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AKTUALNO

Gripa še ni rekla  
zadnje besede
V gorenjskih bolnišnicah še vedno 
veljajo omejitve obiskov zaradi gri-
pe in drugih virusnih obolenj. V 
domovih starejših so sprejeli po-
trebne preventivne ukrepe. So se 
pa z gripo spopadli v Domu starej-
ših občanov v Naklem.
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KMETIJSTVO

Začenja se  
subvencijska kampanja
V ponedeljek, 25. februarja, se bo 
začela kampanja za elektronsko 
oddajo zbirnih vlog za kmetijska 
plačila. Kampanja bo trajala do 6. 
maja, v zamudnem roku pa do 31. 
maja. Letos pri ukrepih kmetijske 
politike ni večjih novosti.
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KRONIKA

So ribiči lovili  
vidro ali mačke?
V ribogojnici Ribiške družine Bled 
so odkrili past, ki je bila po ugoto-
vitvah inšpektorja namenjena od-
lovu zaščitene vidre. Ribiči pa trdi-
jo, da vidre tam še niso videli in da 
so v past doslej ujeli le mačke.
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GG+

Domačiji vdahnili 
novo življenje
Ob zaključku evropskega leta kul-
turne dediščine so podelili prizna-
nja lastnikom objektov kulturne 
dediščine za kakovostno izvedeno 
prenovo. Med dobitniki priznanj je 
tudi Slavica Peternel, lastnica Vr-
banove domačije iz Brodov.
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VREME

Danes bo delno jasno s 
spremenljivo oblačnostjo. 
Jutri bo precej jasno in 
hladneje, pihal bo sever-
nik. V nedeljo bo sončno.

–6/5 °C
jutri: precej jasno

080 23 23 jelovica-hise.si/projekt-belca.html

Paketna rešitev
NIZKOENERGIJSKA
HIŠA + PARCELA

Na voljo le še dve parceli!

Vse na enem mestu v naselju Belca.
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Mateja Rant

Gorenja vas – S simbolič-
nim prerezom traku sta žu-
pan občine Gorenja vas - Po-
ljane Milan Čadež in ravna-
telj OŠ Ivana Tavčarja Izi-
dor Selak predala v upora-
bo novo športno dvorano, 
gradnjo katere so zastavili 
na prvi pomladni dan pred 
dvema letoma. Sočasno so 
uredili tudi novo kotlovnico 
na lesne sekance za osnov-
no šolo in dvorano, ki je za-
čela obratovati že jeseni, na 
začetku kurilne sezone. Ce-
lotna investicija v športni 
kompleks, ki obsega sodob-
no opremljeno dvorano z 

novimi zunanjimi športni-
mi in parkirnimi površina-
mi ter novo kotlovnico, je 
znašala dobre štiri milijo-
ne evrov, od česar je pol mi-
lijona evrov prispeval Eko 
sklad, so pojasnili na občini.

Nova športna dvorana 
predstavlja veliko pridobi-
tev predvsem za okrog pet-
sto učencev tamkajšnje šole, 
ki so prej telovadili v skoraj 
pol stoletja stari dotrajani 
telovadnici. Prejšnja dvora-
na je bila tudi občutno pre-
majhna, zato so telovadili 
tudi v učilnicah, na hodni-
kih in v šolski avli. Osnovna 
šola Ivana Tavčarja v Gorenji 
vasi bo dvorano za potrebe 

športne vzgoje uporabljala 
do 16. ure, potem pa bo na 
voljo za rekreativne in druge 
športne aktivnosti ter prire-
ditve. Z izgradnjo nove špor-
tne dvorane so v Gorenji vasi 
pridobili sodoben in ener-
getsko varčen športni objekt 
s kar 1800 kvadratnimi me-
tri uporabne površine, ki jo 
bo mogoče pregraditi na tri 
ločene igralne površine, in 
tristo sedeži na tribunah. Ob 
dvorani so zgradili tudi novo 
parkirišče in zunanje igri-
šče s tekaškimi stezami, ki 
ga učenci prav tako že upo-
rabljajo, saj je bilo uporabno 
dovoljenje za celoten kom-
pleks izdano konec januarja.

Razveselili so se nove telovadnice
Učenci Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas so v ponedeljek začeli 
uporabljati novo športno dvorano ob tamkajšnji šoli, uradno odprtje bo maja.

V ponedeljek so gorenjevaški učenci prvič telovadili v novi športni dvorani. / Foto: arhiv občine

Simon Šubic

Naklo – Gradbeništvo se po 
zlomu največjih gradbenih 
družb med zadnjo gospodar-
sko krizo ponovno postav lja 
na noge, k čemur so pripo-
mogli tudi številni novi grad-
beni projekti. A tako kot v 
ostalem gospodarstvu si tudi 
v gradbenih podjetjih belijo 
glave ob vprašanju, kako za-
gotoviti zadosti delovne sile 
in še zlasti usposobljenega 
kadra. Glede na to, da so na-
povedi zaposlovanja v grad-
beništvu ugodne in da bodo 
kadri v gradbeništvu še nekaj 
časa zelo iskani, je ena od re-
šitev v zaposlovanju (in tudi 
izobraževanju) tujcev. 

Dela dovolj, kadra premalo
Slovensko gradbeništvo je po gospodarski krizi okrevalo, a ima velike težave s pomanjkanjem kadra. 
Za nameček v gradbeništvu napovedujejo še najvišjo rast zaposlovanja med vsemi panogami.

V slovenskem gradbeništvu za prvo polovico leta 2019 napovedujejo skoraj osemodstotno 
rast zaposlenosti. / Foto: Gorazd Kavčič 412. stran

Priloge: jeseniške novice
 deželne novice 
 kranjske novice
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ PRESIČNIK z Zg. Jezerskega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Z Jokerjem do dvajset tisoč evrov

Novi kviz Joker, ki na TV SLO 1 prihaja v soboto, 23. februarja, 
ob 20. uri, prinaša uro in pol napete igre čustev, vzponov in 
padcev. Vsako soboto zvečer vas bo skozi kviz popeljal priljub-
ljeni televizijski voditelj Mario Galunič, ki se nove voditeljske 
vloge že veseli. Joker je televizijski kviz znanja, v katerem mora 
tekmovalec odgovoriti na deset vprašanj, pri vsakem ima na 
voljo štiri možne odgovore, a le eden od njih je pravilen. Tek-
movalec mora odgovoriti na vsa vprašanja in šele po zadnjem, 
desetem vprašanju dobi nagrado. Za pomoč ima tekmovalec 
na voljo sedem jokerjev. Vsak joker omogoča tekmovalcu, da 
odstrani enega od napačnih odgovorov. Pri vsakem pravilnem 
odgovoru se tekmovalec povzpne za eno stopnjo na denarni 
lestvici, ki je sestavljena takole: 0, 200, 500, 1.000, 3.000, 
7.000 in 20.000 evrov.

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
nahrbtnik z vrvico. Nagradno vprašanje: Kdo je voditelj novega 
kviza? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 4. 
marca, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Otroška predstava Muca Maca in maček Muri

V soboto, 9. marca 2019, ob 10. uri si v kulturnem domu v 
Radomljah lahko ogledate prelepo otroško predstavo Muca 
Maca in maček Muri. Muca Maca je zelo elegantna muca – 
gracioza med mucami. Ko se nekega dne vrne s potovanja, jo 
v njeni klobučarni čaka neprijetno presenečenje: klobučarna 
je čisto prašna in klobuki so razmetani povsod naokoli. Le 
kdo je nepridiprav, ki je z mačjimi tacami stikal po njej? Na 
pomoč ji priskočijo otroci in na koncu jih čaka presenečenje, 
saj klobučarna praznuje svoj prvi rojstni dan. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici 
za otroško predstavo Muca Maca in maček Muri. Nagradno 
vprašanje: Kako je ime mačku, ki nastopa v predstavi? Od-
govore s svojimi podatki pošljite do torka, 5. marca 2019, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Jože Košnjek

Ljubljana – Včeraj začeto zbo-
rovanje 190 škofov iz vsega 
sveta v Vatikanu na temo ni-
čelne tolerance do spolnih 
zlorab otrok znotraj Cerkve 
in tudi zunaj nje je tudi v Slo-
veniji to nečedno in tudi za 
Cerkev obremenjujoče pro-
blematiko potisnilo v prvi 
plan. Vatikanski dogodek je 
še odmevnejši tudi zato, ker 
je papež Frančišek nagnal iz 
duhovniškega stanu 88-le-
tnega washingtonskega kar-
dinala Theodorja McCari-
ccka, ki je med drugim leta 
1971 spolno zlorabljal 16-le-
tnega ministranta. Prav tako 
je tudi uradni Vatikan priz-
nal obstoj tajnega dokumen-
ta o ravnanju duhovnikov, ki 
so prelomili celibat in ima-
jo otroke. Dokument naj bi 
v prvi vrsti služil zaščiti teh 
otrok, očete iz duhovniških 
vrst pa »prosi«, naj zapus-
tijo duhovniški poklic in 
prevzamejo starševsko od-
govornost. 

Slovenska škofovska kon-
ferenca je v torek sporočila, 
da je Katoliška cerkev spre-
jela številne ukrepe za zašči-
to otrok pred spolnimi zlora-
bami. Vse primere spolnega 
nasilja obsojajo in jih obža-
lujejo, zaradi ravnanja neka-
terih posameznikov, moš-
kih klerikov, pa je popače-
na podoba celotne Cerkve. 
Slovenska škofovska kon-
ferenca v izjavi poudarja, 
da je že marca leta 2006 
sprejela smernice za ravna-
nje v primerih spolnih zlo-
rab mladoletnih oseb s stra-
ni klerikov, članov redovnih 

skupnosti in drugih cerkve-
nih delavcev. Z njimi je bila 
postavljena pravna podla-
ga za ukrepanje. Leta 2013 
je začela delovati tudi po-
sebna spletna stran. Po po-
datkih škofovske konferen-
ce je ekspertna skupina leta 
2014 obravnavala dva pri-
mera spolne zlorabe, leta 
2015 enega, leta 2016 nobe-
nega in leta 2017 dva. Doslej 

je ekspertna skupina preje-
la 15 prijav spolnih zlorab v 
Cerkvi, od katerih je tri za-
vrnila kot neutemeljene, 12 
pa jih je obravnavala. Štirje 
naj bi se zgodili v ljubljanski 
nadškofiji, po dva v koprski, 
mariborski in novomeški 
škofiji, po eden pa v celjski 
in murskosoboški škofiji. 

Skoraj istočasno pa je na-
govorila javnost Civilna 

iniciativa za boj proti spol-
nim zlorabam v Katoli-
ški cerkvi na Slovenskem 
z imenom Dovolj.je. Inici-
ativa združuje dejavne ka-
toličane različnih poklicev, 
tudi duhovnike, ki terjajo 
od Cerkve popolno zašči-
to žrtev in ničelno toleran-
co do teh dejanj. V njej so 
prepričani, da Katoliška cer-
kev na Slovenskem naredi 
premalo za zaščito žrtev in 
da zoper storilce ne ukrepa 
konkretneje, hitreje in od-
ločneje. Tako bi morala v 
primeru suma spolne zlo-
rabe s strani pastoralnega 
delavca tega takoj odstra-
niti z vseh položajev. Tudi 
smernic za ravnanje v pri-
meru zlorab, dopolnjene 
leta 2014, slovenska Katoli-
ška cerkev po mnenju inici-
ative ne izvaja v celoti. 

Spolne zlorabe otrok 
bremenijo Cerkev
V Vatikanu se je začelo škofovsko srečanje o preprečevanju spolnih zlorab otrok, ta tema pa je stopila 
v ospredje tudi v Sloveniji.

Zaradi spolnih zlorab posameznikov je omadeževana in popačena celotna podoba Cerkve, 
sporoča Slovenska škofovska konferenca. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenska škofovska konferenca je na seji 24. 
septembra lani sprejela navodilo o prepovedi 
opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo. 
V navodilu je tudi zapisano, da verski uslužbenec 
nikoli ne sme biti sam z mladoletno osebo v stavbi, 
prostoru, vozilu ali na kateremkoli drugem kraju, ki 
se uporablja za versko dejavnost. Za uresničevanje 
tega sklepa je zadolžen verski uslužbenec, tudi piše v 
navodilu.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 19. februarja 2019, prejme 
dve vstopnici za koncert skupine Zmelkoow v kranjskem Klu-
baru Jože Jeram iz Kranja. Nagrajencu čestitamo!

Cveto Zaplotnik

Kranj – Svet Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije je na 
torkovi seji sprejel sklep 
o uskladitvi pokojnin, do-
datka za pomoč in postrež-
bo ter invalidnin z lansko 
rastjo povprečne bruto pla-
če in rastjo cen življenjskih 
potrebščin. Po izračunu, 
pri katerem so glede na za-
konske določbe upošteva-
li 60 odstotkov lanske ras-
ti povprečne bruto plače in 

40 odstotkov lanske rasti 
cen življenjskih potrebščin, 
se bodo pokojnine in drugi 
prejemki zvišali za 2,7 od-
stotka. Uskladitev velja od 
letošnjega 1. januarja da-
lje, tako da bodo upokojen-
ci ta mesec poleg višje po-
kojnine prejeli še razliko za 
januar. 

Za enak odstotek kot po-
kojnine so zvišali tudi do-
datek za pomoč in postrež-
bo in invalidnine za telesne 
okvare, ki so jih v nespreme-
njenem znesku izplačevali 

od leta 2013 dalje. Dodatek 
za pomoč in postrežbo za 
opravljanje večine osnov-
nih življenjskih potreb ter 
za slabovidne osebe od 1. ja-
nuarja znaša 150 evrov, za 
opravljanje vseh osnovnih 
življenjskih potreb ter za 
slepe in negibne 300 evrov, 
za tiste, ki potrebujejo 24-
urni nadzor svojcev in ob-
vezno strokovno pomoč za 
stalno izvajanje zdravstve-
ne nege, pa 430,19 evra. In-
validnine za telesne okva-
re, ki so posledice poškodbe 

pri delu ali poklicne bolez-
ni, po novem znašajo odvis-
no od stopnje telesne okva-
re od 42,58 do 102,17 evra, 
za telesne okvare, ki so pos-
ledica bolezni ali poškodbe 
izven dela, pa od 29,80 do 
71,52 evra na mesec.

Poleg redne uskladitve je 
letos predvidena še izredna 
uskladitev, pri kateri naj bi 
pokojnine uskladili glede na 
lansko gospodarsko rast. Po 
napovedi vlade naj bi se po-
kojnine takrat zvišale še za 
1,5 odstotka.  

Višje pokojnine, višji dodatek
Pokojnine, dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnine bodo višji za 2,7 odstotka.
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V ponedeljek se je Pošta 
Slovenije vendarle po-
godila z reprezenta-

tivnima sindikatoma in pod-
pisala dogovor za izboljšanje 
pogojev dela in materialnega 
položaja zaposlenih, kar je 
privedlo tudi k odpovedi na-
povedane stavke. V sindikatih 
morajo biti z doseženim zado-
voljni, ne nazadnje tudi sami 
priznavajo, da jim je delodaja-
lec prisluhnil v večini stavkov-
nih zahtev. Najbrž so se vsaj 
oddahnili tudi na delodajalski 
strani, saj so se izognili sploh 
prvi stavki poštarjev v zgodo-
vini. Toda, ali je bil v ponede-
ljek tudi pravi čas za odpiranje 
šampanjcev? 

Glavna razloga za stavko 
sta bila preobremenjenost in 
posledična iztrošenost poštnih 
delavcev, ki se ob tem pritožu-
jejo še zaradi slabih plač. Da so 
trenutni delovni pogoji v Pošti 
Slovenije res slabi, dokazuje že 
podatek sindikatov, da je druž-
bo, ki ima okoli 5800 zaposle-
nih, med poletjem 2017 in pole-
tjem 2018 zapustilo okoli tisoč 
delavcev. Ravno toliko so jih si-
cer tudi na novo zaposlili, a kaj 
ko je kar štirideset odstotkov 
prišlekov službo pustilo prej kot 
v enem letu. V sindikalnih cen-
tralah zdaj upajo, da se bodo 
zaradi sklenjenega dogovora 
delovni pogoji in materialni 
položaj poštnih delavcev toli-
ko popravili, da bodo postale 
službe pismonoš in delavk na 
poštnih okencih privlačnejše. 
Med dogovorjenimi ukrepi so 
namreč med drugim tudi po-

večanje števila zaposlenih (za 
približno 190) in nadomeščanj 
odsotnih delavcev ter zvišanje 
plačila nadur. A šele čas bo po-
kazal, ali so njihova pričako-
vanja pravilna. Ne nazadnje je 
bilo povedano, da bodo ukrepe 
postopoma uvajali v naslednjih 
dveh letih. Ne mudi se jim torej 
še odpirati šampanjca ... 

Ponedeljkov sporazum naj 
bi bil vreden okoli osem mili-
jonov evrov, torej se bo za to-
liko znižala tudi donosnost 
družbe. Država oz. SDH kot 
upravljavec njenih kapitalskih 
naložb od Pošte Slovenije men-
da za letos pričakuje dvanajst 
milijonov evrov dobička, ki naj 
bi zdaj zaradi stavkovnega 
sporazuma znašal le od štiri 
do šest milijonov evrov. »Za 
poslovne odločitve, kamor sodi 
tudi s sindikatoma sklenjeni 
dogovor, je odgovorna uprava 
družbe,« sporoča vodstvo SD-
H-ja, ki se je ta teden menda 
že sestalo z vodilnimi v Pošti. 
Šampanjca verjetno na tem 
sestanku niso pili ... 

Kaj pa mi, uporabniki po-
štnih storitev? Znano je, da je 
Pošta v zadnjih letih stroške 
klestila tudi z ukinitvijo sobot-
ne dostave pošiljk, sobotnega 
delovnega časa na manjših 
poštah in celo poštnih poslo-
valnic v manjših krajih. Ne bi 
nas presenetilo, če se bodo zdaj 
v iskanju prihrankov lotili še 
dodatnega nižanja nivoja (in 
podražitve) poštnih storitev ter 
krčenja mreže poštnih poslo-
valnic. Šampanjec? Pustimo 
ga raje še nekaj časa na ledu ...

Ni še čas za šampanjec

KOMENTAR
Simon Šubic

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Ta teden je Evropski 
parlament objavil prvi na
bor projekcij parlamentarne 
dvorane v naslednjem skli
cu glede na podatke nacio
nalnih javnomnenjskih raz
iskav, opravljenih v začetku 
februarja 2019. Izvedli so 
jih inštituti za javnomnenj
ske raziskave v državah čla
nicah, v imenu Evropskega 
parlamenta pa jih je zbral 
Kantar public. Glede na pro
jekcije volilnih preferenc bo 
naslednji sklic parlamen
ta odražal bolj razdrobljeno 
politično pokrajino kot ka
darkoli prej. Največ podpore 
trenutno uživa desnosredin
ska Evropska ljudska stran
ka (EPP), ki naj bi dobila ne
kaj manj kot 26 odstotkov 

vseh sedežev (na prejšnjih 
volitvah pred petimi leti so 
jih prejeli okrog trideset od
stotkov), dobrih 19 odstot
kov sedežev bi pripadlo soci
aldemokratom (S&D), ki so 
leta 2014 dobili dobro četrti
no sedežev. Na tretjem mes
tu so liberalci (Alde) z enaj
stimi odstotki (na prejšnjih 
volitvah so dobili okoli de
vet odstotkov sedežev), sle
di skupina desnih in evro
skeptičnih strank, Evropa 
narodov in svobode (ENF), 
ki združuje stranke, kot sta 
Liga italijanskega notranje
ga ministra Mattea Salvini
ja in stranka francoske de
sničarke Marine Le Pen. Tej 
se po prvih projekcijah obe
ta največje izboljšanje in naj 
bi dobila 8,4 odstotka vseh 
sedežev. Sedem odstotkov 

sedežev naj bi dobili zmer
ni evroskeptiki Evropski 
konservativci in reformisti 
(ECR), kar je slabše kot leta 
2014, prav tako bi izgubili 
Levica in Zeleni.  

Projekcije za Slovenijo po 
prvih meritvah kažejo, da bi 
največ glasov prejeli stran
ki SDS in LMŠ, prva 26,6 
odstotka in druga odstotek 
manj, obe pa bi si tako zago
tovili po tri mesta v Evrop
skem parlamentu. Po ene
ga pa bi dobila še Levica in 
SD. Parlament bo objavljal 
posodobljene projekcije vsa
ka dva tedna do konca aprila, 
maja pa vsak teden. Dne 26. 
maja bodo ob 18. uri objavlje
ni prvi rezultati vzporednih 
volitev za tiste države, ki jih 
bodo izvedle in v katerih se 
bo glasovanje zaključilo.

Ta teden so svoje kandida
te za evropske poslance na 
predsedstvu stranke potr
dili in javnosti predstavili v 
stranki SD. Nosilka liste bo 
dosedanja evropska poslan
ka Tanja Fajon, poleg nje pa 
še Matjaž Nemec, Dominika 
Švarc Pipan, Milan Brglez, 
Neva Grašič, Franc Hoče
var, Ljubica Jelušič in Ale
ksander Jevšek. Svojo kandi
daturo za evropsko poslanko 
je objavila tudi Urša Zgoj
znik, predsednica okoljske 
nevladne organizacije Eko
logi brez meja, Slovenka 
leta 2018 in nosilka liste Po
vežimo se, ki jo sestavljajo 
Piratska stranka, SMS Ze
leni, Delavska stranka, So
lidarnost, Lista kolesarjev in 
pešcev, Odprto Celje, Zavod 
Up in civilna iniciativa LF.

Kandidature za evropske volitve
Prve projekcije, kako naj bi bil sestavljen Evropski parlament po volitvah, ki bodo maja letos. 
Kandidatno listo so ta teden predstavili v SD, nestrankarsko kandidira tudi okoljska aktivistka.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Pred dvema ted
noma je bil prvič v sezoni 
zaznan rahel upad incidenč
ne stopnje obolevnosti za 
gripo, je sporočila Kristina 
Orožen, dr. med., specialist
ka za javno zdravje pri Naci
onalnem inštitutu za javno 
zdravje (NIJZ). »Manj gripe 
v primerjavi s prejšnjimi te
dni je bilo pri otrocih, mlaj
ših od 14 let, pri odraslih in 
starejših je pojavnost ostala 
enaka oziroma se je celo ne
koliko zvišala. Prejšnji teden 
je bil nato ponovno zaznan 
zmeren porast gripi podob
nih bolezni, predvsem med 
predšolskimi otroki. Vse to 
je pričakovano, pomeni, da 
je sezona gripe v teku,« je 
pojasnila Orožnova in do
dala, da Gorenjska po sto
pnji obolevnosti ne odstopa 
bistveno od preostale Slove
nije.

Klinika Golnik je še na
prej zaprta za obiskovalce. 
V Splošni bolnišnici Jeseni
ce so še naprej obiski v celoti 
prepovedani na internem in 
kirurškem oddelku, na pe
diatričnem oddelku je dovo
ljena prisotnost enega zdra
vega starša ali skrbnika, na 
ginekološkoporodniškemu 
oddelku pa je dovoljen obisk 
zdravega partnerja. Ome
jitve obiskov na eno zdravo 
odraslo osebo na dan veljajo 
tudi v Bolnišnici za gineko
logijo in porodništvo Kranj. 

V Domu starejših obča
nov Naklo so se z gripo za
čeli spopadati 8. februarja 
ponoči, ko so začeli obole
vati prvi stanovalci. »Zjutraj 
smo morali poklicati ambu
lanto nujne medicinske po
moči zaradi slabega zdra
vstvenega stanja osmih sta
novalcev. Kasneje je zbolelo 
še 14 stanovalcev. Štiri sta
novalce smo napotili v Kli
niko Golnik zaradi poslab
šanja stanja,« je poveda
la Andreja Valant, direk
torica Doma upokojencev 
Preddvor, ki vodi tudi dom 
v Naklem. Zaradi poveča
nega števila respiratornih 
obolenj so sprva dom zapr
li, od 13. februarja so obiski 
omejeni na zdravo osebo, 

poostreni so tudi higienski 
ukrepi. Po priporočilih 
NIJZ bodo ukrepi pravilo
ma veljali do 23. februarja, 
če do takrat ne bo nobenega 
novega primera. Pa je obo
lenj več kot lani? »Glede na 
dejstvo, da se je letos cepilo 
23 stanovalcev, je pojav gri
pe izjemen, saj lani nismo 
imeli potrjene gripe,« je po
jasnila Valantova. V Domu 
starejših občanov Preddvor 
gripe še niso imeli, so pa iz
dali priporočilo, da na obi
ske hodijo zdravi in se upo
števajo higienski ukrepi raz
kuževanja rok. »Zaradi var
nosti pred prenosom viru
sa gripe smo omejili tudi 
zunanje prireditve. Priredi
tve in aktivnosti znotraj pa 

potekajo po programu,« je 
še dejala Valantova.

V Domu Petra Uzarja Tr
žič in Domu upokojencev 
Kranj gripe še niso zazna
li, so pa prav tako poudarili 
pomen preventivnih in hi
gienskih ukrepov ter bolj
šo precepljenost stanoval
cev. Direktorica kranjske
ga doma mag. Zvonka Ho
čevar je pohvalila tudi od
govorno vedenje obiskoval
cev. V Domu upokojencev 
dr. Franceta Bergelja Jeseni
ce so obiski omejeni na eno 
zdravo odraslo osebo za de
set minut na dan, za ukrep 
so se pred časom odločili za
radi pojava rotavirusa, ohra
nili pa so ga preventivno, da 
bi se ognili gripi.

Gripa ni rekla zadnje besede
V gorenjskih bolnišnicah še vedno veljajo omejitve obiskov zaradi gripe in drugih virusnih obolenj.  
V domovih starejših so sprejeli potrebne preventivne ukrepe, poudarili tudi pomen precepljenosti.  
So se pa z gripo spopadli v Domu starejših občanov v Naklem.

Zaradi povečanega števila respiratornih obolenj so sprva Dom starejših občanov v Naklem 
zaprli, od 13. februarja so obiski omejeni na zdravo osebo, poostreni so higienski ukrepi. 
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 Občina Šenčur
 Kranjska cesta 11
 4208 Šenčur 

OBVESTILO O JAVNEM  RAZPISU ZA  ZBIRANJE  
PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE  

ŠENČUR ZA LETO 2019
Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Občine Šenčur www.
sencur.si. objavljen razpis za zbiranje predlogov za podelitev 
priznanj Občine Šenčur za leto 2019.

Pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj so opisani v 
objavljenem razpisu na oglasni deski in na spletnih straneh Ob-
čine Šenčur. 

Predlagatelji morajo svoje pobude pisno posredovati do 22. 
marca 2019 do 12. ure na naslov: Občina Šenčur, Kranjska 11, 
4208 Šenčur s pripisom »PRIZNANJA OBČINE ŠENČUR 2019«.

Datum: 22. 2. 2019
Štev.: 032-00026/2018-10 Župan 
 Ciril Kozjek
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Gorenjski glas in Pekarstvo Orehek poklanjata prvim 
500 naročnikom Gorenjskega glasa krof in kavico. Vabljeni  
na pustni torek, 5. marca, med 10. in 14. uro v sprejemno  
pisarno  Gorenjskega glasa,  Nazorjeva cesta 1, Kranj.

Kdor prej pride,  
prej melje!

Pustni torek  
na Gorenjskem glasu

Mateja Rant

Gorje – Gorjanski občin-
ski svetniki na konstitutiv-
ni seji decembra lani zaradi 
pritožbe glede stalnega biva-
lišča niso potrdili svetniške-
ga mandata Anji Bunderla, 
zato se je pritožila na uprav-
no sodišče. Na podlagi ugo-
tovljenih pomanjkljivosti je 
upravno sodišče odpravilo 
sklep občinskega sveta in ji 
kar samo potrdilo mandat. S 
tem so se na zadnji seji, ki je 
pritegnila veliko zanimanje 
javnosti, seznanili tudi osta-
li svetniki, a Anja Bunderla 
kljub temu še ni zadovoljna. 
Kot je opozorila, ni mogla 
sodelovati na dveh preteklih 
sejah občinskega sveta, zato 
dvomi o zakonitosti spreje-
tih sklepov na teh sejah.

Na zadnji seji je tako zah-
tevala tudi ponovno vzpo-
stavitev komisije za man-
datna vprašanja, volitve in 
imenovanja, v kateri ta čas 
nima možnosti sodelovati, 

prav tako je niso imenovali v 
noben občinski odbor. Zato 
županu in svetnikom očita 
nedemokratično delovanje, 
županu pa tudi neracional-
no trošenje občinskega de-
narja, ker se je kot zakoni-
ti zastopnik Občine Gorje 
pritožil na sodbo upravnega 
sodišča, čeprav je bilo v njej 

jasno zapisano, da pritožba 
zoper to sodbo ni dovoljena, 
je opozorila Anja Bunderla. 
»Ali boste za to zmoto od-
govarjali z lastnim denar-
jem ali jo bodo morali pla-
čati občani?« se je ob tem 
vprašala. Po njenih podat-
kih naj bi za sodne stroške 
v njenem primeru občina 

samo v februarju plačala več 
kot 1300 evrov. Župan Pe-
ter Torkar je ob tem zatrdil, 
da sodbo upravnega sodi-
šča spoštujejo, kar po njego-
vem dokazuje tudi to, da so 
jo na dnevni red seje uvrstili 
kot prvo točko, na vsa ostala 
njena vprašanja pa je oblju-
bil pisni odgovor.

Očitki o nedemokratičnosti
Na sredini seji občinskega sveta v Gorjah so se svetniki seznanili tudi s pravnomočno sodbo upravnega 
sodišča, ki je ugodilo pritožbi Anje Bunderla in ji potrdilo mandat članice občinskega sveta.

Zadnja seja občinskega sveta je pritegnila veliko zanimanje javnosti.

Andraž Sodja

Uskovnica – Pobudo za pod-
pis pogodbe o sodelovanju, 
ki je nastala na temelju sku-
pnega dela alpinističnega 
odseka, je dal alpinist Lojze 
Budkovič, sprejela pa sta jo 
tudi predsednik Planinske-
ga društva Srednja vas Ja-
kob Zupanc in predsedni-
ca Planinskega društva Bo-
hinjska Bistrica Anka Medja. 
Po besedah Lojzeta Budkovi-
ča je Bohinj v preteklosti že 
imel enotno planinsko dru-
štvo, podružnico slovenske-
ga planinskega društva, ki je 
bila ustanovljena 1931. leta. 
»Po vojni je prišlo do nekih 
trenj in je društvo razpadlo 
na dva dela. Že leta 1977 so 
nastale nove pobude, tak-
rat smo združili alpinistični 
sekciji obeh društev in mla-
dinska odseka. Naša vizija je 
bila, da po štiridesetih letih 
pride do podpisa tega mem-
oranduma, da moči združi-
mo in skupaj ohranjamo pla-
ninsko izročilo.« Po besedah 
predsednika PD Srednja vas 
Jakoba Zupanca so se s pod-
pisom sporazuma zavezali k 
sodelovanju, ki je do sedaj te-
meljilo na ustnih dogovorih, 
zdaj pa ga še razširjajo. Oce-
njuje, da bodo v enem letu 

imeli pet skupnih odsekov, 
kar pomeni, da bodo isti ljud-
je na enem mestu delali za 
isto stvar, za bohinjsko pla-
ninstvo. S tem se strinja tudi 
predsednica PD Bohinjska 
Bistrica Anka Medja. »Trudi-
li smo se za sodelovanje, am-
pak to ni bilo nikjer formal-
no urejeno, dve leti smo prip-
ravljali ta korak in zelo smo 
zadovoljni, da nam je uspe-
lo. Pravi Bohinjci pravijo, de-
lajmo spet skupaj. Bohinj je 
eden in vedno se mi je zdelo 
nerazumljivo, da je več dru-
štev, a pomembno je, da dela-
mo skupaj v dobro Bohinja.«

Dogovor je nastal pod 
pokroviteljstvom Planin-
ske zveze Slovenije, ki jo 
je zastopal podpredsednik 
Martin Šolar, ki je ob tem 
poudaril pomen povezova-
nja. »Obe društvi sta moč-
ni, a skupaj zmoreta več. 
Zelo nas veseli to povezo-
vanje, ker zaradi parcial-
nih interesov nastajajo rav-
no obratni trendi – majhna 
društva, na tak način se sla-
bi tudi delovanje zveze. So-
delovanje društev pozd-
ravljamo in lahko rečem 
samo: bravo bohinjskim 
planincem.«

Zgodovinski dogovor
Predsednika planinskih društev Srednja vas in Bohinjska Bistrica sta na 
Uskovnici podpisala sporazum, s katerim sta formalizirala skupno delo 
odsekov in morda naredila tudi prvi korak k prihodnji združitvi društev.

Pogodbo sta podpisala predsednica PD Bohinjska 
Bistrica Anka Medja in predsednik PD Srednja vas Jakob 
Medja ob prisotnosti bohinjskega župana Jožeta Sodje in 
podpredsednika planinske zveze Martina Šolarja.

Vodice – Občinski svetniki so na zadnji seji dali soglasje k novim 
cenam storitve pomoči na domu, ki jo na območju občine izvaja 
Zavod za pomoč in nego na domu Comett oskrba. Po novem 
bo ekonomska cena za uro storitve od ponedeljka do sobote 
znašala 19,86 evra, ob nedeljah 27,26 evra ter ob praznikih in 
dela prostih dnevih 29,38 evra. Gre za približno štiriodstotno 
povišanje cene glede na prejšnje leto, kar je posledica odprave 
plačnih nesorazmerij, povišanja regresa in zavarovanja zaposle-
nih ter cene malice. Kljub temu bodo cene za uporabnike nižje 
kot lansko leto. Že lani je namreč občina povišala subvencijo s 
petdeset na šestdeset odstotkov, ob sprejemu tokratnega skle-
pa pa so svetniki potrdili še povišanje subvencije na sedemdeset 
odstotkov. Ura oskrbe med tednom bo tako uporabnike stala 
5,71 evra, ob nedeljah 7,93 evra, ob praznikih in dela prostih 
dnevih pa 8,57 evra. Pomoč na domu je sicer lani v povprečju 
uporabljalo 9,3 uporabnika, leta 2017 pa 6,2 uporabnika.

Dražja pomoč na domu, a ne za občane
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Svet zavoda Šolskega centra Škofja Loka na podlagi sklepa 
z dne 17. 10. 2018 razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE 
Višje strokovne šole, 

organizacijske enote Šolskega centra Škofja Loka

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati  
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju  
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 
46/16-ZOFVI-K in 25/17 – ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 10. 2019. Izbrani kandidat  
bo imenovan za dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat,  
ki v zavodu Šolski center Škofja Loka ni zaposlen za nedoločen 
čas, oz. zunanji kandidat, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena  
za določen čas, to je za trajanje mandata petih let. Delovno  
razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev  
pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici  
na naslov: Svet javnega zavoda Šolski center Škofja Loka, 
Podlubnik 1 b, 4220 Škofja Loka, s pripisom: »Razpis za  
ravnatelja/-ico Višje strokovne šole«.

Prijava mora vsebovati: 
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o veljavnem nazivu predavatelja višje šole,
–  dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju  

(najmanj 5 let),
–  potrdilo ministrstva za pravosodje, da niste bili pravnomoč-

no obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ne sme biti starejši od 30 dni, in

–  potrdilo sodišča, da niste bili pravnomočno obsojeni oziroma 
zoper vas ni bil uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje 
zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejši od 30 dni.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja organizacijske 
enote za mandatno obdobje in življenjepis. 

Kandidati posredujte tudi elektronski naslov za obveščanje 
med razpisnim postopkom in podajo morebitnega poziva za 
dopolnitev vloge.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem 
roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

An
ke

rs
t 

G
nb

R,
 E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

An
ke

rs
t 

G
nb

R,
 E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

V kampu Camping Reichmann, Hodiše / Keutschach 
v bližini Celovca, zaposlimo

kuharja m/ž (Koch)
Delo v restavraciji kampa poteka od maja do konca septembra. 

