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Jesenicam nov evropski denar
Urša Peternel
Jesenice – Jeseniška občina
je uspešno kandidirala na
razpisu in prejela evropska
sredstva za projekt Poslovna
cona Jesenice, v sklopu katerega bodo uredili prometno infrastrukturo na območju Ceste Franceta Prešerna
in Kurilniške ulice ob Savi.
Projekt je vreden 1,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 610 tisoč evrov, dodatnih 262 tisoč
evrov pa državni proračun.
Kot so pojasnili na Občini Jesenice, so lani obnovili

prvi odsek Prešernove ceste v dolžini 630 metrov od
podjetja Dinos do križišča s
cesto Spodnji Plavž, zgradili pločnik, obnovili vodovod in uredili odvodnjavanje. Ob tem se je izkazalo,
da je treba obnoviti še dodaten tristometrski odsek Kurilniške ulice od vhoda v območje Dinos do uvoza v območje Gradis. Tako so pridobili dodatno dokumentacijo in oddali novo vlogo za
enovit projekt.
Na tem delu Poslovne
cone Jesenice deluje več malih podjetij s področja logistike, kovinskopredelovalne

dejavnosti ter pridobivanja
in predelave sekundarnih
surovin. Precejšen del območja pa zasedajo železniški tiri. Območje se nahaja
v neposredni bližini avtoceste, cesta, ki poteka skozi poslovno cono, pa je tudi edina
vzporedna prometna povezava za tovorni promet.
Projekt predstavlja nadaljevanje dosedanjih investicij v Poslovno cono Jesenice.
Območje je razpotegnjeno
po celotni dolini med reko
Savo na južni strani in mestnim središčem Jesenic na
severnem delu.
45. stran

Foto: Gorazd Kavčič

Na Jesenicah s pomočjo evropskih in državnih sredstev urejajo Poslovno
cono Jesenice. Za obnovo Prešernove ceste in Kurilniške ulice so prejeli
skoraj devetsto tisoč evrov.

Občina Jesenice je prejela dodaten evropski denar za projekt Poslovna cona Jesenice.

Novo dovoljenje za gradnjo
kanalizacije v coni Laze

Zakorakali smo
v novi val epidemije

Mestna občina Kranj je ponovno pridobila gradbeno dovoljenje za prvo fazo gradnje komunalne
opreme v Industrijski coni Laze. Upajo, da ne bo vložena nova pritožba.
Simon Šubic
Kranj – Upravna enota Kranj
je pred tednom dni v ponovljenem postopku izdala
gradbeno dovoljenje za prvo
fazo urejanja komunalne
opreme na območju Industrijske cone Laze, ki predvideva gradnjo fekalne kanalizacije, je na včerajšnji spletni novinarski konferenci
sporočil kranjski župan Matjaž Rakovec. Ob tem je izrazil upanje, da bo gradbeno
dovoljenje postalo tudi pravnomočno in da se ne bo ponovila zgodba z dovoljenjem

Mestna občina Kranj se z urejanjem komunalne
opremljenosti Industrijske cone Laze ukvarja že od leta
2014, ko je bila izdelana idejna zasnova. / Foto: Gorazd Kavčič

iz leta 2018, na katero se je v
sodelovanju s Civilno iniciativo (CI) za zeleno Stražišče
pritožila okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green (AAG), ker da bo pritožba spet zamaknila začetek
gradnje, za katero so že pred
tremi leti v občinskem proračunu rezervirali 650 tisoč
evrov.
A usoda novega gradbenega dovoljenja zagotovo še
visi v zraku, saj CI in AAG
že ves čas zagovarjata gradnjo dvocevne kanalizacije
od Laz do čistilne naprave.
45. stran

Višje na prednostni lestvici posodobljene
nacionalne strategije cepljenja so uvrščeni
starejši od šestdeset let. Cilj je v državi precepiti
sedemdeset odstotkov prebivalstva do konca
junija. Omejitev gibanja v nočnem času po novem
velja med 22. in 5. uro. Vse bolnišnice so znova
covidne bolnišnice.
2. stran
V nedeljo bomo prešli
na poletni čas
V nedeljo ob dveh ponoči se bo
začelo obdobje poletnega časa.
Uro bomo takrat pomaknili za
eno uro naprej, čas ob drugi uri
pa se bo štel kot tretja ura. Noč
bo torej eno uro krajša.

Priloga:

jeseniške novice
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Lekarnarji so na nogah

Prostovoljni šofer
tudi župan

Začel se je planiški
praznik

Inženir s srcem
umetnika

Občina Kamnik kot 56. občina pri
nas z aprilom uvaja sistem Prostofer, namenjen starejšim osebam,
ki potrebujejo prevoz.

Letalnica bratov Gorišek je te dni v
znamenju finala svetovnega pokala v smučarskih skokih. Včeraj je
bila prva posamična tekma, druga
bo danes, tretja v nedeljo, jutri bo
ekipna.

Tik pred izidom je monografija Inženir s srcem umetnika, Življenje
in delo Stanka Bloudka, njen urednik je dr. Boris Leskovec.

Danes bo večinoma sončno. Jutri se bo oblačnost
od zahoda povečevala,
začelo bo rahlo deževati.
V nedeljo bo dež ponehal.
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Obstoječi Zakon o lekarniški dejavnosti je ustrezen in vsem državljanom zagotavlja enakomerno
dostopnost do lekarniških storitev, noveli zakona pa v lekarniški
zbornici nasprotujejo.
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2/16 °C
jutri: pretežno oblačno
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Pomivalni stroji, ki navdušijo še tako zahtevne
uporabnike
Pomivalni stroji so tu zato, da olajšajo gospodinjska opravila,
kljub temu pa jih številni uporabniki zaradi nekaterih pomanjkljivosti ne uporabljajo v polni meri in določeno posodo še
vedno pomivajo ročno. Izjemne lastnosti, kot so za kar trideset
odstotkov izboljšana učinkovitost pomivanja, možnost pomivanja kristalnih kozarcev, popolnoma suha posoda, funkcija,
ki posnema proces sterilizacije in je namenjena pomivanju pripomočkov in stekleničk za dojenčke, so le nekatere prednosti,
zaradi katerih še tako zahteven uporabnik ne bo pomislil na
ročno pomivanje posode. V primeru, da s pomivalnim strojem
Gorenje ne bi bili popolnoma zadovoljni, vam v tridesetih
dneh od nakupa vrnejo celotno kupnino, in to brez obveznosti
ali argumentacije. Več informacij najdete na si.gorenje.com.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo brisačo za na plažo.
Nagradno vprašanje: Naštejte tri lastnosti pomivalnih strojev Gorenje. Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede,
7. aprila 2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci
V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. marca, prejmeta platnen nahrbtnik Zdenka Dolžan iz Kranja in Janez Kavčič iz
Škofje Loke.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 16. marca, prejme brisačo
za na plažo Slavo Kajzer iz Žabnice.
Nagrajencem čestitamo!

Darilo
www.gorenjskiglas.si

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ELIZABETA DUH z Brezij.

Vlada podaljšuje ukrepe pomoči
Kranj – Vlada je ta teden sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti nekaterih zakonskih ukrepov, povezanih z epidemijo. Gre
za ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in
ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za
samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje
sile zaradi obveznosti varstva otroka. Med ukrepi je bila tudi
pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, ki
pa je namenjena ne le tej ciljni skupini, ampak tudi preostalemu gospodarstvu. Ker se epidemija še ni končala in ker so še
vedno nekatere dejavnosti prepovedane za ponujanje blaga
in storitev potrošnikom ter je posledično prizadeto gospodarstvo, vključno s samozaposlenimi, družbeniki in kmeti, prav
tako pa se še vedno zaradi omejevanja posledic epidemije
izrekajo ukrepi karantene na domu ter se pojavljajo primeri, ko
delavec dela ne more opravljati zaradi višje sile, ki je posledica
omejevalnih ukrepov, je vlada podaljšala ukrepe do 30. junija.

Nadomestilo za starše z bolnim otrokom
Kranj – Državni zbor je sprejel novelo zakona o zdravstvenem
varstvu in zavarovanju, ki staršem, ki z bolnim otrokom bivajo v bolnišnici, daje pravico do denarnega nadomestila med
začasno zadržanostjo od dela. Po novem bodo lahko starši z
bolnim otrokom v bolnišnici brezplačno bivali do otrokovega
14. leta starosti.

Gorenjski glas
petek, 26. marca 2021
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Zakorakali smo v novi val
1. stran
Suzana P. Kovačič
Ljubljana – Minister za
zdravje Janez Poklukar je na
včerajšnji novinarski konferenci poudaril, da smo krepko zakorakali v tretji val epidemije. V sredo je bilo na koronavirus s PCR-testi pozitivnih 1164 oseb, kar je dobrih 50 več kot pred tednom
dni. Več je sprejemov v bolnišnice. V sredo je bolnišnično oskrbo potreboval 501 covidni bolnik, od tega 106 v
intenzivni negi. Vse bolnišnice so zaradi slabšanja razmer znova covidne bolnišnice. Kot je pojasnil minister, v
deležu zdravljenih bolnikov
v intenzivni negi opažajo nekoliko več mlajših pacientov
in več zbolelih z angleškim
sevom.
Minister je pojasnil, da se
Slovenija po hitrosti cepljenja uvršča v zgornji del sredine držav EU. Odstotek cepljenih glede na delež prebivalcev se po statističnih regijah giblje med 12 in 17 odstotki; največji je delež v goriški
regiji, najslabši v primorsko-notranjski, v gorenjski regiji
je 13-odstoten. Poklukar je že
napovedal večjo uravnoteženost cepljenja po regijah.

