pomembno 
in raje kupim manj, pa tisto 
dobro. Pogledam tudi pri 
drugi hrani, na primer pri 
čokoladi, sokovih. Večjim 
slovenskim trgovcem pov-
sem zaupam.«

Neža Rozman

Slovenijo pretresa afera o 
nezdravem poljskem mesu. 
Kaj pa slovensko meso in 
druga hrana? Mimoidoče 
smo povprašali, ali zaupajo 
oznaki slovensko in sloven-
skim proizvodom ter ali jim 
je poreklo hrane pri nakupu 
pomembno. 
Foto: Gorazd Kavčič

Kupujem 
slovensko

Marko Borovšak, Ljubljana:

»Meso kupujem pri kmetu in 
zato vem, kakšno je njegovo 
poreklo. Načeloma zaupam 
zapisanemu na oznakah, a 
če pomislim na afero na Polj-
skem, mi postane kar malo 
slabo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Danes bo pretežno jasno s kratkotrajno meglo po nižinah. 
Jutri in v soboto bo večinoma sončno.

Bled – Parkiranje na Bledu bo po novem olajšal poseben sis-
tem, ki uporabnikom že ob glavni cesti sporoča, koliko par-
kirnih mest je na voljo na posameznih parkiriščih, obenem 
pa s temi informacijami promet usmerja na parkirišča zunaj 
središča Bleda, so sporočili z občine. Ta čas so z omenjenim 
sistemom že opremili parkirišči pri vrtcu in osnovni šoli, v 
prihodnje imajo v načrtu še parkirišča pod Krimom in nasproti 
Ledene dvorane, poleg tega pa še parkirišča za avtobuse in 
avtodome na Selišah. »Sistem deluje preko talnih zank, ki 
so vgrajene v tla parkirišča ter zaznavajo vozila na vhodu in 
izhodu,« so pojasnili na občini. Za sistem štetja prometa na 
dveh lokacijah in prikazovalnike so odšteli 24 tisoč evrov, v 
sklopu ureditve severne razbremenilne ceste pa so zamenja-
li tudi turistično signalizacijo ob obvoznici in na Ljubljanski 
cesti, kar je bilo vredno 17 tisoč evrov.  

Za lažje parkiranje na Bledu
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Marjana Ahačič

Radovljica – Bistra in živah-
na gospa, ki je v četrtek uživa-
la v vrvežu v svoji sobi doma 
za starejše občane, je bila ve-
sela voščil in obiska. Z župa-
nom sta poklepetala o časih, 
ko je skupaj z njegovo mamo 
delala kot medicinska sestra 
v zdravstvenem domu. Dru-
žilo ju je tudi to, da sta obe 
prihajali z Dolenjskega; Al-
bina Žilič se je namreč ro-
dila na Velikem Mlačevem 
pri Grosupljem. V Ljubljani 

je kasneje končala meščan-
sko šolo in želela postati uči-
teljica, a se je nato po spletu 
okoliščin vpisala na šolo za 
medicinske sestre, zaščitne 
sestre so jim rekli takrat.

V začetku druge svetovne 
vojne je bila razporejena na 
delo v Stari trg pri Ložu, kjer 
je spoznala svojega moža, 
ki je tam takrat že delal kot 
zdravnik. Po vojni sta se po-
ročila in se nato nekajkrat se-
lila po različnih krajih nek-
danje države. Doktor Marjan 
Žilič je bil nekaj časa vodja 

bolnišnice za vojne ujetni-
ke v Škofji Loki, več let sta 
bila v Karlovcu in Pulju, leta 
1956 pa sta prišla v Radovlji-
co, kjer sta si zgradila hišo.

Tu se je Albina Žilič spet 
zaposlila, najprej v laborato-
riju, nato v ambulanti za me-
dicino dela, kjer je opravljala 
tudi preglede sluha. Soprog 
ji je pred desetimi leti umrl, 
sama pa je še v visoki staros-
ti živela aktivno in pestro 
življenje. Zdaj zanjo skrbi-
jo v domu, kjer jo vsak dan 
obiskuje sin Andrej. Gospa 
ponosno pravi, da ji glava še 
odlično dela, nekaj težav ima 
zaradi poškodb, ki so posle-
dice padcev, le s hojo in tudi 
vidi bolj sabo. »O, oči sem 

pa v svojem dolgem življe-
nju dodobra izrabila,« je po-
vedala županu in drugim, 
ki so jo ob njegovem obisku 
prišli pozdravit: v. d. direk-
torja doma Alen Gril, glav-
na medicinska sestra Tanja 
Pristavec, socialna delavka 
Marjeta Godnič, predsednik 
radovljiškega društva upo-
kojencev Peter Ravnihar ter 
v zadnjih letih tesna prijate-
ljica Albine Žilič Marija Jarc, 
prav tako nekdanja medicin-
ska sestra, zdaj pa prosto-
voljka, ki gospe Žilič z obi-
ski krajša čas v domu.

Danes bo slavljenka rojstni 
dan praznovala s torto, ki ji jo 
pripravljajo v domu, in seve-
da v krogu svoje družine.

Praznovala stoti rojstni dan
V torek je svoj stoti rojstni dan praznovala gospa Albina Žilič iz Radovljice. Nekdanja medicinska sestra, 
soproga znanega radovljiškega zdravnika, zadnji dve leti živi v Domu dr. Janka Benedika, kjer jo je 
včeraj obiskal in ji vošči tudi župan Radovljice Ciril Globočnik.

Gospa Albina Žilič je v torek praznovala stoti rojstni dan.  

Že včeraj je slavljenki s šopkom rož voščil župan Ciril 
Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Ljubljana – Sindikat delav-
cev prometa in zvez pri Pošti 
Slovenije in Sindikat po-
štnih delavcev sta včeraj na-
povedala stavko za 19. febru-
ar, če do tedaj ne bodo skle-
nili dogovora z vodstvom 
družbe, kar je še vedno v in-
teresu obeh strani, je poro-
čal STA. Glavna zahteva sin-
dikatov je razbremenitev za-
poslenih v prometu, šele 
nato pridejo na vrsto zahte-
ve po večjih plačah in druge 
materialne zahteve. V pri-
meru stavke bo v njej sode-
lovalo okoli štiri tisoč delav-
cev v prometu oz. dve tretji-
ni vseh zaposlenih.

Po besedah Saške Kumer 
iz Sindikata delavcev prome-
ta in zvez je glavna težava po-
manjkanje kadrov in posle-
dično velika obremenjenost 
poštarjev, ki so samo lani 
opravili skupno 133 tisoč ur 

viška. Od vodstva zato zah-
tevajo, da zagotovi zadostno 
število zaposlenih. Predse-
dnik Sindikata poštnih de-
lavcev Saša Gržinič je ob tem 
opozoril, da so zahteve drža-
ve kot lastnice družbe po na-
črtovanem donosu takšne, 
da bi v primeru zgolj zviša-
nja plač bila obremenitev za-
poslenih ter pritisk nanje še 
večja, to pa bi vodilo v še več 
bolniških odsotnosti in od-
povedi.  

Vodja pogajalske skupi-
ne Pošte Slovenije Karmen 
Lebe Grajf je povedala, da se 
pogajanja nadaljujejo zelo 
intenzivno. V primeru stav-
ke je treba upoštevati zakon 
o poštnih storitvah, po ka-
terem mora Pošta Sloveni-
je zagotavljati dostavo po-
štnih pošiljk, je opozorila. 
Vodstvo se sicer s sindika-
toma dogovarja, da bi poštni 
promet tudi med stavko po-
tekal čim manj moteno.

Stavkali bodo 19. februarja