Po potrebi brezplačno bivanje in oskrba. Mesečna plača najmanj 
1.700,00 evrov neto, v primeru boljše kvalifikacije tudi več. 

2 čistilki m/ž (Reinigungsfrauen) 
Delo v kampu poteka od maja do konca septembra. Po potrebi 

brezplačno bivanje. Mesečna plača od 1.200,00 do 1.300,00 evrov neto. 

pomožnega kuharja m/ž (Beikoch)
Delo v restavraciji kampa poteka od maja do konca septembra. 

Po potrebi brezplačno bivanje.

Prosimo, javite se nam na
tel. 0043 664 143 0 437 - g. Hassler

ali po e-pošti na info@camping-reichmann.at
www.camping-reichmann.at

Za delo v naši mehanični delavnici v Feldkirchnu 
na avstrijskem Koroškem zaposlimo

avtomehanika m/ž
(KFZ-Mechaniker)

Pogoj je znanje nemščine. Delo za polni delovni 
čas, 38,5 ur na teden. Mesečna plača 2.500,00 

evrov bruto. 14 plač letno. V primeru boljše kva-
lifikacije in ustreznih delovnih izkušenj plačamo 

tudi več. Veselimo se vaše pisne vloge na

AUTO STRANIG GMBH
Industriestraße 16, A-9560 Feldkirchen i. K. 

oz. po e-pošti na autostranig@aon.at
Dodatne informacije: 0043 4276 3276

Jasna Paladin

Komenda – Številna podje-
tja iz Poslovne cone Komen-
da so na vodstvo družbe PC 
Komenda in občino dlje časa 
naslavljala pobude za uved-
bo avtobusne povezave s 
prestolnico, ki je z novim le-
tom nato tudi zaživela. A av-
tobusna linija družbe Arri-
va Ljubljana–Poslovna cona 
Komenda–Komenda, ki do 
prestolnice pelje po avtoce-
sti, za zdaj ni rentabilna.

»Glede na vztrajna pri-
govarjanja podjetij iz cone 
smo resnično pričakovali 
večje število potnikov, žal 
pa ugotavljamo, da se števil-
ni še niso pripravljeni odre-
či udobju vožnje z lastnimi 
avtomobili. V Poslovni coni 
Komenda je zaposlenih več 
kot dva tisoč ljudi, z avtobu-
som pa se jih na tej novi lini-
ji čez cel dan pelje manj kot 
sto. Z današnjo promocij-
sko vožnjo želimo zaposle-
nim v coni in občanom Ko-
mende poslati signal, da 
čim večkrat izkoristijo te vo-
žnje, saj bi jih v nasprotnem 
primeru Arriva lahko ukini-
la, kar pa ne bi bilo dobro, 
sploh ne glede na ves trud, 
ki smo ga vložili, da smo te 
linije vzpostavili,« pravi di-
rektor PC Komenda Matic 
Romšak.

Nekoliko razočaran nad 
številom uporabnikov te av-
tobusne linije je za zdaj tudi 
župan Slavko Poglajen, ki 
priznava, da so na občini raz-
mišljali tudi o uvedbi plačlji-
vih parkirišč v coni, kar bi 
morda spodbudilo tamkaj-
šnje zaposlene k uporabi 
javnega potniškega prome-
ta. Se pa strinja, da je treba 
dati času čas.

Takšnega mnenja so tudi 
pri Arrivi. »V času konic, to-
rej zjutraj in popoldne, je po-
tnikov kar nekaj in še vedno 

zbiramo predloge, da bi kar 
najbolje prilagodili vozni red 
potrebam uporabnikov. Če 
ponudbe javnega potniške-
ga prometa ni, si uporabni-
ki najdejo druge alternative, 
zato velja vztrajati. Ne bomo 
kar tako hitro obupali, saj 
verjamemo, da je prihodnost 
v javnem potniškem prome-
tu, in ko enkrat začnemo uki-
njati linije, postanejo vožnje 
z avtobusi še bolj neprivlač-
ne. Zato vso energijo usmer-
jamo v ozaveščanje – o pred-
nostih javnega potniškega 

prometa in da je tudi v inte-
resu delodajalcev, da njiho-
vi zaposleni na delo pridejo 
spočiti in mirni. Prepričani 
smo, da bo s 1. septembrom 
uporabnikov že veliko več,« 
je optimističen Iztok Štru-
kelj, direktor komerciale in 
operative iz Skupine Arriva.

Avtobus na liniji Komen-
da–Poslovna cona Komen-
da–Ljubljana dnevno v vsa-
ko smer pelje po enajstkrat, 
za vozovnico iz Komende do 
Ljubljane pa je treba odšte-
ti 2,7 evra.

V službo in nazaj z avtobusom
V Komendi so pripravili promocijsko vožnjo z avtobusom na liniji Komenda–Poslovna cona Komenda–
Ljubljana, ki je zaživela z novim letom, a se med zaposlenimi v coni še ni dobro prijela.

Promocijske vožnje z avtobusom so se udeležili tudi Matic Romšak iz PC Komenda, župan 
Slavko Poglajen in Iztok Štrukelj iz Arrive.

Jasna Paladin

Kranj – Sončni dnevi, ki smo 
jim priča te dni, kar kličejo 
v naravo in v gore, kjer vla-
da prava zimska idila, a kot 
opozarjajo poznavalci – so 
razmere v visokogorju še 
povsem zimske, opozoril – 
sploh po nesreči planinke, ki 
je pred kratkim z Grintovca 
zdrsnila v smrt z neprimer-
nimi derezicami na nogah – 
pa ni nikoli dovolj.

Obiskovanje gora pozimi 
zaznamujejo nižje tempera-
ture, krajši dan, zaprte pla-
ninske koče in specifične 
snežne razmere, na kar mo-
ramo biti ustrezno pripravlje-
ni ter se v gore odpravljati na-
črtovano in primerno opre-
mljeni. Strokovni sodelavec 
PZS in alpinistični inštruk-
tor Matjaž Šerkezi iz Kamni-
ka svetuje popolno zimsko 
opremo – plazovni trojček, 
cepin, dereze in čelado. »Za 

obisk visokogorja so edina 
pravilna izbira 12-zobe gor-
niške dereze. Dereze so na-
mreč dereze – tiste 12-zobe, 
klasične, polavtomatske ali 
avtomatske, specialne ali po-
hodne ... Derezice oz. verige 
pa v nobenem primeru niso 
dereze in niso primerna za-
menjava za klasične dereze z 
12 zobmi ter so nevarne, če se 

uporabljajo v gorah oz. tam, 
kjer teren tega ne dopušča! 
Derezice so odlične za hojo 
po poledenelih in zasneže-
nih gozdnih cestah, v urba-
nih okoljih ali pa po pobočjih 
gozdne Pokljuke in Velike 
planine, niso pa namenjene 
hoji v gore. In ko uporablja-
te dereze, v roke sodi cepin, 
ne pohodne palice, na glavo 

pa čelada. Pred vsako turo je 
treba preveriti stanje opreme 
in snežne razmere na obmo-
čju, kamor se odpravljamo. 
Poleg tehnične opreme za 
hojo v gore pozimi potrebu-
jemo vso opremo kot za gore 
v letnih, kopnih razmerah, 
dodatno pa še dobre zimske 
planinske čevlje, gamaše za 
zaščito pred vdorom snega 
v čevlje, kakovostna oblačila, 
ki ščitijo pred vetrom, mra-
zom in vlago ter imajo dobre 
izolacijske lastnosti. Potreb-
na je tudi zaščita pred moč-
nim soncem, ne pozabimo 
niti na rezervna oblačila in 
čelno svetilko ter zaradi zapr-
tih planinskih koč več tople 
tekočine in hrane v nahrb-
tniku,« našteva Šerkezi in 
zaključi: »Številne nesreče v 
gorah v zadnjem obdobju naj 
nam bodo v spomin in opo-
min, da se v gore odpravljaj-
mo načrtovano, pripravljeno 
in odgovorno.

V zasnežene gore le z derezami
Čeprav je v dolini skorajda pomlad, so v gorah še zimske razmere, na kar se moramo ustrezno 
pripraviti in se v gore odpraviti načrtovano in odgovorno, opozarjajo na Planinski zvezi Slovenije in 
poudarjajo, da so za obisk visokogorja v tem času primerne samo 12-zobe dereze, ne pa derezice.

Za obisk visokogorja v tem obdobju so edina pravilna izbira 
12-zobe gorniške dereze. / Foto: Manca Čujež (PZS)
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Maša Likosar

Kranj – Posvet je potekal v 
okviru projekta Naj te zape-
lje zelena mobilnost, ki ga or-
ganizatorja izvajata od jeseni 
2018, sofinancira pa ga mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
iz sredstev podnebnega skla-
da. S projektom želijo z ino-
vativnimi ukrepi promovira-
ti in izboljšati zasedenost ter 
s tem izkoriščenost potenci-
ala obstoječe mreže javnega 
potniškega prometa na ob-
močju osrednje Gorenjske. 
Na posvetu so se pogovarja-
li z mladimi iz osrednje Go-
renjske, med njimi so bili v 
večini dijaki Biotehniške-
ga centra Naklo in Šolskega 
centra Kranj, ter predstavni-
ki vseh pomembnejših ak-
terjev za trajnostno mobil-
nost o tem, koliko je avtobus 
privlačen za mlade, kako ga 
jim približati, kakšne spre-
membe so potrebne, da bi 
bil privlačnejši. Vlasta Jur-
šak iz CTRP Kranj meni, da 
se zaradi različnih zadržkov, 
komfortnega življenja ter 
nepoznavanja mobilnostnih 
možnosti prebivalci še ved-
no raje odločijo za uporabo 

avtomobila kot pa javnega 
potniškega prometa, hoje, 
kolesa. »Na območju osre-
dnje Gorenjske je veliko tu-
ristično-rekreacijske, kultur-
no-izobraževalne ter storit-
vene ponudbe, ki je dostop-
na z javnimi in s trajnostni-
mi oblikami premikanja. Z 
našim projektom želimo po-
kazati, kako je mogoče prosti 
čas preživeti z avtobusom in 
na njem; v ta namen bomo 
začrtali sheme, ki bodo pri-
kazale možnosti kombi-
niranja uporabe različnih 
sredstev trajnostne mobil-
nosti za doseganje prostoča-
snih dejavnosti tako za mla-
de, družine kot tudi aktivne 
starostnike.«

Uroš Brankovič iz CTRP 
Kranj in Špela Berlot iz CI-
PRA Slovenija sta na posve-
tu obenem predstavila tudi 
analizo dostopnosti nočnih 
prevozov na območju Kra-
nja in širše okolice, dobre 
prakse nočnih prevozov ter 
izkušnje s testnih prevozov 
v veselem decembru 2018. V 
dveh decembrskih nočeh so 
namreč potekali brezplačni 
nočni prevozi z avtobusom 
med Kranjem in okoliškimi 

naselji Šenčur, Cerklje, 
Preddvor, Kokrica in Nak-
lo. »Nočnih linij ni, a ugo-
tavljamo, da bi bile zaželene 
in potrebne vsaj za tradicio-
nalne večje zabavne dogod-
ke, mladi pa so izrazili že-
ljo po nočnih linijah tudi ob 

koncu tedna,« pravi Branko-
vič, ki opaža, da se mladi z 
avtobusom vozijo zlasti v ob-
dobju šolanja, potlej, ko pri-
dobijo vozniško dovoljenje, 
pa ne več. »Razlogi za opus-
titev javnega prevoza so sla-
be povezave s podeželskimi 

kraji, premajhna frekven-
tnost, obenem pa tudi nega-
tivni prizvok vožnje z avto-
busom. Zato je naš cilj tudi, 
da mlade in druge ozavesti-
mo, da so javni prevozi ena-
ko udobni, morda celo var-
nejši, cenejši, družabnejši.«

Želijo jim približati vožnjo z avtobusi
Center za trajnostni razvoj podeželja (CTRP) Kranj in CIPRA Slovenije v Kranju sta v Šolskem centru Kranj organizirala posvet 
z mladimi o javnem potniškem prometu, kjer so iskali rešitve za izboljšanje zasedenosti linij mestnega ter medkrajevnega 
avtobusnega prevoza na Gorenjskem in uvedbo nočnih avtobusnih prevozov.

Udeleženci posveta Vid Fister, Nuša Zvržina in Lara Prusnik so poudarili, da bodo javni 
prevoz uporabljali tudi, ko bodo pridobili vozniško dovoljenje, saj je mnogo cenejši kot 
vzdrževanje avtomobila, izogneš se gneči in težavam s parkiranjem. Podpirajo tudi 
uvedbo nočnih linij, saj bi tako lahko z zabave domov prišli varno, ne da bi budili starše ali 
zapravljali denar za taksi. / Foto: Primož Pičulin 

Vilma Stanovnik

Kranj – Občni zbor Policij-
skega veteranskega društva 
Sever Gorenjska (PVD Se-
ver Gorenjska), ki je minu-
lo soboto potekal v dvorani 
kranjske občine, je bil še po-
sebno slovesen, saj so hkrati 
potekale volitve, podelili pa 
so tudi priznanja Združenja 
društev Sever (ZDS). 

Nekaj več kot šestdeset 
članov in številni gostje so 
najprej z zanimanjem pris-
luhnili policistki Anji Pe-
trošanec, ki je navdušila z 
glasbenimi točkami, zbra-
ne pa je pozdravil tudi kranj-
ski podžupan Janez Čer-
ne. Podpredsednik ZDS 
Alojzij Klančišar in predse-
dnik društva Jože Mencin 
sta nato segla v roke dobi-
tnikom priznanj. Bronaste 
znake so si zaslužili Zdenko 
Renko, Franjo Lubej, Srečko 
Cencelj in Vinko Otovič, sre-
brnega Katarina Kejžar, zla-
te pa Irena Meglič, Jurij Re-
bolj, Miha Ješe in Franc Če-
bulj.

Kot je povedal predsednik 
društva Jože Mencin, je mi-
nulo leto potekalo v zname-
nju številnih državnih, re-
gijskih in lokalnih spomin-
skih slovesnosti ob 27. oble-
tnici osamosvojitvene voj-
ne, zaradi česar je društvo 
posebno pozornost name-
njalo seznanjanju strokov-
ne in zunanje javnosti o 
vlogi in aktivnostih članov 
društva, o razvoju demokra-
tičnih procesov v Sloveniji v 

predosamosvojitvenem ob-
dobju ter tudi kasneje v času 
priprav in neposrednih boj-
nih aktivnostih v osamosvo-
jitveni vojni. Različnih ak-
tivnosti, med drugim tudi 
humanitarnih, so pripravi-
li celo več kot so načrtovali. 
Na zadnji lanski dan je bilo 
v društvu 330 članov. 

Dobro delo upravnega in 
nadzornega odbora ter ča-
stnega razsodišča je zagoto-
vo vplivalo, da so za novo ob-
dobje člani potrdili podobne 
sestave na čelu s predsedni-
kom Jožetom Mencinom. 
Zaradi spremembe zakono-
daje so člani še prej potrdi-
li nekaj manjših sprememb 
statuta društva, med načrti 
društva pa so poleg sodelo-
vanja s programsko sorodni-
mi društvi poudarili aktivno-
sti, ki bodo skozi vse leto po-
tekale v znamenju tridesete 
obletnice letnice akcije Sever. 
Osrednje slovesnosti, ki jo bo 
pripravila Zveza policijskih 
veteranskih društev Sever, bo 
decembra potekala v Cankar-
jevem domu v Ljubljani.

Predsednik ostaja Mencin
Na dobro obiskanem volilnem občem zboru Policijskega veteranskega 
društva Sever Gorenjska so zbrani zaploskali nagrajencem, funkcijo 
predsednika pa so še naprej zaupali Jožetu Mencinu.

Predsednik PVD Sever 
Gorenjska Jože Mencin

Aleš Senožetnik

Vodice – Na zadnji seji ob-
činskega sveta so vodiški 
svetniki razpravljali o spre-
membi pravilnika o dolo-
čitvi plačil za funkcionarje, 
člane organov občine in de-
lovnih teles, s spremembo 
pa so si zagotovili štiridese-
todstotno povišanje sejnine. 
Namesto dozdajšnjih slabih 

79 evrov neto bo tako vsak 
od 15 svetnikov na sejo pre-
jel dobrih 110 evrov neto. S 
spremembo bodo višje sej-
nine prejemali tudi člani in 
predsedniki delovnih teles 
ter člani nadzornega odbo-
ra. S povišanjem sejnin, ki 
ga je predlagal svetnik Jože 
Podgoršek, so te še vedno 
nižje od najvišjih možnih, ki 
na letni ravni lahko znašajo 

največ 7,5 odstotka letne pla-
če župana. 

V zadnjih letih je bilo za 
delovanje občinskega sve-
ta in njegovih delovnih te-
les namenjenih dvajset tisoč 
evrov. Od tega so lani izpla-
čali slabih 15 tisoč evrov sej-
nin, leto prej pa slabih 19 ti-
sočakov. Po dvigu pa bo de-
lovanje občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles ob-
čane (ob predpostavki, da se 
bodo vsi člani udeležili vseh 
predvidenih sej) stalo nekaj 
manj kot 39 tisoč evrov.

Povišali so si sejnine

Selca – Gasilci PGD Selca hiti-
jo z zadnjimi deli v novem ga-
silskem domu. V kratkem naj 
bi bila končana tudi izvedba 
epoksi tlakov, za kar so najeli 
mojstre. Predsednik društva 
Matija Nastran pričakuje, da 
bo selitev vozil in gasilske 
opreme, ki je v starem ga-
silskem domu izpostavljena 
veliki vlagi, možna že v dveh 
tednih. Je pa gasilcem pro-
store že uspelo urediti do te 
mere, da bodo občni zbor, ki 
ga imajo to nedeljo, izpeljali 
kar v novem domu. Graditi 
so ga začeli sredi predlanske-
ga leta. H gradnji, ocenjeni 
na 370 tisoč evrov, je dvesto 
tisoč evrov prispevala Občina 
Železniki, preostalo pa je na 
plečih gasilcev. Veliko del so 
opravili sami in tako zmanj-
šali njihov vložek, na pomoč 
pa so jim s prispevki priskoči-
li tudi domačini in sponzorji. 
Gasilci si želijo, da bi celoten 
projekt končali že letos. 

Občni zbor že v novem 
gasilskem domu

Kokrica – Pokrajinska zveza 
društev upokojencev Gorenj-
ske danes na Kokrici gosti 
evropskega poslanca Igorja 
Šoltesa. Z njim razpravljajo 
o oskrbi in negi starostnikov, 
socialnem stanju starejših na 
Gorenjskem, aktivnem stara-
nju in drugih aktualnih vpra-
šanjih, med drugim tudi o 
evropskem pomenu progra-
ma Starejši za starejše.

Pogovor z evropskim 
poslancem
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»Bili smo drzni in vedno 
iskali nekaj več«
Z znanjem in inovativnostjo nekdanji iskraši – 
današnji iskratelovci – prestavljajo mejnike v IKT-
panogi že več kot 70 let.

Danes veliko govorimo o inovativnosti, z njenim spodbuja-
njem pri zaposlenih se podjetja načrtno ukvarjajo. Vodje za 
inovacije so poklici prihodnosti. V hitro razvijajoči se panogi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij pa je bila ta kom-
petenca ključna za uspeh že v preteklosti. 
»Iskratelovci smo bili vedno drzni. Nikoli se nismo zadovolji-
li z obstoječim stanjem, ampak smo ves čas iskali nekaj no-
vega,« kot eno izmed ključnih sestavin za uspeh in razlog za 
72-letni obstoj največjega slovenskega IKT-podjetja izposta-
vi Drago Žepič.

Nekdanji iskratelovec, ki se je v tedanji Iskri zaposlil leta 1976, 
je še danes močno povezan s podjetjem, tudi kot soavtor mu-
zejske zbirke, ki so jo v avli podjetja postavili ob praznovanju 
70-letnice. Ta predstavlja vsa štiri pomembna razvojna ob-
dobja podjetja – od Iskre prek Iskre Elektromehanike do Is-
kre Telematike in današnjega Iskratela. Zbirka se stalno nad-
grajuje in tako obiskovalcem podjetja omogoča zgodovinski 
pregled razvoja Iskratela in telekomunikacijske panoge v Slo-
veniji nasploh.
Iskratel je bil in je še danes po njegovih besedah razvojna hiša, 
»ki ji v Sloveniji ni primere in česar se tudi država premalo za-
veda«. Združuje ogromno znanja in smelosti, že v zgodovini 
so bili njihovi produkti inovacije. »Leta 1964 smo izdelali prvo 
elektronsko centralo. Na trgu takrat ni bilo ničesar podobne-
ga,« pove Žepič, pri čemer ne zanika, da so bili njihova pred-
nost tudi zahodni strateški partnerji, ki so jim omogočali ra-
zvoj in dobavo komponent z zahoda.
Poleg pomena podjetja za razvoj lokalnega okolja, kjer so 
»praktično v ‘polkmečkem’ okolju uspeli postaviti visokoteh-
nološko podjetje«, je imelo podjetje velik vpliv tudi na razvoj 
slovenske telekomunikacijske stroke. »Tu je bila kovačnica ka-
drov, že takrat smo izjemno tesno sodelovali s fakultetami.«
Sam je sprva delal v razvoju, nato v prodaji. »Nikoli nismo de-
lali le tistega, kar je bilo treba, vedno smo gledali širše. Znanja 
nismo skrivali, ampak smo si ga delili.« Svoje izkušnje tudi sam 
še vedno predaja mlajšim generacijam iskratelovcev.
Znanje je pomembno, vendar ga je treba ves čas nadgrajeva-
ti, preizkušati stvari ter prepoznavati ljudi, ki ne le pridno de-
lajo, »ampak ves čas iščejo več«. Spomni se, kako je po oprav-
ljeni tehnični šoli in univerzi v trenutku »tudi v praksi« ugoto-
vil, kako deluje tranzistor. »Ko sem se opekel na njem in pus-
til na ohišju svoj prstni odtis, mi je bilo vse jasno,« sklene z na-
smehom.

Drago Žepič ob muzejski zbirki Iskratela

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Srečanja z mi-
nistrom in njegovimi sode-
lavci so se udeležili načelni-
ce in načelniki upravnih enot 
Škofja Loka, Kranj, Jesenice, 
Radovljica, Tržič in Kamnik. 
Minister za javno upravo 
Rudi Medved je po srečanju 
dejal, da na ministrstvu si-
cer poznajo probleme, s ka-
terimi se upravne enote sre-
čujejo pri svojem delu, o tem 
pa so se želeli prepričati tudi 
v praksi, da bi jim lahko učin-
koviteje pomagali. 

»Upravne enote so naš prvi 
in neposredni stik z državlja-
ni in državljankami, ki od njih 
pričakujejo dobro in učinko-
vito storitev, mi pa jim to že-
limo omogočiti. Poudariti že-
lim zlasti problem informati-
ke: upravne enote po Sloveni-
ji še vedno delajo z zastarelo 
opremo, informacijski sistem 
pa deluje počasneje, kot bi si 
želeli. Naloga ministrstva je, 
da zagotovimo tehnično eki-
po na terenu, ki bo omogoči-
la posodobitev na tem podro-
čju. To ni nadstandard, pač 
pa nujno orodje, ki upravnim 
enotam omogoča, da drža-
vljanom nudijo hiter in učin-
kovit servis,« je enega od pro-
blemov upravnih enot omenil 
minister Medved. Kot primer 
učinkovite izboljšave na po-
dročju informatike minister 
omenja primer vročilnic. »Na 
desetih večjih upravnih eno-
tah smo ta sistem že posodo-
bili. Pred tem je za obdelavo 
od devetdeset do sto vročilnic 
dnevno uradnik na upravni 
enoti potreboval od osem do 
devet ur. Z novim načinom 
obdelave vročilnic, ki uvaja 
črtno kodo, se je ta čas skraj-
šal na približno uro na dan. V 

prihodnosti bomo to razširili 
na vse upravne enote v drža-
vi in državljanom omogočili 
boljši in hitrejši servis.«

Krajevnih uradov ne bodo 
zapirali 

Skupna je bila ugotovitev 
o administrativnih ovirah v 
državi, pri katerih pa uprav-
ne enote pomembno pripo-
morejo, da se te odpravljajo. 
»Na upravnih enotah v nepo-
srednem stiku z zakonodajo 
vidijo, kje so težave, te izsled-
ke sporočajo na ministrstvo 
za javno upravo in druga mi-
nistrstva. Do polovico teh pri-
pomb jih je na koncu imple-
mentirano v zakonodajo,« je 
dejal minister. Upravne enote 
imajo tudi kadrovske težave, 

pripad zadev se je namreč 
povečal, zadnje leto zlasti na 
področju gradnje in tujcev. 
S kadrovskim načrtom bodo 
upravnim enotam pomaga-
li do novih zaposlitev. Minis-
ter tudi zagotavlja, da krajev-
nih uradov ne bodo zapirali, 
upravne storitve namreč želi-
jo ohraniti ljudem dostopne.

Gostitelj srečanja ministra 
z načelniki upravnih enot z 
Gorenjskega Bojan Miklav-
čič, načelnik Upravne enote 
Škofja Loka, je o obisku dejal: 
»Smo zelo počaščeni, da je 
minister obiskal našo uprav-
no enoto in prav tu opravil 
svoj prvi regijski sestanek z 
nami, načelniki, in nato še z 
župani tega območja. S ko-
legi načelniki smo ministru 
predstavili težave, s katerimi 

se srečujemo pri svojem 
delu, enako tudi dobre pra-
kse. Pri težavah naj omenim 
administrativne ovire, s kate-
rimi se spopadamo tako mi 
na upravnih enotah kot naši 
uporabniki. Težave so v in-
formacijskem sistemu, ki pa 
so ministrstvu poznane, in 
veseli nas, da imamo v mi-
nistru dobrega sogovornika, 
da jih bomo lahko uspešno 
rešili. Kot primer dobre pra-
kse pa naj omenim t. i. šal-
terski sistem, ki stranki omo-
goča, da lahko več storitev od 
začetka do plačila takse opra-
vi na enem mestu. To je plod 
večletnega dela in usposa-
bljanja zaposlenih, saj gre za 
več področij, ki jih mora refe-
rent poznati. Z vidika stranke 
pa je to korak naproti njim.« 

Tudi o stroških občin

Minister Rudi Medved se 
je srečal tudi z župani občin 
Škofja Loka, Gorenja vas Po-
ljane, Železniki in Žiri. Sreča-
nje s Tinetom Radinjo, Mila-
nom Čadežem, Antonom Lu-
znarjem in Janezom Žakljem 
je bilo namenjeno aktualnim 
temam, med njimi tudi pov-
prečnini in stroškom občin. 
Dogovor o povprečnini med 
vlado in občinami je skle-
njen, dogovorjeno je tudi, da 
se stroški občinam zmanjša-
jo. Ravno na dan ministrove-
ga srečanja v Škofji Loki se je 
popoldne sestala delovna sku-
pina, sestavljena iz predstav-
nikov vladnih resorjev in vseh 
združenj občin, ki bo prouči-
la in predlagala možne spre-
membe področne zakono-
daje, s katerimi bi zmanjša-
li stroške občin, ki izhajajo iz 
njihovih zakonsko določenih 
nalog.

Učinkovit servis za državljane
Kot prvo v verigi srečanj z načelniki upravnih enot in županov po Sloveniji je v sredo potekalo srečanje 
ministra za javno upravo Rudija Medveda z načelniki upravnih enot na Gorenjskem. Srečanju v Škofji 
Loki je sledil pogovor z župani občin Škofja Loka, Žiri, Železniki in Gorenja vas.

Minister za javno upravo Rudi Medved v družbi načelnika 
Upravne enote Škofja Loka Bojana Miklavčiča / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Številni Jeseniča-
ni so v zadnjih dneh ponovno 
opozorili na neznosen smrad, 
ki se širi z deponije Mala Me-
žakla. Kot izhaja iz zapisov 
na omrežju Facebook, so ne-
prijetne vonjave zaznali na 

območju od občinske stavbe 
pa vse do Hrušice. Nekdo je 
Jesenice, ki sicer nosijo slo-
gan »mesto jekla in cvetja«, 
preimenoval kar v »mesto 
smeti in smradu«. Občani so 
vse bolj jezni in za danes po-
poldne, ko na Jesenice prihaja 
minister za okolje Jure Leben, 

napovedujejo shod krajanov. 
Zbrali naj bi se pred Kolper-
nom, kjer naj bi potekala 
okrogla miza z naslovom Iz-
zivi lokalne skupnosti na Jese-
nicah, ki jo organizira lokalni 
odbor stranke Levica – Jeseni-
ška alternativa, na njej pa naj 
bi govorili tudi o problematiki 
odpadkov.

Da se stanja zavedajo, so 
pojasnili tudi na Občini Je-
senice. Kot so poudarili, je 
župan že prejšnji konec te-
dna stopil v kontakt s kon-
cesionarjem Ekogor, da bi 

poizvedel, ali se v CERO 
Mala Mežakla dogaja kaj, 
kar bi pojasnilo pojav smra-
du. »Kot izhaja iz odgovora 
Ekogorja, je bila njihova de-
javnost običajna, zato skle-
pamo, da je bil smrad posle-
dica toplotne inverzije,« so 
zapisali. Kot so dodali, sta-
nje v CERO Mala Mežakla 
žal še vedno ni rešeno, saj je 
rešitev treba sprejeti na rav-
ni države. Zato naj bi na da-
našnji okrogli mizi župan o 
tej problematiki govoril tudi 
z okoljskim ministrom. 

V »mesto smeti« prihaja minister
Bo minister za okolje dal odgovore jeznim občanom Jesenic, ki nočejo več trpeti smradu z deponije 
Mala Mežakla?

Povečan smrad v preteklih dneh naj bi bil posledica 
temperaturnega obrata. A kot je zapisala ena od 
občank, je tak smrad nedopusten in nesprejemljiv za 
občane Jesenic, zanj pa je najlažje kriviti – vreme ...

»Upravnim enotam bomo zagotovili vso potrebno 
podporo pri ureditvi razmer, ki so nastale zaradi 
centralizacije informatike,« je na srečanju z načelniki 
upravnih enot na Gorenjskem zagotovil minister Rudi 
Medved, češ da morajo zaposlenim delo olajšati, ne pa 
otežiti, predvsem pa morebitnih težav ne smejo čutiti 
državljani, ki pridejo na okenca upravnih enot.
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse letne čase

  bombažna brisača

kava  
Barcaffe,  

250 g

avtomatski dežnik

20
EUR

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

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

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

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  

po ceniku Pošte Slovenije.

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

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

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

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

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

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

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

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

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

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

Izberite letošnje darilo

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

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

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

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

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

Jasna Paladin

Kamnik – Kot smo že poro-
čali, je kamniški hotel po pe-
tih letih samevanja, stečaju 
in petih neuspelih dražbah 
jeseni dobil novega lastni-
ka. Stavbo je kupilo podje-
tje Sicom hoteli, ki – čeprav 
se Kamničanom zdi, da se 
v hotelu ne dogaja kaj dos-
ti – že piše uspešno zgod-
bo. Posla so se lotili premi-
šljeno, korak za korakom in 
zadnja dva meseca so gosti-
li že nekaj skupin in indivi-
dualnih gostov. Dobro kaže 
tudi z rezervacijami za pole-
tno sezono.

»Vemo, da je hotel v prete-
klosti že imel dobre in slab-
še čase, zato ne želimo po-
noviti napak. Ne hitimo, 
želimo se povezati z resni-
mi partnerji in si zagotovi-
ti stalne goste ter stabilno 
poslovanje. Malo še tipamo 
trg in spoznavamo potrebe 
kamniškega turizma. Ma-
lograjski dvor je bil za tuj-
ce težje izgovorljiva bese-
da, prav tako niso vedeli, kaj 
pomeni, ker pa vseeno želi-
mo ohraniti bogato zgodovi-
no in tradicijo, ki jo ta stavba 

ima, se nismo odločili za ne-
kaj povsem novega, ampak 
smo ohranili začetnice – to-
rej MD, kar se nam je zde-
lo bolj spoštljivo, tudi do do-
mačinov, ki so navajeni sta-
rega imena,« nam je pove-
dala vodja hotela Yana So-
loviova, ki prihaja iz Ukraji-
ne in se je pred slabe pol leta 
svoj nov poslovni izziv odlo-
čila sprejeti prav v Kamniku. 
Sem se vsakodnevno vozi iz 
Rogaške Slatine. Prepričana 
je, da je biti tujec v turizmu 
velika prednost. »Kot tuj-
ka sem bila navdušena nad 
Kamnikom in prepričana 
sem, da ima to mesto zelo 
velik potencial v turizmu, 
sploh individualnem. Vsak, 
ki kdaj pride v Slovenijo, se 
zaljubi v to deželo, Kamnik 
pa je sploh blizu vsem ve-
čjim znamenitostim, pa vse-
eno na podeželju, in sama bi 
kot turistka veliko raje bivala 
tu kot pa v Ljubljani. Kot tuj-
ka Kamnik in celotno regijo 
vidim nekoliko drugače in 
zato morda bolje razumem, 
kaj si tuji gostje želijo,« nam 
je povedala in dodala, da slo-
vensko že razume in da bo 
kmalu znala toliko, da bo 

tudi govorila. Prav tujim je-
zikom v hotelu MD, v kate-
rem je trenutno zaposlenih 
pet ljudi, namenjajo veliko 
pozornost. Govorijo namreč 
angleško, nemško, italijan-
sko, rusko, ukrajinsko, tur-
ško in francosko, ekipi pa si 
želijo pridružiti tudi koga, ki 
govori kitajsko ali še kak dru-
gi svetovni jezik.

Vodja hotela nam je še po-
vedala, da je bila stavba zelo 
kakovostno obnovljena, zato 
večjih vlaganj ob nakupu 

niso imeli – posodobili so le 
tehnično opremo in dokupi-
li nekaj pohištva.

Ker vedo, da je hotel tudi 
del mesta in Kamničanov, 
bodo poleg kavarne, ki že 
zdaj obratuje, spomladi od-
prli tudi restavracijo. Pri po-
slovanju računajo tudi na 
povezovanje s še dvema ho-
teloma, ki ju ima v lasti druž-
ba Sicom hoteli – v Lendavi 
in Ankaranu – in smučiš-
čem Golte, s katerim so tudi 
lastniško povezani.

Hotel že odprt za turiste
Kamniški hotel Malograjski dvor, ki je jeseni dobil novega lastnika, že sprejema goste, ker pa stavijo 
predvsem na tujce, so spremenili ime. Hotel se zdaj imenuje MD.

Hotel MD vodi Yana Soloviova, ki v kamniškem turizmu  
vidi izjemen potencial.

Aleš Senožetnik

Vodice – Potem ko so vodiški 
svetniki na decembrski seji z 
dnevnega reda izločili razpra-
vljanje o proračunu, ker takrat 
še niso bili imenovani pred-
stavniki odborov in komisij v 
novem mandatu, so tokrat po 
kratki razpravi predloga pos-
lali v drugo branje.

Predvideni prihodki bodo 
letos znašali 8,2 milijona 
evrov, odhodki pa 10,3 mi-
lijona evrov, ob čemer pred-
videvajo tudi 1,65 milijona 
evrov zadolževanja. V pri-
hodnjem letu pa načrtuje-
jo približno pet milijonov 
evrov prihodkov in 5,6 mili-
jona evrov odhodkov ter 794 
tisoč evrov zadolževanja.

»Gre za enega prvih pro-
računov, ki presega deset 
milijonov evrov. Rekordni 
zneski gredo za investicije, 
kar pa ne pomeni, da zane-
marjamo ostala področja, 
temveč da smo bili v prete-
klih letih proaktivni. Preje-
li smo evropska sredstva za 
izgradnjo kanalizacije, od-
prtih pa je še veliko projek-
tov, ki so plod dela preteklih 
let,« je proračun komentiral 
župan Aco Franc Šuštar, ki 

poudarja, da sledijo tudi po-
trebam na področju sociale, 
ki so zaradi povečevanja šte-
vila občanov vse večje.