Stari nad šestdeset let
uvrščeni višje
Proti covidu-19 so že cepili skupine nad 80 let in zdravstvene delavce ter sodelavce, smo na poti, da precepijo tudi skupino nad 75 let.
Cepijo tudi že zaposlene v
vzgoji in izobraževanju.
Vse bolj jasno pa je, kot je
poudaril zdravstveni minister, da je treba ob nastopu
tretjega vala epidemije in
pojavu različnih sevov virusa čim hitreje precepiti starejše od šestdeset let, zato je
prišlo do spremembe v nacionalni strategiji cepljenja, ki stopi v veljavo prvega aprila. Prednost bodo
še vedno imeli stari nad 70
let, posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost, tisti diplomati in drugi uslužbenci ministrstev,
ki potujejo zaradi predsedovanja EU, tuji diplomatski predstavniki v Sloveniji, pripadniki Slovenske
vojske na mirovnih misijah in po novem udeleženci olimpijskih iger. Takoj
za njimi že pridejo na vrsto
starejši od 60 let in preostali kronični bolniki, stari od
18 do 64 let.
Zatem strategija sledi že
znanemu vrstnemu redu
cepljenja ostalih kategorij.

Cepivo AstraZenece brez
starostne omejitve
Pri cepljenju s cepivom
AstraZenece ni več starostne omejitve. V dopolnjeno

Foto: Gorazd Kavčič

2

Jelko Kacin je pohvalil delo in organiziranost cepilnega mesta v kranjski vojašnici.
strategijo cepljenja so dodali
cepivo Janssen, pri katerem
je potreben samo en odmerek. Prvo pošiljko pričakujemo v drugi polovici aprila. Nacionalni koordinator
za logistični del akcije množičnega cepljenja Jelko Kacin je povedal, da naj bi do
konca junija prejeli več kot
250 tisoč odmerkov cepiva
Janssen.
Po Kacinovih besedah je
cilj v državi precepiti sedemdeset odstotkov prebivalstva, kar naj bi ob zadostni
dobavi cepiva dosegli do
konca junija.
Težava pa je, da v tem trenutku še vedno nimamo rednih dobav cepiva AstraZenece. Na nivoju EU si prizadevajo, da bi deset milijonov odmerkov, ki so pri
Pfizerju rezervirani za zadnjo četrtino leta, lahko aktivirali že v drugem četrtletju in ga pravično razdelili.
»To Sloveniji prinaša med
35 in 45 tisoč dodatnih odmerkov v tem času, da lahko primanjkljaj AastraZenece nadoknadimo,« je pojasnil Kacin.

Daljši dan, krajša nočna
omejitev gibanja
Obalno-kraška, goriška in
koroška statistična regija so
po novem obarvane v rdeče.
Prehajanje med temi in drugimi regijami je prepovedano razen za izjeme, kot je
prihod na delo, tranzit, nega
družinskih članov ... Prehajanje je dovoljeno tudi z negativnim izvidom PCR-testa
ali hitrega testa, ki ne sme
biti starejši od 48 ur, ali z dokazilom o cepljenju (od prejema drugega odmerka pa je
minilo več dni, odvisno od
vrste cepiva).
Nočna omejitev gibanja je
po novem med 22. in 5. uro.
Vstop v državo pa je mogoč
samo z dokazilom o cepljenju, potrdilom zdravnika o
prebolelem covidu-19, z negativnim izvidom PCR-testa, ki ne sem biti starejši

od 48 ur. Med redkimi izjemami so dnevni delovni
migranti, ki imajo lahko sedemdnevni negativni rezultat hitrega testa.
Dvolastniki ali najemniki
zemljišča v obmejnem območju za prestop meje ne
potrebujejo več sedemdnevnega negativnega testa. Vse
naštete spremembe se uveljavljajo z današnjim dnem.

Šolanje enako kot doslej
Vlada je podaljšala veljavnost ukrepov v odlokih, izdanih na podlagi zakona o
nalezljivih boleznih. Sprememb pri šolanju ni. V vseh
regijah je dovoljeno druženje, prireditve, shodi – do
deset ljudi.
Do 31. decembra se podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic
o vozniških kvalifikacijah,
ki so oziroma bodo potekla
v obdobju od 16. novembra
2020 do 16. aprila 2021.

Obiskali novo cepilno
točko v Kranju
Jelko Kacin je ob sredinem obisku nove cepilne
točke v kranjski vojašnici
pohvalil način organizacije cepljenja in sodelovanje
Zdravstvenega doma (ZD)
Kranj, Mestne občine Kranj
in Slovenske vojske.
Vodja zdravstvene nege
v ZD Kranj Jože Prestor je
tiste, ki pridejo na cepljenje,
pozval, da se držijo preventivnih ukrepov (maska, razdalja ...). Da se odzovejo na
minuto natančno, tako kot
so bili poklicani. Prav tako
je pozval prijavljene na cepljenje, naj spremljajo njihova obvestila na svojih mobilnih napravah in po e-pošti.
»Pri vabilu na cepljenje pošljemo številko kartice zdravstvenega zavarovanja, ki je
edini identifikator v vabilu.
Dobro je, da to veste, da prave osebe pridejo na pravo
mesto pravočasno,« je pojasnil Prestor.

Problem so zasebna
druženja
Kranjska epidemiologinja
in mikrobiologinja doc. dr.
Irena Grmek Košnik je ocenila trenutno epidemiološko stanje na Gorenjskem:
»Prej smo bili na tretjem
mestu med statističnimi regijami po sedemdnevnem
povprečju potrjenih okužb
na sto tisoč prebivalcev, zdaj
smo na osmem mestu.«
Vsak teden v kranjskem laboratoriju NIJZ spremljajo
tudi različice virusa. V zadnjem tednu je bila kar dobra
tretjina presejanih testov pozitivna na angleški sev.
Glede najpogostejših lokacij prenosa okužb je epidemiologinja na prvo mesto
postavila zasebna druženja.

Epidemiološke razmere
V državi so v torek potrdili 1288 novih okužb s koronavirusom, kar je največ po
9. februarju. Kljub temu da
se je na Gorenjskem nekoliko znižala sedemdnevna
incidenca okužb, pa virus
vztraja. V torek so izstopale občine Kamnik (25 novih
okužb), Kranj (24), Jesenice
(19). V sredo so izstopale občine Kranj (23 novih okužb),
Jesenice (19), Radovljica (13)
in Kranjska Gora (12).

Dodatna zaostritev
ukrepov v državi?
Ministrstvo za zdravje je na
osnovi stališča posvetovalne
skupine oblikovalo dodatne
predloge za zaustavljanje tretjega vala epidemije. Premier
Janez Janša je na predsednika republike Boruta Pahorja naslovil dopis, v katerem
predlaga, da se srečanje z vsemi predsedniki parlamentarnih strank in vodij poslanskih
skupin opravi čim prej. Kot
poudarja premier, mora vlada
glede na skrb vzbujajoče hitro naraščanje okužb in obolelih obravnavati in sprejeti ukrepe najkasneje do konca tega
tedna. Pred nami so tudi velikonočni prazniki ...
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Lekarnarji so na nogah
Obstoječi Zakon o lekarniški dejavnosti je ustrezen in vsem državljanom zagotavlja enakomerno
dostopnost do kakovostnih zdravil in lekarniških storitev, t. i. javnih dobrin, financiranih z javnimi
sredstvi, sporočajo iz Lekarniške zbornice Slovenije, kjer nasprotujejo predlogu novele zakona.
Suzana P. Kovačič
Ljubljana, Kranj – V državni
zbor je stranka SMC vložila
predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti po skrajšanem postopku. Prav stranka SMC je že spremenila zakon pred štirimi leti. Z novelo zakona bi spremenili
med drugim merila za oblikovanje lekarniške mreže.
Kot so poudarili med razlogi
za sprejem zakona, bo s tem
vsem zagotovljena ustrezna
dostopnost do zdravil pod
enakimi pogoji.
Predlog novele zakona
spreminja ureditev mreže
lekarniške dejavnosti na primarni ravni. Kot eno od meril za oblikovanje mreže bi
predlagatelji novele dodali
število prebivalcev ter dnevnih in sezonskih migrantov
na območju delovanja lekarne. Dopustili bi možnost,
da se lahko s soglasjem ministrstva za zdravje odprejo nove lekarne oziroma podružnice tudi na razdalji,
krajši od štiristo metrov na
urbanih območjih in vsaj pet
kilometrov na drugih, če to
narekujejo potrebe prebivalstva. Kot je ocenil predlagatelj, imajo občine pristojnost
zagotavljati preskrbo z zdravili, zato jih ni mogoče omejevati z ustanavljanjem javnih zavodov samo na sosednje občine.
Odpravili bi tudi prepoved
vertikalnih povezav. Po sedanjem zakonu lekarne ne
smejo imeti v lasti veledrogerista, s čimer se je stanje
izenačilo z veledrogeristi, ki
že pred tem niso smeli imeti v lasti lekarne. Predlagana
novela jih znova postavlja v
različen položaj.
V zakon o lekarniški dejavnosti bi vnesli določbo,
da lahko javni lekarniški zavod ustanovi organizacijo,
katere temeljna dejavnost
je dobava zdravil. Predlagatelj je prepričan, da bodo
predlagane spremembe pozitivno vplivale na izdatke
zdravstvene blagajne, ker
se bo omogočila dostopnost
in zniževanje cen zdravil v
prosti prodaji. Hkrati pa bo

Če bi se morali začeti obnašati povsem tržno, bi bil obstoj manjših lekarn pod vprašajem,
opozarja direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec. / Foto: Gorazd Kavčič
javnim lekarnam, tako menijo, omogočeno lažje poslovanje, za njihovo financiranje pa potrebnih manj javnih sredstev.