Med pomembnejšimi pro-
jekti je poleg gradnje kana-
la C0 in spremljajoče kanali-
zacije ter druge infrastruktu-
re Šuštar poudaril tudi izved-
bo agromelioracije, ki že pote-
ka in bo zaključena v prihod-
njih mesecih. Poleg tega se v 
Vodicah nadejajo tudi začet-
ka projekta krvavškega vodo-
voda, katerega nosilna obči-
na je Občina Cerklje, ter ob-
nov delov vodovodov in ceste 
ter ostale infrastrukture v Ska-
ručni. 

Svetniki v razpravi poseb-
nih predlogov niso podali, 
saj so obširno razpravo op-
ravili že na odborih. Več sve-
tnikov je izrazilo željo po 
večji finančni injekciji pro-
stovoljnim gasilskim dru-
štvom, ki potrebujejo poso-
dobitev opreme, Tilen Jeraj 
pa se je zavzel tudi za dolgo-
ročno perspektivo za gospo-
darstvo. Tomaž Gyergyek 
pa je izrazil skrb, da projek-
ti, kot sta občinsko središ-
če in večnamenska športna 
dvorana, niso optimizirani, 
stroški dokumentacije pa so 
visoki.

Po dokaj kratki razpravi so 
svetniki predloga proraču-
nov v prvem branju soglas-
no potrdili. Predloga bosta 
pred drugo obravnavo tudi 
v enomesečni javni razpravi.

Proračun soglasno 
skozi prvo branje
V Vodicah so svetniki v prvem branju soglasno 
potrdili predloga proračunov za prihodnji dve leti.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Škodo so oceni-
le občinske komisije in re-
publiška Uprava za zašči-
to in reševanje. Sredi janu-
arja je verifikacijo opravila 
Državna komisija za ocenje-
vanje škode po naravnih in 
drugih nesrečah, pred dne-
vi je končno poročilo spreje-
la tudi vlada. 

Ujma 29. in 30. oktobra 
lani je v 71 slovenskih obči-
nah povzročila škodo v viši-
ni skoraj petdeset milijonov 
evrov, od tega je bilo sko-
raj 25 milijonov evrov ško-
de na Gorenjskem v obči-
nah Bled, Bohinj, Cerklje, 
Jezersko, Jesenice, Kranj, 
Kranjska Gora, Radovljica, 
Škofja Loka, Tržič, Gorje in 
Naklo (brez Komende in Ka-
mnika, kjer je bilo tudi nekaj 
povzročene škode). 

Največja je škoda na vodo-
tokih, ta je ocenjena na sko-
raj 39 milijonov evrov, od 

tega na vodotokih po Go-
renjskem dobrih 20,5 mili-
jona evrov. Nekaj manj kot 
2,6 milijona evrov je ško-
de na gradbeno-inženirskih 
objektih (transportni infra-
strukturi), od tega na Go-
renjskem skoraj 1,9 milijo-
na evra. Za nekaj več kot 2,1 
milijona evrov je tudi škode 
na kmetijskih zemljiščih in 
gozdovih, od tega na Gorenj-
skem za skoraj štiristo tisoč 
evrov. Škode na gozdnih ce-
stah je za približno 2,1 mi-
lijona evrov, od tega na Go-
renjskem za dobrega 1,5 mi-
lijona evrov. Skoraj 850 tisoč 
evrov je povzročene škode v 

gozdovih, od tega na Go-
renjskem za slabih 180 tisoč 
evrov. Delne škode na stav-
bah je za slabih 230 tisoč 
evrov, od tega za skoraj 118 
tisoč evrov na Gorenjskem. 
Na uničenih objektih je ško-
de za slabih 110 tisoč evrov, 
od tega na Gorenjskem za 
105 tisoč evrov. Ugotovlje-
na škoda na živalih, (pred-
vsem) ribah, je bila samo na 
Gorenjskem v višini 2350 
evrov.

Za malce več kot 2,2 mili-
jona evrov je škode v gospo-
darstvu, kar je skupen poda-
tek za Slovenijo, in na držav-
nih cestah za nekaj manj kot 
830 tisoč evrov. 

Ocenjena neposredna 
škoda presega 0,3 promila 
načrtovanih prihodkov dr-
žavnega proračuna za leto 
2018, s tem je dosežen li-
mit za uporabo sredstev dr-
žavnega proračuna skladno 
z zakonom o odpravi posle-
dic naravnih nesreč.

V ujmi za petindvajset 
milijonov evrov škode
Vlada je sprejela končno oceno neposredne škode zaradi posledic neurja 
z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra lani, ki znaša skoraj 
petdeset milijonov evrov. Od tega je bilo za skoraj 25 milijonov evrov škode 
na Gorenjskem. Največ škode je bilo povzročene na vodotokih.

V Vodicah so v prvem 
branju potrdili enega 
najvišjih proračunov 
doslej.

Največja je škoda 
na vodotokih, ta je 
ocenjena na skoraj 39 
milijonov evrov, od 
tega na vodotokih po 
Gorenjskem dobrih 20,5 
milijona evrov. 
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KREPIMO 
EKIPO 
SOVOZNIKOV
Pridružite se nam pri razvoju in širitvi 
poslovnih dejavnosti! Kot generalni 
uvoznik novih vozil znamke CITROËN,  
DS in PEUGEOT, nadomestnih delov, 
opreme in storitev, povezanih s temi  
vozili v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini 
iščemo ambiciozne partnerje za 
vzpostavitev koncesijskih dejavnosti 
prodaje in servisiranja vozil

na lokacijah:

Vse, ki se prepoznate v tej poslovni
priložnosti, vabimo, da se do  
15. 3. 2019 javite na naslov  
matej.strucl@c-automobil-import.si.

P Automobil Import d. o. o. in C Automobil Import d. o. o.

○  Peugeot: Nova Gorica, 
Maribor, Tuzla, Zenica

○  Citroën: Ljubljana, Maribor, 
zgornja Gorenjska

○  DS: Ljubljana, Sarajevo

OGLAS info@g-glas.si
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Igor Kavčič

Kamnik – Na letošnji prosla-
vi v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika z nas-
lovom Domovina, ne beži, 
ostani pri meni … je bilo v 
Domu kulture Kamnik med 
drugim slišati tudi verze iz 
pesmi Duma in Z vlakom 
pesnika moderne Otona Žu-
pančiča. Le kakšno povezavo 
ima s Kamnikom pesnik, ro-
jen v Beli krajini, ki je večji 
del življenja bival in deloval 
v Ljubljani?

Zgodba nas pripelje do 
hiše na današnji Parmovi 
ulici 17, ki je skorajda taka, 
kot je bila tista na stari foto-
grafiji izpred sto in več let, 
ko nad vrati prepoznamo 
številko sedemdeset v uli-
ci drugačnega imena. Vho-
dna vrata z obokom, lese-
na okna, streha s staro kriti-
no … Sodobnejši je le fasad-
ni omet izpred desetih let in 
med okni v prvem nadstro-
pju manjkata oglasni tabli, 
ena za gostilno Pri vinski 
trti in druga za klobučarstvo. 

Lastnik obeh je bil Anton Vi-
voda, trgovec, posestnik, go-
stilničar in občinski svetnik 
v Kamniku. V njej ne dela-
jo več klobukov, tudi gostil-
ne že dolgo ni več. Ostaja-
jo redke fotografije, kakšen 
star dokument in pred 41 leti 
v Kamniškem občanu zapi-
san spomin na enega od zna-
nih obiskovalcev gostilne – 
pesnika, dramatika in pre-
vajalca Otona Župančiča.

Župančičeva poletja v 
Kamniku

Pesnik je pogosto z dru-
žino poletja preživljal v gra-
du Zaprice (v njem je da-
nes Medobčinski muzej Ka-
mnik). Tam naj bi večkrat 
rezerviral stanovanje. O Žu-
pančičevih obiskih v Kamni-
ku v prej omenjenem časo-
pisu iz leta 1978 pripovedu-
je tudi takrat 83-letna likov-
nica in vsestranska glasbeni-
ca Fanika Krantar. V Kamnik 
so na oddih prijahali mnogi 
znani kulturniki: Fran Dete-
la, Ferdo Kozak, Fran Milčin-
ski, Maksim Gaspari, izvemo 
od Krantarjeve, ki se je dru-
žila s takratnimi umetniki in 
se z njimi večkrat odpravlja-
la na izlete v kamniško oko-
lico. V razposajeni mladostni 

družbi sem večkrat zaigrala 
na harmoniko. »Župančič ni 
bil veseljak. Večkrat je bil vase 
zaprt in je samo razmišljal, 
verjetno je v svoji glavi snoval 
nove in nove stihe. Včasih pa 
smo ga le pripravili, da ga je 
malo ''srknil'', in tedaj je znal 
povedati tudi kakšno duhovi-
to šalo,« je o svojem prijate-
lju Župančiču pripovedova-
la Fanika. 

Čas za spominsko 
obeležje

Več. Prav tu, v Kamniku, 
še posebej pa na vrtu nek-
danje gostilne Pri vinski trti 
naj bi nastajala Veronika De-
seniška, tragedija v petih de-
janjih, ki je izšla leta 1924. 
Župančič je pogosto zaha-
jal h gostilničarju Vivodi, 
kjer je užival na vrtu njegove 

gostilne, ob katerem je tekla 
Mlinščica. Menda je prav žu-
borenje vode Župančiča pri-
tegnilo, da je pisal v paviljo-
nu, ki je stal na vrtu. »Hlad in 
brbranje malih valčkov, duh 
po sveže razžaganem lesu iz 
sosednje Weiblove mizarske 
delavnice, vse to je močno 
vplivalo na tankočutnega po-
eta, da mu je pero kar samo 
drselo po papirju,« se je ne-
koč spominjala Krantarjeva, 
kako je včasih govoril tudi o 
pisanju Veronike Deseniške. 

»Po vojni so del vrta go-
stilne odvzeli za gradnjo 
ceste, današnje Usnjarske 
ulice. Prav tako ni več Mlin-
ščice, ki je bila tako imeno-
vani šajspoh ali industrijski 
kanal, ki je potekal od zgor-
njega dela Kamnika mimo 
Utoka do tovarne ETA in na-
zaj v Kamniško Bistrico,« 

pripoveduje Damijan Ro-
stan, ki je skupaj z mamo 
Ivico danes lastnik hiše. Vi-
vodovi otroci Janko, Anton, 
Stanko in Milena namreč 
niso imeli potomcev. Mi-
lena je hišo podarila Rosta-
novi, ki je za gospo skrbela 
v njeni starosti. »V Županči-
čevem času je sonce tukaj za-
gotovo sijalo drugače, vse je 
bilo bolj pristno, ni bilo vse 
te industrije, ki pa je danes 
tudi že opuščena,« še pove 
Damijan Rostan in doda, da 
ga zgodovina Kamnika zelo 
zanima, zato želi ohranja-
ti tudi kulturno dediščino 
mesta z negovanjem zgod-
be hiše, katere solastnik je. 
Želi si, da bi v prihodnje na 
hiši na Otona Župančiča in 
njegovo Veroniko Deseni-
ško opominjala spominska 
plošča.

Pisal Pri vinski trti
Lani je minilo sto štirideset let od rojstva Otona Župančiča (1878–1949), 
letos bo sedemdeset let od njegove smrti. Malokdo ve, da je eden štirih 
pesnikov slovenske moderne ustvarjal tudi v Kamniku.

Z zgodbo o nekdanji gostilni, v katero je zahajal Oton Župančič, bi solastnik Damijan 
Rostan rad hiši dal nekdanji sijaj. V rokah ima cilinder gostilničarja Antona Vivode.

Kjer je v gostinskem delu vrta sedela druščina (Oton 
Župančič na levi, gostilničar Anton Vivoda na desni), so 
sedaj vrtne gredice.

Igor Kavčič

Kranj – Andrej Štular, arheo-
log vsakdanjega življenja in 
aktivni pripadnik sodobnega 
nabiralništva, se na vseh pro-
stih stenah in zaprašenih ko-
tih Layerjeve hiše predstavlja 
z obsežno pregledno razsta-
vo. Štularjevi artefakti so prav-
zaprav izkopanine, daleč od 
srca in oči, pozabljeni pred-
meti, ki jim s premišljenimi 
intervencijami spet vdahne 
življenje. Velja tudi, da je raz-
stava njegovih slik, kolažev, 
stripov, svetlobnih objektov, 
kipcev, instalacij v domačem 
mestu prva po mnogih letih, 
a doslej tudi največja na neki 
način pregledna.

Pregledna? »Pregledna je 
toliko, kolikor sem poiskal 
dela iz nekaterih opusov sta-
rejšega datuma, ki jih sicer 
ne več prav pogosto, spet 
druga dela predstavljam 
prvič,« pojasnjuje Andrej 

Štular, ki se je pri postavitvi 
prilagajal prostorskim po-
sebnostim Layerjeve hiše. 
»Prostor je zelo specifičen 
– s precej historičnimi ele-
menti, stenskimi poslikava-
mi po sobah galerije, po obo-
kih, drugačnimi hodniki. To 
moraš pri postavitvi upošte-
vati. Pravzaprav me je nesel 
potok te arhitekture in sem 
plaval iz prostora v prostor.« 

Že na stopnicah nas uvede 
z nekaj miniaturnimi digi-
talnimi kolaži. Na vrhu sto-
pnic, kjer doslej ni razsta-
vljal nihče, se na steni sre-
čamo s kakimi dvajsetimi 
figurami, majhnimi glava-
mi iz gline v različnih konte-
kstih: na gnojnih vilah, obe-
šalniku, v etuiju fotoapara-
ta … To so Andrejevi Drža-
vljani izpred dvajsetih let, ki 
ostajajo to, kar so vedno bili, 
ne glede na to, kdo je pred-
sednik vlade, države ali ka-
teri letni čas je. V hodniku 

sledijo miniaturni kolaži iz 
cikla Osebe (2017).

Ko vstopimo v galerijo, lah-
ko z razstavo začnemo v ka-
teri koli od treh sob. Najprej 
me odnese v levo. Na ste-
nah so stare uokvirjene sli-
ke, ki jih je Štular bodisi ku-
pil ali dobil na bolšjem trgu, 
našel na odpadu, v smeteh, 
na podstrešjih, pripravlje-
nih za odpad. »Zanima me 
ta kontrast med vrednim 
in nevrednim, anonimnost 
slik in njihovih avtorjev. To 
so brezvredni predmeti, ki 
so pristali na smetišču zgo-
dovine, sam pa jim z angaži-
ranim sporočilom, s simbo-
li, znaki, lahko zgolj drobni-
mi intervencijami spreme-
nim njihov prvotni pomen 
in jim dam novo funkcijo.«

Gorsko, prej dekorativno 
motiviko z nekaj dopolnit-
vami preimenuje v Afgani-
stan, Schwarzwald, Society, 
Prelepo Gorenjsko, Bosno 

… Andrej je včasih boleče 
angažiran, saj v svojih de-
lih pušča aktualna družbe-
na sporočila. Spremlja ak-
tualno stanje v svetu, je ak-
tiven umetnik in razmišlju-
joč državljan, ki mu ni vsee-
no. Čeprav na razstavi Vsee-
no. Vse se ga dotakne. Sam 
pravi, da od osebnih razmi-
šljanj do družbenega vzduš-
ja na lokalni ravni ali pa glo-
balnih družbenih procesov, 
kot so migracije, oborože-
valna tekma, okoljski izzivi. 
Ko govori o mikro okolju so 
to nedvomno dela z naslovo-
ma Kuhna in Dnevna soba, 

medtem ko nam lesena reč-
na naplavina, ki spominja 
na razpelo, sama ponuja po-
imenovanje. Nekako smo 
doma. Tu je še triptih Ach-
tung, Angst in Berg. Pozor, 
begunec gre čez morje, strah 
ga je, kaj se bo zgodilo, na-
zadnje se čez hribe pojavi v 
lepši svet na zahod. 

V zadnji sobi Štular pus-
ti srce. Najprej opazimo sve-
tlobno škatlo – srce na plat-
nu s komplementarnim ze-
lenim ozadjem z notranjo 
osvetlitvijo. Na drugi strani je 
»ready made« instalacija sed-
mih src. »Prvi je bil odpadek 

iz poliuretanske pene, ki je 
bil videti kot srce. Kasneje 
sem bil pozoren na to obliko 
in sem našel ''srca'' iz beto-
na, kamna, silikona, apnen-
ca, lesene naplavine, zleplje-
nega papirja ... Sledi portret s 
konturo iz svetlobne žice in 
v zaključku preprost napis 
na kartonu »thank you for 
buying me« (hvala, ker ste 
me kupili) z neke škatle za 
banane. V spodnjih prosto-
rih kavarne so na ogled ris-
be iz stripa France. Ob eni od 
risb preberemo: »Bil je že od 
narave ponosen in neodvi-
sen.« Štular je kot Prešeren.

Vseeno mu ni vseeno
Na razstavi Vseeno večmedijskega umetnika Andreja Štularja – ne le v galeriji, 
ampak tudi tu in tam po Layerjevi hiši – v prvi vrsti izvemo, da mu ni vseeno.

Andrej Štular v svojem svetu s sliko Prelepa Gorenjska
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Škofja Loka – Jutri, v soboto, sta na sporedu polfinalna obra-
čuna v mednarodni floorball ligi. V slovenskem obračunu se 
bosta pomerila Insport Škofja Loka in Polanska banda. Tekma 
bo v dvorani na Podnu, začela pa se bo ob 16.45. 

V polfinalu sosedski obračun

Maja Bertoncelj

Jesenice – Slovenski paraalp-
ski smučar Jernej Slivnik je 
v ponedeljek prvič zmagal 
na tekmi evropskega poka-
la. Najboljši je bil v veleslalo-
mu v Zagrebu. V torek je bil 
v boju za zmago tudi v slalo-
mu. Po vodstvu na prvi pro-
gi je na drugi naredil napako 
in bil diskvalificiran.

»V prvi vožnji sem nare-
dil napako, a sem kljub temu 
dobro smučal. V drugi vo-
žnji je bilo posebno, ker sem 
prvič branil vodstvo na takšni 

tekmi. Odpeljal sem brez na-
pake in potrdil zmago. Danes 
pa je bila prva vožnja dobra, 
spet sem vodil in se tudi od-
ločno podal na drugo. Sem 
zelo zadovoljen. Sebi in dru-
gim sem dokazal, kaj zmo-
rem, in potrdil, da sem dob-
ri poti. Naredil sem velik ko-
rak naprej in sem vedno bliž-
je ciljem, ki jih imam v glavi,« 
je povedal 18-letni Jernej Sliv-
nik. 

Zadovoljen je bil tudi nje-
gov trener Roman Podli-
pnik: »Za Jerneja je to po-
memben mejnik.«

Slivnik do prve zmage

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik in 
Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik sta na slav-
nostni prireditvi v Domu kul-
ture Kamnik podelila več kot 
petdeset priznanj športni-
kom, ki so s svojimi rezulta-
ti zaznamovali minulo leto.

Naj športnica leta 2018 je 
postala članica KGT Papež 
Neja Kršinar, odlična atleti-
nja, tekačica v različnih di-
sciplinah, ki je lani postala 
državna prvakinja na 5000 
metrov (v tej disciplini je do-
segla normo za balkansko 
prvenstvo), 3000 metrov 
in v polmaratonu ter držav-
na podprvakinja v krosu. 

Odbojkar Sašo Štalekar pa 
je nagrado za naj športnika 
v občini Kamnik prejel že 

drugo leto zapored. Nadar-
jeni bloker, odbojkar Cal-
cita Volleyja, je s slovensko 

člansko reprezentanco na 
svetovnem prvenstvu v Bol-
gariji in Italiji osvojil 12. 
mesto. Bil je eden nosilcev 
uspehov, ki jo je ekipa Calcit 
Volley dosegla v letu 2018. 
Štalekar je edini kamniški 
kategoriziran športnik sve-
tovnega razreda.

Podeljena pa so bila tudi 
priznanja Občine Kamnik 
za delo v športu. Srebrno 
priznanje sta prejela Franci 
Spruk iz Kegljaškega kluba 
Kamnik in Vladimir Stanič 
iz Karate kluba Virtus Dup-
lica, bronasto priznanje pa 
David Šućur iz Košarkarske-
ga kluba Kamnik in Primož 
Romšak iz Vaterpolskega 
društva Kamnik.

Lani najboljša atletinja in odbojkar

Franci Spruk, Vladimir Stanič, Sašo Štalekar, Neja Kršinar in 
David Šućur / Foto: Gorazd Kavčič

Zagreb, Jesenice – Hokejisti HK Triglav so v sredo odigrali 
predzadnjo ligaško tekmo v Internacionalni hokejski ligi (IHL). 
Ponovno so gostovali v Zagrebu pri hokejistih KHL Mladost 
in zmagali z 2 : 4 (2 : 0, 0 : 3, 0 : 1). Že tekmo pred koncem so 
si zagotovili drugo mesto po ligaškem delu tekmovanja. Zad-
nja ligaška tekma jih čaka jutri, ko bodo v domači dvorani ob 
19.15 gostili HK Vojvodina. Hokejisti Jesenic so včeraj v Alpski 
hokejski ligi gostovali pri ekipi Migross Supermercati Asiago 
Hockey (tekma do zaključka redakcije še ni bila končana), jutri 
pa bodo doma igrali z avstrijskim EHC Alge Elastic Lustenau 
(začetek tekme ob 18. uri).

Hokejisti Jesenic in Triglava jutri igrajo doma

Jože Marinček

Kranj – Po skoraj trimeseč-
nem premoru se bo ta ko-
nec tedna nadaljevalo nogo-
metno prvenstvo v prvi slo-
venski nogometni ligi Tele-
kom. Na sporedu bodo tek-
me dvajsetega kroga.

Nogometaši kranjskega 
Triglava začenjajo doma. V 
nedeljo se bodo pomerili z 
Aluminijem iz Kidričevega 
(začetek tekme ob 13.30), tre-
nutno tretjo ekipo na lestvi-
ci. Dve uri kasneje bodo na 
zelenico stopili še nogome-
taši Domžal, ki bodo doma 
igrali z Rudarjem. Kranjča-
ni so se v tekmovalnem 
premoru okrepili s štirimi 

izkušenimi igralci. Trije so 
vezisti, in sicer Ivan Crnov, 
Muamer Svraka in povra-
tnik v Triglav Aleš Mertelj, ki 
je po odhodu iz Kranja igral 
za NK Koper in NK Maribor, 
v lanskem letu pa se je preiz-
kusil še na Češkem. Obram-
bo je okrepil Tim Karamatič. 
V sredo so nogometaši Tri-
glava odigrali še zadnjo prip-
ravljalno tekmo. V Kranju so 
se pomerili z NK Bled, vodil-
nim moštvom tretje sloven-
ske nogometne lige – center, 
in zmagali z 2 : 1.

Nogometaši Domžal so 
imeli generalko v gosteh 
z avstrijskim Sturmom iz 
Gradca. Tekma se je konča-
la z rezultatom 1 : 1. 

Triglav z Aluminijem

Maja Bertoncelj

Kranj – Alpska smučarka 
Meta Hrovat je na svetovnem 
mladinskem prvenstvu v Val 
di Fassi zmagala v slalomu. 

»V zadnjem času sem 
imela kar nekaj tekem, na 
katerih se ni izšlo po mojih 
željah. Po včerajšnjem od-
stopu v veleslalomu sem bila 
kar malo razočarana, hkrati 
pa sem si danes še toliko bolj 
želela pokazati dobro vožnjo 

in priti do cilja. Pred dru-
go vožnjo sem bila zaradi 
zadnjih odstopov malo ner-
vozna, saj je težko, ker veš, 
da dobro smučaš in tega ne 
pokažeš z rezultati. Uspe-
la sem se umiriti in tudi na 
drugi progi prikazati dovolj 
dobro vožnjo za zmago, zato 
sem zelo vesela,« je povedala 
smučarka iz Podkorena.

Hrovatova z letošnjo se-
zono zaključuje z nastopi v 
mladinski konkurenci.

Hrovatova svetovna 
mladinska prvakinja

Maja Bertoncelj

Ljubljana – V Seefeldu v Av-
striji se je v sredo z uradnim 
odprtjem začelo svetov-
no prvenstvo v nordijskem 
smučanju. 

Tekmovalno so ga odpr-
li smučarski tekači, ki so se 
včeraj za prvi komplet me-
dalj borili v sprintu v pros-
ti tehniki. To je disciplina, 
v kateri so naše tekačice in 
tekači letos dosegli že veli-
ko dobrih uvrstitev in priča-
kovanja so bila visoka tudi 
na svetovnem prvenstvu. 
V ženski konkurenci so se 
vse štiri – vse so Gorenjke 
– uvrstile v izločilne boje. 
Eva Urevc je v kvalifikaci-
jah dosegla peti čas, Anama-
rija Lampič sedmega, Katja 
Višnar je bila osma, Alen-
ka Čebašek pa šestnajsta. To 
je bila dobra napoved, a pot 
vseh štirih se je nato zaklju-
čila v četrtfinalu. Nad tem 
so bile razočarane. V moški 
konkurenci sta Janez Lam-
pič in Miha Šimenc obstala 

v kvalifikacijah. Tekače jutri 
čaka tekma v skiatlonu, v ne-
deljo pa ekipni sprint.

Jutri bodo prvo tekmo 
imeli skakalci, ki se bodo za 
odličja merili na veliki ska-
kalnici v Innsbrucku, v nede-
ljo bo tam še ekipna tekma, 
nato sledi selitev na manjšo 
skakalnico v Seefeld. Glede 
na rezultate v letošnji zimi 
je v naši reprezentanci prvo 
ime Timi Zajc, ki je pred od-
hodom v Avstrijo jasno po-
vedal, da je njegov cilj meda-
lja. Optimističen je tudi glav-
ni trener Gorazd Bertoncelj, 
ki se je najprej ozrl na dose-
danjo sezono: »Pred sezo-
no smo si postavili zelo vi-
soke cilje. Imeli smo smolo, 
saj so bili trije poškodovani 
in so izpustili večino priprav-
ljalnega dela, med njimi tudi 
Peter Prevc. Na podlagi tega 
imamo nekaj izpada točk, 
rezultatov. Zelo zadovoljni 
smo s Timijem Zajcem, ki 
je med najboljšimi skakal-
ci na svetu, v zadnjem času 
smo bolj zadovoljni tudi z 

ekipo. Manjka več uvrstitev 
na stopničke in med desete-
rico.« Bertoncelj se zaveda, 
da niso med glavnimi favori-
ti, da pa je na svetovnih pr-
venstvih vse mogoče: »Krog 
favoritov je širok. Cilj je me-
dalja, a marsikaj gre lahko 
narobe. Zadovoljni bomo 
tudi, če bomo vedeli, da smo 
blizu, da nismo oddaljeni od 
vrha.« V Avstrijo je odpeljal 
šest skakalcev: Timija Zaj-
ca, Petra Prevca, Jerneja Da-
mjana, Anžeta Laniška, An-
žeta Semeniča in Žigo Jelar-
ja. Peter Prevc se zaveda, da 
veliki premiki navzgor niso 
možni čez noč. »Zadovoljen 
sem, da grem na svetovno pr-
venstvo, žal pa moji letošnji 
nastopi niso dobra popotni-
ca. Zaradi tega nisem najbolj 
zadovoljen, a boril se bom do 
konca. Glavna motivacija je, 
da če mi uspe dober skok, 
sem še vedno lahko med de-
seterico. Predvsem je treba 
biti sproščen in verjeti vase. 
To, da mi trener zaupa in me 

je uvrstil v ekipo za svetovno 
prvenstvo, med kot športni-
ka predvsem pomirja, je pa 
tudi obvezujoče, saj je treba 
zaupanje opravičiti,« je dejal 
Peter Prevc. 

V krogu favoritinj za meda-
ljo so naše smučarske skakal-
ke, predvsem Urša Bogataj in 
Nika Križnar. »Svoje nastope 
smo stopnjevali. Možnosti za 
medaljo imamo tako v posa-
mični konkurenci kot z eki-
po. Dekleta imajo še rezerve 
in upam, da jih bodo v See-
feldu izkoristile. Do odho-
da v Avstrijo nas čakata še 
dva tehnična treninga,« je v 
torek pojasnil glavni trener 
ženske reprezentance Zoran 
Zupančič. V ekipi za svetov-
no prvenstvo so Urša Boga-
taj, Nika Križnar, Maja Vtič, 
Jerneja Brecl in Špela Rogelj. 
Skakalke bodo prvenstvo za-
čele v torek z ekipno tekmo. 

Danes prva tekma čaka 
tudi nordijske kombinator-
ce. Svetovno prvenstvo se bo 
končalo v nedeljo, 3. marca.

Nordijci v boju za odličja
V Seefeldu v Avstriji se je začelo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Včeraj prvi vrhunec za 
našo tekaško reprezentanco: v sprintu so se vse štiri Gorenjke uvrstile v izločilne boje, nobeni pa ni 
uspelo priti v polfinale. Jutri prva tekma čaka skakalce.

Gorenjca Gorazd Bertoncelj (levo) in Zoran Zupančič, 
glavna trenerja slovenske moške in ženske skakalne 
reprezentance, sta pred tekmami na svetovnem prvenstvu 
optimistična. / Foto: Gorazd Kavčič

Vse štiri slovenske smučarske tekačice so včeraj v sprintu 
obstale v četrtfinalu. Še najbližje polfinalu je bila triglavanka 
Anamarija Lampič. / Foto: Gorazd Kavčič
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Tržič – Ivan Kaštrun iz Tr-
žiča je dijak četrtega letnika 
srednje šole Biotehniškega 
centra Naklo in predan vodja 
družinske iniciative Kaštru-
novih, ki poskuša na širši 
trg spraviti inovativni pripo-
moček za učenje smučanja – 
zlasti otrok, smučarskih za-
četnikov in oseb s posebni-
mi potrebami. Že pred dva-
najstimi leti je pripomoček 
razvil Ivanov oče Robert, po-
tem se je ta desetletje valjal 
po garaži, pred dvema leto-
ma pa ga je Ivan obudil v živ-
ljenje pod imenom Skiler. S 
to podjetniško idejo se je sre-
dnješolec prebil v deseterico 
najperspektivnejših mladih 
podjetnikov prve generaci-
je štipendistov Ustvarjalni-
kove Fundacije za ustvarjal-
ne mlade. Ivanova prizade-
vanja finančno podpira pod-
jetje Ford Slovenia, prodor 
Skilerja na domačih in tujih 
belih strminah pa Ivan načr-
tuje že za prihodnjo smučar-
sko sezono.

Smučanje ima Ivan v 
krvi. Starša sta športna pe-
dagoga, oče Robert je bil 
leta 1984 celo član nordij-
ske reprezentance na zim-
skih olimpijskih igrah v Sa-
rajevu, kasneje nekaj časa 
trener smučarskih skakal-
cev in kombinatorcev. Ved-
no si je želel, da bi njego-
va šestčlanska družina lah-
ko skupaj smučala po belih 
strminah, vendar to ni bilo 

mogoče, saj ima starejši sin 
Nino downov sindrom. »Na 
smučišču je ves čas zaosta-
jal in nam težko sledil. Bil je 
zelo nesrečen, mi pa tudi, saj 
smo ga morali ves čas čaka-
ti,« se spominja Ninov mlaj-
ši brat Ivan in dodaja: »Vsi 
smo tuhtali, kaj naj stori-
mo, da bratu smučanje ne bi 
predstavljalo takšne težave. 
V trgovinah s športno opre-
mo nismo našli ustrezne-
ga pripomočka, ki bi manj 
spretnim otrokom olajšal 
učenje smučanja, zato se je 
oče odločil, da ga bo izdelal 
kar sam.«

Nastala je končna po-
doba Skilerja, enostavne-
ga nastavka za smuči v ob-
liki vodil, s katerimi uči-
telj, starš usmerja gibanje 

in tako smučarja varno pe-
lje po smučišču. Sestavljen 
je iz preprostih palic in ob-
jemk, ki se pripnejo na smu-
čarske čevlje, izdelan pa je iz 
aluminija in polietilena. Ve-
čina sestavnih delov je slo-
venskega porekla, le kako-
vostne objemke in zakovice 
je treba uvoziti. Ime za pri-
pomoček si je izmislil prav 
Ivan: »Vključuje besedi ski 
(smučanje) in learning (uče-
nje), kar pomensko logično 
privede do opisa pripomoč-
ka za učenje smučanja.«

Skiler je že preizkusilo 
Združenje učiteljev in tre-
nerjev smučanja Slovenije 
(ZUTS), predsednik zdru-
ženja dr. Blaž Lešnik je pov-
zel izkušnjo: »Pripomoček 
je primeren za individualno 

učenje smučanja, ki učen-
cem omogoča lažje in var-
nejše pridobivanje občutka 
za ''podaljšano stopalo''. Set 
je izdelan iz lahkih in hkra-
ti dovolj trdnih materialov, 
ki so vzdržljivi tudi v zim-
skih okoliščinah. Je lahko 
prenosljiv in zagotavlja eno-
stavno uporabo. Skiler omo-
goča lažje ohranjanje ravno-
težja med drsenjem. Manj-
ša možnost padcev lahko po-
meni večjo učinkovitost pri 
učenju smučanja, hkrati pa 
velik prihranek časa in ener-
gije učiteljem smučanja. 
Zelo ga priporočam zlasti 
učiteljem, ki učijo smučanja 
začetnike s posebnimi po-
trebami,« je o izdelku pove-
dal dr. Blaž Lešnik, predse-
dnik ZUTS.

Pripomoček Skiler olajša 
učenje smučanja 
Najstniški podjetnik Ivan Kaštrun se je prebil v deseterico najperspektivnejših mladih podjetnikov 
prve generacije štipendistov Ustvarjalnikove Fundacije za ustvarjalne mlade. Ivan je prepričal s 
pripomočkom za učenje smučanja smučarskih začetnikov in oseb s posebnimi potrebami.

Pripomoček se je odlično obnesel že pri mnogih smučarskih začetnikih. / Foto: arhiv Ivana Kaštruna

Ti po podatkih Zavoda 
RS za zaposlovanje že zdaj 
predstavljajo deset odstot-
kov delovno aktivne popula-
cije v Sloveniji. 

Zagotovo bi pomagal 
tudi dvig plač v gradbeni-
štvu. »Če bi želeli več kadra 
v gradbeništvu, bi moral de-
lavec zaslužiti vsaj 1000 do 
1200 evrov,« je tako pred 
kratkim razmišljal podpred-
sednik sekcije gradbincev 
pri Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije Franc Meža. 

In kako je z zaposlova-
njem v gradbeništvu na 
Gorenjskem? V Gorenjski 
gradbeni družbi, s 540 redno 

zaposlenimi največjem 
gradbenem podjetju v regi-
ji, pravijo, da so lani zapos-
lili večje število predvsem 
mlajših sodelavcev, zlasti 
šoferjev, strojnikov gradbe-
ne mehanizacije in gradbe-
nih delavcev, zato trenutno 
nimajo težav s pomanjka-
njem kadra. »Je pa iskanje 

ustreznih kadrov seveda 
konstantna naloga v tako ve-
likem podjetju. Seveda teh 
sodelavcev ne dobimo v Slo-
veniji, ampak predvsem na 
prostoru Bosne in Hercego-
vine. Smo zelo zadovoljni z 
njimi in jim želimo omogo-
čiti čim boljšo integriranost 
v podjetje in družbo v celoti. 
V Sloveniji se poleg pomanj-
kanja zanimanja za določe-
ne poklice kaže tudi demo-
grafski upad,« je dejal direk-
tor družbe Stane Remic. 

Glede plač v gradbeništvu 
Remic pravi, da vsi deloda-
jalci želijo izplačevati bolj-
še plače, čeprav plača ni edi-
ni kriterij za zadovoljstvo 
zaposlenih. A za GGD, ki 

veliko poslov pridobi preko 
javnih naročil, dodaten pro-
blem predstavlja obstoječi 
sistem javnega naročanja, ki 
še vedno daje prednost naj-
nižji ceni. »Taka cena težko 
omogoča boljše plače od tis-
tih, ki jih izplačujemo. V na-
šem podjetju sicer izplačuje-
mo plače v skladu z veljavno 
kolektivno pogodbo za grad-
beno dejavnost,« je opozoril. 