Več lekarn v urbanih
središčih, manj v vaseh
Izvršni odbor Lekarniške zbornice Slovenije (LZS)
v celoti nasprotuje sprejetju predloga novele zakona.
Predsednica zbornice Darja Potočnik Benčič je opozorila, da bi novela zakona posegla v dobro urejeno lekarniško mrežo in da bi vodila
v slabšo dostopnost prebivalcev do zdravil in lekarniških storitev. Odpiranje več
lekarn v urbanih središčih
bi po njenem pomenilo zaprtje približno enakega števila lekarniških enot na obrobju. Poudarila je prav tako,
da po izkušnjah EU vertikalne povezave omejujejo nabor zdravil v lekarnah in
dostopnost do dragih zdravil, kot so biološka zdravila. Višje bi bile cene zdravil
in drugih izdelkov kot posledica centralizacije in monopolizacije lekarniške dejavnosti, slabša kakovost
storitev zaradi manj vlaganja v kader, zmanjšan bi bil
vpliv ministrstva za zdravje in stanovske organizacije
na zagotavljanje lekarniške

dejavnosti kot javne zdravstvene službe ...
LZS zagovarja tudi stališče, da so izvajalci lekarniške dejavnosti vezani na določeno regijo. »To je pomembno z vidika organiziranosti, omogoča strokovno in logistično povezovanje, kar ne nazadnje prinese
koristi pacientu (pokrivanje
kadrov, premikanje zalog
...). Zato soustanoviteljstvo
sosednjih občin. Podobno
so organizirani tudi zdravstveni domovi,« je še poudarila predsednica LZS.

Gorenjska po poti pošt,
bank ...?
Za Gorenjsko ta novela ne bi prinesla nič dobrega, pritrjuje direktorica Gorenjskih lekarn Romana
Rakovec. »Gorenjska je namreč geografsko in demografsko malo specifična – je
bolj redko naseljena. Zaradi tega imamo veliko manjših lekarn, približno polovica vseh enot v Gorenjskih lekarnah ni rentabilna sama
po sebi (natančno število se
spreminja iz leta v leto, vsaj
šest enot pa je konstantno
negativnih), ampak so poslovno vezane na večje lekarne znotraj zavoda. Če
bi se morali začeti obnašati
povsem tržno, bi bil obstoj

Seminar o socialni varnosti kmetov
Ana Šubic
Kranj – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) vabi na spletni seminar Socialna varnost kmetic/kmetov, ki bo
potekal v torek, 30. marca,
med 9. in 14. uro na portalu

Zoom. Seminar bo brezplačen ter je namenjen nosilcem in članom kmetij, članom KGZS in zaposlenim
v javni službi kmetijskega
svetovanja (JSKS). Udeležence bosta uvodoma nagovorila predsednik KGZS
Roman Žveglič in vodja

JSKS Anton Jagodic, v nadaljevanju pa bodo prisluhnili predavateljem, ki bodo
spregovorili o zdravstvenem zavarovanju kmetov
in pravicah iz zavarovanja,
spodbudah za zaposlovanje
invalidov na kmetijah, pokojninskem in invalidskem

vseh teh lekarn pod vprašajem. Se bojim, da bi šli še na
tem področju po poti pošt,
bank ... Drug velik problem
je pa preskrba z zdravili. Lekarniška dejavnost je financirana po storitvenem sistemu, kar pomeni, da je cena
naših storitev določena fiksno, neodvisno od nabavne vrednosti zdravila. Trenutna cena storitve izdaje
ene škatlice zdravila na recept je 1,62 evra. Če to storitev preračunamo v odstotke,
so ti pri dragih zdravilih izjemno majhni, gre za promilne deleže. Nabavne vrednosti zdravil, ki se izdajajo na recepte, so pri nekaterih zdravilih tudi več tisoč evro, trenutni rekord je 17.500 evrov
na škatlo. Iz tega razloga bi
bila preskrba z dragimi zdravili ogrožena, ker se finančno ne izplača,« je pojasnila
Rakovčeva, prepričana, da
mora lekarniška dejavnost
ostati del zdravstvene dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba. »Le na ta način mi
lahko zagotovimo uporabnikom vse storitve in lokacije
opravljanja teh storitev tudi
v primerih, ko se ne izplačajo s finančnega vidika. V
zdravstvu je treba zasledovati predvsem zdravstveni
in humanistični vidik in šele
po tem ekonomski.«

zavarovanju kmetov, pravicah iz javnih sredstev za
člane kmetij ter varnosti in
zdravju pri delu na kmetiji. Za dodatne informacije in dostop do povezave
spletnega seminarja se lahko obrnete na Vanjo Bajd
Frelih iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj (tel. št.
04/5112701, e-naslov vanja.
bajd-frelih@kr.kgzs.si).

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Splet nesrečnih okoliščin

V

Sloveniji smo se v zadnjih letih nekajkrat srečali z usodnimi napadi
psov na človeka. Leta 2010 je v
javnosti zelo močno odmeval
primer Baričevič, pred tremi
leti pa napad na 71-letnico v
Črnomlju. V obeh primerih se
je napad za lastnika oziroma
lastnico končal s smrtjo.
Pred dnevi je javnost pretresel napad psa v Mengšu, ki se
je za osemletno deklico tragično končal. Če so se v prejšnjih
primerih pojavila vprašanja o
primerni skrbi za pse in celo
namigovanja o domnevnih
zlorabah, je zadnjemu dogodku, kot kaže, botroval splet
nesrečnih okoliščin. Izsledki
policijske preiskave sicer še
niso znani, mnenje kinološke
stroke pa se nagiba k temu, da
se je pes, ki je bil na domačem
dvorišču priklenjen z verigo,
odzval nagonsko in je branil
svoj prostor. Morda bi odrasel
človek pravočasno prepoznal
znake grožnje in bi se umaknil, deklica pa jih žal ni.
Takšni tragični primeri, še
zlasti če se končajo s smrtjo
in je žrtev otrok, vselej sprožijo vprašanja o tem, kako se
takšnim dogodkom v čim večji
meri izogniti.
Države vprašanje ravnanja
z nevarnimi oziroma potencialno nevarnimi psi ureja bodisi
s prepovedjo oziroma omejitvami posedovanja določenih
pasem, ki veljajo za potencialno nevarne, ali pa nevarnega
psa opredelijo glede na njegovo

individualno obnašanje. V
Sloveniji je uveljavljena druga
možnost. Nevaren pes je po
zakonu tisti, ki je neobvladljiv
in se vede napadalno do človeka, oziroma pes, ki je ugriznil
človeka ali žival. V skrajnem
primeru lahko inšpektor odredi tudi usmrtitev psa. Po
podatkih centralnega registra
psov v Sloveniji imamo pri nas
okoli 240 tisoč psov, nekaj več
kot dva tisoč jih je registriranih
kot nevarnih.
Največ lahko za večjo varnost sebe in drugih ter ne
nazadnje tudi psa postorijo
lastniki. Zato kinologi poudarjajo pomen šolanja v pasjih šolah, v katerih se pes socializira,
lastnik pa se navadi ravnati z
njim. Tako kot je za vožnjo obvezen vozniški izpit, bi moral
biti za imetnike psa tudi osnovni izpit iz vodljivosti, menijo v
kinološki zvezi. Pomembno
odločitev pa lastniki sprejmejo že s tem, ko se odločijo za
nakup pri izkušenih rejcih, ki
zagotovijo kontrolirano in načrtno vzrejo ter socializacijo v
prvih tednih po rojstvu. Prvo
pravilo za vse, ki se srečajo s
psom, pa ostaja, da se neznanemu psu ne približujemo.
Čeprav odločitev za psa terja
tehten premislek, pa nas takšni
tragični primeri, ki v javnosti
sicer močno odmevajo, ne bi
smeli odvrniti od odločitve za
hišnega ljubljenčka, ki v dom
prinese tudi obilo veselja in radosti, kar je v današnjih časih
še toliko bolj dobrodošlo.
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Kulturni praznik
v Bohinju

Očistimo svojo okolico

Ob kulturnem prazniku, posvečenem spominu na
rojaka pisatelja dr. Janeza Mencingerja, bodo danes
v Bohinju pripravili spletno prireditev z naslovom
Dediščina preteklosti je dota prihodnosti.