Tudi Remic opaža, da se je 
zanimanje za gradbene pok-
lice v zadnjih letih zmanjša-
lo. »Država potrebuje svoje 
gradbeništvo, saj je eden po-
membnih generatorjev go-
spodarske rasti in ustvar-
ja številne multiplikativ-
ne učinke. Potrebujemo 

pa mlade ljudi, ki vnašajo 
nove ideje, zamisli, ki zna-
jo uporabljati nove tehnolo-
gije, jih ta branža zanima in 
ki bodo naredili gradbeni-
štvo zanimivo tudi širše in 
se bodo lahko širile tudi po-
zitivne zgodbe, ne samo ne-
gativne.« 

Na kranjski območni služ-
bi Zavoda za zaposlovanje so 
pojasnili, da slovenska grad-
bena podjetja za prvo polo-
vico leta 2019 napoveduje-
jo 7,9-odstotno rast zapos-
lenosti. »Napoved kaže oči-
tno na pozitiven trend v 
gradbeništvu, saj je najviš-
ja med vsemi dejavnostmi,« 
opaža Dubravka Furar. Go-
renjski delodajalci v vseh 

dejavnostih sicer za prvo po-
lovico leta 2019 napovedu-
jejo 2,3-odstotno rast zapos-
lenosti, kar pomeni 2421 za-
poslitev, vendar pa med pr-
vimi desetimi iskanimi pok-
lici ni nobenega iz gradbeni-
štva. V evidenco brezposel-
nih kranjskega zavoda za za-
poslovanje se je od novem-
bra do januarja prijavilo več-
je število gradbenikov, za ka-
tere pričakujejo, da se bodo 
podobno kot v preteklih le-
tih zaposlili že v prvi polo-
vici leta. Na Gorenjskem je 
bilo lani na področju grad-
beništva izdanih 336 delov-
nih dovoljenj in 1935 sogla-
sij k enotnemu dovoljenju 
za prebivanje in delo. 

V gradbeništvu dela dovolj, kadra pa premalo
31. stran

Cveto Zaplotnik

Kranj – Davčni zavezanci 
imajo še do četrtka, 28. fe-
bruarja, čas za vložitev na-
povedi za odmero doho-
dnine od dobička od proda-
je vrednostnih papirjev in 
investicijskih kuponov, od 
obresti na denarne depo-
zite, drugih obresti in divi-
dend, od dohodka iz odda-
janja premoženja v najem 
ter od dobička od odsvoji-
tve izvedenih finančnih in-
strumentov. Napovedi mo-
rajo vložiti na predpisanih 

obrazcih, na finančni urad 
pa jih lahko oddajo osebno, 
pošljejo po pošti ali jih vloži-
jo preko sistema eDavki. Ele-
ktronska pot je obvezna pri 
odmeri dohodnine od kapi-
talskega dobička, a le v pri-
meru, če so zavezanci lani z 
vrednostnimi papirji in dru-
gimi deleži ter investicijski-
mi kuponi opravili več kot 
deset transakcij. Napoved za 
odmero dohodnine od obre-
sti morajo vložiti le tisti, ki 
so lani z depoziti pri bankah 
dosegli več kot tisoč evrov 
obresti.   

Še manj kot en teden časa 
za oddajo napovedi

Kranj – Dohodninski zavezanci lahko od 0,1 do 0,5 odstotka 
dohodnine namenijo za donacije humanitarnim, zdravstve-
nim, kulturnim, športnim in religioznim organizacijam, orga-
nizacijam s področja zaščite in reševanje pa tudi sindikatom in 
političnim strankam. Finančna uprava jim je doslej izplačevala 
donacije štirikrat na leto – do 20. marca, do 20. junija, do 20. 
septembra in do 20. decembra, po novem pa jim bo le dvakrat 
na leto – do 20. januarja in do 20. septembra. Za spremembo 
se je odločila zato, ker več kot devetdeset odstotkov donacij 
izplača v septembrski tranši, ko je končana večina odmere 
dohodnine za preteklo leto.

Izplačilo donacij le dvakrat na leto

Simon Šubic

Kranj – Zveza potrošni-
kov Slovenije (ZPS) več kot 
5800 potrošnikom, ki sode-
lujejo v njeni akciji skupin-
skega nakupa klimatskih 
naprav, te dni po elektron-
ski pošti že pošilja ponud-
be za nakup. Izbirajo lah-
ko med štirimi kakovostni-
mi klimatskimi napravami 
znamk Daikin in Mitsubi-
shi Electric, ki so bile dob-
ro ocenjene na neodvi-
snem primerjalnem testu 

potrošniških organizacij. 
ZPS je v pogajanjih izbrala 
spletno trgovino EnaA.com, 
ki je med vsemi zainteresi-
ranimi ponudniki ponudila 
najbolj ugodne cene za kli-
matske naprave in osnovno 
montažo – od 868 do 1069 
evrov (odvisno od izbranega 
modela). Potrošniki, ki želi-
jo kupiti klimatsko napravo 
v okviru skupinskega naku-
pa, naj sledijo navodilom, 
ki jih prejmejo skupaj s po-
nudbo. Zadnji rok za izved-
bo nakupa je 21. april. 

Ponudbe za klimatske 
naprave že pošiljajo

V Gorenjski gradbeni 
družbi opozarjajo, da 
je izplačevanje boljših 
plač zaposlenim oteženo 
tudi zaradi obstoječega 
sistema javnega naročanja, 
ki še vedno daje prednost 
najnižji ceni. 
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

AKCIJA  
OLJE FUCHS + GRATIS MAST

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

Zgornje Pirniče – Zadružna 
zveza Slovenije je pripravi-
la v gostilni Mihovec v Zgor-
njih Pirničah posvet zadru-
žnikov ljubljanske, gorenj-
ske in kamniško-zasavske 
regije, na katerega je pova-
bila člane upravnih in nad-
zornih odborov ter zapos-
lene v zadrugah. Zadružni-
ki so se na posvetu seznani-
li z aktualnim dogajanjem v 
kmetijstvu, z delom agenci-
je za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, s pogledi mladih 
na razvoj kmetijstva in pode-
želja, s poslovanjem zadrug 
ter z delom in načrti zadru-
žne zveze.

Uvoza mesa iz Poljske ni 
možno prepovedati

Državni sekretar ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Jože Pod-
goršek je predstavil letošnje 
razpise za ukrepe kmetijske 
politike in najpomembnej-

še naloge ministrstva, odgo-
varjal pa je tudi na vprašanja 
zadružnikov. Kot je dejal, se 
na ministrstvu veliko ukvar-
jajo z oblikovanjem ciljev 
in pripravo ukrepov za nas-
lednje sedemletno obdobje 

skupne kmetijske politi-
ke Evropske unije. »Slove-
nija potrebuje tako manjše 
kot večje kmetije – manjše 
predvsem za ohranitev pose-
ljenosti podeželja in večje za 
zagotovitev prehranske var-
nosti, zato razmišljamo o 
ukrepih tako za manjše kot 
za večje kmetije,« je dejal 
Podgoršek in dodal, da pri-
pravljajo tudi spremembe 
zemljiške politike, s kateri-
mi želijo preprečiti razpro-

dajo kmetijskih zemljišč tuj-
cem in zemljišča bolje zašči-
titi pred prostorskimi pose-
gi. Prve izkušnje z znakom 
Izbrana kakovost Sloveni-
je so dobre, tudi vse več pot-
rošnikov prepoznava razliko 

med mesom in mlekom z 
znakom in brez njega, ugo-
tavljajo na ministrstvu, kjer 
si prizadevajo, da bi v shemo 
Izbrana kakovost čim prej 
vključili tudi zelenjavo, žita 
in vino. Slovenija kot članica 
Evropske unije, v kateri vel-
ja prost pretok blaga in stori-
tev, ne more preprečiti uvo-
za mesa iz Poljske, lahko pa 
spremeni sistem javnega 
naročanja in pri tem zagoto-
vi večji delež doma pridela-
ne hrane,« je dejal zadružni-
kom in jim svetoval: »Delaj-
te na povezovanju, na večji 
enotnosti na trgu.«

Denar dobijo tudi »kavč 
kmetje«

V razpravi je bilo slišati 
različna mnenja in predlo-
ge, tudi kritike. Omenimo 
le nekatere! Zakon o kme-
tijstvu vsebuje nekatere za 
zadružništvo neživljenjske 
rešitve, med drugim tudi to, 
da mora zadružnik s svojo 
zadrugo skleniti pogodbo o 
sodelovanju oziroma o pro-
daji pridelkov. Vlogo sklada 
kmetijskih zemljišč bo treba 
spremeniti, saj je zdaj sklad 
bolj nasprotnik kot zavez-
nik kmetov. Javnim zavo-
dom bi morali predpisati, 
da v okviru javnega naročan-
ja večinoma kupujejo meso 
z oznako Izbrana kakovost 
Slovenija. V kmetijstvu je 
velik problem odpadna foli-
ja, s katero ovijajo bale. Ker 
bo v prihodnjem sedemlet-
nem programskem obdobju 
(tudi zaradi izstopa Velike 

Britanije iz Evropske unije) 
za kmetijstvo manj denarja 
kot doslej, se bo vnela huda 
bitka za ta denar, pri tem pa 
je bojazen, da bo kratko pote-
gnilo hribovsko kmetijstvo, 
ki že v sedanjem program-
skem obdobju dobiva manj 
denarja kot v prejšnjem. 
Sedanji sistem razdeljevan-
ja subvencij ni dober, denar 
dobijo tudi »kavč kmetje«, 
torej tisti, ki nič ne pridelajo, 
zato bi v novi finančni per-
spektivi morali spremeniti 
sistem in subvencije name-
niti le tistim, ki pridelujejo 
hrano. Medtem ko v ravnin-
skem svetu ni težko dobi-
ti dovoljenja za velike pros-
torske posege, je v hribih vse 
težje dobiti zemljišča za gra-
dnjo hiš in drugih objektov. 
In če se to ne bo spremeni-
lo, se bo hribovsko območ-
je začelo prazniti. Odkupne 
cene kmetijskih pridelkov 
so na enaki ravni, kot so bile 
pred desetimi leti, pridelo-
valni stroški pa so se zvišali, 

prav tako tudi življenjski 
standard potrošnikov. Zani-
mivo bi bilo izvedeti, koliko 
od skupne kmetijske pogače 
dobijo kmetje in koliko nas 
stane razdeljevanje subven-
cij, skupaj s pripravo pravil 
in nadzorom. Denar za raz-
voj podeželja je treba zago-
tavljati tudi iz drugih virov, 
tudi iz kohezijskih in social-
nih skladov.

Uveljavitev kolektivne 
znamke

Predsednik zadružne 
zveze Peter Vrisk je na sre-
čanju predstavil aktivno-
sti zveze pri pripravi nove 
skupne kmetijske politike 

in resolucije o prihodnosti 
slovenskega kmetijstva in 
podeželja ter prizadevanja, 
da bi v javnih zavodih pove-
čali delež lokalno pridelane 
hrane in da bi se v shemo 
Izbrana kakovost čim prej 
vključili tudi drugi kme-
tijski sektorji. Letos naj bi 
v zadružni zvezi uveljavili 
kolektivno znamko, s kate-
ro naj bi povečali prepoz-
navnost, ugled in zaupan-
je zveze in njenih članic, 
skupaj s kmetijskim mini-
strstvom pa so ministrstvu 
za finance tudi predstavi-
li predloge za spremembo 
davčne zakonodaje, s kate-
rimi bi spodbudili razvoj 
zadružništva.          

V javnih zavodih več domače hrane
Zadružniki so se na regijskem posvetu zavzeli za spremembo javnega naročanja, s katero bi pri zagotavljanju prehrane v bolnišnicah, šolah, vrtcih, 
domovih za starejše in v drugih javnih zavodih zagotovili večji delež lokalno pridelane hrane.

Državni sekretar Jože 
Podgoršek

Zadružniki, med njimi tudi Anton Kokelj iz KGZ M Sora Žiri, 
so na srečanju opozorili na vrsto problemov. 

V gorenjski, 
kamniško-zasavski 
in ljubljanski regiji je 
devetnajst zadrug, ki 
združujejo 3990 članov 
in zaposlujejo 637 
delavcev. Predlani so 
ustvarile 181 milijonov 
evrov prihodkov, kar je 
bilo 11 odstotkov več kot 
leto prej. Vse z izjemo 
dveh so poslovale z 
dobičkom.

Peter Vrisk: »Če bo Evropska unija v prihodnjem 
sedemletnem obdobju dala za kmetijstvo manj 
denarja kot v sedanjem obdobju, bomo razliko zahtevali 
od države. Če je država našla denar za delavce v 
javnem sektorju, ga bo morala tudi za kmete.«
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Cveto Zaplotnik

Kranj – V ponedeljek, 25. 
februarja, se bo začela leto-
šnja subvencijska kampan-
ja za oddajo zbirnih vlog, na 
podlagi katerih bodo kmetij-
ska gospodarstva lahko uve-
ljavljala neposredna plačila, 
kmetijsko okoljska podneb-
na plačila, plačila za območja 

z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost ter dru-
ga kmetijska plačila. Kam-
panja bo trajala do 6. maja, 
v zamudnem roku, v kate-
rem bo agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 

zamudnikom znižala sub-
vencije, pa do 31. maja. Tudi 
letos sta obvezna elektron-
ski vnos in oddaja vloge. Le 
redki kmetje jo bodo odda-
li sami, velika večina bo to 
storila s pomočjo kmetijsko 
svetovalne službe. 

Ne čakajte na zadnje 
dneve

Kot je povedal Tomaž Cör, 
vodja oddelka za kmetijsko 
svetovanje v Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj, bo 
letos pri izpolnjevanju vlog 
na Gorenjskem sodelovalo 
štirinajst kmetijskih sveto-
valcev. Vpisna mesta bodo 
na sedežu izpostav Jesenice, 
Bohinj, Lesce, Tržič, Naklo, 
Cerklje, Primskovo in Škof-
ja Loka, poleg teh pa tudi v 
Žireh, na sedežu zavoda v 
Kranju in vsak ponedeljek 
še v Spodnjih Gorjah. »Kme-
tje naj se čim prej, lahko že 
danes, pri kmetijskih sve-
tovalcih naročijo za izpol-
njevanje vloge, čim prej naj 

tudi izvedejo vnos vloge in 
se s tem izognejo morebit-
ni gneči ob koncu kampan-
je. Če mora svetovalec zara-
di poznih prijav v zadnjih 
dneh vnesti petnajst in več 
vlog, je namreč večja verje-
tnost napak pa tudi preob-
remenjenost svetovalcev je 
v takih primerih prevelika,« 
pravi Cör in dodaja, da imajo 
kmetje zdaj, ko še ni možno 
opravljati kmetijskih opra-
vil na zemljiščih, za to tudi 
več časa; v svetovalni službi 
pa imajo nekaj težav tudi z 
bolniškimi odsotnostmi sve-
tovalcev.

Na kaj je treba biti 
pozoren 

Kot pravi Cör, morajo 
kmetje pred oddajo zbir-
ne vloge na upravni eno-
ti urediti Gerke, saj agenci-
ja za kmetijske trge in razvoj 
podeželja opozarja, da lahko 
vlagajo zahtevke le za zem-
ljišča, ki jih dejansko obde-
lujejo oziroma jih obdeluje 

nekdo drug za uporabo pri-
delkov na njihovi kmetiji. 
Pripraviti morajo tudi poda-
tke o morebitni prodaji mle-
ka in mlečnih izdelkov nepo-
sredno na kmetiji, preveriti 
sezname in številke drobni-
ce in kopitarjev, pri kopitar-
jih preveriti vpise v registru, 
za njivske površine pripravi-
ti setvene načrte za glavne in 

naknadne posevke ... Poseb-
no pozorni morajo biti na 
kmetijah, kjer uveljavlja-
jo zahtevke za več ukrepov 
kmetijsko-okoljskih in pod-
nebnih plačil, ter na kmeti-
jah, kjer obdelujejo več kot 
petnajst hektarjev ornih 
površin in morajo zato zago-
toviti površine z ekološkim 
pomenom.

Letos brez večjih novosti 

Letos pri ukrepih kmetij-
ske politike ni večjih novo-
sti, saj se sedanje program-
sko obdobje 2014–2020 
končuje. »Morda bodo vla-
gateljem zbirnih vlog nekaj 
težav povzročili novi orto-
foto posnetki terena, zara-
di katerih bo na nekaterih 
območjih verjetno nekaj več 
neusklajenih Gerkov. Letos 
se obeta tudi novo točkova-
nje za območja z omejeni-
mi možnostmi za kmetij-
sko dejavnost (OMD),« pra-
vi Cör in dodaja, da so (bodo) 
v okviru priprav na subven-
cijsko kampanjo izvedli na 
Gorenjskem 25 izobraže-
vanj oziroma »inštruktaž«. 
Vlagatelji so tudi že preje-
li ali še bodo prejeli opom-
nik za uveljavljanje letoš-
njih ukrepov kmetijske poli-
tike, v primeru morebitnih 
dodatnih vprašanj pa se lah-
ko obrnejo tudi na kmetij-
skega svetovalca. 

Začenja se subvencijska kampanja
V ponedeljek, 25. februarja, se bo začela kampanja za elektronsko oddajo zbirnih vlog za kmetijska plačila. Kampanja bo trajala do 6. maja, v zamudnem 
roku pa do 31. maja. Letos pri ukrepih kmetijske politike ni večjih novosti, saj se sedemletno programsko obdobje 2014–2020 približuje koncu.

Tomaž Cör: »V Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, kot 
tudi v celotni kmetijsko-gozdarski zbornici smo se zelo 
potrudili, da bi bili kmetje dobro obveščeni glede ukrepov 
letošnje kmetijske politike in oddaje zbirne vloge.«

Tomaž Cör: »Letos 
pričakujemo od 3700 do 
3800 vlog. Število kmetij 
se postopno nekoliko 
zmanjšuje zaradi 
opuščanja kmetovanja 
oziroma združevanja 
kmetij.«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je objavilo dva javna raz-
pisa za naložbe v osnovna 
sredstva. Z razpisom za nalo-
žbe v predelavo ali trženje 
kmetijskih pridelkov name-
nja za naložbe 15 milijonov 
evrov, od tega devet milijo-
nov evrov za samostojne pod-
jetnike, zadruge, zavode in 
gospodarske družbe in šest 
milijonov evrov za kmetije. 

S tem denarjem bosta Evrop-
ska unija in slovenska država 
podprli ureditev objektov in 
nakup opreme za predelavo, 
skladiščenje in trženje kme-
tijskih proizvodov, za oskrbo 
z vodo, za posodobitev ogre-
valnih sistemov, sistemov 
za varčno uporabo vode in 
shranjevanje vode, za uredi-
tev greznic in čistilnih nap-
rav, za nakup opreme in nap-
rav, ki povečujejo varnost pri 
delu, in še za nekatere druge 
namene. V okviru razpisa za 

naložbe v kmetijska gospo-
darstva bo na voljo 6,6 milijo-
na evrov za prilagajanje gos-
podarstev na podnebne spre-
membe, to je za nakup in pos-
tavitev mrež proti toči in ras-
tlinjakov ter za ureditev traj-
nih nasadov in namakalnih 
sistemov za enega uporabni-
ka. Vloge za pridobitev nepo-
vratnih sredstev bo možno 
vložiti v elektronski sistem 
agencije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja od 25. febru-
arja do vključno 29. maja. 

Denar za kmetijske naložbe

Cveto Zaplotnik

Zgornje Jezersko – V Lov-
skem domu na Jezerskem 
so v soboto počastili 25-let-
nico organiziranja vseslo-
venskega lovskega velesla-
loma na Skutinem ledeniku 
za pokal kristalnega gamsa. 
Lovska družina Jezersko se 
je ob navzočnosti jezerske-
ga župana Drejca Karničar-
ja in drugih gostov zahva-
lila organizacijam in posa-
meznikom, ki so veliko pri-
pomogli k uspešni izvedbi 
dosedanjih tekmovanj. Zve-
za lovskih družin Gorenj-
ske je s plaketo odlikova-
la Lovsko družino Jezersko, 
prejelo pa jo je še devet čla-
nov družine, med njimi 
tudi Jure Markič, vodja vseh 

dosedanjih tekmovanj, in 
Davo Karničar, ki poskrbi 
za tekmovalno progo in tudi 
tekmuje. Kot je povedal sta-
rešina družine Franc Ekar, 
so v četrt stoletja na ledeni-
ku izpeljali 24 tekmovanj, ki 
se jih je udeležilo skoraj dva 
tisoč lovcev iz Slovenije in 
tudi nekaj iz avstrijske Koro-
ške. Pobudo za tekmovanja 
je 1993. leta dal Ekar, tedan-
ji starešina Jurij Skuber pa jo 
je podprl, enako potlej tudi 
Občina Jezersko, Zveza lov-
skih družin Gorenjske, Lov-
ska zveza Slovenije, minis-
trstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano ... Navzoči 
na slovesnosti so se strinja-
li, da je organizacijo takšne-
ga tekmovanja treba nadal-
jevati tudi v prihodnje. 

Jubilej kristalnega gamsa
Škofja Loka – V ponedeljek, 
25. februarja, se bo začela 
kampanja za oddajo zbirnih 
vlog, s katerimi bodo kme-
tijska gospodarstva za letos 
uveljavljala neposredna pla-
čila, kmetijsko-okoljska in 
podnebna plačila, plačila za 
območja z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejav-
nost in druga kmetijska pla-
čila. Kmetijska svetovalna 
služba Škofja Loka bo ukre-
pe letošnje kmetijske poli-
tike ter elektronski vnos in 
oddajo zbirnih vlog predsta-
vila na predavanjih, ki bodo 
v ponedeljek, 25. februarja, 
ob 9. in 15. uri v kulturnem 
domu v Poljanah ter v sredo, 
27. februarja, ob 9. in ob 15. 
uri v gasilskem domu na Trati 
pri Škofji Loki.

Predstavitev ukrepov 
kmetijske politike
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Cveto Zaplotnik

Slovenj Gradec – Z dnevom 
odprtih vrat se je prejšnji 
teden v Slovenj Gradcu kon-
čala trinajsta licitacija vred-
nejših sortimentov lesa, ki 
sta jo v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije 
pripravila Društvo lastnikov 
gozdov Mislinjske doline in 
Zveza lastnikov gozdov Slo-
venije. Letošnjo licitacijo 
sta zaznamovala rekordna 
ponudba in rekordno pov-
praševanje. Na licitacijo je 
566 lastnikov gozdov pripe-
ljalo 3706 hlodov v skupni 
izmeri 3724 kubičnih met-
rov, med katerimi je bilo 
največ hlodov gradna (hra-
sta), gorskega javorja, smre-
ke, macesna, velikega jese-
na, gorskega bresta in doba. 
Ponudbo je oddalo rekor-
dno število kupcev, devet-
intrideset, od tega osem-
najst iz Slovenije, deset iz 
Avstrije, po štirje iz Nem-
čije in Italije, dva iz Hrvaš-
ke in eden iz Madžarske. Za 

3420 hlodov je bilo skupno 
12.375 ponudb, le za 286 hlo-
dov ni bilo nobene ponudbe. 
Na licitaciji je bila dosežena 
povprečna cena 325 evrov za 
kubični meter, pri tem pa so 
bile med drevesnimi vrsta-
mi precejšnje razlike: za tiso 
je bilo povprečje 751 evrov 
za »kubik«, za gorski javor 
645 evrov, dob 507 evrov, 
jablano 497, slivo 421 evrov, 
oreh, črni gaber in skorš 
371 evrov ... Najvišjo ceno 
je dosegel hlod gorskega 

javorja dolžine 5,9 metra in s 
premerom 60 centimetrov, 
za katerega so kupci oddali 
trinajst ponudb, med njimi 
je bila najvišja 15.389 evrov. 
Tudi drugo in tretjo najviš-
jo ceno (11.046 evrov oziro-
ma 9829 evrov) sta dosegla 
hloda gorskega javorja, sledi-
jo hlod oreha (6799 evrov), 
gorskega bresta (5319) in 
smreke (4629). Tudi naj-
višjo ceno, preračunano na 
»kubik«, je dosegel hlod gor-
skega javorja, znašala je 9275 

evrov. Oba hloda gorskega 
javorja, ki sta dosegla najvi-
šjo ceno, je kupil italijanski 
izdelovalec furnirjev. Največ 
lesa, več kot 900 »kubikov«, 
je kupil kupec iz Kitajske, ki 
pa je ponudbe oddal prek slo-
venskega podjetja.

Kot so poudarili organiza-
torji, želijo z licitacijo pove-
zati lastnike gozdov in kup-
ce lesa ter spodbujati vred-
notenje kakovostnega lesa 
in predelavo z visoko doda-
no vrednostjo.

Za hlod petnajst tisoč evrov
Na licitaciji vrednejših lesnih sortimentov v Slovenj Gradcu je najvišjo ceno, 15.389 evrov, dosegel hlod 
gorskega javorja.

Na letošnji licitaciji je bilo 3706 hlodov 29 drevesnih vrst.

Cveto Zaplotnik

Naklo – Govedorejsko druš-
tvo Kranj - Tržič bo v četrtek, 
28. februarja, z začetkom ob 
10. uri organiziralo v Biote-
hniškem centru Naklo Izob-
raževalni dan govedorejcev, 
v okviru katerega bodo šti-
ri predavanja: o kravjih zna-
kih – krave nam sporočajo, 
kaj potrebujejo, le treba jih 
je znati opazovati, o digi-
talnem dermatitisu gove-
da, o prehranskih rešitvah 
pri težavah z nogami oziro-
ma s parklji pri govedu ter o 
genomski selekciji in zdrav-
ju parkljev. Prijave za sode-
lovanje na izobraževalnem 

dnevu sprejemata do pone-
deljka, 25. februarja, pred-
sednik društva Anton Šenk 
(041/875 912) in kmetijska 
svetovalka Marija Grohar 
(051/684 160). 

Društvo bo marca orga-
niziralo tudi dvodnevni 
(16-urni) tečaj obrezovan-
ja parkljev, a le, če bo vsaj 
deset prijavljenih. Prijave 
za tečaj zbira do konca feb-
ruarja predsednik društva, 
okvirna cena je dvesto evrov 
(brez davka na dodano vred-
nost). Tečaj bo vodil inštruk-
tor za nego parkljev Robert 
Pesenhofer, sicer predse-
dnik Društva obrezovalcev 
parkljev Avstrije.

Govedorejci na 
izobraževalnem dnevu

Kranj, Škofja Loka – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetij-
sko gozdarskem zavodu Kranj pripravlja dve predavanji, na kate-
rih bo Melita Grilc iz generalnega finančnega urada predstavila, 
kaj prinaša zakon o trošarinah za male proizvajalce žganja. Prvo 
predavanje bo v sredo, 27. februarja, ob 9. uri v prostorih Kmetij-
sko gozdarske zadruge Sloga v Kranju, drugo pa teden kasneje, 
6. marca, ob 9. uri v prostorih gasilske zveze na Trati pri Škofji 
Loki. Na predavanje vabijo vse, ki »kuhajo« žganje le za lastne 
potrebe, kot tudi tiste, ki ga tržijo. Po zadnji spremembi zakona 
o trošarinah žganje ni več obdavčeno pavšalno – po lastništvu 
kotla, ampak glede na dejansko proizvedeno količino žganja.

O trošarini za male žganjarje
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Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Simon Šubic

Bled – V ribogojnici ribiške 
družine Bled so kriminalisti 
1. februarja zasegli past, ki je 
bila ciljno postavljena in na-
menjena lovu na ogroženo 
vidro, so ta teden sporočili iz 
Društva za opazovanje in pro-
učevanje ptic Slovenije (DO-
PPS). Predsednik Lovske 
družine Bled Samo Novak pa 
po drugi strani pojasnjuje, da 
past, ki so jo legalno kupili v 
trgovini, ni bila namenjena 
odlovu vidre, ampak so z njo 
želeli le ugotoviti, kdo jim žre 
ribe. Doslej se je vanjo uje-
lo le deset do petnajst mač-
kov, vidre pa na območju ri-
bogojnice sploh še niso opa-
zili. Policija sicer suma ka-
znivega dejanja ni zaznala, 
je pa z ugotovitvami sezna-
nila Inšpektorat RS za kme-
tijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, ki je uvedel inšpek-
cijski postopek. Po ugotovi-
tvah inšpektorata, oprtih tudi 
na izjave blejskih ribičev, pa 
je past bila namenjena odlo-
vu vidre, zato v nadaljnjem 
postopku zaradi suma prekr-
ška zbirajo informacije o ose-
bi, ki je past nastavila. 

Član DOPPS je kovinsko 
past – živolovko v ribogojni-
ci opazil med popisovanjem 
vodnih ptic na območju vo-
dotoka Jezernice. Ker je 
posumil, da je bila namenje-
na lovu na vidro, ki je v Slove-
niji zavarovana po Zakonu o 

ohranjanju narave in z Ured-
bo o zavarovanih prosto ži-
večih živalskih vrstah, je ta-
koj obvestil kranjske krimi-
naliste, ki so še isti dan za-
devo dokumentirali in past 
zasegli, zadevo predali in-
špektorju za lovstvo in ribi-
štvo. Na DOPPS se ob tem še 
sprašujejo, kaj se na tem ob-
močju dogaja z ribojedimi 
pticami, kot sta siva čaplja in 
vodomec. 

Z ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no so sporočili, da je inšpek-
tor iz uradnega zaznamka in 
druge dokumentacije polici-
je ugotovil, da so kriminali-
sti opravili razgovor s pred-
stavnikom Ribiške družine 
Bled, ki je navedbe o tem, da 
je past nastavljena za vidro, 
ki bi jo po odlovu preseli-
li nižje ob reki Savi, potrdil. 
Ribiči vidre sicer niso vide-
li, so pa po sledeh in načinu 
umorjenih rib sklepali, da 
gre za vidro, je policiji izjavil 
predstavnik ribiške družine. 
Ker podatka, kdo je nastavil 
past, policija inšpektorju ni 
posredovala, ta v nadaljnjem 
postopku zbira informacije 
o tej osebi. »Ko bomo ugo-
tovili kršitelja, bo proti le-te-
mu uveden prekrškovni po-
stopek zaradi lova prosto ži-
večih živali, ki niso divjad in 
se ne lovijo,« so pojasnili na 
ministrstvu.

Samo Novak, predsednik 
Lovske družine Bled, očitke 

o ciljnem lovu na vidro od-
ločno zavrača. »Past smo 
kupili legalno v trgovini, saj 
smo opazili, da nam nekaj 
v ribogojnici žre ribe. Med 
drugim smo izgubili celot-
no vzrejno-matično jato li-
panov. Ker smo želeli ugoto-
viti, kaj se dogaja, smo sredi 
januarja namestili kamero, 
nastavili pa smo tudi past. 
Vanjo smo ujeli od deset do 
petnajst mačkov in nič dru-
gega. Vidre tu sploh še nis-
mo videli, tudi kamera ni 
nobene posnela,« je razložil 
Novak, ki poudarja, da nas-
tavljena past živali ne ubije, 
ampak jo zgolj ulovi. »Žele-
li smo le pridobiti dokaze, na 
podlagi katerih bi poiskali 

lastnika, ki je odgovoren za 
povzročanje škode v ribogoj-
nici, da bi od njega lahko ter-
jali povrnitev nastale škode. 
Če bi se izkazalo, da gre za 
vidro, bi se torej obrnili na 
državo, kar pa se ni zgodilo,« 
je razložil in dodal, da gre po 
njegovem mnenju pri prija-
vi DOPPS le za posledico iz-
gubljene pravne bitke glede 
zmanjševanja vpliva kormo-
rana na ribji stalež v celin-
skih vodah. Agencija RS za 
okolje je namreč Ribiški zve-
zi Slovenije kljub nasproto-
vanju DOPPS-a izdala petle-
tno dovoljenje za vznemirja-
nje in odvzem kormoranov 
na območjih številnih vodo-
tokov po državi.  

So ribiči lovili vidro ali mačke?
V ribogojnici Ribiške družine Bled so odkrili past, ki je bila po ugotovitvah inšpektorja namenjena 
odlovu zaščitene vidre. Ribiči pa trdijo, da vidre tam še niso videli, v past pa so doslej ujeli le mačke. 

Kriminalisti so past – živolovko, postavljeno v ribogojnici na 
Bledu, zasegli 1. februarja. / Foto: PU Kranj

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okrož-
nem sodišču so v torek vno-
vič obravnavali milijonsko 
tožbo staršev petletne dekli-
ce Gaje, ki od Bolnišnice za 
ginekologijo in porodništvo 
Kranj in Zavarovalnice Tri-
glav zaradi zdravniške napa-
ke pri porodu terjata dober 
milijon evrov odškodnine in 
rente. Po izčrpnem zasliša-
nju sodne izvedenke gineko-
logije in porodništva Kseni-
je Ogrizek Pelkič se je sodni-
ca Irena Ahačič odločila, da 
nadaljnje dokazovanje (ne)
utemeljenosti pravde ni več 
potrebno. Kot je napoveda-
la, bo v nadaljevanju z vme-
sno sodbo najprej odločila o 
upravičenosti tožbe, pri če-
mer si je sodišče pridržalo 
več časa kot običajnih tride-
set dni, saj pričakuje, da bo 

zapisnik posnetega zasliša-
nja sodne izvedenke zaradi 
zahtevnosti vsebine nastajal 
dlje časa. V primeru, da bi 
sodišče pravnomočno odlo-
čilo, da je tožba utemeljena, 
bo sledil še narok za ugota-
vljanje višine zahtevane od-
škodnine in rente. 

Starša zatrjujeta, da je 
osebje kranjske porodnišni-
ce pri porodu njune hčerke 
storilo napako, ker da ni op-
ravilo vseh potrebnih prei-
skav, zato se je deklica se-
dem ur dušila in se zaradi 
pomanjkanja kisika rodila s 
cerebralno paralizo in epi-
lepsijo. V porodnišnici tož-
bene razloge zavračajo s po-
jasnilom, da niso storili no-
bene napake, hudo prizade-
tost deklice pa je povzroči-
la sepsa, kar je ne nazadnje 
ugotovila tudi zunanja eks-
pertna komisija Zdravniške 

zbornice Slovenije. A sod-
na izvedenka Ogrizek Pel-
kičeva je na sodišču ponovi-
la ugotovitev iz svojega pi-
snega izvedenskega mne-
nja, da osebje porodnišnice 
pri porodu deklice 3. apri-
la 2013 vendarle ni delova-
lo po pravilih stroke. Tože-
na stran je pri tem podvo-
mila o izvedenkini nepri-
stranskosti, ker da je na nje-
no mnenje vplivala Zvonka 
Rener Primec, dekličina le-
čeča zdravnica v ljubljanski 
pediatrični kliniki. Sodnica 
je ostala neomajna, da so se 
vsi v sodni dvorani lahko v 
zadostni meri prepričali o 
strokovnosti, izkušenosti 
in tudi resnicoljubnosti iz-
vedenke. 

Po oceni izvedenke bi 
morali na podlagi patolo-
škega CTG zapisa otroko-
vega utripa in mekonijske 

plodovnice, ki sta nakazova-
la stisko otroka, najkasneje 
ob 15. uri opraviti pH-metri-
jo za analizo preskrbljenos-
ti otrokove krvi s kisikom. 
Izkušen porodničar bi to po 
njenem zagotovo naredil, 
sama pa bi se za pH-metri-
jo odločila že prej, ob 13.30, 
je poudarila. V porodnišni-
ci so sicer tedaj ocenili, da ni 
bilo pravih opozorilnih zna-
kov za izvedbo pH-metrije, 
zato se zanjo niso odločili, 
porod pa so končali šele ob 
16.30. »Če bi naredili pH-
-metrijo, bi ugotovili acido-
zo, končali porod z urgen-
tnim carskim rezom in izid 
bi bil boljši,« pa je prepriča-
na izvedenka. V kakšnem 
stanju bi bila deklica ob 
zgodnejšem porodu, se ni 
želela opredeliti. Izvedenka 
je zaznala še druga odstopa-
nja od dobre klinične prakse 

in pravil stroke. Zmotilo jo 
je tudi, da so deklico iz Kra-
nja v Ljubljano premestili 
šele šele dve uri po porodu 
in da niso opravili preiska-
ve placente (posteljice), ki 
bi bila ključna za razjasni-
tev diagnoze.