Očiščevalni akciji sta pretekli konec tedna že potekali v občinah Škofja Loka in Medvode, v več občinah
bodo ta konec tedna.

Marjana Ahačič
Bohinjska Bistrica – Občina
Bohinj praznuje kulturni
praznik 26. marca. Ker tako
kot lani tudi letos ni mogoče organizirati prireditve,
je občina tokrat pripravila
spletno prireditev. Dediščina preteklosti je dota prihodnosti so naslovili dogodek, ki so ga pripravljali že
za lani, a jim ga zaradi epidemije ni uspelo predstaviti občinstvu. Zato so se odločili, da ga letos uprizorijo
na spletu. Program so pripravili učenci Glasbene šole
Radovljica iz Bohinja, Kulturno društvo Bohinj, KUD
Triglav Srednja vas ter Pevsko društvo Franc Urbanc
Bohinjska Češnjica.
Prireditev bo v živo na
ogled danes, na praznični
dan, ob 19. uri, in sicer na
povezavi, objavljeni na spletni strani Občine Bohinj,

M. B., D. Ž., S. Š., A. Š.,
M. A.

spremljati pa jo bo mogoče
tudi na ATM TV Kranjska
Gora. Na spletu bo posnetek na voljo tudi kasneje.
Kulturni praznik v Bohinju praznujejo na rojstni dan pisatelja dr. Janeza Mencingerja. Rodil se je
26. marca 1838 na Brodu v
Bohinju, kjer si je še vedno mogoče ogledati lepo
vzdrževano rojstno hišo. Po
gimnaziji je šel na Dunaj in
v Gradec študirat filologijo,
literaturo in pravo. Po študiju se je vrnil v Slovenijo
in tu delal kot pravnik, satirik in pripovednik. Služboval je v Brežicah, Kranju
in Krškem, kjer je tudi živel
do smrti leta 1912. Njegovo
najbolj znano delo je avtobiografski roman Moja hoja
na Triglav, v katerem opisuje mladost v Bohinju. Po
njem se imenujeta osnovna
šola in ena od ulic v Bohinjski Bistrici.

Občina Naklo

Stara cesta 61, 4202 Naklo
T: 04 277 11 00, glavna.pisarna@obcina-naklo.si

Obveščamo vas, da je objavljen

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE NAKLO V LETU 2021.
Besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani
Občine Naklo: https://naklo.si/razpis/396045
Predloge je potrebno posredovati do 30. aprila 2021.

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza
dijakinje z odločbo opredeljene kot
težje ali težko gibalno ovirane, v šolskem
letu 2021/2022
Prevoznik bo v šolskem letu 2021/2022 izvajal prilagojeni
prevoz težje ali težko gibalno ovirane dijakinje, na relaciji
Gozd Martuljek – Jesenice, od kraja bivanja do kraja šolanja in
nazaj ter prevoze v okviru vseh šolskih in obšolskih dejavnosti.
Prevoz se bo pričel izvajati 1. 9. 2021 in bo trajal eno (1) šolsko
leto oziroma za čas šolanja dijakinje in bo prilagojen šolskemu
urniku in potrebam dijakinje.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki opravljajo dejavnost
prevoza in izpolnjujejo naslednje kriterije usposobljenosti
prevoznika:
	licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami
ali licenca za opravljanje drugih prevozov, v kolikor izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza,
	ustrezno registrirani vozni red – kot javne linijske ali kot
posebne linijske, ali drugo potrdilo o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje posebnega prevoza,
	veljavni cenik oz. tarifna lestvica.

Minulo soboto so čistili na območju občine Škofja Loka. / Foto: Gorazd Kavčič
poskrbljeno tudi za malico. Akcije se bodo udeležili tudi učenci in učitelji OŠ
Matije Valjavca, vendar zaradi epidemioloških razmer
ne bodo skupaj z drugimi
udeleženci. V soboto pa bo
očiščevalna akcija potekala
tudi v občini Šenčur. Pripravljajo jo skupaj s krajevnimi in vaškimi skupnostmi
in domačo lovsko družino,
pri izvedbi pa bodo upoštevali priporočila NIJZ, je povedal župan Ciril Kozjek, ki
ugotavlja, da so sprehajalne
poti v občini močno nasmetene, ljudje v naravo mečejo
tudi odpadno embalažo kave
in napitkov, ki si jih kupijo
za s seboj. V občini Jezersko,
kjer morajo malo dlje počakati na konec zime kot v drugih krajih, pa načrtujejo klasično očiščevalno akcijo za
petek, 9. aprila, popoldne.
Če bodo potrebne kakšne
omejitve, se bodo prilagodili, sporoča župan Andrej
Karničar.
Tudi v Kranju bo tradicionalna pomladanska čistilna akcija Očistimo Kranj
2021 – Kranj ni več usran,
ki jo organizirajo Kranjski

taborniki, potekala jutri.
Vodja akcije Klemen Markelj je povedal, da je udeležbo na akciji najavilo okoli
1.500 ljudi. Predhodne prijave so bile sicer zaradi epidemije in organizacije obvezne, pobirati pa so jih nehali v petek. »Čiščenje bo potekalo v mehurčkih po deset
oseb. Počistili bomo marsikaj, a vsega žal ne bomo
mogli,« je razložil. Kranjski
taborniki bodo s pomočjo
Komunale Kranj in Mestne
občine Kranj poskrbeli za
rokavice, vrečke, maske, navodila, odvoz odpadkov, darilo (bombažna nakupovalna vrečka), hrano in pijačo,
je dodal. Kranjski taborniki v soboto načrtujejo tudi
predstavitev svojega novega
projekta Knjižnica stvari na
Glavnem trgu.
Na spomladansko čistilno akcijo vabijo jutri,
27. marca, od 9. do 12. ure
tudi Občina Železniki, krajevne skupnosti, vaški odbori in društva. Udeleženci se bodo zbrali na običajnih zbirnih mestih. Organizatorji jih prosijo, da s seboj prinesejo pripomočke

(rokavice, grablje, motike
...) in da poskrbijo za zagotavljanje lastne varnosti v skladu z navodili NIJZ.

Zagotovili bodo rokavice,
vreče in odvoz
Omejitve zbiranja v času
epidemije covida-19 v Radovljici letos ne dovoljujejo organizacije tradicionalne akcije Očistimo našo občino,
ki so jo v zadnjem obdobju
izvajala in koordinirala domača društva in organizacije, pojasnjujejo na občinski upravi, a bosta občina in
Komunala Radovljica kljub
temu tudi letos podprli prizadevanja za čiščenje odpadkov v krajih in naravnem
okolju. »Vse tiste krajevne
skupnosti, društva ali posamezniki, ki se bodo za to odločili ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, se za podporo tako
lahko obrnejo na Komunalo Radovljica, ki bo zagotovila vreče za odpadke in rokavice, poskrbeli pa bodo tudi
za odvoz zbranih odpadkov
z dogovorjenih mest,« so
pojasnili.

Jutri čistilne akcije v več
občinah

www.gimjes.si

Izbrani prevoznik bo na podlagi razpisa sklenil pogodbo z
Gimnazijo Jesenice v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju
prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol (Ur. l. RS, št.
71/07, 62/10 – ZUPJS in 57/12 ZPCP – 2D).
Zainteresirani kandidati pošljite prijavo na razpis, skupaj z
dokazili, na naslov Gimnazije Jesenice, najkasneje do 13. 4. 2021
do 12. ure. Navodila za izdelavo ponudbe najdete na spletni
strani Gimnazije Jesenice (www.gimjes.si/javna-narocila).

Kranj – Marca tradicionalno
potekajo akcije čiščenja in
urejanja okolja.
Minuli konec tedna so akcijo čiščenja okolice izvedli v občini Škofja Loka. Kot
je povedala Danica Langerholc s tamkajšnje občinske uprave, je bil odziv udeležencev zelo dober, akciji se
je na vsem območju pridružilo okoli štiristo udeležencev. Izvajalec odvoza Javno
podjetje Komunala Škofja
Loka je sporočil, da je bilo v
času čistilne akcije odpeljano 6600 kilogramov ostalih
odpadkov, 240 kilogramov
embalaže in 500 kilogramov kosovnih odpadkov kar
pomeni, da je zadnjih nekaj
let pobrana približno enaka
količina odpadkov. Vtis udeležencev pa pravi, da so divja odlagališča odpadkov v
preteklih letih kar dobro počistili, še vedno pa je veliko
smetenja, ki ostane po zimskem času, k temu pa je pripomoglo tudi obnašanje ljudi v času epidemije. Med odpadki tako najdemo tudi odvržene zaščitne maske.
V soboto je čistilna akcija pod sloganom Očistimo
Medvode potekala v medvoški občini. »Vseh podatkov
o udeležencih še nimamo
zbranih, glede na trenutne
informacije pa lahko ocenimo, da jih je bilo zagotovo
več kot petsto na skupaj 19
zbirnih mestih. Z udeležbo
smo zelo zadovoljni, še bolj
veseli pa smo, da se je akcije udeležilo veliko družin
in otrok, kar pomeni, da se
nam ni bati za udeležbo na
prihodnjih akcijah. Zbranih
je bilo približno 35 kubičnih
metrov odpadkov (sedem
zabojnikov), kar je nekoliko več kot pretekla leta. Res
je, da čistilne akcije lani zaradi epidemije nismo organizirali, hkrati pa žalosti dejstvo, da so v času zaprtja občin in regij množice sprehajalcev ob poteh in cestah za
seboj pustile tudi velike količine odpadkov (pločevinke,
vrečke, maske ...),« so pojasnili na Občini Medvode.

K akciji čiščenja pomladnega okolja vabijo tudi
v občini Preddvor. Čistili bodo jutri, v soboto, 27.
marca, začeli bodo ob 8. uri,
ko se bodo zbrali na običajnih zbirnih mestih, kjer
bodo pri vodjih akcije dobili vrečke in rokavice. Od 11.
ure naprej pa bo na standardnih mestih kot vsako leto

Tradicionalno dober odziv je bil v Zbiljah. Na čistilni akciji je bilo 81 udeležencev, veliko tudi
družin. / Foto: Gorazd Kavčič
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Proti svetlobnim panojem

Jesenicam nov evropski
denar

V Radovljici pripravljajo nov odlok o oglaševanju, s katerim med drugim ukinjajo možnost uporabe
svetlobnih reklamnih panojev. Občinski svet je osnutek novega odloka potrdil za nadaljnjo obravnavo.
Marjana Ahačič
Radovljica – Radovljiški občinski svet je v sredo obravnaval novi odloku o oglaševanju v občini, katerega namen je po eni strani vsa merila in pogoje za oglaševanje
opredeliti v enem dokumentu, pri tem upoštevati vso aktualno zakonodajo ter hkrati uvesti nekatere spremembe, pomembne za zaustavitev onesnaževanja okolja.

Povsem prepovedana bo
po novem tudi uporaba
elektronskih svetlobnih
prikazovalnikov, saj
ti, kot je zapisano v
obrazložitvi, predstavljajo
svetlobno onesnaževanje
in obremenitev okolja.
Osnutek odloka določa
merila za postavitev in oblikovanje objektov za oglaševanje ter postopek pridobitve pravice za oglaševanje,
nadzor in kazni za prekrške, za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, oglaševanje za lastne potrebe in
oglaševanje za potrebe volitev – volilne in referendumske kampanje.

Za takšno rešitev se je junija 2018 zavzel tudi zbor krajanov. Predstavnik CI Marko Špolad pravi, da ni korektno ko mentirati odprtega postopka, saj sklep UE Kranj še
ni pravnomočen. Je pa namignil, da bi morda lahko
podporo svojim predlogom
iskali na referendumu.
Podžupan Janez Černe sicer upa, da so bili vsi pomisleki že razjasnjeni v ponovljenem postopku. Zaradi dvomov o ustreznosti predlagane komunalne ureditve je občina Komunalo Kranj prosila za recenzijo projekta, ki je
pokazala njegovo ustreznost,
je povedal. Prva faza projekta sicer vključuje tudi izgradnjo zadrževalnika in možnost ustavitve črpališča v primeru obilnega deževja. Za
drugo fazo, ko je načrtovan
priklop novozgrajene kanalizacije v Lazah na obstoječ vod
na Ješetovi ulici, pa je občina
pripravila tudi alternativno

31. stran
Del območja, na katerem
je včasih delovala Železarna Jesenice, so uredili že
leta 2006, na njem so zaživela nekatera danes uspešna
podjetja. Velik del pa je ostal
neurejen, degradiran in ko-

veliko pomoč evropska in državna sredstva. V tem sklopu so lani začeli graditi tudi
cesto za Lidlom v smeri proti Slovenskemu Javorniku.
Tudi na ta način želijo v
občini zadržati mlade, kar
je mogoče le z novimi delovnimi mesti in zdravim ži-

Ta čas je objavljen razpis za izbiro izvajalca, dela pa
bodo začeli, ko bodo zaključili obnovo nadvoza pri
TVD Partizan, zaradi česar je glavna cesta skozi
Jesenice zaprta, po Prešernovi cesti pa poteka obvoz.
munalno neopremljen. Na
Občini Jesenice so zato izdelali načrt ureditve, v sklopu katerega bodo območje
prometno in komunalno
opremili, pri čemer so jim v

vljenjskim okoljem, temelj
katerega je urejena infrastruktura. Župan Blaž Račič
je ob tem že večkrat poudaril, da bo to območje postalo
novo poslovno srce Jesenic.

V Radovljici morda ne bo več dovoljeno oglaševanje na svetlobnih panojih. / Foto: Gorazd Kavčič
Predlagane spremembe
glede na veljavni predpis obsegajo predvsem omejitev
oglaševanja z obešankami na
drogovih javne razsvetljave, ki
jih ne dopušča zakon o cestah,
ter omejitev postavljanja utripajočih svetlobnih objektov in
elektronskih – svetlobnih prikazovalnikov zaradi svetlobnega obremenjevanja in onesnaževanja okolja.
Novost je tudi omejitev
postavljanja velikih oglasnih panojev, večjih od 12
kvadratnih metrov, in omejitev oglaševanja kot gospodarske dejavnosti na javnih

površinah v lasti ali upravljanju občine. Oglaševanje za
lastne potrebe se bistveno ne
spreminja, ohranja se dopustnost oglaševanja na stavbah in pripadajočih gradbenih parcelah sedeža družbe,
kjer se dejavnost izvaja, kar
velja tudi za poslovne stavbe
in območja, v katerih se nahaja več poslovnih subjektov, so pojasnili na občinski
upravi. Merila in pogoji za
oglaševanje za potrebe volitev ostajajo nespremenjeni.
Sicer pa novi odlok med
drugim ohranja že z obstoječimi predpisi prepovedano

Novo dovoljenje za gradnjo
kanalizacije v coni Laze
31. stran
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rešitev, da bi kanalizacijo speljali neposredno na čistilno
napravo, je pojasnil Černe.
O zahtevi za takojšnjo
gradnjo dvocevne kanalizacije je Černe dejal, da imajo glede na določila Evropske unije o sofinanciranju prednost
tista območja v občini, ki kanalizacije sploh še nimajo.
»Potem bomo gradili naprej in obnavljali, kar je zastarelo,« je zagotovil. Srednjeročno je sicer tudi v Stražišču
predvidena obnova celotne
kanalizacije, je pristavil.
»Želimo si sodelovanja,
želimo si končno reševati problematiko Laz,« je ob
tem poudaril župan Rakovec. Kot je razložil, želijo rešiti tudi problem nekdanjih
glinokopnih jam, v katerih so že desetletja zakopane smeti. Analiza preiskave
vode in sedimenta na območju Laz, ki jo je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je namreč pokazala, da je voda
na lokaciji jezerca Račnjak

onesnažena s spojinami, ki
izhajajo iz zasutega odlagališča. Ker je to na državnem
zemljišču, so ministrstvo za
okolje in prostor že pozvali
k nadaljevanju pogovorov,
prekinjenih zaradi epidemije, in pripravi sanacijskega načrta. Omenjena analiza je sicer potrdila tudi vpliv
industrijske cone na Sorško
reko, v kateri so med drugim
zasledili sledove topil in aerosolov. Rakovec je še opozoril, da je država Sorško polje
pred kratkim opredelila za
vodovarstveno območje, kar
tudi od podjetij v Lazah zahteva še striktnejše spoštovanje okoljskih standardov.
Začetek urejanja območja Laz, čeprav sprva le z delno rešitvijo, je pozdravil tudi
predsednik KS Stražišče
Jure Šprajc in povedal tem
povedal, da svet KS Stražišče zaupa stroki, če pa bi se
izkazalo, da predlagana rešitev ni ustrezna, pa pričakujejo, da bo nekdo za to odgovarjal.

nameščanje objektov za
oglaševanje na vsa kmetijska in gozdna zemljišča, na
kozolce, skednje, hleve in
druge pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, v območja kulturnih spomenikov in
območja varovanja kulturne
dediščine, razen za lastne
potrebe.
Novi odlok predvideva tudi
dveletno prehodno obdobje, v katerem bo treba obstoječe objekte za oglaševanje
uskladiti z določili dokumenta. Predvidene kazni za kršilce pa so od sto evrov za fizične
in tisoč za pravne osebe.

Soglasje dosedanji
direktorici knjižnice
Radovljica – Radovljiški občinski svet je dal soglasje k
imenovanju Božene Kolman
Finžgar za direktorico Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za naslednje petletno
mandatno obdobje. Dosedanja dolgoletna direktorica
knjižnice je bila tokrat edina,
ki se je prijavila na razpis.