Na sodišču že predstavlje-
no mnenje zunanje strokov-
ne skupine zdravniške zbor-
nice je bilo povsem drugač-
no, saj so ocenili, da je bil po-
rod voden skrbno in po uve-
ljavljeni praksi ter da kardio-
gram ni kazal na pomanjka-
nje kisika pri otroku. Otro-
kove težave je povzročila 
zelo intenzivna sistemska 
okužba s streptokokom, je 
sodišču pojasnila članica ko-
misije Tanje Premru-Sršen. 
Izvedenka Pelkičeva pa oce-
njuje, da bakterijska okužba 
ne bi mogla povzročiti tako 
hude prizadetosti otroka. 

Najprej sodba o utemeljenosti tožbe
Kranjsko okrožno sodišče je napovedalo izdajo vmesne sodbe o utemeljenosti milijonske odškodninske tožbe zoper kranjsko 
bolnišnico za ginekologijo in porodništvo zaradi domnevne zdravniške napake pri porodu.  

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
v zadnjem tednu dni obrav-
navali sedem hujših smu-
čarskih nesreč, ki so se zgo-
dile zaradi padca ali medse-
bojnega trka smučarjev, ki 
so pri tem utrpeli poškod-
be noge, hrbtenice in lični-
ce ter odrgnine. Zadnja se 
je v torek zgodila pri nočni 
smuki na Starem vrhu, kjer 
je smučarka izgubila nad-
zor nad smučmi in z veliko 

hitrostjo trčila v zaščitne bla-
zine. Poškodovala si je glavo 
in hrbtenico. V času zimskih 
šolskih počitnic se bo obisk 
smučišč močno povečal. Po-
licisti vsem svetujejo, naj ne 
precenjujejo svojih sposob-
nosti, uporabljajo pa naj tudi 
zaščitno opremo, še zlasti za 
zaščito glave (čelada) in hrb-
tenice (želva). Ob pojavu ut-
rujenosti si vzemite odmor 
in izberite lažje proge. Sled-
nje velja tudi za slabše smu-
čarje. 

Ob utrujenosti na počitek

Simon Šubic

Kranj – Vrhovno sodišče je 
razveljavilo obsodilno sod-
bo za domnevne pomočnike 
Bineta Kordeža pri prepro-
daji trgovskega centra Prim-
skovo konec leta 2008, s ka-
tero naj bi bil Merkur oško-
dovan za približno devet mi-
lijonov evrov, je ta teden po-
ročal časnik Delo. Odloči-
tev vrhovnih sodnikov ve-
lja za nekdanjo finančnico 
Merkurja Janjo Krašovec in 
nekdanjega direktorja druž-
be Kograd Igem Ota Brgle-
za ter družbo Kograd Igem, 
ki so bili pred sedmimi leti 
skupaj z nekdanjim direk-
torjem uprave Merkurja Bi-
netom Kordežem spozna-
ni za krive zlorabe položa-
ja oziroma pomoči pri ka-
znivem dejanju. Krašovče-
vo in Brgleza so pravnomoč-
no obsodili na poldrugo leto 

zapora, družbi Kograd Igem 
pa izrekli 100.000 evrov de-
narne kazni, obenem pa jim 
je sodišče naložilo, da sku-
paj s Kordežem Merkurju 
povrnejo povzročeno ško-
do. Pomoči Kordežu pri ka-
znivem dejanju je bil na prvi 
stopnji obsojen tudi nekda-
nji član uprave Merkurja Mi-
lan Jelovčan, a ga je višje so-
dišče nato oprostilo. 

Kazenski postopek zoper 
Krašovčevo, Brgleza in Ko-
gem Igem se tako vrača na 
začetek, ne pa tudi za Korde-
ža, saj je nekdanji prvi mož 
Merkurja januarja 2016 s to-
žilstvom sklenil sporazum o 
priznanju krivde za enajst 
kaznivih dejanj, med kate-
rimi je bila tudi zloraba po-
ložaja pri prodaji trgovske-
ga centra Primskovo. Zara-
di prostovoljnega priznanja 
je prejel kazen sedmih let in 
pol zapora. 

Razveljavitev sodbe v 
zadevi Primskovo

Kranj – Kranjski policisti so v 
sredo dopoldan z mestnimi 
redarji nadzirali, kako udele-
ženci upoštevajo prometna 
pravila. Ugotovili so skupno 55 
kršitev, največ (24) jih je bilo 
zaradi prekoračitve hitrosti, v 
osemnajstih primerih je šlo 
za uporabo mobilnega telefo-
na med vožnjo, deset kršitev 
pa je bilo zaradi neuporabe 
varnostnega pasu. Tri pešce 
so zasačili, ko so prečkali ces-
to pri rdeči luči na semaforju. 
Pri prekoračitvah hitrosti sta 
izstopali vožnji z 80 km/h v 
naselju Tupaliče in z 69 km/h 
na Savski cesti, kjer je omeji-
tev 40 km/h. Oba kršitelja so 
kaznovali s 500 evri in petimi 
kazenskimi točkami. 

Nadzor v Kranju
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Zgodbe
Borut Podgoršek in Marko Malec 
sta izdala knjigo Zaljubljeni v 
letenje. Stran 20

Zanimivosti
Jeseničanka Eldina Čosatović 
živi v Beljaku, v službo pa se vsak 
dan vozi na Jesenice. Stran 21

MultiKulti
Smučarka Lila Lapanja  
je ameriško-slovenskih korenin, 
njen oče je iz Zvirč. Stran 22

Mateja Rant

»Ob začetku del so vsi 
samo zmigovali z glavo, 
mislili so, da se mi je čisto 
'skisalo'. Zato so zdaj še to-
liko bolj navdušeni, ko so 
videli, kaj je nastalo,« z ve-
likim zadovoljnim nasme-
hom na obrazu začne pri-
povedovati zgodbo o ob-
novi hiše Slavica Peternel, 
čeprav prizna, da se verjetno 
tudi sama ne bi lotila tega, 
če bi se zavedela, kaj jo čaka. 
»Vedela sem, da bo prenova 
precejšen zalogaj, a si nisem 
predstavljala, kako zahtevna 
bo v resnici. V tako stari hiši 
vedno znova naletiš na pre-
senečenja.« Zdaj je izredno 
vesela, da je zbrala toliko po-
guma in se lotila obnove, saj 
si je od nekdaj želela živeti v 
taki hiši, je pojasnila. V hiši 
po njenih besedah vlada po-
sebna energija, v čemer ji je 
pritrdil tudi njen mož Mar-
jan Peternel. »Tu se poču-
tim kot lord,« se je široko 
nasmehnil.

Mogočna domačija na 
robu vasi Brode je začela na-
stajati v 16. stoletju, saj je 
priimek Vodnik, ki je pove-
zan s to domačijo in je tudi 
dekliški priimek sedanje 
lastnice, omenjen že v urba-
riju iz leta 1560. »Kot predvi-
devajo, je takrat na tem mes-
tu stala zidana kašča, ob njej 
pa lesena hiša,« je razloži-
la Slavica Peternel in doda-
la, da so domačijo vse do sre-
dine 19. stoletja širili in po-
sodabljali ter jo tako danes 
sestavljajo nadstropna zida-
na hiša, kašča, kozolec in su-
šilnica za sadje, velik hlev pa 
so pred devetimi leti zaradi 
dotrajanosti morali porušiti. 
Leta 1991 so hišo, ki jo krasi-
ta tudi freski sv. Florjana in 
Marije z Jezusom, razglasi-
li za kulturni spomenik. Sla-
vica Peternel jo je podedova-
la po svojem očetu in se leta 
2014 odločila za njeno ce-
lostno prenovo. »Začeli smo 
pri strehi, ki je že zamakala, 
potem je prišla na vrsto ob-
nova ometov tako na zunanji 

kot notranji strani ter obno-
va tal, saj je bila ponekod spo-
daj še zemlja. Na novo smo 
uredili vso napeljavo in pos-
tavili sanitarije, ki jih prej 
sploh ni bilo v hiši.« Razpo-
reditev prostorov v pritličju, 
ki je tačas edino naseljeno, je 
ostala nespremenjena, ne-
katerim so spremenili le na-
membnost. Ena od kašč je 
tako postala kopalnica, dru-
ga spalnica, nekdanja veža 
je postala delovna soba, črna 
kuhinja z obokom in kuriš-
čem pa veža. »V črni kuhinji 
smo ohranili tudi originalen 
sajast strop, saj je bila moja 
želja, da se čim več stvari oh-
rani v prvotni obliki.« Pros-
torna 'hiša' še naprej ostaja 
glavni hišni prostor, nekda-
nja prizidana kamra s poru-
šenim stropom pa je posta-
la kuhinja z galerijo. V nad-
stropju, ki še ni izdelano, sta 
predvideni dve samostojni 
bivalni enoti. »Mogoče bo 
za katerega od mojih vnu-
kov, saj je že peti na poti,« 
je pojasnila Slavica Peternel. 

Domačiji so svoj pečat vtis-
nile številne generacije nje-
nih prednikov, zato se je spo-
min nanje trudila ohraniti 
tudi z restavriranjem pred-
metov, ki jih je našla v hiši, 
od omar in lesenih skrinj do 

okenskih mrež in vhodnih 
vrat, ki so sicer z notranje 
strani zdaj zazidana, saj so 
vhod premaknili na drugo 
stran hiše. Osrednji prostor 
oziroma hišo, kot so mu rek-
li nekoč, krasi tudi ogromna 
krušna peč. Vse to je dopolni-
la s starinskimi predmeti, ki 
jih je vneto zbirala že v pre-
teklih letih. »Kot zgodovinar-
ka in geografinja sem ime-
la vedno poseben odnos do 
naše dediščine. Včasih sem 
stare predmete poskušala 
čim bolj nevpadljivo umestiti 
med nove, zdaj pa nove med 
stare,« se posmeje ob pogle-
du na nov šivalni stroj na sta-
ri šivalni mizi. Posebno po-
nosna je tudi na nedokončan 
vezen prt svoje tete, iz kate-
rega so nastale zavesice v ko-
palnici. »Ob prenovi sem na-
mreč želela v čim večji meri 

vključiti tudi svoje predni-
ke,« je poudarila Slavica Pe-
ternel in dodala, da je nekaj 
teh starih predmetov razsta-
vila v veži, kjer je tako nastal 
neke vrste mali muzej. Vra-
ta hiše je namreč pripravlje-
na na široko odpreti tudi obi-
skovalcem, saj se ji zdi ško-
da, da te dediščine ne bi deli-
la tudi z drugimi.

V veličastno delo pri pre-
novi domačije je po njenih 
ocenah vložila okrog dvesto 
tisoč evrov, pri čemer je ne-
kaj sredstev prispevala tudi 
občina. Vrbanova domači-
ja je zdaj z obnovljeno kaščo 
in kozolcem primer, kako 
se lahko podedovana stavb-
na dediščina, že skoraj ob-
sojena na propad, ponovno 
razcveti in postane dom za 
prihodnost novim rodovom, 
so poudarili v Šoli prenove.

Domačiji vdahnili novo življenje
Ob zaključku evropskega leta kulturne dediščine so v okviru Šole prenove prvič podelili priznanja lastnikom objektov kulturne dediščine za uspešno in 
kakovostno izvedeno prenovo. Med dobitniki priznanj je tudi Slavica Peternel, lastnica Vrbanove domačije iz Brodov v Poljanski dolini.

Vrbanova domačija pred ... / Foto: Damjana Pediček Terseglav ... in po prenovi. / Foto: Tina Dokl

V hiši vlada posebna energija, pravita njena lastnika Slavica in Marjan Peternel. / Foto: Tina Dokl
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Od petka do petka

Simon Šubic

Nussdorferjeva še zadnjič 
predala poročilo varuha

Varuhinja človekovih pra-
vic Vlasta Nussdorfer je ta 
teden ob koncu šestletnega 
mandata predstavila še zad-
nje poročilo o delu varuha za 
preteklo leto, ki ga je s pripo-
ročili predala predsedniko-
ma državnega zbora in vla-
de Dejanu Židanu in Marja-
nu Šarcu. Obenem sta pre-
jela tudi poročilo Državne-
ga preventivnega mehaniz-
ma za lani in pregled dela 
varuha od leta 2013. Pregled 
dela je pokazal, da približno 
tretjina varuhovih priporo-
čil iz prvih petih let manda-
ta ni uresničenih. Nussdor-
ferjeva pravi, da je pred po-
slanci, zlasti pa pred vlado, 
ki mora realizirati priporoči-
la, še vedno težka naloga, a 
se po njenih besedah »zade-
ve počasi, a vendar premika-
jo na bolje«. Opozorila je, da 
se vlada in državni zbor ne 
odzivata pravočasno niti na 
ustavne odločbe in ne prip-
ravita ustreznih rešitev pred 
potekom roka za odpravo 
protiustavnosti. Nespošto-
vanih tako ostaja več kot 
deset odločb ustavnega so-
dišča, med njimi jih je ne-
kaj, ki so bile sprejete tudi 
na podlagi varuhovega pre-
dloga. »Gre za hudo kršitev 
načel pravne države,« je po-
udarila. Varuh je sicer lani 

obravnaval 309 utemeljenih 
pobud in med njimi brez 
upoštevanja zagovorništva 
otrok ugotovil 377 kršitev, 
kar je 56 manj od leta prej. 
V poročilu za lani je skup-
no podal 88 novih priporo-
čil. Nussdorferjeva bo danes 
posle predala novoimenova-
nemu varuhu Petru Svetini.

Poznič namesto Prešička

Vladna stranka SD je v sre-
do predstavila novega kandi-
data za ministra za kulturo 
Zorana Pozniča. Direktor 
Zavoda za kulturo Delavski 
dom Trbovlje bo v primeru 
potrditve v državnem zbo-
ru na čelu kulturnega resor-
ja nasledil Dejana Prešička, 
ki je odstopil konec januar-
ja, zdaj pa ministrstvo zača-
sno vodi minister za izobra-
ževanje Jernej Pikalo. Kot je 
Poznič povedal na predstavi-
tvi, se je stranki sam ponudil 
za novega ministra za kultu-
ro, saj želi nadaljevati delo, 
ki ga je zastavil njegov pred-
hodnik. »Komaj čakam, da 
začnemo delati in pokaže-
mo, kaj znamo,« je dejal in 
poudaril, da je ministrstvo 
za kulturo eno najbolj drža-
votvornih ministrstev. Gle-
de reševanja odnosov na 
ministrstvu, kar je odneslo 
Prešička, je povedal, da bo 
čas pokazal, da ni »tiste sor-
te, da bi povzdigoval glas«. 
Prepričan je, da lahko pro-
bleme rešujejo z argumenti 

in potegnejo voz naprej. 
Predsednik SD Dejan Židan 
je razložil, da so si za iska-
nje ministra in ekipe (za dr-
žavno sekretarko predlaga-
jo Tanjo Kerševan Smokvi-
na) vzeli več časa. Na kon-
cu so se odločili, da »mora-
jo šteti samo uspehi kandi-
data na področju kulture«. 
Poznič pa je o svojem dose-
danjem delu dejal: »Vodim 
drugi največji kulturni javni 
zavod v Sloveniji že deset let. 
Iz nič smo naredili zgodbo o 
uspehu predvsem z ljudmi, 
mojimi sodelavci.« Premi-
er Marjan Šarec je sporočil, 
da spoštuje izbiro SD, koli-
kor mu je znano, so bili v lo-
kalni skupnosti z delom Po-
zniča zadovoljni.

Podržaja razrešili

Vlada je pred tednom dni 
razrešila generalnega di-
rektorja uprave za izvrševa-
nje kazenskih sankcij Jože-
ta Podržaja, ki se je odzval 
z oceno, da so »prevladali 
parcialni in osebni motivi«, 
zato »je njegova razrešitev 
slabo sporočilo«. Ministrica 
za pravosodje Andreja Ka-
tič je pojasnila, da je razre-
šitev predlagala zaradi oce-
ne, da bi v težkem ozračju, 
ki je nastalo, ko je bilo izre-
čeno veliko po njenem mne-
nju tudi neprimernih be-
sed, s Podržajem težko so-
delovala. Po njenih besedah 
sicer Podržaj za probleme, 

ki obstajajo v zaporskem 
sistemu, ni v celoti odgovo-
ren. Upravo za izvrševanje 
kazenskih sankcij bo zača-
sno vodil direktor zapora na 
Dobu Bojan Majcen. 

Lažna zdravnica v Izoli

POP TV je ta teden razkril, 
da je v Splošni bolnišni-
ci (SB) Izola pripravništvo 
opravljala zdravnica s pona-
rejeno diplomo mariborske 
medicinske fakultete. Njen 
mentor je opazil, da ima pre-
cej pomanjkljivo znanje, in 
leta 2017 obvestil zdravni-
ško zbornico, ki je preveri-
la njeno diplomo in ugoto-
vila, da je ponarejena. Laž-
na zdravnica se je sicer s po-
narejeno diplomo brez težav 
vpisala v register pri zdravni-
ški zbornici in izpolnila vlo-
go za opravljanje pripravni-
štva ter v izolski bolnišni-
ci dobila službo kot zdrav-
nica. Po neuradnih infor-
macijah, ki jih navaja POP 
TV, lažna zdravnica na ma-
riborski medicinski fakul-
teti sploh ni nikdar študira-
la, pred tem pa naj bi delala 
kot medicinska sestra, tudi 
v bolnišnici Izola, česar pa 
tam niso mogli potrditi. So 
pa pojasnili, da zdaj v izolski 
bolnišnici ne dela več ne kot 
zdravnica ne kot medicinska 
sestra. Policija o zadevi vodi 
predkazenski postopek, pre-
varantki pa grozi do dve leti 
zapora. 

Neuresničena priporočila
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki danes predaja posle Petru Svetini, je ob koncu 
mandata opozorila, da je neuresničena ostala tretjina njenih priporočil. 

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je ob koncu 
mandata predstavila poročilo o delu za leto 2018. / Foto: arhiv GG

Predsednik SD Dejan Židan (levo) je ta teden predstavil 
kandidata za ministra za kulturo Zorana Pozniča (desno). 

Lažno zdravnico v izolski bolnišnici so odkrili zaradi 
njenega pomanjkljivega znanja. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (652)

Rožanke po gorenjskih taktih
Na letošnji osrednji 

proslavi v počastitev sloven-
skega kulturnega praznika 
v gledališki dvorani na ce-
lovškem sejmišču je imel 
osrednjo vlogo Ženski pev-
ski zbor Rož iz Šentjakoba v 
Rožu na Koroškem. Po sce-
nariju šentjakobskega roja-
ka Marjana Štikarja in pod 
taktirko dirigenta Žiga Ker-
ta iz Kranja je predstavil pev-
ski in igralski projekt z nas-
lovom »Shiva – šiva«. To je 
šopek 17 pesmi iz različnih 
evropskih in prekoocean-
skih držav, ki pojejo in pri-
povedujejo o delu, o izkori-
ščanju in poniževanju de-
lavcev, pa tudi o veselju in 
radostih, ki jih prinaša delo. 
Kjerkoli je s tem projek-
tom nastopilo 26 rožanskih 
pevk, tako slovensko kot 
nemško govorečih, vendar 
zaljubljenih v petje, je bila 

nagrada dolg, dolg aplavz. 
Tako je bilo tudi na letošnji 
v uvodu omenjeni Prešerno-
vi proslavi v Celovcu.

Pisanje o »delavski« 
predstavi rožanskih pevk je 
prijetneje tudi zato, ker so 
imeli pri njenem nastajanju 

velik delež Gorenjci. Najprej 
Primož Kerštanj, ki je prev-
zel vodenje obetavnega ro-
žanskega pevskega zbora 
in v potek vaj in v sam pro-
gram vnesel mnoge novo-
sti. Pod njegovim vodstvom 
so Rožanke pod naslovom 
»Ajatutaja« prepevale uspa-
vanke iz različnih koncev 
sveta. Leta 2015 pa so zače-
le prepevati pesmi o delu in 

jih pod naslovom »Shiva – 
šiva« strnile v čudovit pro-
gram. Že med vajami je zbo-
rovodja Primož Kerštanj po-
vabil k sodelovanju prija-
telja Žigo Kerta iz Kranja, 
študenta celovškega glasbe-
nega konservatorija. Maja 
lani pa je Žiga Kert prevzel 
vodenje zbora in doslej mu 
je to, kot pravi sam, v veli-
ko veselje. Med rožanskimi 
pevkami se izvrstno počuti. 
To je tudi posebna čast, saj 
gre za enega od najstarejših 

slovenskih pevskih zborov 
na Koroškem. Leta 1899 je 
začel v Pohradu, kot se je tak-
rat imenoval Šentjakob, pre-
pevati pevski zbor z imeno-
ma Rožice in je leta 1906 
pel na odprtju železniške-
ga predora med Podrožco in 
Hrušico. Šentjakobsko pet-
je je kasneje postavil na noge 
prezgodaj umrli Lajko Mili-
savljevič, zadnja leta pa po-
jejo Rožanke pod gorenjsko 
taktirko, najprej Primoževo, 
zadnje leto pa Žigovo. 

Rožanske pevke med nastopom na proslavi v Celovcu

Žiga Kert iz Kranja, 
zborovodja ženskega 
pevskega zbora Rož iz 
Šentjakoba

Prihodnji petek, 1. marca, 
ob 16. uri bo v dvorani 
Mohorjeve hiše v Celovcu 
zanimiv dogodek. 
Predstavitve knjige 
časnikarke Darke Zvonar 
Predan z naslovom Boris 
Pahor – najini pogovori 
se bo udeležil tudi sam 
Boris Pahor.

Jože Košnjek

med sosedi
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Za boljšo šolo (8)

Kje tičijo razlogi za odlog šolanja
Dejstvo je, da se vsako leto 

več staršev odloči za enole-
tni odlog šolanja. Razlogov, 
ki bi bili podkrepljeni z razi-
skavami in dokazi, kaj se do-
gaja prva leta šolanja, ne poz-
namo. Starši, ki imajo več ot-
rok v osnovni šoli, opažajo, 
da so se zahteve v prvem ra-
zredu zadnja leta zelo pove-
čale in so prvošolci preobre-
menjeni. Učitelji pa pravi-
jo, da si z otroki ne morejo 
privoščiti predolgih odmo-
rov in igre, če hočejo prede-
lati vso učno snov. Na začet-
ku devetletke so se otroci uči-
li branja in pisanja do kon-
ca tretjega razreda, po pre-
novljenem učnem načrtu iz 
leta 2011 pa so se standardi 
znanja s področja opisme-
njevanja na predlog strokov-
nih združenj (in baje tudi 

pripomb staršev) iz tretjega 
prenesli v drugi razred in s 
tem posledično tudi v prve-
ga. S tem prvo triletje ni več 
zaključena celota, ki bi otro-
kom, zelo različnim v razvo-
ju in učenju, omogočila po-
stopno doseganje istih stan-
dardov znanja. Opisno oce-
njevanje se je skrčilo samo 
na prvi dve leti. Ampak tudi 
v prenovljenem učnem načr-
tu še vedno ostajajo priporo-
čila učiteljem, naj za učenje 
uporabljajo didaktično igro 
in naj učenci čim več dela-
jo v manjših učnih skupinah 
ali dvojicah – skratka, učen-
ci naj bodo čim bolj aktivni.

Ko smo v šolskem letu 
1999/2000 poskusno in 
potem še štiri leta posto-
pno uvajali devetletko, smo 
prvošolcem namenili veliko 

pozornosti in skrbi. Šole so 
dobile novo opremo za leto 
mlajše otroke in posebej je 
bilo poskrbljeno za varnost 
prvošolcev. V prvem razre-
du sta začeli nekaj ur dnevno 
skupaj poučevati dve stro-
kovni delavki, poleg razre-
dne učiteljice še vzgojitelji-
ca, le izjemoma druga razre-
dna učiteljica. Priporočeno 
je bilo, da razredna učitelji-
ca ostane z otroki vsa tri leta 
– in tega smo se šole prve in 
druge generacije devetletke 
dosledno držale. Zelo dob-
ro je bilo poskrbljeno tudi 
za izobraževanje učiteljev 
in spremljanje njihovega 
dela pri uvajanju devetletne-
ga programa. Program de-
vetletke je izhajal iz več us-
pešno izvedenih poskusov v 
osemletni osnovni šoli, npr. 

integriran pouk, opisno oce-
njevanje, nivojski pouk, fle-
ksibilni predmetnik itd. Zg-
ledovali pa smo se tudi po 
drugih evropskih državah, 
kjer se otroci večinoma všo-
lajo pred sedmim letom.

Z uvajanjem devetletke 
je šlo sprva v resnici za zelo 
mehek prehod otrok iz vrt-
ca v šolo. Upoštevalo se je 
dejstvo, da gre za leto mlaj-
še otroke, ki potrebujejo ve-
liko igre in občasen počitek. 
Učilnice za prvošolce so bile 
urejene tako, da so imeli ot-
roci na voljo različne delovne 
in igralne kotičke. Štiri šol-
ske ure na dan so bile razde-
ljene na čas učenja po prib-
ližno dvajset minut oziro-
ma toliko časa, dokler so ot-
roci ostali zbrani in motivira-
ni za delo, nato pa je sledilo 

obdobje igre ali počitka. Uči-
telji so skrbno izbirali takšne 
metode, da so bili otroci ves 
čas aktivni in so se učili sko-
zi igro in različne dejavno-
sti. Upoštevala sta se različ-
no predznanje in razvojna 
stopnja otrok in predmeti so 
se povezovali med seboj, da 
so bila znanja bolj življenj-
ska in razumljiva. Vzdušje 
je bilo sproščeno, ni bilo ču-
titi obremenjenosti in utru-
jenosti otrok. Potem pa so se 
učni načrti posodobili (na-
trpali z novimi vsebinami), 
prvošolci so počasi izgubljali 
poseben status, zavzetost in 
doslednost prvih let sta po-
časi plahneli. V marsikateri 
osnovni šoli pa iz različnih 
razlogov sploh nista zaživeli. 
Stroka je dolžna poiskati od-
govor, zakaj se je to zgodilo.

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Ekološka protislovja

Film Bojevnica je zma-
gal na lanskem Liffu, zdaj 
pa ga prikazujejo v Art kino 
mreži. Uvaja ga tale napo-
vednik: »Petdesetletna Hal-
la, energična in neodvisna 
ženska, živi dvojno življenje. 
Priljubljena vodja pevske-
ga zbora je skrivaj namreč 
strastna okoljevarstvena ak-
tivistka. Halla, ki jo medi-
ji poznajo le pod vzdevkom 
»ženska z gore«, povsem 
sama bije vojno proti lokalni 
industriji aluminija. A rav-
no ko se pripravlja na svojo 
najdrznejšo operacijo, prej-
me pismo, ki spremeni vse 
…« Kogar je zgodba zamika-
la, naj si jo gre pogledat. Mi 
pa prisluhnemo režiserju, ki 
govori o islandskem in glo-
balnem kontekstu tega fil-
ma. Njegova osrednja tema 
je okoljevarstveni aktivizem. 
Anonimno bojevnico, ki se 
loti gospodarske sabotaže, 
začnejo v medijih po hitrem 
postopku primerjati z An-
dersom Breivikom in Al Ka-
ido. »Točno to. Zakaj okolje-
varstveniki tako hitro obve-
ljajo za sovražnike države? 
Prišel sem do sklepa, da je 
v našem sistemu šibka toč-
ka: velike interesne skupi-
ne imajo neomejen dostop 
do države in zdi se, da je po-
litike, državne uslužbence in 

državo v imenu teh zasebnih 
interesov silno lahko zma-
nipulirati. Temu se reče ko-
rupcija, je pa seveda univer-
zalno. Šibka točka demokra-
tičnega sistema je v tem, da 
denar z lahkoto manipulira 
oblast ‒ oblast, ki bi po defi-
niciji morala delovati v jav-
no dobro. Točno to se doga-
ja pri okoljevarstvenih priza-
devanjih. Ampak občinstvo 
je vse bolj ozaveščeno, poča-
si ugotavlja, da gre za tragi-
čen paradoks, ki ga moramo 
odpraviti. Nad glavami ima-
mo namreč apokaliptično, 
bližajočo se senco, okoljske 
spremembe. Vlade, ki se na 
to ne odzivajo, so zločinske, 
izgubijo vso avtoriteto in le-
gitimnost. V resnici je nevar-
no, kadar ne reagirajo – pove-
ča se verjetnost, da se bodo 
'običajni' ljudje radikalizira-
li. Saj vidite razmere v Ame-
riki.« Bojevnica razbija tudi 
stereotip, ki ga ima preosta-
li svet v zvezi s Skandinavijo, 
češ da so te države naprednej-
še, ko gre za okoljevarstve-
na vprašanja. »Mogoče smo 
imeli dober branding, am-
pak dejstvo je, da imamo na 
Islandiji tri tovarne alumini-
ja. To pomeni, da se močno 
naslanjamo na izkoriščanje 
hidroenergije – 90 odstot-
kov zelene električne ener-
gije, ki jo tako proizvedemo, 
gre v proizvodnjo aluminija. 
Islandci imamo s svojo in-
dustrijo aluminija največji 

ogljični odtis na prebival-
ca na svetu. In to dežela, ki 
ima ogromno hidroenergi-
je in termoenergije! Čeprav 
imamo vsi zelene avtomo-
bile, v ozračje naprdimo 16 
ton ogljikovega dioksida per 
capita, medtem ko se drugi 
Evropejci vrtijo okrog 6 ali 9 
ton. Ampak tovarn alumini-
ja in turizma, ki so krivi za 
te realne številke, statistika 
sploh ne upošteva. Čudaški 
sistem mednarodnih kvot 
narekuje, da je treba indu-
strijo izvzeti iz enačbe. Ok-
rog teh številk je veliko biro-
kratskega šušmarjenja. Alu-
minij je seveda okoljsko zele-
na kovina, ker je lahek; a nje-
gova proizvodnja je izredno 
obremenilna za okolje. Zlo-
čin je proizvajati aluminij s 
pomočjo nafte in premoga, 
ker je to neverjetno potrošno 
početje. Verjetno bi se dalo 
argumentirati, da bi mora-
la zdaj Islandija postaviti še 
par jezov, poplaviti svoja vi-
šavja in proizvajati alumi-
nij za preostanek sveta. Mor-
da bo v prihodnosti res tako. 
Trenutno pa je proizvodnja 
aluminija tako potrošna, da 
prerašča v simbol naše po-
trošne kapitalistične druž-
be. Za ogromno ceno oko-
lju proizvajamo to neverjet-
no dragoceno kovino, potem 
pa jo zapravljamo, kot da ne 
bo jutrišnjega dne! Alumi-
nijaste pločevinke, vojaška 
oprema, vse mogoče. Toliko, 

kolikor Islandci proizvede-
mo v enem letu, v enem ve-
likem ameriškem mestu po-
mečejo v smeti v obliki plo-
čevink …« In tako naprej v 
tem slogu, odličen intervju, 
še boljši film. (Vir: intervju 
Ane Jurc, MMC RTV SLO)

Država brez ozemlja

»Dejstvo je, da se ob-
raz IS-ja /Islamske države/ 
spreminja, zateka se v ilega-
lo in tam gradi mreže, ki so 
del globalne organizacijske 
strukture.« Tako je nemška 
obrambna ministrica Ursu-
la von der Leyen na varno-
stni konferenci v Münch-
nu komentirala dejstvo, da 
je ozemlje IS v Iraku in Siri-
ji sicer zasedeno, njeni borci 
pa so se razpršili po svetu in 
še vedno predstavljajo veliko 
varnostno grožnjo.

Duhovnost podeželja

»Vsi smo živali, ki tako 
kot druge vrste izhajamo s 
podeželja. Odkar živimo v 
mestih, postajamo bolj be-
dasti, ne pametnejši. Vsa ta 
tisočletja smo preživeli za-
radi svoje duhovnosti, pove-
zave s podeželjem.« Tako je 
prepričan Sebasti‒o Salga-
do (1944), eden najbolj pri-
znanih svetovnih fotogra-
fov. Danes prevladujoči ur-
bani intelektualci se z nje-
govo trditvijo najbrž ne bi 
strinjali …

Bojevnica za zgled
»Vlade, ki se ne odzivajo na podnebne spremembe, so zločinske.« Tako pravi islandski režiser Benedikt 
Erlingsson. V svojem filmu z naslovom Bojevnica pa pokaže, kako se lahko ekološkim grožnjam upre 
pogumna posameznica …

Simbolični prizor iz islandskega filma Bojevnica (Woman 
at War, 2018). Režija Benedikt Erlingsson, glavna vloga 
Halldora Geirhardsdottir. / Foto: Promocijsko gradivo

Ujeti borec Islamske države (ISIL) v rokah iraških 
varnostnih sil. Je ta »država« zdaj res dokončno uničena? 

Brazilec Sebastiao Salgado (1944) velja za enega največjih 
fotografov 20. stoletja. / Foto: Wikipedija
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Borut in Marko sta se kot 
soavtorja knjige našla po na-
ključju, oba sta preučeva-
la slovensko letalsko zgo-
dovino, oba sta pisala član-
ke za reviji Obramba in Kri-
la, predvsem pa za oba velja, 
da sta zaljubljena v letalstvo.

»Letala obožujem, vse 
okoli njih«

»Kmalu bo minilo dvaj-
set let od mojega prvega za-
pisa o letalstvu. Napisal sem 
ga povsem naključno, objav-
ljen pa je bil v osrednjem slo-
venskem časniku. Še danes 
se spomnim, kako vznemir-
ljivo je bilo tisto jutro oditi v 
trafiko, kupiti časopis in vi-
deti, pravzaprav zavonjati 
svoj članek. Če ga prebiram 
danes, ni bil nič posebnega, 
a je bil prelomen v mojem 
življenju,« se začetkov pisa-
nja o letalstvu spominja Bo-
rut in dodaja: »Ljubezen do 
letalstva živi v meni, odkar 
se zavedam. Letala obožu-
jem. Vse okoli njih. Poskus, 
da bi postal pilot, mi ni us-
pel, pa vseeno ni nikoli niti 
za drobec zmanjšal moje lju-
bezni do letalstva. Pravza-
prav so me trma, predanost 
in osredotočenost pripeljale 
do tega, da danes lahko su-
vereno in strokovno pišem o 
letalstvu.« Borut se je na po-
dročju letalstva veliko izo-
braževal, pisal je članke, raz-
iskoval, pred enajstimi leti je 
tudi vzpostavil slovenski le-
talski portal (www.sierra5.
net), ki je namenjen ljudem, 
ki jih zanimajo konkretne, 
poglobljene in strokovne in-
formacije o letalstvu. 

»Letalstvo me zanima, 
odkar pomnim«

»Letalstvo me zanima, od-
kar pomnim. Najprej sem 
kar nekaj let sestavljal pla-
stične makete leta, a da bi 

bile makete čim bolj vero-
dostojne, sem začel zbira-
ti gradivo o letalstvu in ku-
povati publikacije, v katerih 
je bilo karkoli objavljeno o 
letalih. Plastične makete so 
kmalu dobile drugoten zna-
čaj, vse bolj sem se posve-
čal zbiranju arhivskega gra-
diva. Članke o zgodovini le-
talstva sem začel objavlja-
ti najprej v domačih, nato 
pa še v tujih revijah,« pravi 
Marko Malec, ki zadnjih pet-
najst let predvsem zbira gra-
divo o slovenski letalski zgo-
dovini in o slovenskih letal-
cih, ki so ustvarjali zgodovi-
no. Pred desetimi leti je na-
pisal knjigo Stanko Bloudek 
in njegova letala, pred peti-
mi leti še knjigo Konstruk-
cijski biro pri republiškem 
odboru LZS, Letov, Libis in 
njihova letala 1945–1964 
in prilogo revije Obramba 

40 let trenažne/teritorialne 
eskadrilje Ljubljana. Rezul-
tat sodelovanja s prijateljem 
Borutom je knjiga Zaljublje-
ni v letenje, ki je pred krat-
kim izšla v samozaložbi.

Avtorja knjige Borut in 
Marko sta s pogovori in raz-
iskovalnim delom zapisala 
zgodbe slovenskih pilotov, 
stevardes in letalskega me-
hanika, zgodbe ljudi, ki so v 
letalstvu pustili pomemben 
pečat in oblikovali delček 
slovenske letalske zgodovi-
ne. Deset akterjev zgodb je 
še živih, vsi so stari več kot 
osemdeset let, osem je že 
umrlih. Knjiga poleg letal-
cev precej podrobno opisu-
je tudi letala, s katerimi so 
leteli. »To je pomembno za 
slovenski tehnološki spo-
min na področju letalstva. 
Poznavanje letal in njihovih 
posebnosti je pomemben 
del tehnične kulture vsake-
ga naroda,« je v predgovoru 
knjige zapisala dr. Ljubica 
Jelušič, ki si želi, da bi avtor-
ja nadaljevala delo in v pri-
hodnje ustvarila celovit pog-
led na zgodovino slovenske-
ga letalstva in letenja. Borut 
in Marko že snujeta novo 
knjigo, ob tem pa tudi spre-
jemata predloge, koga vse 
naj bi v njej predstavila.

Osemnajst zgodb o 
letalcih

V knjigi Zaljubljeni v lete-
nje, ki sta jo že predstavila v 
Vipavskem Križu, predsta-
vitev pa načrtujeta še na br-
niškem letališču in v parku 
vojaške zgodovine v Pivki, 

je osemnajst zgodb. Prva 
zgodba opisuje vojaškega pi-
lota Sava Poljanca, ki se je po 
pobegu iz taborišča pridru-
žil enotam slovaškega odpo-
ra proti nacizmu in opravil 
nekaj bojnih poletov, po ka-
terih se ga še zdaj spominja-
jo pod imenom Strečenski 
heroj. Karlo Štrbenk se je že 

prvi dan vojne nad Beogra-
dom spopadel s piloti nem-
škega vojnega letalstva Luf-
twaffe in pri tem umrl. Pus-
tolovščina s »pobeglo loko-
motivo« bi najstnika Ciri-
la Vrabiča lahko stala živ-
ljenje, a se je končala le z iz-
ključitvijo iz šole. Šel je med 
pilote in se izkazal kot izje-
mno pogumen in predan. 
Igor Beran je aktivno sode-
loval v boju proti okupator-
ju v eskadrilji RAF, ki so jo 
sestavljali nekdanji jugo-
slovanski piloti. V morna-
riškem letalstvu nekdanje 
Kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev je služilo veli-
ko Slovencev, med njimi sta 
bila tudi Ivan Rojec in Mirko 
Kovačič. Pri vojaških letalcih 
imajo posebno mesto tisti, 
ki so v zračnih bojih sestre-
lili najmanj pet nasprotnih 
letal in si zaslužili naziv le-
talski as; takšen as je bil tudi 
Marij Semolič, ki je bil ude-

ležen v letalskih bitkah dru-
ge svetovne vojne. Franc Se-
ver - Franta je imel težko živ-
ljenje, zaznamovali sta ga 
druga svetovna vojna in bo-
gata letalska kariera v voja-
škem in civilnem letalstvu, 
bil je tudi direktor Aerodro-
ma Ljubljana - Pulj. Franc 
Rupnik velja za enega na-

jodličnejših jugoslovanskih 
pilotov in letalskih poveljni-
kov, kar sedemnajst let je bil 
vodja letalskega preizkusne-
ga centra. Med legendami 
slovenskega letalstva je tudi 
Jurij Štirn, vojaški in špor-
tni pilot, učitelj letenja, za-
četnik aerofotogrametrije v 
Jugoslaviji ter vodja gradnje 
letališča na Brniku in njegov 
prvi direktor. Branko Žiger 
je bil lovski pilot, športni le-
talec in letalski inštruktor, ki 
je bil razpet med nebom in 
opernim odrom. Edvard Lo-
rencon nikoli ni služboval 
v jugoslovanskem vojnem 

ali civilnem letalstvu, a je v 
njem pustil izjemen pečat, 
saj je izučil večino pilotov s 
Primorskega. Drago Gabri-
el - Gabi je bil prometni pi-
lot, inštruktor, rezervni le-
talski častnik in modelar, le-
tel je na kar 61 tipih letal. Al-
bin Pibernik je bil najmlaj-
ši udeleženec igmanskega 

marša, nekaj časa je preži-
vel s Titom in postal vojaški 
in civilni pilot. Emil Stepan-
čič je oboževal letenje in bil 
jadralni pilot, v Jugoslovan-
ski ljudski armadi je vzdrže-
val različna letala, poklicno 
pot nadaljeval v Adrii Avio-
prometu in jo sklenil v letal-
ski enoti slovenske policije. 

Miša Tičar je bila ena prvih 
Slovenk, ki so postale ste-
vardese. Svojo letalsko pot 
je začela v JAT-u in jo kon-
čala v Inex - Adrii Aviopro-
metu. Janko Medved, špor-
tni, vojaški in prometni pi-
lot ter inštruktor, se z nos-
talgijo spominja časov, ko 
sta bila letalstvo in letenje 
še prvinska. Sonja Pipan 
Volovec je začela jadrati pri 
sedemnajstih letih, v kratki 
jadralski karieri je postavi-
la kar štiri državne rekorde, 
ljubezen do fanta, pilota in 
letal jo je pripeljala do pokli-
ca stevardese. 

Zgodbe o zaljubljenih v letenje
Borut Podgoršek iz Škofje Loke in Marko Malec iz Kranja sta izdala knjigo Zaljubljeni v letenje, v kateri predstavljata osemnajst zgodb slovenskih pilotov, 
stevardes in letalskega mehanika.

Avtorja knjige Marko Malec iz Kranja in Borut Podgoršek iz Škofje Loke / Foto: Jure Nastran

Vsaj štiri zgodbe v knjigi so povezane z Gorenjsko. 
Janko Medved se je sicer rodil v Dolgi vasi pri Celju, 
a zdaj živi v Kranju. V svoji letalski karieri je pilotiral 
vojaška in civilna letala, bil je jadralni pilot, tekmoval 
je tudi v akrobatskem letenju. Jurij Štirn je kot direktor 
letališča v Polju pri Ljubljani vodil gradnjo novega 
letališča na Brniku, bil direktor letališča vse do 1968. 
leta, vodil pa je tudi gradnjo brunarice na Krvavcu 
in postavitev prve žičnice na Njivicah. Franc Sever - 
Franta je bil vojaški pilot, v civilno letalstvo je prišel 
po naključju, v obdobju 1968–1981 je bil direktor 
Aerodroma Ljubljana - Pulj, o delu na letališču je 
napisal tudi knjigo Brnik – letališče ali lovišče. Miša 
Tičar, ki je pri triindvajsetih letih postala stevardesa, 
zdaj živi v Domžalah.

Avtorja sta zgodbe o letalcih »začinila« tudi z opisom 
marsikatere prijetne ali neprijetne dogodivščine. 
Stevardesa Miša Tičar se spominja dogodka, kako 
so v stranišču letala peljali iz Džakarte v Beograd 
dve opici – darilo indonezijskega državnika Suharta 
jugoslovanskemu predsedniku Titu – in kaj se je 
dogajalo po pristanku letala v Beogradu. »K letalu se 
je pripeljala limuzina, iz nje pa sta izstopila dva moška 
in vsak je imel eno odejo. Ko sta prišla v letalo, sta 
vprašala, kje sta opici. Povedala sem jima, da sta v WC-
ju. Vsak je vzel enega gibona, ga zavil v odejo in odšel. 
Opici so nato odpeljali z limuzino, jaz in navigator 
Ivan Simunović pa sva se v dežju, peš in s kovčkom v 
roki odpravila do letališke zgradbe. Simunović je na 
poti dejal: »Lepo je biti Titov 'majmun'. Od letala te 
odpeljejo z limuzino.«

V knjigi sta tudi zgodbi o Janku Medvedu iz Kranja in Juriju Štirnu, graditelju letališča Brnik. 
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Urša Peternel

Eldina Čosatović je magi-
strica poslovnih ved, zapo-
slena na Razvojni agenciji 
Zgornje Gorenjske na Jese-
nicah. Jeseničanka se je leta 
2004 poročila in se preselila 
v Beljak, kjer je že prej živel 
njen mož Almir. 

Oba z možem imate bo-
sanske korenine. »Mož je 
že od nekdaj živel v Avstriji 
in se tam tudi šolal. Po poro-
ki sva se odločila, da poslov-
no življenje opravljava vsak 
na svojem koncu meje, dru-
žinsko pa v Avstriji,« pripo-
veduje Eldina. Mož Almir se 
ukvarja s podjetništvom, s 
podjetjem WEB-Stapler MH 
GmbH in osemnajstimi za-
poslenimi dela predvsem na 
Koroškem in v jugovzhodni 
Evropi. Poslovno sodeluje 
tudi s Slovenijo, pri čemer 
mu pomaga znanje sloven-
ščine, ki se je je naučil, četu-
di ni nikoli živel v Sloveniji. 
Eldina pa je ostala zaposlena 
na Jesenicah. »Svojo službo 
imam rada, prav tako Jese-
nice, saj sem tu odraščala, 

Slovenija me je izšolala in 
zdi se mi prav, da to na neki 
način vračam,« pravi. Kot 
magistra poslovnih ved bi 
lahko dobila bolje plačano 
službo na Koroški deželni 
vladi v Celovcu, a ostaja na 
Jesenicah. »Razumem si-
cer ljudi, ki gredo v službo v 

Avstrijo zaradi boljše plače. 
A obenem opažam, da Slo-
venci v Avstriji vsaj na za-
četku opravljajo nižje vred-
notena delovna mesta, teža-
va je tudi znanje jezika, spo-
razumevanje. Zame je bilo 
vendarle lažje, ker je v Av-
striji že prej živel moj mož. 

Za našo družino zato inte-
gracija v tujo družbo ni bila 
tako zapletena. Če pa se pre-
seli celotna družina, je tre-
ba razmišljati o socialni var-
nosti, zdravstvenem zavaro-
vanju ... V Sloveniji velikok-
rat kritiziramo zdravstvo, a 
tu dobimo zdravila na recept 

zastonj, v Avstriji se za vsak 
recept plača. Na splošno je 
standard življenja v Avstri-
ji višji, zato je treba razmi-
šljati tudi o višjih stroških, 
ne samo prihodkih,« pripo-
veduje Eldina, ki se tudi po-
slovno ukvarja z mednaro-
dnim sodelovanjem in čez-
mejnimi projekti. V Razvoj-
ni agenciji Zgornje Gorenj-
ske je namreč prek točke 
SPOT svetovalka podjetjem, 
ki iščejo poslovne priložnos-
ti na drugi strani meje, pri 
čemer je njena velika pred-
nost odlično znanje nem-
ščine, prav tako pa lahko iz 
prve roke posreduje infor-
macije o avstrijski zakono-
daji, urejanju statusa, zapo-
slovanju ...

In kakšno je življenje v 
Beljaku v primerjavi z življe-
njem na Jesenicah? Eldina 
pravi, da je v Beljaku več kul-
turnega življenja, družabne-
ga dogajanja, čeprav se po-
gosto odločijo, da se za konec 
tedna pripeljejo na Jesenice, 
Bled ali v Kranjsko Goro. Ot-
roka je prva leta celo vozila v 
vrtec na Jesenice, zato da sta 

govorila slovensko. Doma 
se namreč pogovarjajo kar 
v treh jezikih: mož z otroko-
ma govori bosansko, Eldina 
slovensko, o šolskih zade-
vah pa se pogovarjajo nem-
ško. Enajstletni sin Ajas na 
nižji gimnaziji obiskuje tudi 
ure slovenskega jezika in 
igra nogomet, sedemletna 
Lana pa že tri leta obiskuje 
glasbeno šolo, kjer igra kla-
vir. Otroka imata do osem-
najstega leta tudi dvojno dr-
žavljanstvo, slovenskega po 
Eldini in avstrijskega po Al-
mirju. Eldina pravi, da so se 
v Avstriji prilagodili kultur-
nemu okolju, v katerem ži-
vijo. »Prepričana sem, da se 
je nujno treba naučiti jezik 
države, v katero se priseliš. 
Če ne zaradi sebe, pa že za-
radi otrok. Menim, da je ve-
liko bolj pomembno, kaj no-
simo v sebi, kakor pa to, kako 
drugi berejo naše ime in pri-
imek. Integracija v okolje na 
eni strani ter ohranjanje kul-
ture in jezika na drugi strani 
se mi zdita ključna za poziti-
ven dvosmerni proces spre-
jemanja v družbo.«

Živi v Beljaku, dela na Jesenicah
Jeseničanka Eldina Čosatović si je družino ustvarila v Beljaku, v službo pa se vsak dan vozi na Jesenice. Njena vsakodnevna pot na delo je torej ravno obratna 
od poti številnih Gorenjcev, ki so zaposlitev našli na avstrijski strani meje.

Eldina Čosatović z družino, možem Almirjem in otrokoma Lano in Ajasom / Foto: osebni arhiv

Neža Rozman

Namizni tenis in petje? 
Dva povsem različna sveto-
va, ki ju 18-letna Aleksandra 
Vovk spretno kombinira že 
tako rekoč vse življenje. Tako 
v glasbo kot v šport jo je pope-
ljal družinski vzor. Eden od 
njenih bratov je treniral na-
mizni tenis in Aleksandra 
ga je na družinskih počitni-
cah opazovala pri treningu. 
Tudi sama je poprijela za lo-
par in danes je ena najbolj-
ših slovenskih namiznoteni-
ških igralk. 

Tudi z glasbo so pri Vov-
kovih tako rekoč dihali, z 
njo se ukvarjajo tako star-
ši kot otroci. Aleksandra ni 
edina Vovkova, ki z mikro-
fonom v roki blesti, znan je 
tudi njen polbrat Aleš Vovk 
- Raay. Aleksandra je sicer v 
njem videla vzor, še večji vtis 
pa je nanjo naredil oče San-
di Vovk.

»Moj oči je vse v enem,« 
pravi Aleksandra, ki jo oče 
spremlja tako na športnem 
kot tudi na glasbenem po-
dročju. »Ko je namizni tenis 

treniral brat, je prebral zelo 
veliko literature s tega pod-
ročja in postal tudi trener. 
Kasneje je ustanovil tudi svoj 
klub, a se je nato bolj posve-
til glasbi,« pripoveduje Ale-
ksandra, ki je svoje prve za-
mahe z loparjem naredi-
la prav pod očetovim vod-
stvom. Danes je oče tudi 
njen glasbeni mentor, uči-
telj in menedžer, saj ima iz 
svoje glasbene kariere, bil je 
namreč član Alpskega kvin-
teta in tudi različnih drugih 
zasedb, zelo bogate izkušnje. 

Aleksandra Vovk je razpe-
ta med Mojstrano, Jeseni-
cami in Novim mestom. V 
Mojstrani živi njen oče, na 
Jesenicah mama, srednjo 
šolo pa obiskuje v Novem 
mestu. Zakaj ravno tam? 
»Za šolanje na Dolenjskem 
sem se odločila zaradi odlič-
nih pogojev, ki so mi jih nu-
dili za trening namiznega 
tenisa,« pravi Aleksandra, ki 
tam obiskuje program me-
dijskega tehnika. 

Mlada nadarjena športni-
ca daje vtis, da se prav vse v 
njenem življenju vrti okoli 

namiznega tenisa – in temu 
tudi pritrdi. Čeprav se je leta 
2016 izkazala kot tekmoval-
ka v oddaji Slovenija ima ta-
lent, se je odločila, da se pov-
sem posveti športu. 

Ni pa vse tako rožnato, pra-
vi Vovkova, ki razlaga, da so 
danes njeni treningi močno 
oteženi, saj v Novem mestu 
nima več tako dobrih pogo-
jev za trening, kot jih je imela 
nekoč. »Mnogi moji soigral-
ci so odšli trenirat v Nemčijo, 
tako sem ostala sama. Cen-
tra, v katerem sem trenira-
la, ni več, s tem pa tudi ne so-
igralcev, ki bi bili primerni za 
trening z menoj.« 

Tudi sama razmišlja o tu-
jini – vleče jo na Švedsko, 
kjer trenira in se šola še ena 
Slovenka. Želi si, da bi lah-
ko nadaljevala športno kari-
ero, saj je v namiznem teni-
su zares dobra. Le lani je de-
nimo osvojila naslove držav-
ne prvakinje v treh različnih 
kategorijah, uvrstila se je na 
poletne mladinske olimpij-
ske igre v Buenos Airesu v 
Argentini, uspešno pa je na-
stopala tudi v Avstriji, kjer 

je postala najboljša igralka 
druge lige. 

Njene uspehe bi še lahko 
naštevali, a Aleksandra osta-
ja skromna. »Pri takih pogo-
jih treninga si niti ne upam 
zastavljati prevelikih ciljev. 
Želim si le redno in dobro 
trenirati.« 

Potiho pa priznava tudi, 
da jo zdaj, ko je malo starej-
ša, vedno bolj vleče tudi na-
zaj v glasbene vode. »Ko sem 
nastopila v oddaji Slovenija 
ima talent, sem pogosto sli-
šala, naj se vendarle odlo-
čim, s čim se želim ukvar-
jati, s športom ali glasbo, saj 

po mnenju mnogih to nika-
kor ne gre skupaj,« se spo-
minja, a meni, da je glasba ni 
nikoli ovirala pri doseganju 
športnih rezultatov. Kaj pa 
rada počne, ko v rokah nima 
mikrofona ali loparja? »Tak-
rat najraje deskam na sne-
gu,« izstreli kot iz topa.

Z loparjem in mikrofonom v roki
Aleksandra Vovk je stara znanka televizijskih zaslonov – po eni strani je pred leti nastopala v znani razvedrilni oddaji, po drugi jo je moč zaslediti v športnih 
novicah. Mladenka blesti tako na kulturnem kot tudi na športnem področju. 

Aleksandra Vovk je v svoji karieri dosegla eno najboljših uvrstitev v zgodovini slovenskega 
namiznega tenisa, uspehe pa je nanizala tako v mladinskih kot članskih vrstah. 
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Alenka Brun

Dvainštiridesetletni Ma-
tjaž trenutno domuje in dela 
na Filipinih, na otoku Bohol, 
kjer v Andi vodi potapljaški 
center. Poleti pa ga najdemo 
na Bledu, kjer gostuje s svo-
jim Watersports.si.

Začelo se je pred deseti-
mi leti v domačem Šenčur-
ju. Matjaž je organiziral po-
topisna predavanja in tako 
je v kulturnem domu gostil 
predavanje o Mehiki, o pota-
pljanju na potopljene objek-
te oziroma njihove ostan-
ke – ''wreck'', kot pravijo v 
angleščini potapljači, kar 
lahko prevedemo kot razbiti-
ne. Takrat so Matjaža popol-
noma navdušili podvodni 
mehurčki. 

»Noro, sem si mislil.« 
O potapljanju ni vedel ni-

česar. Sedel je za računalnik 
in začel raziskovati. »Naletel 
sem na razpis za potapljaški 
tečaj, poslal elektronsko po-
što, v kateri sem napisal le, 
da bi rad videl mehurčke, in 
vprašal, ali jih bom, če pri-
dem na tečaj. Verjetno so se 

sporočilu smejali, a odgovo-
rili so pritrdilno.«

Tečaja se je udeležil in ga 
tudi opravil. Z veliko muko, 
pove. A potem ga je potaplja-
nje iz dneva v dan bolj priv-
lačilo. »Do kakega dvajsete-
ga potopa me je bilo še strah. 
Nisem zaupal ne opremi ne 
sebi. Takrat sem namreč 
tehtal precej čez sto kilogra-
mov in vse, kar je bilo pove-
zano z rekreacijo, tudi pla-
vanje v morju, je bilo muč-
no.« A je vztrajal in od leta 
2010 pa do danes imam sko-
raj 1700 potopov, samo lani 
333: »Kar pomeni, da sem bil 
vsak dan vsaj enkrat eno uro 
pod vodo.«

Kako se je Matjaž znašel 
na Filipinih

Matjaža poleti najdemo 
na Bledu, kjer se že slabih 
sedem let ukvarja s komer-
cialnimi potopi in turistom, 
ki jih to zanima, razkazuje 
podvodni svet Blejskega je-
zera. Pravi, da je v tem smis-
lu pravzaprav kar oral ledino 
v Sloveniji.

»V tropih je res lepo, a 
tega, kar ponuja naše jeze-
ro, ne vidiš vsak dan. Tujci 
so navdušeni, ko vidijo me-
trske some, krape, ščuke …«

Da se je zadeva prijela, ni 
bilo enostavno. Seveda pa so 
pri njem dobrodošli tudi Slo-
venci. Deležni so popolnoma 
enakih storitev kot tujci.

Pozimi leta 2012 pa jo je 
prvič mahnil v svet, v Male-
zijo. V sedmih mesecih se je 

veliko naučil, pridobil veliko 
izkušenj. Potem je spoznal 
dekle in takrat je bil spet več 
na Gorenjskem. 

Ker zime ne mara pre-
več, se je letošnjo odločil, 
da se vrne na stare tirnice. 
Ko je s Filipinov dobil odgo-
vor, da lahko pride, ni veliko 
razmišljal. Tam je od prve-
ga decembra lani, domov 
pa se vrača konec maja le-
tos. V Andi vodi potapljaški 

center, podvodne ture, po-
maga pri marketingu, in ker 
je inštruktor potapljanja, pri 
njem lahko opravite tudi iz-
pit za potapljača.

Nikoli ni razmišljal, da bi 
ostal v tujini

Hrana mu je sicer všeč, a 
pravi, da bo pol leta Filipinov 
vseeno dovolj. »Mislim, da 
kar za nadaljnjih deset let.« 

Nasmehne se in nadalju-
je: »Kakšni so Filipinci? Leni. 
Mislijo, da smo Evropejci 
bankomat na dveh nogah. 
Ko jim razlagam, da v Slove-
niji nismo vsi bogati, mi od-
govarjajo, da smo, saj ima-
mo denar. Res pa je, da zna-
jo delati, če jih spodbujaš in 
usmerjaš. So pa tudi zelo po-
časni. Da so prebelili potap-
ljaški center, so potrebova-
li pet dni. Pri nas bi en moš-
ki to opravil v dveh dneh. Ker 
so globoko verni, včasih kdo 
tudi ne pride v službo, saj gre 
enostavno v cerkev.«

Matjaž že razmišlja, da bi 
naslednjo zimo preživel v 
Mehiki. Rad bi raziskoval t. 
i. cenote in lani je prav s tem 
namenom opravil izpit za 
jamskega potapljača. Ve, da 
potrebujejo potapljaške vod-
nike po teh znamenitih ja-
mah, in zanj je to le še doda-
ten izziv, še pove Šenčurjan, 
ki so ga nekega dne očarali 
podvodni mehurčki, danes 
pa je kot potapljaški inštruk-
tor že precej napredoval na 
potapljaški lestvici in hobi 
spremenil v način življenja.

Rad bi videl mehurčke
Šenčurjan Matjaž Repnik je pred leti poslušal potopisno predavanje, ki mu je spremenilo življenje. Spomni se, kako je občudoval podvodne fotografije 
zračnih mehurčkov. Odločil se je, da jih bo doživel v živo. In jih je. Kot pravi, ga je potapljanje popolnoma zasvojilo in postalo njegov način življenja.

Matjaž Repnik (desno) se v Slovenijo vrača konec maja. / Foto: osebni arhiv

Suzana P. Kovačič

Lila Lapanja je slovensko-
-ameriških korenin. Njen 
oče Vojko je odraščal v Zvir-
čah pri Tržiču in spada v 
smučarsko generacijo Jureta 
Koširja, Mitje Kunca ... Leta 
1991 se je zaradi študija pre-
selil v ZDA, kot član univer-
zitetne ekipe Sierre Nevade 
je do leta 1995 nastopal na 
študentskih tekmah. Po di-
plomi se je podal v trenerske 
vode in si z življenjsko sopot-
nico, novinarko in pisatelji-
co Margaret Beiser, ustvaril 
družino. Družina živi ob je-
zeru Tahoe v pogorju Sierra 
Nevada, na meji med Kali-
fornijo in Nevado. Kot je po-
vedala danes 24-letna Lila, 
je vsakdanje življenje doma 
preprosto: »Zbudim se in 
grem trenirat, oče gre na 
delo, in mama, ki ima pisar-
no doma, poskrbi, da so na-
črti organizirani. Če imam 
trening smučanja, gre Voj-
ko z mano. Oče je namreč 
eden mojih trenerjev že vsa 

leta in pozna moje smučanje 
bolje kot kdorkoli. Zato sem 
vesela, da je del moje karie-
re. Sodelovala sem tudi z ne-
katerimi najboljšimi trener-
ji v našem športu, vključno 
z Brandonom Dyksterhou-
som, ki nam še vedno včasih 
malo pomaga,« je poveda-
la Lila, ki je prve smučarske 
zavoje naredila na majhnem 

smučišču Diamond Peak bli-
zu jezera Tahoe. 

Želja olimpijske stopničke

»Moja generacija smučark 
je bila zelo močna, kar me je 
že v mladosti naredilo tekmo-
valno. V mnogih letih so se 
moja vztrajnost, osredotoče-
nost in trdo delo začeli kazati 

v rezultatih. Na državnem tek-
movanju U18 sem bila dru-
ga v slalomu, pri 16 letih mi 
je uspela uvrstitev v mladin-
sko ekipo ZDA. Šest let sem 
bila v ameriški reprezentan-
ci, zdaj pa imam samostojno 
smučarsko ekipo Team CLIF 
Bar Ski Racing; smo prva eki-
pa v Ameriki, ki jo sponzori-
ra korporacija,« je pojasnila. 

V Flachauu je Lila Lapanja 
leta 2016 prvič osvojila točke 
svetovnega pokala. Ima tudi 
dve skupni slalomski zmagi 
v severnoameriškem pokalu, 
večkrat je osvojila stopničke 
na državnih prvenstvih ZDA. 
»Moje želje pa ostajajo enake: 
vrhunski rezultati v svetov-
nem pokalu (uvrstitev med 
prvih 15) in priložnost osvo-
jiti olimpijske stopničke,« je 
mlada smučarka razkrila svo-
ja pričakovanja. 

Doma v slovenskih gorah

»Pred leti smo prišli na 
mariborsko Zlato lisico in 
bilo je tako toplo, da so mo-
rali slalom žal odpovedati. To 
bi bila moja prva tekma v Slo-
veniji, imela sem veliko navi-
jačev po strani očetovega so-
rodstva. Seveda sem vesela, 
da sem imela letos ponovno 
priložnost na Zlati lisici. Na 
žalost pa je bilo toplo vreme 
in proga ni zdržala do moje 
številke in mi preboj med tri-
deset ni uspel. Poleg tekem 

svetovnega pokala v Mari-
boru in Kranjski Gori pa še 
nisem trenirala ali smuča-
la v Sloveniji. Običajno sem 
v Sloveniji spomladi in pole-
ti na obisku pri sorodnikih. 
Vidim pa se manj kot turist-
ka in bolj kot Slovenka, ki se 
počuti doma v gorenjskih go-
rah. Še posebno sta mi všeč 
gorniška kultura in poho-
dništvo.« Lilin pogled na Slo-
venijo je pozitiven, zelo pono-
sna je na slovenske korenine. 
»V majhnih mestih so ljudje 
na splošno prijazni, zlasti sta-
rejša generacija, in imajo ve-
liko spoštovanje do ohranja-
nja kulturne dediščine, pred-
vsem s kuhanjem. Moja ba-
bica speče najboljšo potico 
na svetu,« je še dejala.

Lila Lapanja poleg smuča-
nja študira na kolidžu Sierra 
Nevada, na isti šoli, kjer sta se 
srečala njena mama in oče. 
Sodeluje še pri nekaj projek-
tih, med drugim je ambasa-
dorka organizacije Snow Le-
opard Trust, ki podpira in va-
ruje snežne leoparde.

Ameriška Slovenka med lisičkami
Lila Lapanja živi ob jezeru Tahoe, največjem alpskem jezeru v Severni Ameriki. Je slovensko-ameriških korenin, njen oče Vojko je iz Zvirč, Lila je po njem 
podedovala strast do alpskega smučanja. Mlada športnica tekmuje v tehničnih disciplinah, v Flachauu je pred tremi leti osvojila prve točke v svetovnem 
pokalu, njen tekmovalni poligon je tudi Zlata lisica v Mariboru.

Lila Lapanja; oče Vojko jo je naučil prvih smučarskih zavojev in tudi slovenščine. 
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Valentin Hodnik, slikar Triglavskega pogorja
Popularizator planinstva in 

turizma slikar Valentin Ho-
dnik se je rodil 18. februarja 
1896 v številni kmečki druži-
ni, po domače pri Bavantu, v 
Stari Fužini v Bohinju. Ob se-
danjem priznanju njegovega 
slikarskega dela in uveljavlja-
nju planinstva ostaja tudi tra-
gika njegovega življenja. 

Zaradi dolgoletne očesne 
bolezni mu je vid vse bolj sla-
bel. Pri padcu si je poškodo-
val desno roko, vmešala pa se 
je še nesrečna ljubezen. Jav-
nosti ga je opisala nekdanja 
kustosinja Slovenskega pla-
ninskega muzeja v Mojstra-
ni Elizabeta Gradnik. Zapisa-
la je, da se mu je življenje za-
čelo podirati in je štiridesetle-
ten storil samomor. 

Leta 1919 sta Hodnik in 
profesor Janko Ravnikar 
zgradila pot iz doline Voje 
čez Vrtačo na Triglav. Pos-
krbel je za ureditev vojaških 
pokopališč pri Zlatorogu in 
na Komni. Njegove barvne 

risbe, ki prikazujejo življenje 
v teh krajih, so polne humor-
ja. Za hotelirko Jerajevo je iz-
delal maketo Triglava z oko-
lico. Bil je član Slovenske-
ga planinskega društva, Tu-
ristovskega kluba Skala in 
eden od ustanoviteljev Smu-
čarskega kluba Bohinj.

Šolo je obiskoval v Srednji 
vasi, kjer je nadučitelj Ivan 
Rihtaršič opazil njegov sli-
karski talent. Skupaj s takra-
tnim župnikom Ivanom Pi-
brom sta mu skušala omogo-
čiti nadaljnji študij. Pet let se 
je šolal pri profesorju Alojzi-
ju Repiču na Strokovni obr-
tni šoli v Ljubljani in absolvi-
ral kot kipar. 

Po šolanju se je vrnil domov 
in si v očetovi hiši uredil ate-
lje, vendar se ni posvetil kipar-
stvu, temveč bolj ljubemu sli-
karstvu, saj so mu bili tedanji 
dogodki najbližji. Med prvo 
svetovno vojno je bil namreč 
Bohinj izhodišče za krnsko 
fronto. Hodnik je tedaj dobival 

od številnih častnikov mnogo 
naročil za slike. Istočasno je 
začel iskati izredne naravne 
motive v domačih gorah. Šir-
še je postal znan leta 1917, ko 
je razstavil svoja dela na XIV. 
umetniški razstavi v Jakopiče-
vem paviljonu v Ljubljani. Te-
daj se je seznanil tudi z deli 
tedaj vodilnih slovenskih sli-
karjev, ki so imela nanj velik 
vpliv. Njegova dela so tako na-
stajala pod vplivom impresio-
nistov in vesnanov.

V letih 1921 in 1922 je na-
daljeval šolanje na Akademiji 
za umetnost in umetno obrt v 
Zagrebu, kjer so nanj vplivale 
ekspresionistične tendence. 
Zaradi pomanjkanja denarja 
študija ni končal. Doma je še 
naprej slikal bohinjske gore 
in njihovo okolico. Njegovo 
realistično slikarstvo z razpo-
loženjskim pridihom je preš-
lo v zanj značilno, rahlo sti-
lizirano oblikovanje skalnih 
gmot, podanih s svetlimi in 
temnimi partijami z omejeno 

barvno skalo. Z značilno svet-
lobo in barvami je znal ujeti 
visokogorsko, zlasti zimsko 
ali zgodnje poletno razpolo-
ženje na planinah. Najpogo-
stejši motiv so bile gore, ste-
ne, Bohinjsko jezero, pogos-
to pozimi, ob različnih urah 
dneva, v vsakem vremenu. 
Na svojih poteh po gorah je 
slikal akvarele in fotografiral 

gore ter jih nato prenašal na 
platno v svojem skromnem 
domu in ateljeju, v tako ime-
novani vili Ruši, ki si jo je 
postavil leta 1926 v Ukancu. 
Upodobil je malodane celot-
no Triglavsko pogorje. Eliza-
beta Gradnik je zapisala, da je 
bil njegov opus velik in razno-
lik, saj so evidentirali več kot 
230 olj, akvarelov, skic in risb.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Veliki Dolini pri Krškem se je 18. 2. 1891 rodil 

organizator planinstva Josip Pretnar. Vodil je 
gradnjo planinskega doma na Komni. Bil je tretji 
predsednik planinske zveze. 

   V Mostah pri Ljubljani se je 21. 2. 1885 rodil du-
hovnik Ivan Tomažič, ki je deloval v Cerkljah na 
Gorenjskem, na Selih pri Kamniku in v Trebnjem. 
V spominu ljudi je ostal kot eden najpomembnej-
ših buditeljev kulture in omike.

   V Trstu se je 24. 2. 1903 rodil pisatelj Vladimir 
Bartol. Oktobra 1936 se je preselil v Kamnik ter 
se posvetil pisanju romana Alamut, po katerem je 
izredno zaslovel.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Nekatere zgodbe se člo-
veka zelo dotaknejo. In ena 
takšnih je tudi Elina. Bila je 
edinka. Oče se je že bližal 
šestdesetemu, ko se je rodila. 
Mama je bila za več kot polo-
vico mlajša. Živeli so v ogro-
mnem meščanskem stano-
vanju z visokimi stropi in 
lestenci, ki so stali celo pre-
moženje. Tudi umetniške 
slike na steni so pričale, da so 
imeli lastniki, po katerih je 
oče po vojni »podedoval« sta-
novanje, precej pod palcem.

»Bila sem še otrok, ne 
vem, morda sem bila stara 
osem ali devet let. Mama je 
vztrajala, da se tudi v naše 
stanovanje napelje central-
na kurjava. Oče je bil zelo 
proti, saj je oboževal sedenje 
pred kaminom, v katerem je 

plapolal ogenj. Potem so ne-
kega dne prišli delavci. Prej-
šnji dan je naša služkinja čez 
pohištvo razpotegnila rjuhe, 
preproge pa je zvila v omo-
te in jih prevezala z vrvica-
mi. O, kakšno veselje mi je 
bilo skakati čeznje! A ker oče 
ni prenesel hrupa, sem mo-
rala hitro odnehati. Mama 
je bila ves čas nekje v bliži-
ni, da ne bi kdo česa ukradel. 
Potem pa smo na lepem zas-
lišali kričanje. Delavci so slu-
čajno prebili steno, za katero 
je bila še ena soba. Zanjo nis-
mo vedeli. Bilo je kar malo 
grozljivo, ko je zazevala veli-
ka luknja. Oče je, potem ko 
je druge napodil stran, sto-
pil skoznjo. Samo jaz sem 
mu sledila. Morda zato, ker 
ga je bilo malo strah, pa me 
ni opazil. V sobi je bilo veli-
ko škatel, ki so bile zložene 
druga na drugo. Zakrivale so 
tudi manjšo posteljo, preko 
katere je bila položena poroč-
na obleka. V škatlah so bile 
shranjene številne dragoce-
nosti. Danes jih imamo v tre-
zorju na banki. Oče je menil, 
da so jih v skrito sobo spravi-
li prejšnji lastniki, ker so se 
bali, da bi jih med vojno iz-
ropali vojaki. Soba je ostala 
še naprej skrita, prehod va-
njo smo obzidali ter ga skri-
li za omaro. Nekaj papirjev, 
listin, različnih dokumentov 
in fotografij pa je oče potem 
več večerov zapored kuril v 

kaminu. Kaj točno so ti pa-
pirji predstavljali, ne vem in 
ne bom nikoli izvedela. Dvo-
mim, da je kakšno skrivnost, 
ki jo je v njih našel, zaupal 
mami. Pa četudi bi jo, mama 
ni bila te sorte, da bi jo skriv-
nosti zanimale. Vse so ji šle 
skozi eno uho noter, skozi 
drugo pa ven. 