Z aprilom višje položnice za komunalo
Radovljica – S 1. aprilom se kljub subvenciji občine nekoliko
povečujejo končni stroški komunalnih storitev v Radovljici. Kot
je pojasnil direktor Komunale Radovljica Matija Žiberna, na
spremembo cen vplivajo višji stroški prevzema blata iz čistilnih naprav in greznic kot obdelave odpadkov, po drugi strani
pa tudi nižja omrežnina za čiščenje odpadne vode ter občinske
subvencije cene omrežnine. Za povprečno gospodinjstvo z
mesečno porabo vode 12 kubičnih metrov in uporabo 120-litrskega zabojnika za mešane komunalne odpadke bo znesek
povišanja na mesečni ravni znašal 0,37 ali 0,21 evra. Višina
podražitve je odvisna od vrste odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, torej ali gre za priklop na
kanalizacijo ali greznico. Cena komunalnih storitev v občini
bo tudi po uskladitvi najnižja v regiji, še zagotavljajo pristojni.

Festival čokolade prestavljen na jesen
Radovljica – Priljubljenega Festivala čokolade, ki je vse od prve
izvedbe pred devetimi leti, v Radovljico sredi aprila privabljal
na desettisoče obiskovalcev, to pomlad zaradi epidemije covida-19 ne bo. Na Javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica
so se odločili, da ga prestavijo na jesen. Kot ugotavljajo, še
vso pomlad pogoji organizacije ne bodo omogočali tovrstnih
dogodkov, poletni meseci pa so za dogodke, na katerih se
predstavljajo čokoladni izdelki, zaradi višjih temperatur neugodni. Zato se je organizator v upanju na boljše razmere ob
koncu poletja odločil, da festival prestavi na september. Nov
termin festivala je tako 11. in 12. september. Festival čokolade
so v Radovljici prvič organizirali leta 2012. Z leti je postajal
vedno bolj priljubljen med obiskovalci iz Slovenije in tujine,
lani pa so ga zaradi epidemije odpovedali.

Trgovina Cerklje: (04) 252 90 17
Trgovina Voklo: (04) 04/251 91 41
Trgovina Moravče: (01) 834 56 84

Trgovina Komenda: (01) 834 56 80
Trgovina Šenčur: (04) 251 91 40
Trgovina Blagovica: 041/370-437

SPECIALIZIRANA PRODAJA SEMENSKEGA KROMPIRJA

SPECIALIZIRANA
v skladišču
krompirja v Šenčurju,PRODAJA
Mlakarjeva ulica 70, 4208 Šenčur

semenskega krompirja v skladišču krompirja v Šenčurju,
T: (08) Mlakarjeva
205 19 26, (08)
20570,
194208
25, M:Šenčur
(051) 366 411
ulica

Telefon: (08) 205 19 26, (08) 205 19 25, mobitel: (051) 366 411

SEMENSKI KROMPIR

SEMENSKI KROMPIR ZA VRTIČKARJE IN VEČJE
Christl in Melody -15 %
PRIDELOVALCE: sorte Solist, Lady
SEMENSKI

Solist – zelo zgodnja in visoko
odporna sorta, z obilnim
pridelkom. Zelo dobro in dolgo
skladiščenje. Gomolji so
okroglo ovalni, lepe oblike,
imajo rumeno kožica in svetlo
rumeno meso; 2,5 kg vrečke

Lady Christl –
zelo zgodnja odporna sorta,
z lepimi gladkimi gomolji.
Plodovi so podolgovato
ovalni, rumena kožica,
svetlo rumeno meso;
2,5 kg in 25 kg vreče

KROMPIR

Melody – srednje
pozna odporna sorta, ki
se zelo dobro skladišči,
rumena kožica in svetlo
rumeno meso;
2,5 kg in 25 kg vreče

6

info@g-glas.si

Delili bodo zelenje
za butarice
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Vsako leto je
na cvetno soboto Prosvetno
društvo Sotočje v Škofji Loki
organiziralo pasijonske delavnice. Letos to ni mogoče,
kljub vsemu pa želijo pričarati vzdušje pred cvetno nedeljo. »Odločili smo se, da
bomo namesto delavnice
butaric na Mestnem trgu pri
starem farovžu na stojnici
delili že narejene osnove za
butarice iz vrbovih vejic skupaj s šopkom zelenja, da si
bodo obiskovalci lahko doma
izdelali butarico,« je povedala Jožica Žnidaršič iz društva
Sotočje. Imeli so tudi »rezervni scenarij«, če tudi taka
oblika druženja ne bi bila dovoljena, in sicer bi z že izdelanimi butaricami okrasili Marijino znamenje. Letos
pa bodo odpadle vse pokušine postnih jedi (aleluja, loške smojke, loška medla ...),
pihanje jajc za pirhe in peka
palačink, barvanje pirhov, izdelava rož iz krep papirja, delavnica oblikovanja gline.
Letošnja
prireditev,
imenovana
Velikonočne

butarice, bo tako potekala jutri, 27. marca, od 9. do
11. ure. Obiskovalce vabijo, da pridejo in domov vzamejo oljčne vejice, bršljan,
pušpan, vresje in drugo zelenje ter osnove za velikonočne butarice. Pri razdeljevanju naj upoštevajo reditelje in priporočila NIJZ
za preprečevanje širjenja
okužb s koronavirusom.
»Žal tradicionalnih pasijonskih delavnic tudi v letošnjem letu ni mogoče izvesti. Trudimo se, da postne
jedi in tudi butarice skupaj s
Prosvetnim društvom Sotočje čim bolje predstavimo na
profilu Škofjeloškega pasijona na Facebooku,« pa pravi Agata Pavlovec, koordinatorica Škofjeloškega pasijona. Hkrati z razdeljevanjem
zelenja za butarice bodo jutri od 9. do 11. ure na Cankarjevem trgu pred cerkvijo sv.
Jakoba škofjeloški skavti kot
vsako leto v tem času izdelovali večmetrsko butaro velikanko, ki bo do velike noči
krasila vhod v cerkev sv. Jakoba, le da bo letos skavtska
skupina veliko manjša.

Spar praznuje trideset let
Kranj – Podjetje Spar Slovenija letos praznuje jubilej, trideset
let od odprtja prve trgovine v Sloveniji. V preteklem letu, ki ga
je zaznamovala epidemija, se je trgovina z živili izkazala kot
ključni člen v preskrbovalni verigi. Podjetje Spar Slovenija je
lansko leto zaključilo pozitivno in skladno s poslovnimi cilji.
Pri tem je ustvarilo 909 milijonov evrov bruto prometa, kar
je za 8,9 odstotka več kot leto prej in precej bolje od razvoja
celotnega trga (po podatkih SURS). V letu 2020 so razširili
tudi svojo mrežo trgovin in ob koncu leta imeli skupno 106
poslovalnic Spar in Interspar, 9 restavracij Interspar, 19 trgovin Spar partner ter spletno trgovino Spar Online. Odprli so
tri nove trgovine, med njimi tudi v nakupovalnem središču
Aleja v Ljubljani.

Pasijonski dogodki na spletu
Škofja Loka, Selca – V okviru Dnevov Škofjeloškega pasijona je
danes, 26. marca, spletna predstavitev Pasijonsko sporočilo:
3. slika – Pekel. Organizatorji so Pasijonski veter in škofjeloški
bratje kapucini. Dne 30. marca pa bo na spletu tudi Pasijonski
večer v Selcih z naslovom Selški pasijon – od mladosti do
starosti. Družine iz župnije Selca se bodo združile ob branju
Križevega pota.

Do Severnih vrat z javnozasebnim partnerstvom
Mestna občina Kranj se je resno lotila izvedbe projekta Severna vrata nasproti porodnišnice, kjer pa ne
bo sprva predvidene avtobusne postaje. Namesto nje nameravajo zgraditi garažno hišo.
Simon Šubic
Kranj – Na dobrih 11 tisoč
kvadratnih metrov velikem
zemljišču med Kidričevo in
Bleiweisovo cesto nasproti porodnišnice v Kranju naj
bi v naslednjih letih zgradili
referenčni poslovno-stanovanjski objekt Severna vrata
s tremi stolpiči in lastno podzemno garažo, ki bo pretežno namenjen zdravstvenostoritveni dejavnosti in deloma tudi stanovanjem; namesto nove avtobusne postaje, ki jo je na tem prostoru načrtovala prejšnja občinska garnitura, pa bodo v
drugi fazi projekta zgradili še javno garažno hišo z zeleno streho. Skoraj 21 milijonov evrov vreden projekt,
s katerim bi pokrili potrebe Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) po dodatnih
prostorih, želi Mestna občina Kranj (MOK) izvesti s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. Za najem prostorov
v novem objektu se med drugim zanimajo tudi kranjska

Idejna zasnova objekta Severna vrata, ki bo zrasel med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v
Kranju / Foto: MOk
porodnišnica in Gorenjske
lekarne. Po načrtih bi Severna vrata začeli graditi avgusta
2022, uporabno dovoljenje
pa bi pridobili tri leta kasneje.
Kot predvideva osnutek
odloka o javno-zasebnem
partnerstvu, ki so ga ta mesec potrdili kranjski mestni
svetniki, bosta za javni vložek poskrbela MOK z zemljiščem in uvodnim inženiringom, skupaj ovrednoteno na 440 tisoč evrov, in
OZG z lastnimi sredstvi (privarčevano ima štiri milijone
evrov), lahko pa tudi z dodatnimi sredstvi, če bo možno projekt prijaviti za sofinanciranje z državnimi ali
evropskimi sredstvi. Razliko
bi financiral izbrani zasebni
partner, pri čemer so štirje
investitorji zanimanje tudi
že izkazali. Investitorja bodo
poiskali z javnim razpisom v

Predvideno je, da bosta
za javni vložek poskrbela
MOK z zemljiščem in
uvodnim inženiringom,
skupaj ovrednoteno
na 440 tisoč evrov, in
Osnovno zdravstvo
Gorenjske z lastnimi
sredstvi (privarčevano
ima štiri milijone
evrov), poskusili pa
se bodo prijaviti tudi
na sofinanciranje z
državnimi ali evropskimi
sredstvi.