Rodila sem se leta 1968. 
Iz otroštva se najraje spomi-
njam voženj z avtomobilom. 
Imel je premično streho, in 
ko smo ''drveli'' osemdeset 
na uro po cesti proti Kranju, 
nam je veter mršil lase. Pog-
led na bližnje gore, ki so se 
kopale v soncu, se mi je za 
vedno vtisnil v spomin. Vča-
sih sem si nadela očala, ki so 
jih očetu prinesli njegovi po-
slovni partnerji. Oče je med 
vožnjo prepeval partizan-
ske pesmi, mama pa je raz-
mišljala, v kateri gostilni se 
bomo ustavili na kosilu in kaj 
bomo jedli.

Oče mi je izpolnil vsa-
ko še tako majhno željo, da 
je le imel mir pred menoj. 
Igrač sem imela, kolikor ho-
češ. Šolske potrebščine so 
bile prinesene iz Nemčije 
ali Italije. Vse je bilo najbolj-
še. Imela sem veliko prija-
teljic, ki so me pogosto tudi 
obiskovale. Žal smo se lah-
ko igrale le v sobi, ki smo jo 
poimenovali ''prva''. Bila je 
skromneje opremljena, to 
pa zato, da ne bi kdo mislil, 

da imamo vsega preveč. 
Zmeraj smo pojedle celo 
škatlo belgijskih maslenih 
piškotov. Vem, da so si jih 
prijateljice na skrivaj tlačile 
tudi v žepe, a sem se pretvar-
jala, kot da tega ne vidim.

Imela sem vsega dovolj, 
le ljubezni ne. Oče je bil že 
prestar, da bi mi jo dajal. Pa 
še njegove politične funkci-
je so bile takšne, da ga niko-
li ni bilo doma. Z mamo se 
nista prepirala, le narazen, 
v različnih prostorih v sta-
novanju sta živela. Mama je 
bila po poklicu tajnica, dobi-
vala je plačo, a v službo ni ni-
koli hodila. Ko sem bila stara 
dvanajst let, smo se za tri leta 
preselili v tujino. Tam sem 
obiskovala zasebno šolo, ho-
dili smo v gledališča, muze-
je, starši so se družili s po-
membnimi ljudmi. Že po 
enem letu sem tekoče govo-
rila francosko in angleško. 
Zoran, ki mi je pomagal pri 
matematiki, se je zelo nave-
zal na mojo mamo. Morda 
celo preveč, če sklepam po 
zmerjanju, ki ga je bila de-
ležna od očeta.

Pravljica, v kateri sem žive-
la, se je z vrnitvijo v domače 
kraje počasi končala. Oče se 
je želel od mame ločiti, a mu 
to ni uspelo. Prišli so nekate-
ri njegovi prijatelji še iz voj-
nih časov in so ga prepriča-
li, da se to ne spodobi. Kljub 
temu da sem sedela v najbolj 

oddaljeni sobi, v prvi sobi, in 
igrala klavir, sem slišala nji-
hove povzdignjene glasove.

Jeseni sem se vpisala na 
gimnazijo, četudi zadnje-
ga osnovnošolskega spri-
čevala nisem imela. V tu-
jini je bil šolski sistem pač 
malo drugačen. Hrepene-
la sem po mamini ljubezni, 
a se ni zmenila zame. Iska-
la sem jo drugje, med fan-
ti, ki so bili prijatelji mojih 
sošolcev, njihovi znanci, so-
sedje, bratje. Všeč mi je bilo 
mečkanje v kakšni veži, sti-
skanje v zadnji vrsti v kinu. 
Na začetku drugega letnika 
sem z enim zanosila. S kom 
točno, niti nisem vedela. Za 
splav je bilo že prepozno, saj 
sem bila, ko so doma ugoto-
vili, koliko je ura, že šest me-
secev noseča. Spominjam 
se, da me je oče peljal k ne-
kemu znancu, ki je takrat v 
Ljubljani doma delal splave. 
''Če bi prišla le kakšne štiri-
najst dni prej, bi še tvegal,'' 
je rekel očetu. ''Prav, je že 
prav,'' mu je jezno odgovo-
ril oče. ''Se bova pa vrnila po 
porodu. In takrat boš naredil 
vse, da se ta zgodba ne bo ni-
koli več ponovila.''

Oče me ni nikoli vprašal, 
kdo je otroka zaplodil, niti ga 
ni zanimalo, na katerem ha-
usbalu se je to zgodilo. Briga-
lo ga je! Star je bil že krepko 
čez sedemdeset in vse, kar ga 
je zanimalo, je bil mir, mir, 
mir. Ker bi že morala nositi 
ohlapne obleke, sem z izgo-
vorom, da gremo spet v tuji-
no, za eno leto pustila šolo. 
Oče me je držal doma, pod 
ključem. Ure in ure sem se-
dela za klavirjem. Ali pa gle-
dala televizijo, brala, jedla 

sladkarije. Ko sem bila na 
začetku devetega mese-
ca, sva se res odpravila v tu-
jino, a brez mame. Ona je 
ostala doma. Tega obdobja 
se nerada spominjam. Bila 
sem še na pol otrok, vseeno 
mi je bilo za bitje, ki je ras-
lo v moji maternici. Ne vem, 
koliko je oče plačal, da sem 
rodila s carskim rezom. Ko 
sem se prebudila, trebuha ni 
bilo več, otroka pa prav tako 
ne. Šele na letalu sem vpra-
šala, kje je. ''Pri dobrih lju-
deh,'' je odgovoril oče, ne da 
bi me pogledal. Vseeno mi 
je bilo. V sebi nisem ime-
la nobenega občutka, nobe-
ne želje, nobenega hrepene-
nja. Le otroško olajšanje, da 
sem se končno znebila ne-
ljubega bremena. Sicer pa: 
kaj smo mladi takrat vede-
li o spolnosti? Skoraj nič. Še 
tega sem se komaj spomnila, 
kako je bilo, ko sem z nekate-
rimi tipi seksala. Brez lastne-
ga orgazma.

Enkrat konec aprila pa me 
je oče ponovno odpeljal k 
zdravniku. Pregled je bil zo-
prn, sploh ker je oče stal zra-
ven in se z zdravnikom ves 
čas prepiral. Takrat se mi še 
sanjalo ni, kaj bi lahko pome-
nile besede: ''Če to naredim, 
bo za zmeraj.'' A oče je vztra-
jal, da si on na stara leta ne bo 
uničeval živcev zaradi mojih 
neumnosti.

Čez kakšen teden sem po-
tem šla v bolnišnico. Oče je 
podpisal neke papirje, nas-
lednji dan pa so me že odpe-
ljali v operacijsko sobo. Da-
nes vem, da so me sterilizi-
rali, takrat pa se mi ni niti sa-
njalo, kaj se dogaja.

(Konec prihodnjič)

Zgodba, o kateri se je tudi šepetalo, 1. del

Kam je izginil otrok
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Delo, s katerim je Heide-
gger postal slaven in vzbu-
dil veliko pozornost, je Sein 
und Zeit (Bit in čas). To delo 
so mnogi jemali za eksisten-
cialistično, torej za analizo 
človeškega bivanja v etično-
-eksistencialnem smislu in 
imeli Heideggerja za eksis-
tencialista. V Pismu o huma-
nizmu je zavrnil eksistenci-
alistične razlage svojega dela 
Bit in čas. Predmet mišljenja 
v Biti in času ni človek, mar-
več na koncu bit kot taka. Po 
človeku hoče priti Heidegger 
do biti, ne pa ostati pri člove-
ku samem. In človek sam je 
ek-sistenca, kar pomeni, da 
je radikalno odprt biti in ne 
biva samo iz sebe, ampak sto-
ji zunaj sebe, v odprtosti biti 
(ex-sistere). Za Heideggerja 

je človek sam v celoti svoje-
ga bivanja odprt in ni dru-
gega kot nekakšen fenomen 
biti, odprtost biti, odprtost 
bivanju in bivanja hkrati in 
v samem sebi. Kot takega ga 
imenuje tubit (Dasein). To, 
kar je pri Husserlu odprtost 
zavesti predmetu in navzoč-
nost, pojav, fenomen pred-
meta v zavesti kot njuno bi-
stveno srečanje, se pri Hei-
deggerju razširi, spreme-
ni in udejanji v srečanje člo-
veka in biti. Pozneje Heide-
gger zastavlja vprašanje po 
biti naravnost in ne več pre-
ko človeka. 'Toda bit – kaj je 
bit? Bit je ona sama. Prihod-
nje mišljenje se mora učiti 
to skusiti in izreči. Bit – to ni 
bog niti kak temelj sveta. Bit 
je dlje od vsega bivajočega in 
je kljub temu človeku bliž-
je kot vsako bivajoče … Bit je 

tisto najbližje. Toda bližina 
je človeku najdlje'. Metafizi-
ka je pozaba biti in zdaj je tre-
ba misliti tisto, kar je doslej 
ostajalo zunaj mišljenja. Ko 
Heidegger pravi: 'Filozofija 
misli iz bivajočega na bivajo-
če, prehajajoč skozi neki ozir 
na bit', s tem misli na vso do-
sedanjo metafizično filozo-
fijo, ki je povezovala vpraša-
nje po biti z vprašanjem po 
počelu, izvoru ali vzroku bi-
tij, Heidegger pa hoče misliti 
bit neposredno v njej sami.« 
(Str. 312–313)

Gornji odlomek iz gesla 
Heidegger je le za pokušino. 
Sicer pa se te knjige ne ustra-
šite, je prijazna tudi do nefi-
lozofov. Če ne bi že vnaprej 

vedeli, da je avtor katoliški 
duhovnik in celo nadškof, bi 
tega iz knjige ne videli, v njej 
je predvsem filozof. V svo-
je delo pripusti tudi nekaj fi-
lozofinj. Tri so v ljubezni do 
modrosti povezane s svojimi 
filozofskimi ljubimci: Heloi-
za in Abelard, Hannah Aren-
dt in Heidegger, Simone de 
Beauvoir in Sartre. Tu so še 
Hipatija, Edith Stein, Simo-
ne Weil in naša Alma Sodni-
kova. Sam pogrešam še kako 
geslo s polja okolja, ki ima 
gotovo tudi svojo filozofsko 
razsežnost. Pa zemlja, voda, 
zrak in ogenj kot predsokrat-
ske filozofske kategorije … 
Sicer pa je to res prestižna 
knjiga!

Nove knjige (474)

Leksikon filozofije

Anton Stres, Leksikon filozofije, Mohorjeva, Celje, 
2018, 1000 strani

Kot trdijo strokovnjaki, je pridelava kakovostnega sena mogoča samo z dodatnim sušenjem 
na sušilnih napravah, saj pride pri sušenju na tleh do prevelikih izgub (lahko tudi do 30 
odstotkov) zaradi drobljenja krhkih delov travniških rastlin in s tem do zmanjšanja hranilne 
vrednosti sena. Osnovni princip sušenja krme je pogojen z zagotavljanjem zadostnega 
pretoka zraka skozi krmo – vsa ta pomembna dejstva očitno pozna tudi voznik avtomobila 
na sliki, ki se je odločil za sušenje sena z vožnjo po avtocesti, žal pa pred seboj naletel na 
dvojno oviro. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Pred dobrimi štirimi desetletji je priljubljeni mladinski pisatelj Slavko Pregl odraščajočim 
bralcem prvič ponudil nenavadne prigode treh osmošolcev, ki so se v družbi starejšega 
prijatelja s simpatičnim starodobnikom, poimenovanim Old punca, podali razburljivim 
dogodivščinam naproti. Knjižni junaki so se nepozabno preselili tudi na televizijske ekrane 
in lepo je videti, da nostalgični spomini na Odpravo zelenega zmaja po vseh teh letih pri 
marsikaterem bralcu ali gledalcu še vedno živijo. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Letos mineva sto štiride-
set let, odkar je bila prvič 
uprizorjena »Nora. Hiša za 
lutke« norveškega dramati-
ka Henrika Ibsena (1828–
1906), ki ga statistike po 
številu uprizoritev uvrša-
jo takoj za Shakespearjem. 
Krstna izvedba v Kraljevem 
gledališču v Christianiji (da-
nes Oslu) je izzvala burne re-
akcije. V Angliji so bile upri-
zoritve »Nore« prepoveda-
ne, v Nemčiji so morali spre-
meniti konec – da mati os-
tane v družini –, drugače bi 
premiere ne bilo. Kaj je bilo 
tako sporno v »Hiši lutk«, 
da bi Ibsen izdihnil, če bi ne 
bila ploha kamenja, ki se je 
zgrnila nanj, le iz papirja? 

Avtor dvajsetih dram kot 
mlad ustvarjalec v domačem 
gledališkem svetu ni bil naj-
bolj uspešen in je dobo, ko je 
bil na vrhuncu svoje kreativ-
nosti, preživel deloma v Ita-
liji deloma v Nemčiji.  

Oče sodobne dramatike, 
kar mu z vsem spoštova-
njem pripisujejo, je 1878, 
leto pred izdajo in premie-
ro »Hiše za lutke« zapisal: 
»V sodobni družbi, v kateri 
veljajo le moški, spričo za-
konikov, ki so jih napisali 
moški, spričo moških tožil-
cev in sodnikov, ki o vsem, 
kar je ženskega, presojajo le 
z moškega stališča, ženska 
ne more biti to, kar v resni-
ci je.« Ibsen je bil prepričan, 
da ima ženska pravico rav-
nati po lastni volji in vesti. 

Nora živi v na videz sreč-
nem zakonu, obdana s tremi 
otroki, mož pa ravna z njo ka-
kor s svojo igračko. Torvald je 
bil na začetku njunega zako-
na zelo bolan, izgubil bi služ-
bo in imetje, morda celo živ-
ljenje, če Nora ne bi ponare-
dila podpisa že umrlega oče-
ta in dobila posojila za Tor-
valdovo bivanje v južnih de-
želah. A zatajene sence prete-
klosti se spremenijo v stvar-
nost. Zdaj izsiljevanje preti 
Nori, ki se zaupa možu, a se 
Torvald izkaže le kot povzpet-
nik, slavohlepnež, lovec za 
ugledom in položajem v 
družbi, brez trohice razume-
vanja in sočutja za Noro. Po 
trdem boju s svojo vestjo se 
Nora odloči, zapusti družino 
in si izbere svojo pot …

Unesco je »Noro. Hišo 
za lutke« zaradi njene tudi 
zgodovinske vrednosti 2001 

uvrstil na seznam »Spomi-
na sveta«.

    

Norveška torta v kozarcu

Za 4 osebe potrebujemo: 
8 trdih keksov, 16 polovičk 
orehovih jedrc, 1 žlico cime-
ta, 600 ml vaniljeve skute, 1 
kg jabolk, 6 žlic vode, 4 žlice 
sladkorja.

Sestavine za vaniljevo sku-
to: pol l mleka, 65 g sladkor-
ja, 1 vaniljev puding, 1 vaniljev 
sladkor, 250 g puste skute.

Jabolka olupimo, razpešči-
čimo in zrežemo na majhne 
koščke. V lonec damo nare-
zana jabolka, dodamo vodo 
in sladkor ter skuhamo čeža-
no. Ohladimo.

Kekse zdrobimo, najlaže v 
vrečki za zmrzovanje, in jim 
primešamo cimet in sese-
kljane orehe.

Za vaniljevo skuto damo v 
lonček 6 žlic mleka in vanj 
dobro vmešamo pudingov 
prašek, sladkor in vaniljev 
sladkor. Pristavimo mleko, 
ko zavre, skuhamo puding 
in ga ohladimo. Nato vme-
šamo v puding še skuto.

Ohladimo 4 visoke, ne 
preozke kozarce in dno 
prekrijemo s plastjo zdro-
bljenih keksov, orehov in 
cimeta, poravnamo. Sledi 
plast čežane, ki jo prekrije-
mo z vaniljevo skuto. Posto-
pek še enkrat ali dvakrat po-
novimo, odvisno od preme-
ra kozarcev. Vrhnja plast naj 
bo vaniljeva skuta, ki jo lah-
ko okrasimo z orehovim je-
drcem in lističem melise 
(optimalno).      

Pa dober tek!

Hiša za lutke

mizica,
pogrni se



smo lahko srečevali na Oku-
sih Radol’ce. Pa še bi lahko 
naštevali, a se vrnimo nazaj 
k tokratni večerji. 

Na vrsti je bilo Domače 
malo drugače. Govejo juho, 
ki so jo gostje v restavraci-
ji Hotela Brdo pozdravili s 
precej odobravajočega než-
nega mlaskanja, je Gregor 
Rozman moderniziral. Bila 
je dvojno močna, dvakrat 
kuhana, dodal je kremo sira 

in hrustljave lešnike, na hit-
ro popečeno mlado čebulo, 
da je dobil še malo sladkobe. 

Preplet intenzivnih okusov 
je bila naslednja, topla pred-
jed, kjer so na krožniku raviolu 
z račjim nadevom delali druž-
bo karpačo škampovih repov, 
mlada špinačo in reducirana 
račja omaka z amaretom ozi-
roma mandljevim likerjem. 

In potem je prišla na vrs-
to Divja romanca – glavna 
jed. Navdih je Gregor Roz-
man dobil v domačem okol-
ju Brda. Izbral je brdsko div-
jačino, a seveda mu ta sama 
po sebi ni bila dovolj. Razlo-
žil nam je, da so jo odimili 
na senu, kar je potrdilo, kar 
je med drugim omenila Sla-
vica Bučan, ki je večerjo pos-
premila tudi z veznim tek-
stom: da je Gregor Rozman 
natančen in studiozen tip 
in da so takšni tudi njegovi 
recepti – lahko drugačni od 
pričakovanih, nadgradnja že 
znanih. 

Za nežno glasbeno kuliso 
sta tokrat ves večer skrbela 
Žiga Jamnik na klaviaturah 
in pevka Petra Javor.

In ko se je divja kulinarič-
na romanca prelevila v več-
no ljubezen, je na mizo pris-
pela sladica: ganaš karamel-
ne čokolade, sladoled stroka 
vanilje, spenjeno bananino 
mleko, gel mandarine, oma-
ka karamele in zemlja buč-
nega olja. Chef Rozman s 
svojo ekipo ni skrival pono-
sa, da jim je uspelo sladoled 
obarvati črno, barvo pa so 
dobili iz stroka vanilje.

Vse hode so pospremila 
vina ekološkega vinograd-
nika Rodice iz osrčja sloven-
ske Istre.

Valentinov meni je bil pre-
miera novega chefa brdske 
kulinarike. In to taka z veli-
ko začetnico. Ne gre za hva-
lospev; takšno je pač moje 
doživljanje tokratnih oku-
sov. Od krožnika do krožni-
ka so bile jedi bolj samozave-
stne in v teh časih, ko redko 
doživiš, da je natakar skoraj 
neslišen, da se jedi pred teboj 
vrstijo, vode na mizi ne zma-
njka, vino postrežejo točno in 
k jedi, h kateri je namenjeno, 
je bil to res prijeten občutek.

Ni kaj reči, vse je ''štima-
lo'', bi lahko svoj vtis strnila 
v nekaj besed. Okusi so bili 
prav tako dobri, kot so bili 
krožniki privlačni. Tudi vina 
so bila lepo poročena s hrano. 
Spajanje teh dveh elemen-
tov namreč v nekem trenut-
ku lahko postane zapleteno. 
Zagotovo pa si je s tako pre-
mierno predstavitvijo brd-
ska kuhinja postavila visoka 
merila in bo vsak naslednji 
gost pričakoval le najboljše.

Alenka Brun

S
prehod po meni-
ju nam je ponu-
jal zanimiva poi-
menovanja jedi, 
med katerimi sta 

se nam še posebno vtisni-
la v spomin chefov kruh ter 
sladoled stroka vanilje, ki je 
bil tokrat črne barve. Prisot-
nim je bila všeč goveja juha, 
s senom dimljena brdska 
divjačina pa se je znašla na 
krožniku z imenom Divja 
romanca. 

Začeli so s pozdravom iz 
kuhinje, ki so ga poimeno-
vali Ljubezen na prvi pogled, 
kjer nam je chef osebno pred-
stavil svoj kruh. »Recept za 
kruh sem dejansko razvi-
jal dve leti, morda še nekaj 
več, sedaj pa vztrajam pri tej 
recepturi,« je povedal Gre-
gor Rozman. Kar pa dejan-
sko ta kruh naredi res pose-
ben, je cvrtje v olivnem olju 
na način, kot pripravljamo 
krof, je še dodal. 

Po kruhu je na mizo pri-
šel marinirani file lososa – 
in sicer losos gin tonik, ki 
so mu delali družbo: okusa 

limone in kumare, krema 
kopra in »pumpernickel«, 
kisli kruh, ki so ga razreza-
li na kocke, popekli, potem 
dvakrat zmleli in tako sveži-
no krožnika nadgradili še s 
hrustljavim, »crunchy« ele-
mentom.

Kdor pozna okuse Gregor-
ja Rozmana, ve, da je Gregor 

Rozman res novi chef brdske 
kulinarike, na Gorenjskem 
pa v tem svetu zagotovo ni 
novo ime. Škofjeločana, ki 
je v sredo dopolnil štiride-
set let, ste v preteklosti lah-
ko spoznali tudi v vlogi tele-
vizijskega kuharskega mojs-
tra v kuharski oddaji Kuha-
rija na kubik, še pred tem pa 

v televizijskem kuharskem 
šovu Moja mama kuha bol-
je. Njegove kuharske izku-
šnje so bogate, pred priho-
dom na Brdo pa je bil več 
let glavna kuhalnica resta-
vracije v Lambergh Châte-
au & Hotel v Dvorski vasi. 
Poznajo ga tudi na Bledu; 
njegovo kuharsko filozofijo 

SVEŽ VETER NA BRDU
Valentinovo nam je sicer že pomahalo v slovo, a na praznik zaljubljenih so na Brdu pri Kranju 
organizirali tradicionalno Valentinovo večerjo in tako predstavili tudi novega brdskega chefa, vodjo 
brdske kulinarike Gregorja Rozmana.

Gregor Rozman daje velik poudarek tradicionalnim jedem, vendar jih pripravi na sodoben, 
inovativen način. Ohranja bistvo okusa. Od njega lahko pričakujete visoko, a vseeno 
prizemljeno kulinariko.

Chefov posebni kruh Vinar Marinko Rodica prihaja iz Trušk pri Marezigah.

Raviol z račjim nadevom, karpačo škampovih repov, mlada 
špinača, reducirana račja omaka z amaretom

Sladica, ki so jo tokrat poimenovali prazniku primerno: 
Večna ljubezen.
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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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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_15
NALOGA

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

3 2 8 4
6 4 9 1 3

5 4 7
6 1 9 8

2 9 4 3
3 7 5 9

sudoku_LAZJI_19_15

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_15
NALOGA

5276
1825
4891

3284
64913

547
6198

2943
3759

sudoku_LAZJI_19_15

REŠITEV

539217846
178694325
426853917
913572684
647981532
852436791
761349258
295168473
384725169

sudoku_TEZJI_19_15
NALOGA

9 7 8
9 3 6

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

7 4
6 1 9 5
5 8 7

1 3

sudoku_TEZJI_19_15

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_15
NALOGA

978
936

6139
52
374829

74
6195
587

13

sudoku_TEZJI_19_15

REŠITEV

952146378
478293651
613587942
549612783
367458219
821739564
786324195
295871436
134965827

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKUTA JE DOBRA

HOROSKOP
TANJA

Vsakemu je všeč druga žival 
Učiteljica na pomladnem izletu v živalski vrt vpraša Janez-
ka: »Si bil že kdaj v živalskem vrtu?« 
»Seveda sem bil. Lani sva šla z očkom.«
»In katera žival ti je bila najbolj všeč?«
»Meni je bil najbolj všeč velik slon, očku pa mačka pri 
blagajni.«

Na policijski akademiji 
Na policijski akademiji imajo uro matematike. Predavatelj 
v policijski uniformi razlaga enačbo: 5 – 7 + x = 0.
V razredu je smrtna tišina, nihče nič ne razume. Preda-
vatelj se odloči, da bo enačbo razrešil s praktičnim pri-
merom: »V avtobusu je pet policistov. Sedem jih izstopi. 
Koliko policistov mora vstopiti, da bo avtobus prazen?«

Prenizek čin 
Vodnik naleti na neurejenega vojaka, ki se sumljivo maje, 
in mu reče: »Ko ne bi popival, bi lahko nekega dne postal 
vodnik!«
»Me ne zanima. Kadar pijem, sem general!« se odreže 
vojak.

Tujec v domači postelji 
Franc pride domov in zaloti ženo v postelji z neznanim 
človekom.
»Pepca, kaj dela ta človek v moji postelji?«
»Čudeže, Franc, čudeže dela.«

Ne spusti ga na Facebook 
Reče vnuk stari mami, da gre malo na Facebook.
Pa pravi babica: »Nikamor ne boš hodil zdaj v temi, ker 
nimaš luči na mopedu.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Če ste bili doslej le stranski opazovalec v ljubezenskih 
zgodbah drugih, se tokrat pripravite na glavno vlogo. Kaj-
ti prihodnost vam prinaša nekaj novega in lepega, nekaj, 
kar pogreje srce. Ne boste pretirano delovno aktivni.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Čudne in nerazumne situacije bodo vse pogostejše in 
začeli se boste spraševati, zakaj se je vse skupaj sploh 
zgodilo. Ko boste naredili korak na drugi breg, boste dobi-
li tudi odgovore – in lahko se zgodi, da boste močno pre-
senečeni.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V tem tednu se ne boste toliko kot sicer prilagajali okolici, 
ampak se raje posvetili sebi. Svojemu zdravju, do kate-
rega ste včasih mačehovski, in ljudem, ki so vam najbli-
žji. To lahko pomeni le dober počitek, topel čaj in iskren 
objem.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Na poslovnem področju prihajajo spremembe, ki se jih 
boste najprej ustrašili, a boste kmalu spoznali, da so dob-
re za vas. V hipu bo izginila teža bremena, ki ga nosite že 
dalj časa. Nova odgovornost bo postavila tudi nove cilje 
in interese.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Ne marate nobenega nadzora, še manj pa, da se nad 
vami izvaja pritisk. Vsekakor boste prav kmalu naredili 
konec takemu odnosu, saj se dobro zavedate, da ste na 
svojem področju zmagovalec. Pot je vedno samo naprej, 
ne ozirajte se nazaj.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Vedno znova dvomite sami o sebi, za kar ni čisto nobene-
ga pametnega razloga. Še preden se kaj zgodi, pomislite 
na vse slabo. Nikar. Obkrožajo vas dobri ljudje in tudi vi 
ste v resnici velik optimist. Čaka vas lep podaljšan konec 
tedna.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Imate srečo, da so okoli vas ljudje, ki so veliko ambicioz-
nejši kot vi, ki ponavadi iščete najhitrejšo pot do cilja. Res 
je, da pridete prej na cilj, a s tem ne vidite vseh lepot, ki 
vas obdajajo na poti. Čaka vas več različnih presenečenj.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Obremenjujete se zaradi denarja, a v tem tednu se bodo 
končno finančne zagate spravile v red. Takoj ne boste 
mogli verjeti, a bilanca bo pokazala prave rezultate. Odlo-
čili se boste za drzen korak in nikoli vam ne bo žal za to.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
V krogu družine in prijateljev vas čaka prav posebno pre-
senečenje. Ostali boste brez besed, česar pri vas res niso 
navajeni. Da za nekaj časa zamenjate okolje, je čudovita 
ideja, saj nekako potrebujete nov, svež zrak. Naj to ne gre 
mimo vas.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Verjamete, da se vse zgodi z razlogom, dobro in slabo. 
Zaupate usodi ter zvesto čakate, kdaj pride vaših pet 
minut. Vse to pa se bo prav kmalu zgodilo. Pred vami je 
cel niz presenečenj, od katerih si še dolgo ne boste opo-
mogli.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Če se zadnje čase počutite slabo, nimate prave energije 
in ste na splošno brez moči, to ni nujno gripa, ki je na 
pohodu, ampak izčrpanost. Ne čakajte do konca, da se 
sesedete, ampak si takoj vzemite odmor, na primer krajše 
počitnice.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Vse vam ne gre ravno po načrtih. Pa ne gre za to, da bi vi 
imeli prevelike želje in cilje, temveč za to, da se časa ne 
da prehiteti. Kmalu se vam bo začelo veliko dogajati, do 
takrat pa bodite potrpežljivi in uživajte v trenutkih tišine.
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PETEK_22. 02. 2019

11
MAREC

PONEDELJEK

9. 3. od 10.00 do 13.00 
Izdelovanje gregorčkov na Pungertu

11. 3. od 16.30 do 17.45
Izdelovanje gregorčkov v Mestni knjižnici Kranj

11. 3. od 17.00 do 17.55
Izdelovanje gregorčkov v Kranjski hiši

11.3. ob 18.00
Spuščanje gregorčkov v kanjonu reke Kokre

 

Dan
veselih
ust

2
MAREC

SOBOTA

10.00 – 17.00 Kranska kuhna / Glavni trg
11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg  
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka
Maistrov trg - Prešernovo gledališče

 21.00 Večerno pustovanje v Klubarju 

PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani 
in otroci posamezniki v spremstvu staršev ali kot 
skupine najkasneje do 28. 2. 2019. 

www.visitkranj.com

Nagrade: 3-krat po dva klobučka ali cilindra iz Pre-
šernovih časov in dve vstopnici za ogled rovov v 
okviru rednih vodenj v letu 2019.

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, 6. 
marca 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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V šestinosemdesetem letu je umrl legen-
darni modni oblikovalec Karl Lagerfeld. 
Zanj je bil usoden rak trebušne slinavke. 
Kot je bila njegova večna želja, pogreba 
v njegovo slovo ne bo, njegov pepel pa 
bodo stresli k njegovi pokojni materi in 

partnerju Jacquesu de Bascherju. Od velikana modne 
industrije so se na družabnih omrežjih poslovili mnogi 
znani. Kdo bo podedoval njegovo ogromno premoženje, 
za zdaj ni znano, nekateri namigujejo, da bi bila lahko 
dedinja celo njegova ljuba mačka po imenu Choupette.

Poslovil se je Karl Lagerfeld

Lady Gaga (32) je preklicala zaroko s 
Christianom Carino. Par je bil skupaj dve 
leti. Namigovanja, da je zvezdnica spet 
samska, so tuji mediji sprožili po gram-
myjih, ko je prišla brez spremljevalca in 
brez zaročnega prstana. »Pari se včasih 

razidejo. Okoli konca njune zveze ni nobene drame,« je 
povedal njen predstavnik. To je za pevko in novopečeno 
igralko druga neuspešna zaroka. Leta 2015 se je razšla z 
igralcem Taylorjem Kinneyjem.

Lady Gaga preklicala zaroko

Največja zmagovalka letošnje podelitve 
nagrad brit je skupina The 1975 s pev-
cem Mattyjem Healyjem, ki je domov 
odnesla nagrado za najboljšo skupino 
in za album leta. DJ Calvin Harris je po 
štirinajstih nominacijah prejel prvi dve 

nagradi. Pink, ki je poskrbela za pravi spektakel, je prejela 
nagrado za posebne dosežke. Brita za najboljšo pevko je 
osvojila Jorja Smith, za najboljšega pevca pa George Ezra.

Na britih slavila skupina The 1975

Resničnostna zvezdnica Khloe 
Kardashian (34) naj bi po dveh 
letih končala zvezo z očetom 
njene desetmesečne hčerke 
True Tristanom Thompsonom 
(27). Košarkar je Khloe zopet 

prevaral, tokrat z Jordyn Woods, najboljšo prijateljico nje-
ne mlajše sestre Kylie Jenner. Jordyn je bila del družine 
več let, nekaj časa je celo stanovala v njihovi hiši za goste.

Khloe Kardashian spet prevarana

VRTIMO GLOBUS

A. Sodja, A. Brun

P
eška se je na drsal-
ni nastop priprav-
ljal skupaj z drsal-
kami Drsalnega 
kluba Jesenice. Z 

njimi je tudi nastopil med 
prvo in drugo tretjino tek-
me med večnima tekmece-
ma Olimpijo in Jesenica-
mi. Kot je povedal Peška, 
pred tem več kot dvajset let 
ni stal na drsalkah: »Pripra-
ve so bile zelo naporne, vedel 
sem, da bo to velik izziv, in 
sem zelo hvaležen Drsal-
nemu klubu Jesenice, da 
smo sestavili takšno unika-
tno koreografijo.« Publika 

je Peško nagradila z bučnim 
aplavzom, dodal pa je še, da 
je imel nekaj treme, saj ni 
navajen nastopati pred toli-
ko gledalci. Kljub temu da 
ga vsakodnevno posluša več 
tisoč poslušalcev, pa je nas-
top pred publiko povsem 
drugačen.

Spomnimo: najprej je 
uspešno izziv opravila Jan-
ja Budič, ki je plavala v mrz-
lem Blejskem jezeru. Potem 
se je z izzivom spoprije-
la moderatorka Maja Teka-
vec, ki je plesala neprekin-
jeno eno uro. Sledil je Peš-
ka, kot zadnja pa je prišla 
na vrsto Urša Mlakar, ki je z 
gasilsko cevjo streljala v tar-
čo. Na pomoč so ji priskočili 

domači gasilci PGD Begun-
je in dogajanje v Begunjah 
sta pospremila pogostitev in 
prikaz nekaterih gasilskih 
veščin, intervencije in gaše-
nja požara, za piko na i pa so 
»po kavbojsko« zaplesale še 
Begunjske čbele. 

Uršo in publiko sta nago-
vorila tako poveljnik kot 
predsednik PGD Begunje 
Rok Justin in Klemen Štefe-
lin, iz rok katerega je na kon-
cu Urša prejela tudi skode-
lico s svojo sliko v gasilski 
opravi.

Dogajanje se je zače-
lo s pesmijo V Begunjah 
smo doma, neuradno him-
no Begunj, delom Uršine-
ga pokojnega očeta, vodenje 

programa pa so zaupali Pet-
ru Kolmanu. 

Mimogrede smo izvedeli, 
da je Urša gasilka že od mla-
dih nog, zato je pred final-
nim izzivom morala opra-
viti še kakšen gasilski preiz-
kus znanja. Uspel ji je jam-
borski vozel, zvijala pa je 
tudi gasilsko cev. Napetost 
je naraščala, in ko je priš-
lo do prikaza intervencije, 
Urši adrenalina ni primanj-
kovalo. Kot prava gasilka je 
streljala z vodnim curkom v 
tarčo, goreči objekt. Pogasi-
la je ogenj in se rahlo zadi-
hana zahvalila gasilcem za 
pomoč pri izpeljavi izziva – 
ter tudi obiskovalcem, ki so 
si izziv ogledali.

PEŠKA DRSAL, URŠA GASILA
V akciji Vsemu bomo kos Radia Gorenc so poslušalci voditelja in humorista Boštjana Megliča - Peško 
izzvali na drsalni nastop, ki mu je pred okoli štiri tisoč gledalci v jeseniški Dvorani Podmežakla tudi 
odlično uspel. Zadnja, ki se je spopadla z izzivom, pa je bila Urša Mlakar. Prelevila se je v gasilko.

Izziv je pospremilo pestro dogajanje. Preverjali so tudi 
Uršino gasilsko znanje. / Foto: A. B.

Urši Mlakar so pri opravljanju zadanega izziva pomagali 
gasilci PGD Begunje. / Foto: A. B.

Urša je za konec sodelovala pri prikazu gašenja. / Foto: A. B. Boštjan Meglič - Peška se je na drsalkah dobro znašel. 