VIDRIH Zoran in Dragica
Lože 18a,5271 Vipava
041 429 733, 05 368 70 60

Odprto v Kranju:
Torek:
15.00–18.00             
Sreda:
9.00–13.00in od 15.00–18.00
Četrtek: 15.00–18.00
Petek:
9.00–13.00in od 15.00–18.00
Sobota: 9.00–13.00
Nedelja, ponedeljek in prazniki zaprto.

Vina: zelen (belo polsuho vino),   rumeni muškat (belo polsladko vino)
rebula (belo suho vino),  cabernet sauvignon (rdeče suho vino)
pinela (belo suho vino),  merlot (rdeče suho vino), sauvignon (belo suho vino)
laški rizling (belo suho vino),   rose iz sorte grozdja merlot (polsuho vino)
Minister za zdravje opozarja, da prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

nadomestno parkirišče se
kot najboljša lokacija kaže
na bližnjem zemljišču v lasti
Župnije Zlato polje, pogovori v tej smeri pa že potekajo.
V razpravi na kranjskem
mestnem svetu se je pojavilo tudi vprašanje, zakaj občina sama ne zgradi javne garažne hiše, saj bi s tem lahko držala roko nad postavljanjem cen za parkiranje in najem parkirnih mest. Domen
Nahtigal iz nepremičninske
družbe Neinvest, ki ga je občina angažirala za izdelavo predinvesticijske zasnove, je pojasnil, da bodo parkirna mesta pod tremi stolpiči namenjena lastnikom
oziroma uporabnikom prostorov in stanovalcem, parkirna mesta v javni garažni
hiši, ki bo zgrajena kasneje,
pa bodo stvar razvoja druge
faze projekta.

SERVISNEGA TEHNIKA/
SERVISNEGA INŽENIRJA m/ž
(Servicetechniker/Serviceingenieur)

Vaše delovne naloge:
• inštalacija, vzdrževanje, iskanje motenj delovanja in popravilo naših strojev oz. komponent
• skrb za potrebe strank na licu mesta – predvsem v Beljaku (Villach), po potrebi tudi po celi Evropi
oziroma celem svetu
Potrebne kvalifikacije:
• mehatronik, srednja tehnična šola oz. višja izobrazba
• znanje nemščine in angleščine, pisno in ustno – večina vaše komunikacije bo potekala v angleščini
• poznavanje področij avtomatizirane tehnologije, industrijskega inženiringa, krmilne tehnologije,
kibernetike in pnevmatike so prednost, niso pa pogoj – v sklopu naše delovne ekipe vam
zagotavljamo tudi ustrezno uvajanje v delo
Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

LASTNA PRIDELAVA
NA KMETIJI

obliki konkurenčnega dialoga. Gre za trifazni postopek,
v katerem je prva faza namenjena kvalifikaciji ponudnikov oziroma izbiri finančno
dovolj sposobnih investitorjev z ustreznimi izkušnjami
s podobnimi objekti. V drugi
fazi bodo sledila pogajanja z
izbranimi ponudniki, v tretji fazi pa bodo ti podali zavezujoče ponudbe.
Med pomembnejša vprašanja sodi, kako bo občina v
času gradnje nadomestila izgubljena parkirna mesta, saj
bo gradnja potekala na območju zdajšnjega parkirišča
za Zdravstveni dom Kranj
in porodnišnico. Skupno
bo izgubljenih 69 parkirnih mest in pet za invalide.
Na MOK-u zagotavljajo, da
bodo rešitev poiskali z ureditvijo novih in nadomestnih parkirišč v bližini. Za

Smo mednarodna družba, ki izdeluje stroje za proizvodnjo polprevodnikov. Sedež naše družbe je v mestu San Jose (Kalifornija, ZDA). Naši
odjemalci so različna industrijska podjetja. Naša PE Dresden je dgovorna
za prodajo in servis naših izdelkov po celi Evropi. Zaradi vse večjega
povpraševanja po naših izdelkih zaposlimo v naši PE Beljak/Villach:

VINSKA KLET VIDRIH
JEZERSKA CESTA 63a
4000 KRANJ 041 429 733

Gorenjski glas
petek, 26. marca 2021

Začetek dela po dogovoru oziroma takoj. Delo za nedoločen čas. Delo 40 ur na teden.
Veselimo se vaše vloge v nemščini. Dodatne informacije:
g. Triebel, E: tom.triebel@sptmicro.com
oz. T: +49 351 260 65 13, GSM: +49 172 456 26 96

Gorenjski glas
petek, 26. marca 2021

Prostovoljni šofer tudi župan
Občina Kamnik kot 56. občina pri nas z aprilom uvaja sistem Prostofer, namenjen starejšim osebam,
ki potrebujejo prevoz.
Jasna Paladin
Kamnik – V občini Kamnik
bo z aprilom začel delovati
projekt Prostofer, nekaj dni
pred uradnim začetkom pa
so že predstavili novo vozilo in nekaj prostovoljcev, ki
te dni končujejo obvezno
usposabljanje za svoje prostovoljno delo.
Prostofer je trajnostni
vseslovenski prostovoljski
projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in
ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s
starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi
priskočijo na pomoč. V občini Kamnik, ki je zelo velika in
razgibana, hkrati pa ima okoli trideset tisoč prebivalcev, so
se ga starejši zelo razveselili,
precejšen je interes tudi med
prostovoljci. »Ponosni in veseli smo, da končno začenjamo projekt Prostofer, za uvajanje je bilo v preteklosti kar
nekaj izzivov, hvaležni smo,
da je k projektu pristopila

7

info@g-glas.si

Uradni začetek projekta Prostofer je župan Matej Slapar oznanil s prerezom traku.
tudi Zavarovalnica Triglav,
ki nas je finančno podprla. Upam, da bomo skupaj z
Zlato mrežo kos izzivom, da
bomo naročali starejše po časovnici za nekaj dni vnaprej

KRATKE NOVICE
Parkirnino bo znova treba plačati
Kamnik – Občina Kamnik je 16. novembra zaradi zaustavitve
javnega potniškega prometa prenehala zaračunavati parkirnino na parkiriščih, ki so v njenem upravljanju, in čeprav
je medkrajevni javni potniški promet 26. januarja stekel po
običajnih voznih redih, so se ta ukrep odločili podaljšati do
konca marca. Ugotavljajo namreč, da so vsa parkirna mesta
povečini zasedena, zato je postalo delovanje nekaterih javnih
služb oteženo. Od 1. aprila dalje je parkirnino na vseh tako
označenih parkiriščih znova treba plačati. Na občini pozivajo
občane, naj novi režim upoštevajo, saj bo nadzor nad parkiranjem z aprilom okrepila tudi redarska služba, prav tako
pa se z aprilom znova uvaja merjenje hitrosti na celotnem
območju občine.

Četrta Kamniška literarna transverzala
Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik vabi na že četrto Kamniško literarno transverzalo, ki pa bo tokrat virtualna.
V ponedeljek, 29. marca, od 19. ure dalje se bo na kanalu knjižnice na Youtubu začel virtualni sprehod, tokratna literarna
transverzala pa se bo posvetila kamniškim nekdanjim predmestjem Podgora, Graben in Šutna ter številnim manj znanim
kotičkom teh predelov Kamnika. Po literarni transverzali bodo
vodili nekateri prebivalci krajevne skupnosti Kamnik Center.
Pot bo predstavljena v vodniku Ivanke Učakar Po kamniških
predmestjih Podgora, Graben in Šutna; upodobitve in zapisi,
ki bo dosegljiv na spletni strani Knjižnice Franceta Balantiča
Kamnik in tudi v tiskani obliki v knjižnici.

in da bo dovolj prostovoljnih šoferjev, da bodo enkrat
na mesec vozili starejše do
nujnih služb,« je poudaril
župan Matej Slapar in omenil, da bo z veseljem tudi sam

prostovoljni šofer vsaj enkrat
mesečno – oziroma ko mu
bo čas dopuščal.
Občina je za namen projekta kupila električni avto
za 21 tisoč evrov.

Oddaja kmetijske folije in odsluženih pnevmatik
Vodice – Občani Vodic lahko od včeraj do 3. aprila na začasnem zbirnem centru oddajo odslužene pnevmatike. Oddaja
je v času odprtja zbirnega centra, to je v sredo od 13. do 16.
ure in v soboto od 9. do 12. ure, brezplačna. Ponovno pa bodo
omogočili tudi oddajo odpadne kmetijske folije. Proti plačilu
jo bo ponovno mogoče oddati v soboto, 10. aprila.