Peška je drsalno predstavo speljal ob pomoči spretnih drsalk z Jesenic. / Foto: Tina Dokl

Maruša Janina Selišnik je doma iz Šenčurja. Nasmejano 
in prijazno 26-letnico, ki nam je zaupala, da z veseljem 
hodi v službo, smo srečali na zadnjem kulinaričnem 
večeru v restavraciji Hotela Brdo. Je del strežnega 
osebja JZG Brdo. / Foto. A. B.
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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 23. februarja
10.00 Sobotna matineja: ŽIVALI PRI DR. ZDRAVKU (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sobota, 23. februarja, in nedelja, 24. februarja
19.30 France Voga: SLOVENEC ZA VSE ČASE

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 23. 2.
17.10 INSTANT DRUŽINA
19.20 BUNKICA
19.00 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?
20.50 ZELENA KNJIGA
15.20 MALA GOSPODIČNA DOLITTLE, sinhro.
13.00, 15.00, 17.00 KAKO IZURITI SVOJE-
GA ZMAJA 3, sinhro.
12.50 BOHEMIAN RHAPSODY
21.20 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 23. 2.
15.50, 20.40 ALITA: BOJNI ANGEL
18.50 ALITA: BOJNI ANGEL, 3D
17.40, 20.00, 22.20 INSTANT DRUŽINA
19.30 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?
15.30, 16.30 MALA GOSPODIČNA  
DOLITTLE, sinhro.
13.20 BERLIN, LJUBEZEN MOJA
21.15 SREČEN SMRTNI DAN 2
21.30 LEDENO MAŠČEVANJE
18.15, 20.20, 22.25 SOBA POBEGA

14.40 LEGO FILM 2
12.20 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA ZRCAL, 
sinhro.
13.00 NEVERJETNA ZGODBA O VELIKANSKI 
HRUŠKI, sinhro.
12.00, 16.20, 18.30 KAKO IZURITI SVOJE-
GA ZMAJA 3, sinhro.
14.10 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
3D, sinhro.
13.30 GRINCH, sinhro.
14.00 RALPH RUŠI INTERNET: RAZBIJAČ 
RALPH 2, sinhro.
16.50 BOHEMIAN RHAPSODY

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 22. 2. 
20.00 NAJLJUBŠA

Sobota, 23. 2.
18.00 NAJLJUBŠA
20.00 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?

Nedelja, 24. 2.
18.00 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?
20.00 NAJLJUBŠA

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 8. 3.,10.4.; KOPALNI TOPOLŠICA: 4. 3., MADŽARSKE TO-
PLICE: 28. 2.–3. 3.; 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 PIRAMIDAMI, 
UMBRA IN ASSISI: 29.–31. 3., MORJE: DUGI OTOK, OREBIĆ, 
LASTOVO. www.rozmanbus.si

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  PETKOVA PRIREDITEV 

                       Izvaja: Lutkovno gledališče Tri   
                   POLŽ VLADIMIR GRE NA ŠTOP 

                        Petek, 22. februarja 2019, ob 17.30 uri 
                      OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
                  SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Lutkovna skupina Zlata ribica  
                   ŽIVALI PRI dr. ZDRAVKU   

                                     Sobota, 23. februarja 2019, ob 10. uri  
                     Prešernovo gledališče Kranj 

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

POMLAD V POREČU
Ponujamo vam nastanitev v hotelu Diamant (s 4 zvezdica-

mi), 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.

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

Rezultati 15. kroga – 20. februarja 2019
15, 20, 27, 29, 33, 35, 36 in 38

Loto PLUS: 8, 10, 11, 12, 19, 20, 35 in 23
Lotko: 963822

Sklad 16. kroga za Sedmico: 920.000 EUR 
Sklad 16. kroga za PLUS: 210.000 EUR 
Sklad 16. kroga za Lotka: 170.000 EUR

LOTO

Brošuro 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.

17
EUR

168 strani, 17 x 23,5 cm, brošura

Od nekdaj so suhe  
mesnine iz celih 
kosov mesa ponos 
kmetij. Izvirni izdelki 
iz svinjskega stegna, 
slanine, vratovine ter 
izdelki iz govejega, 
divjačinskega mesa  
in mesa drobnice  
bogatijo našo 
dediščino. Z novimi 
znanji o sušenju 
in dolgotrajnem 
zorenju bodo 
pršuti, šunke,  
vratovine, zašinki, 
slanine ... še 
kakovostnejši.

www.gorenjskiglas.si

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

PRIREDITVE

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru bo danes, v petek, 22. februarja, ob 17. uri plesno-ustvar-
jalna delavnica za otroke, stare od pet do osem let, ob 18. 
uri pa predstavitev joge; v ponedeljek, 25. februarja, bo ob 
18. uri potopisno predavanje Nova Zelandija. V Cerkljah bo 
v ponedeljek, 25. februarja, ob 17.30 telovadba za prožno 
telo, v Šenčurju pa isti dan ob 9.30 umovadba za starejše. V 
Preddvoru bo v sredo, 27. februarja, ob 17. uri ustvarjalno-ši-
viljska delavnica. Za vse dejavnosti so obvezne prijave na te-
lefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Pustni karneval v Cerknici in Ljubljani
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi v nedeljo, 3. 
marca, na pustni karneval v Cerknico in Ljubljano. Prijave 
in informacije dobite pri poverjenikih, v času uradnih ur v 
društvenih prostorih in na tel.: 04 25 11 022 ali 064 117 135.

Pohodniški izlet Opatija–Lovran
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
Opatija–Lovran, in sicer v četrtek, 28. februarja. Odhod s 
posebnim avtobusom bo ob 8. uri izpred Creine. Hoje po 
lahki poti bo tri ure. Ne pozabite na dokument za prehod 
meje. Prijave z vplačili zbirajo do ponedeljka, 25. februarja.

Po Baragovi poti na Trebni vrh
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 7. marca, 
na planinski izlet po Baragovi poti na Trebni vrh. Odhod s 
posebnim avtobusom bo ob 8. uri izpred Creine. Lahke pla-
ninske hoje, primerne tudi za pohodnike, bo od dve uri in 
pol do tri ure. Prijave z vplačili sprejemajo do ponedeljka, 
4. marca.

OBVESTILA

Igriva arhitektura
Radovljica – Danes, v petek, 22. februarja, se bo ob 17. uri 
v Šivčevi hiši začela brezplačna delavnica za otroke Igriva 
arhitektura. Vodila jo bosta Maja Jenko in Srđan Nađ. Prijave 

niso potrebne.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 23. februarja, v Dom krajanov Primskovo na proučeva-
nje Svetega pisma s temo Satan, premagani sovražnik ob 9. 
uri ter predavanje Daniela Aleksina ob 10.30.

KONCERTI

Koncertni večer komornih skladb
Škofja Loka – Skladatelj Pavel Dolenc vabi na koncertni 
večer komornih skladb ob izidu avtorske zgoščenke, ki bo 
v nedeljo, 24. februarja, v Sokolskem domu v Škofji Loki. 
Skladbe bodo izvajali priznani akademski glasbeniki.

Dobrodelni koncert Vrtiljak popevk
Kranj – Lions klub Kranj vabi na dobrodelni koncert, ki bo 
prihodnjo nedeljo, 3. marca, ob 18. uri v dvorani Gimnazije 
Kranj. Na koncertu z naslovom Vrtiljak popevk bo nastopil 
KPZ Mysterium skupaj z bendom D'Smiles. Zbrana sredstva 
bodo v celoti namenjena društvu za avtizem En moj svet za 
nakup terapevtskih pripomočkov.

RAZSTAVE

Spominska fotografska razstava Adija Finka
Koroška Bela – Fotografsko društvo Jesenice in DPD Svo-
boda Slovenski Javornik - Koroška Bela vabita v prostore 
DPD Svoboda Slovenski Javornik - Koroška Bela na odprtje 
spominske fotografske razstave Adija Finka, KMF FSJ, ki bo 
danes, v petek, 22. februarja, ob 18. uri. Razstava bo odprta 
do 14. marca.

PREDSTAVE

Ogled predstave Trubadur
Radomlje – Kulturno društvo Jože Gostič Homec vabi na pri-
reditve v okviru 20. Gostičevih dni, še zlasti na organiziran 
ogled operne predstave Trubadur, ki bo v soboto, 2. marca, 
v Operi HNK Zagreb (prijavite se čim prej) in na nedeljsko 
spominsko mašo na Homcu ter slavnostni koncert v Dom-
žale.

Škofja Loka – V soboto, 23. februarja, z začetkom ob 9. uri 
bo v dvorani gostišča Pr' Starman v Škofji Loki izbirno tek-
movanje harmonikarjev za peto državno prvenstvo v igranju 
na diatonično harmoniko. Harmonikarji so razvrščeni v šest 
starostnih skupin, njihovo igranje bo ocenila tričlanska stro-
kovna žirija, ki jo določi krovna organizacija Zveza diatonične 
harmonike Slovenije (ZDHS). Strokovna žirija bo ocenjevala 
glasbene prvine, kot so ritmika, točnost igranja in interpretaci-
ja. Peto državno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko 
za nagrado Cyrilla Demiana bo potekalo 7. aprila v Velenju, 
harmonikarji, ki bodo na njem prejeli zlato priznanje, se bodo 
lahko prijavili na svetovno prvenstvo v igranju na diatonično 
harmoniko, ki bo potekalo od 31. maja do 2. junija v St. Peter-
-Freiensteinu na avstrijskem Štajerskem. Dodajmo, da je tudi 
ZDHS pomemben del svetovnega harmonikarskega prostora.

Izbirno tekmovanje harmonikarjev za uvrstitev  
na državno prvenstvo



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

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

EZOTERIKA, mistika, tarot. Obve-
zno branje za iskalce resnice, tel.: 
040/567-544 19000444

PODARIM

PRIBLIŽNO 90 raznih knjig, tel.: 
031/769-280 
 19000488

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

SREBRNIKI, kanadski javorjev list, či-
stina 999,9/1000, 1 tulec, 25 kosov, 
cena 625 EUR, tel.: 040/567-544  
 19000522

TAPISERIJE, strogi unikati, višji ce-
novni razred. Odlična naložba, tel.: 
040/567-544 19000445

OBLAČILA  
IN OBUTEV
PRODAM

LEPO ohranjena moška oblačila št. 
52, po ugodni ceni, tel.: 04/25-03-
289, 051/415-568 
 19000477

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

FREZA Rotoland 2,5 m, nož za reza-
nje silaže OMC Mavek, tel.: 031/387-
397 19000478

GOZDARSKO vitlo, 4-tonsko, Tajfun, 
ohranjeno, tel.: 041/504-662 
 19000482

NERJAVEČO črpalko za odpadno 
vodo – gnojevko, tel.: 041/858-149 
 19000400

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

NAKLADALKO za seno, lahko v slab-
šem stanju, tel.: 041/204-925 
 19000509

POLAVTOMATSKI sadilec krompirja 
Hmezad, tel.: 031/220-731 
 19000510

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

TRAKTOR, priključke in dobro ohra-
njen trosilec hlevskega gnoja Tehno-
stroj, tel.: 041/680-684 
 19000490

TRAKTOR – Zetor, Ursus, Univerzale, 
Store, Deutz, IMT ali TV ter ostalo me-
hanizacijo, tel.: 031/562-809  
 19000404

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA jabolka, neškropljena, tel.: 
041/847-500 19000504

DOMAČO bohinjsko zaseko in kupim 
ovna, starega od 10 do 12 mesecev, 
tel.: 04/57-43-294, 040/473-271 
 19000474

FIŽOL češnjevec in uležan hlevski 
gnoj, tel.: 041/901-888 
 19000472

JEČMEN in silažne bale, tel.: 
031/624-552 19000487

KORUZO v zrnju in silažne bale, tel.: 
041/316-617 
 19000502

OREHE s tanko lupino, tel.: 041/386-
662 19000475

PLAČILNE pravice in suho seno v ok-
roglih balah, tel.: 041/515-867  
 19000493

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

4 LETA staro kravo simentalko in 11 
mesecev staro ČB telico, za pleme ali 
zakol, tel.: 041/597-168  
 19000512

BIKA BBP/ČB, teža 550 kg, hranjen s 
senom, tel.: 041/358-082  
 19000479

BIKCA ČB, starega šest mesecev, 
suhe butare in zidno opeko MN-1, tel.: 
068/138-796  
 19000471

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.: 
031/417-221 19000508

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.: 
031/803-521 19000511

ČB telico, visoko brejo, tel.: 041/875-
801 19000517

ČB bikca, starega tri tedne, tel.: 
041/378-848 19000524

ČEBELJE družine na od 7 do 10 satih 
až, Kranj, tel.: 041/386-662  
 19000476

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo, in KG pi-
ščanci. Pripeljemo na dom, Matej Bu-
lovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113  
 19000277

KOKOŠI, race, piščanci, domača pri-
reja, pasemski, tel.: 041/632-881 
 19000473

KRAVO simentalko, v 9. mesecu 
brejosti, menjam tudi za bikca, tel.: 
04/25-71-084 
 19000503

NESNICE – rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava po 
celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Tibaot 
Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 Ljuto-
mer, tel.: 02/58-21-401  
 19000499

OVCE z jagnjeti in ovna, tel.: 04/23-
12-103 19000470

PRAŠIČE, težke okoli 130 kg, cena 
1,70 EUR/kg, možna dostava, tel.: 
031/554-743 19000497

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
PRODAM

KOSTANJEVE kole, cepljene ali obde-
lane, tel.: 041/504-662  
 19000485

PLAČILNE pravice za 0,70 ha, tel.: 
040/215-667 19000506

SILAŽNE bale, tel.: 041/753-542  
 19000501

SILAŽNE bale, tel.: 041/266-284  
 19000519

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 19000518

IŠČEM

BETONSKE stebre za kozolec, tel.: 
031/282-734 
 19000486

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA Pr`Kral zaposli pomočni-
co za delo v kuhinji. Prijave na info@
pr-kralj.si ali 041/689-669. Pr`Kral, 
d.o.o., Verje 9, Medvode 19000436

GOSTILNA Pr`Kral zaposli kuharja 
(m/ž). Prijave na info@pr-kralj.si ali 
041/689-669. Pr`Kral, d.o.o., Verje 
9, Medvode 19000437

GOSTILNA v Kranju išče sodelavce za 
pomoč v kuhinji in strežbi. Vsi zainte-
resirani naj pokličejo 04/23-43-360. 
Matjaž Erzar, s.p., Jezerska cesta 41, 
Kranj, 19000500

HONORARNO zaposlimo pomočnico 
v kuhinji in strežbi. Pavlin Anica, s.p., 
Šenturška gora 23a, Cerklje, tel.: 
031/361-215 19000457

IŠČEMO osebo za strežbo pijač. Delo 
je v popoldanskem času, od ponedelj-
ka do petka. Obvezen je lasten prevoz. 
Panter bar, d.o.o., Hrastje 52, Kranj, 
tel.: 040/244-335, Meta 19000456

RESTAVRACIJA & Pizzeria Boccaccio 
na Celovški cesti v Ljubljani išče na-
takarja/natakarico za delo v restavra-
ciji. Vse informacije dobite na telefon 
041/328-590. Makarončki, d.o.o., 
Podgorica 21, Lj. Črnuče 19000491

RESTAVRACIJA & Pizzeria Bocca-
ccio na Celovški cesti v Ljubljani išče 
pomoč v kuhinji restavracije/picerije. 
Izkušnje niso pogoj. Več informacij na 
telefon 040/218-203. Makarončki, 
d.o.o., Podgorica 21, Lj. Črnuče 
 19000492

ZAPOSLIMO kuhinjsko pomočnico iz 
okolice Bleda, Bohinja, Radovljice ali 
Jesenic. Gostilna Batišt, Tomaž Zupan, 
s.p., Bohinjska Bela 128, Boh. Bela, 
tel.:  04/57-20-100 19000439

DELO dobi šofer za razvoz mesnih 
izdelkov s kombijem, srednjih let, iz 
okolice Lesc. Prijave po e-pošti: joze.
mlinaric@mlinaric.si. Mesarija Mlinarič, 
d.o.o., Železniška ulica 1, Lesce 
 19000494

IŠČEMO voznika tovornjaka za delo 
v Avstriji in Nemčiji. Plača 1.725 EUR 
bruto. Dnevnice so prištete k plači in 
so neobdavčene. +436-764-601-702 
- g. Grilc. Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt / Celovec, 
Avstrij 19000406

DELO dobi mesar za delo v mesnici, 
srednjih let, iz okolice Lesc. Prijavepo 
e-pošti: joze.mlinaric@mlinaric.si. Me-
sarija Mlinarič, d.o.o., Železniška ulica 
1, Lesce 19000495

DELO dobi mesar za delo v proizvodnji, 
srednjih let, iz okolice Lesc. Prijavepo 
e-pošti: joze.mlinaric@mlinaric.si. Me-
sarija Mlinarič, d.o.o., Železniška ulica 
1, Lesce 19000496

GRAGOR Tomaž Rogelj, s.p., Nova 
vas 40, Preddvor – Za dobro plačilo za-
poslimo 2 osebi: motiviranega, izkuše-
nega strojnika TGM z izpitom kategorije 
B in izkušenega gradbenega delavca. 
Več informacij na tel.: 041/347-429, 
Tomaž 19000458

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

BELJENJE – najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenjskem samo 1,70 
EUR, 2-krat pobeljeno z materialom. 
Pokličite za brezplačni ogled in izmero. 
Korošec Mateja, s.p., Glavarjeva 75, 
Komenda, tel.: 068/137-109 
 19000498

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

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

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

RAZNO
PRODAM

NERJAVEČA zunanja vrata za kmečko 
peč, tel.: 031/360-536 19000513

PLINSKO jeklenko za gospodinjski 
plin, tel.: 031/360-536 19000514
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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.

ZAPOSLIMO DELAVCA  
V PROIZVODNJI m/ž

KOVINOPLASTIKA  
Ivan ZUPANC, s.p., 

Mlakarjeva ulica 74,  
4208 Šenčur. 

Pisne ponudbe  
sprejemamo do 4. 3. 2019.

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

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

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

LANCOVO, zazidljivo parcelo 500 m2, 
na lepi lokaciji, cena 75 EUR/m2, tel.: 
031/451-822  
 19000515

PARCELO, 1.600 m2, s sadovnjakom, 
vrtom, gozdom in leseno hišico, v bliži-
ni Trstenika, tel.: 041/589-059  
 19000140

NAJAMEM

V NAJEM vzamem pašnik za koze in 
prodam dve breji kozi, tel.: 041/632-
881  
 19000483

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

PISARNO (60,5 m2) in tri parkirna mes-
ta pod nadstrešnico (62 m2) na naslovu 
Gorenjesavska cesta 15, Kranj. Info: 
040 190 977, upraviteljica@necemer.
si 19000455

GARAŽE
PRODAM

V garažnem prostoru Vurnikovega trga 
v Radovljici prodam dve parkirni mesti 
(prostora) skupne površine 31,5 m2. 
Vstop z daljinskim upravljanjem, ZK 
je urejeno, prevzem možen takoj, tel.: 
031/770-304 19000520

www.gorenjskiglas.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 

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

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

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

d.
o.

o.
MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

KIA Venga, letnik 2010, 76.000 km, 
višje sedenje, dodatna oprema, nove 
letne gume, tel.: 041/316-626 
 19000469

OPEL CORSA 1.4 16 V, enyoj oprema, 
letnik 2008, srebrna, 236.000 km, 
cena 2.790 EUR, tel.: 040/567-544 
 19000521

VOLKSWAGEN POLO 1.4 KM, letnik 
2010, 50.000 km, cena 6.500 EUR, 
tel.: 04/20-28-373 19000505

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MAXI skuter Sym cruisym 300 L, ABS, 
letnik 2018, rdeč, v garanciji, tel.: 
041/209-066 19000507

BMW motor R 65, certifikat starodob-
nika, letnik 1983, prodam zaradi ne-
uporabe ljubitelju starodobnikov, tel.: 
041/520-655 19000525

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
PRODAM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 19000282

KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 19000489

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR, nov, nerabljen, Posch, z 
mizo in koritom, tel.: 031/628-353 
 19000480

GRAFIČNA preša za visoki tisk, tiska-
nje 38 x 28 cm, cena 390 EUR, tel.: 
070/701-962 19000481

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

PRODAJAMO:  les – deske za mizarje 
(smreka, bor) in bukova drva. Biomasa 
& Mizarstvo Ovsenik, d.o.o., Jezerska 
c. 108c, Kranj, tel.: 041/756-007  
 19000523

KOPALNIŠKA OPREMA
PRODAM

TUŠ kadičko Flamenco 80 x 90, 
novo, nerabljeno, zelo ugodno, tel.: 
031/402-911 19000484

KURIVO
PRODAM

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

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

GLISER Monterey 235 montura, let. 
1999, motor 5.7, Volvo Penta, el. vinč, 
tuš, spalnica, tel.: 041/320-701  
 19000516

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19000468

                        + poštnina

Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: 
»Bolje preprečiti, kot 
škropiti.“ Del knjige je 
namenjen preventivi 
(krepitvi rastlin) - kaj 
narediti, da rastline ne 
bodo zbolele. Drugi 
del pa obravnava 
varstvo vrtnin na 
naraven način. Ko se 
pojavijo težave, pa so 
pomembni  napotki za 
domačo pripravo ali pa 
nakup eko pripravkov, 
biotičnih pripravkov, 
bio stimulatorjev,.... 
V knjigi najdemo 
odgovor za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

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.

www.gorenjskiglas.si
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Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava 19
EUR

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: KU-
HARSKI VODNIKI, objavljene v Gorenjskem glasu 5.  fe-
bruarja 2019, ki prejmejo nagrade, so: 1. nagrado, vzglav-
nik Slovenska postelja, prejme Štefan Požar iz Zg. Gorij; 
2. nagrado, knjigo Melanda, Magda Štular iz Podnarta; 3. 
nagrado, knjigo Melanda, Janez Pobežin iz Tržiča.

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: KOPA-
NJE V TERMAH TOPOLŠICA, objavljene v Gorenjskem gla-
su 7.  februarja 2019, ki prejmejo nagrade, so: 1. nagrado, 
vzglavnik Slovenska postelja, prejme Ana Križaj iz Med-
vod; 2. nagrado, knjigo Melanda, Lojzka Vovk iz Zg. Go-
rij; 3. nagrado, knjigo Melanda, Mija Murovec iz Zg. Je-
zerskega. Nagrajencem čestitamo!
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V SPOMIN

Miro Jerala
18. 8. 1947–8. 1. 2009

Ivo Jerala
2. 2. 1973–27. 2. 1999

Hvala vsem, ki se ju spominjate in obiskujete njun grob.

Žena in mami Desa ter sin in brat Robert z družino

Vajin glas v pišu vetra skrit,
spomin v dežnih kapljah je umit,
ves svež in nov,
kot da vračata se domov.

Življenje gre na videz dalje,
kjer so pokopane sanje,
in grenka solza pade nanje.

ZAHVALA

Ob prezgodnji smrti dragega moža, očeta in dedka 

Marjana Demšarja
po domače Grogovega Marjana

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in svojcem, prijateljem 
in znancem, sodelavcem, sostanovalcem in bližnjim sosedom 
stolpnic Na Kresu 23 in 21, za vsa izrečena sožalja in vse darovano. 
Hvala Sašu Gartnarju in Boštjanu Mravlji ter sinovoma Damjanu 
in Boštjanu, ki so mi ves čas bolezni moža stali ob strani. Hvala 
sestri Miri za vso podporo ter socialnim oskrbovalkam za nudeno 
pomoč. Iskrena zahvala prvim posredovalcem in dežurni ekipi 
dr. Branka Modrijančiča iz Škofje Loke.
Zahvaljujemo se doktorici Lidiji Stare in doktorju Gregorju Hab
janu za zdravniško pomoč. Iskrena hvala fizioterapevtki Sandri 
Orožim, ki je poskrbela, da je Marjan kljub hudi bolezni ostal na 
nogah do zadnjega dne. Albini Krek za poslovilno molitev in gos
podu kaplanu Bernardu Rožmanu ter ministrantoma Davidu in 
Mateju Šuštarju za iskren obred. Iskrena hvala prostovoljnim ga
silcem, še posebej PGD Železniki za svečan pogreb, in vsem, ki so 
nam pomagali v tem času in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Iskrena hvala pevcem pod vodstvom Janeza Trilerja, trobentaču 
Tonetu Habjanu in pogrebnemu podjetju Akris. 

Žalujoči: žena Nevenka, sinova Damjan in Boštjan z družinama
Železniki, Kranj, Škofja Loka, Gorica, Žirovnica, Kotlje

ZAHVALA
  

 V 69. letu starosti se je tiho poslovila naša draga

Poldka Mestinšek
iz Otoč

Ob boleči in prezgodnji izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, prijateljem, sodelavcem iz Save, sodelavcem Damjana, 
Anžeta in Pavline, članom DVI Gorenjske ter znancem za bese
de tolažbe, izrečena sožalja, podarjene rože in sveče. Hvala vsem 
sovaščanom za denarne darove in sveto mašo. Posebna zahvala 
tudi gospe Majdi Ješe za prelepe tople besede slovesa ter gospodu 
župniku za lepo opravljen pogrebni obred. 
Iskrena hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

ZAHVALA

V 85. letu starosti se je tiho poslovila od nas naša draga mama, 
stara mama, prababica, sestra in teta

Marija Miklavč
Štajnbirtova mama z Ljubljanske ceste 5

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zad
nji poti. Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, 
mašne namene in darove za cerkev. Še posebej hvala gospodu 
župniku Matjažu Zupanu s Suhe za molitve in lepo opravljen 
pogrebni obred. Hvala gospodu župniku Branku Potočniku  
za molitve. Zahvaljujemo se tudi vsem pevcem in pogrebnemu 
zavodu Akris.

Žalujoči: sinova Jure in Matjaž ter hči Veronika z družinami
Škofja Loka, 22. februarja 2019

V SPOMIN

Jutri, 23. februarja 2019, minevata dve žalostni leti, odkar nas  
je zapustila

Anica Bolka 
Hvala vsem, ki nanjo ohranjate lep spomin.

Žalujoči mož Jože in hčerki Vlasta ter Vesna z družinama

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši.
V mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah.
Le da korak se tvoj
nič več ne sliši …

OSMRTNICA
Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli. 

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustil 

Anton Kern
po domače Jakovčev Tone iz Zgornjih Bitenj

Pogreb dragega ata bo v soboto, 23. februarja 2019, ob 15. uri na pokopališču  
v Zgornjih Bitnjah. Žara bo na dan pogreba od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Po pogrebu bo maša zadušnica v farni cerkvi sv. Martina v Stražišču.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob izgubi sestre, tete, sestrične

Teodore Pretnar
iz Podbrezij

se iskreno zahvaljujemo za podporo in nego v času njene bolezni, za vse izraze sožalja  
in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Vsem iskrena hvala.

Vsi njeni

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Branko Istenič
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Elektro Gorenjska, d. d.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega sina in brata

Janka Markovca
se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja in podarjene sveče. Posebna zahvala gospo
du župniku Francu Kaduncu za tople besede slovesa in pogrebno 
mašo. Hvala pevcem Praprotnikom z vodjo Matejo iz Ljubnega 
za ganljivo petje in pogrebnemu podjetju Akris za lepo opravljen 
obred. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 

Mama in brat z družino

Ne jokajte ob mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite, 
pomislite, kako trpel sem, 
in večni mir mi zaželite. 
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Anketa

Maja Konkolič, Kranj:

»Med počitnicami se bom 
tudi učila, saj me letos čaka 
matura. Posvetila sem bom 
športu, obiskujem namreč 
fitnes. Šla bom na kakšen 
izlet, v načrtu pa imam tudi 
obisk koncerta.«

Valentina Bečan, Trstenik: 

»Težko čakam počitnice, da 
si bom malo oddahnila od 
šole, vseeno pa se bom mo-
rala malo učiti poštevanko. 
Lahko bi bilo kaj snega, bom 
pa imela tudi nekaj dni smu-
čarskih počitnic.«

Nataša Gogala, Kranj:

»Posebnih načrtov za poči-
tnice nimam. Čaka me uče-
nje in nekaj nalog za maturo, 
vzela pa si bom tudi čas za 
počitek in nočno življenje. 
Snega ne pogrešam, še všeč 
mi je, da je tako toplo.«

Tayra in Tian Bešlagič, 
Jesenice:

»Komaj čakava zimske poči-
tnice. Za zdaj nimamo več-
jih načrtov, verjetno bomo 
doma, se pa že veseliva dru-
ženja s prijatelji. Če pogreša-
va sneg? Sploh ne.« 

Ana Šubic

Danes bodo gorenjski učenci 
in dijaki šolske torbe postavili 
v kot, saj se tudi zanje začenja-
jo zimske počitnice. Vprašali 
smo jih, kako bodo preživeli 
proste dneve in ali pogrešajo 
sneg, ki bi jim omogočil več 
zimskih užitkov.
 
Foto: Gorazd Kavčič

Počitnice že 
težko čakajo

Neža in Nejc Hrovat, 
Šenčur:

»Veseliva se počitnic, da 
bova lahko uživala. Snega ne 
pogrešava, bomo pa mogoče 
šli smučat. Nič nimava proti 
toplemu vremenu, saj se že 
lahko voziva s kolesom.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne 
bo pihal severnik. Ni izključena kakšna ploha. Jutri bo precej 
jasno in hladneje, še bo pihal severnik. V nedeljo bo sončno, 
veter bo oslabel.

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

Ana Šubic

Kranj – Letošnji februar ni 
nič kaj zimski, saj nas ob 
obilici sonca spremljajo tudi 
prijetno topli dnevi. »Čeprav 
so popoldanske temperatu-
re res razmeroma visoke, 
pa so jutra dokaj sveža in 
tudi po srednji dnevni tem-
peraturi letošnji februar ne 
odstopa prav dosti od dolgo-
letnega povprečja,« ugota-
vlja meteorolog Branko Gre-
gorčič.

Kot je razložil, v tem me-
secu tako po Sloveniji ne be-
ležijo nobenih rekordov, res 
pa je, da so se februarski naj-
višji dnevni temperaturi na 
Kredarici precej približali. 
Tam so namreč 18. februar-
ja izmerili 8,5 stopinje, 29. 
februarja 1976 pa je bilo 9,4 
stopinje Celzija. Večina fe-
bruarskih temperaturnih 
rekordov po nižinah Gorenj-
ske je iz leta 2012, ko so deni-
mo v Ratečah izmerili 18,4, 
na Brniku pa kar 21,8 stopi-
nje Celzija. »Letos februar-
ja se je v Ratečah segrelo do 
največ 12,2, na Brniku pa do 

15,1 stopinje C. Za rekordni-
mi februarskimi izmer-
ki smo torej zaostali kar za 
okoli 6 stopinj,« je pojasnil.   
Ob jasnih in mirnih no-
čeh se ozračje februarja še 
močno ohlaja. V Kranju 
je bil tako zadnje dni tem-
peraturni razpon približ-
no 20 stopinj Celzija: zjut-
raj je bilo okoli –4, popol-
dne pa okoli 16 stopinj. Na 
Krvavcu denimo pa je iz-
merjena temperatura niha-
la med –9 in +10 stopinja-
mi, ker pa je bil zrak suh, se 
sneg ni pretirano talil, saj se 
je s sublimacijo vodne pare 
sproti ohlajal, je razložil.  
Toplo vreme bo po napove-
dih vremenoslovcev vztraja-
lo še danes, konec tedna pa 
bo občutno hladnejši. Pada-
vin do konca februarja ni pri-
čakovati, niti ne v prvih dneh 
marca. »Predvsem popol-
danske temperature bodo v 
prihodnjem tednu postopno 
spet naraščale, a jutra bodo 
ob pričakovanem jasnem 
vremenu še naprej zimsko 
hladna,« je napovedal Gre-
gorčič.

Februar je bil tudi  
že toplejši
Večina februarskih rekordov je iz leta 2012.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Dan pred svetov-
nim dnem socialne pravič-
nosti, ki smo ga obeležili v 
sredo, je stanovalce Doma 
svete Katarine v Mengšu obi-
skal predsednik republike 
Borut Pahor, ki se je na krat-
kem neformalnem obisku 
udeležil jutranje gibalne te-
rapije in se pobliže spoznal z 
delom v domu, kjer posebno 
pozornost posvečajo staro-
stnikom z demenco. V domu 
namreč deluje posebna eno-
ta Oaza, v kateri terapevti s 
poudarkom na bazalni sti-
mulaciji, vodni terapiji, aro-
materapiji in muzikoterapi-
ji skrbijo za stanovalce v tret-

jem in četrtem stadiju te bo-
lezni. »Stimuliramo tista ob-
čutja, ki jih osebe z demen-
co še premorejo. Predvsem 
spodbujamo čutila, kot so 
voh, okus in dotik. Preprosto 

povedano: Oaza predstavlja 
neko varno okolje, ki bolni-
kom zagotavlja potrebno var-
nost,« je povedal Klemen Je-
rinc, strokovni vodja in soci-
alni delavec v domu.

Demenca tudi v Sloveni-
ji predstavlja vse večji izziv 
– ne le za zdravstvo, temveč 
za družbo nasploh. Število 
bolnikov z demenco v Slo-
veniji namreč ocenjujemo 
na več kot 32 tisoč in s sta-
ranjem prebivalstva še raste. 
Po besedah Klemna Jerinca 
se bomo morali tudi pri nas 

spopasti s celostno reformo 
na tem področju: »Prosilcev 
je veliko preveč, da bi jih do-
movi lahko sprejeli, čakalne 
dobe se zaradi tega podaljšu-
jejo, bolniki in njihovi svojci 
pa ob napredovanju bolezni 
potrebujejo takojšnjo oskr-
bo in pomoč.« 

Pahor se je stanovalcem 
doma, katerega ustanovite-
ljice so sestre Družbe hče-
ra krščanske ljubezni, ob 
obisku zahvalil za modrost, 
ki je dragocen vir navdiha 
družbi. »Mladi imajo zagon 

in znanje, ki je nenadomest-
ljivo, vendar za uspešno in 
svetlo prihodnost potrebu-
jemo tudi modrost srebrne 
generacije in njihove drago-
cene izkušnje, iz katerih se 
lahko marsikaj naučimo,« je 
stanovalcem in zaposlenim 
povedal predsednik republi-
ke, ki si je po druženju s sta-
novalci v spremstvu direkto-
rice doma Snežane Golob, 
mengeškega župana Franca 
Jeriča in zaposlenih ogledal 
tudi dom, ki v Mengšu delu-
je od začetka leta 2012.

Potrebujemo modrost starejših
V torek je predsednik republike Borut Pahor obiskal Dom svete Katarine v Mengšu, kjer posebno skrb 
namenjajo tudi bolnikom z demenco, boleznijo, ki predstavlja vse večji izziv za današnjo družbo.

Predsednik Pahor ob obisku stanovalcev v domu starejših v Mengšu

Trst – Gibanje Kultura-natura Slovenija je razglasilo preje-
mnike priznanj naša Slovenija 2018. Na razpis je prispelo 18 
predlogov, za nagrade v štirih različnih kategorijah pa jih je 
bilo izbranih 11. Trije nagrajeni prihajajo z Gorenjskega, v ka-
tegoriji Ohranjanje dediščine nagrado prejme Nacetova hiša iz 
Puštala v Škofji Loki, v kategoriji Raziskovanje in uveljavljanje 
dediščine bo nagrado prejel Muzej jaslic Brezje, v kategoriji 
Zasluge posameznikov ali organizacij pa bo nagrajen Vladimir 
Silič z Bleda. Podelitev priznanj bo na Tržaškem, in sicer v 
soboto, 6. aprila, ob 11. uri v Kulturnem domu Alfreda Sirka v 
slikoviti ribiški vasi Križ pri Trstu.

Znani prejemniki priznanj naša Slovenija 2018

Zalog – Nedavno je podjetje Javna razsvetljava iz Ljubljane po-
darilo defibrilator Prostovoljnemu gasilskemu društvu Zalog 
pri Cerkljah. Donacijo je v imenu podjetja predsedniku društva 
Mihu Škrabarju izročil član uprave in finančni direktor Javne 
razsvetljave Marko Dimkovski. Naprava, ki pomaga reševati živ-
ljenja v primeru zastoja srca, bo nameščena na gasilskem domu.

Defibrilator tudi gasilcem iz Zaloga

Število bolnikov z 
demenco v Sloveniji 
ocenjujemo na več kot 
32 tisoč in s staranjem 
prebivalstva še raste, 
medtem pa mest v 
domovih za starejše 
primanjkuje.