VIRTUALNA
GIMNAZIJA
KRANJ

Svetnike skrbijo samomori
Aleš Senožetnik
Vodice – Vodiški občinski svetniki so se na torkovi seji seznanili z letnim poročilom o oceni varnostnih
razmer policijske postaje v
Medvodah, ki je pristojna
tudi za območje občine Vodice. Po besedah komandirja Feliksa Streharja je v občini še vedno sorazmerno visoko število obravnavanih
vlomov oziroma kraj v stanovanjskih objektih, zato je
občane pozval k pozornosti in obveščanju policistov o
sumljivih dogajanjih v njihovi okolici. Policisti so na
območju svoje pristojnosti
obravnavali tudi 261 kršitev zakona o nalezljivih boleznih. Po Streharjevih besedah je šlo predvsem za nedovoljeno druženje ljudi,
prehajanje mej in kršenje t.

Iščejo izvajalca del
za gradnjo obvoznice
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku tega
tedna objavilo javni razpis za
izbor izvajalca del za gradnjo vodiške obvoznice. Kot
je na svojem profilu na Facebooku povedal tudi minister Jernej Vrtovec, bo obvoznica, ki jo v Vodicah čakajo
vsaj zadnjih 15 let, bistveno
pripomogla k večji varnosti udeležencev v prometu in
izboljšala kvaliteto življenja

Vstopite v naš
gimnazijski svet!
www.gimkr.si

prebivalcev Vodic. Vodiška
obvoznica sicer predstavlja
del povezovalne ceste Želodnik–Mengeš–Vodice.
Projektantska ocena vrednosti investicije znaša dobrih 12,6 milijona evrov, pri
čemer pristojni pričakujejo,
da bo dejanski strošek investicije bistveno nižji. Na ministrstvu za infrastrukturo
pričakujejo, da bo gradbeno
dovoljenje za obvoznico izdano prihodnji mesec, dela
pa se bodo začela do poletja.

Pridi z mano na ogled
Gimnazije Kranj!
Poznam vsak njen
skriti kotiček.

Rez kamniške potomke najstarejše vinske trte
Kamnik – Minuli teden so obrezali potomko najstarejše vinske
trte na svetu, ki od leta 2006 raste tudi v Parku Evropa. »Rez
vinske trte spada med prva zimsko-pomladna ročna dela v
vinogradih in je za vinogradnika strokovno tudi najzahtevnejše
opravilo, saj pomembno vpliva na rodnost. Če je trta preveč
obremenjena, se z leti izčrpa; če pa je premalo, se izpostavi
močna rast, ki onemogoči razvoj in dozorevanje grozdja,« je
pomen tega opravila pojasnil kamniški viničar Miro Sanabor,
ki je rez v družbi župana Mateja Slaparja in v. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Francija Kramarja
tudi opravil.

i. policijske ure. Svetnike pa
je najbolj presenetil podatek
o obravnavanih samomorih.
Teh je bilo v lanskem letu deset, kar je več kot v preteklih
letih. Kot je dejal Strehar,
so vzroki za samomor zelo
različni in jih največkrat
ne poznamo, ni pa izključil
tudi možnosti, da je porast
posledica epidemije oziroma sprejetih ukrepov. Tako
so menili tudi nekateri svetniki, med njimi Branko Bogovič, ki je občinsko upravo
zaprosil za podrobnejše primerjalne podatke o številu
samomorov v preteklih letih in tudi o številu smrtnih
žrtev zaradi covida-19 v preteklem letu. Število obravnavanih primerov nasilja v
družini je bilo po Streharjevih besedah tudi v minulem
letu na približno enaki ravni
kot v preteklosti.

Sledite nam na:
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Kamničani brez finala
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Odbojkarji Calcita Volleyja so po uvodni zmagi v polfinalu proti aktualnim prvakom ACH Volley
izgubili obe naslednji tekmi
in tako ostali brez finala državnega prvenstva. Prvo tekmo v domači dvorani so dobili gladko s 3 : 0, blizu zmage
pa so bili nato tudi v dvorani
Tivoli, kjer so že vodili celo z
2 : 0 v nizih, a je gostom uspel popoln preobrat za izenačenje v zmagah na 1 : 1. Kot
sporočajo iz kamniškega tabora, so takrat tudi zapravili
najboljšo priložnost za uvrstitev v finale končnice, saj
so tako odbojkarji ACH v odločilno tretjo tekmo, ki so jo

prav tako odigrali v Tivoliju,
vstopili s psihološko prednostjo. V ponedeljek so izgubili
še drugič, tokrat s 3 : 1, razloge za poraz pa v Kamniku vidijo v premajhni učinkovitosti v napadu in premalo prodornem servisu, saj so dosegli le dva asa.
Kamničane, ki na naslov
državnega prvaka čakajo že
od leta 2003, tako v soboto
v Kanalu čaka prva tekma za
tretje mesto proti Salonitu
Anhovo. ACH pa se bo dan
prej v finalu pomeril z odbojkarji Merkurja Maribor.
Z Mariborčankami pa so
se v prvi tekmi finala že včeraj srečale Kamniške odbojkarice, a rezultat do zaključka redakcije še ni bil znan.

Srebrni znak Gimnazije Jesenice Leni Repinc
Jesenice – Na Gimnaziji Jesenice so v ponedeljek pripravili manjši sprejem za dijakinjo tretjega letnika športnega oddelka Leno
Repinc, ki je nedavno osvojila dva naslova mladinske svetovne
prvakinje in dva naslova svetovne mladinske podprvakinje v
biatlonu. To je izjemen uspeh za 17-letno Bohinjko. »Tako kot
je vztrajna, nepopustljiva pri treniranju, je vestna, odgovorna do
šolskega dela. Odlična športnica, odlična dijakinja. Čestitamo!
Ponosni smo nate!« so ji čestitali na šoli in ji za izjemne športne
dosežke podelili srebrni znak Gimnazije Jesenice.

Gorenjski glas
petek, 26. marca 2021

Začel se je planiški praznik
Letalnica bratov Gorišek je te dni v znamenju finala svetovnega pokala v smučarskih skokih. Včeraj
je bila prva posamična tekma, druga bo danes, tretja v nedeljo, jutri pa še ekipna, v sklopu katere bo
kariero zaključil Rok Justin.
Maja Bertoncelj
Rateče – Planica tokrat v
marčevskem terminu gosti kar štiri tekme svetovnega pokala: tri posamične
in ekipno. Začelo se je tako
že v torek s preskusom letalnice.
Ta čast je znova pripadla
domačinu Roku Tarmanu
iz ND Rateče - Planica, ki je
kot prvi pristal pri 198 metrih. Najdaljši polet dneva
je uspel 19-letnemu članu
SSK Žiri Marcelu Stržinarju
z 225,5 metra. V sredo so bili
na letalnici že vsi najboljši
skakalci na svetu. Po dveh
serijah za uradni trening –
v prvi je z 241,5 metra daljavo dneva postavil Avstrijec
Michael Hayböck – so sledile kvalifikacije za včerajšnjo
posamično tekmo. Dobil jih
je Japonec Rjoju Kobajaši
(229 metrov). Odličen polet
je uspel Mojstrančanu Boru
Pavlovčiču (ND Rateče - Planica). Z 232,5 metra je bil
dolgo v vodstvu, na koncu
pa je njegova ocena zadoščala za tretje mesto. Na tekmo
se je uvrstilo kar deset Slovencev. Kako se je razpletla,

do zaključka naše redakcije
še ni bilo znano.
V slovenskem taboru si
želijo sezono zaključiti z
dobrimi rezultati. »V ekipi
so fantje, ki so v tem trenutku najboljši in so pripravljeni za dolg teden v Planici. Ta
dolgi tekmovalni premor, ki
je sledil po svetovnem prvenstvu zaradi odpovedi tekem na Norveškem, je drugačen kot v prejšnjih letih.
Gledano na celo sezono, ko
smo se morali prilagajati
na določene situacije, smo
se tudi na to prilagodili in
pripravili po najboljših močeh. Težave zaradi tega premora ni. Fantje lahko ciljajo na najvišje uvrstitve. A ponavljam, osnova je, da je izvedba v danem trenutku na
najvišjem nivoju,« je pred
začetkom tekmovanj v Planici povedal Robert Hrgota,
glavni trener skakalne reprezentance.
Za večino skakalcev bo Planica konec sezone, za 27-letnega Roka Justina, člana SD
Stol in slovenske B-reprezentance, pa tudi konec kariere. Enajstkrat je zmagal na
tekmah celinskega pokala,

Planica bo do nedelje gostila najboljše letalce na svetu.
Pogled na iztek ni tako navdušujoč, kot smo vajeni, saj
manjkajo gledalci. Območje doline pod Poncami je za
obiskovalce zaprto. / Foto: Bobo
v svetovnem pokalu je najvišje končal na 16. mestu,
in sicer v Rašnovu in dvakrat v Engelbergu. Bil je tudi
poletni državni prvak leta
2018. »Moja športna kariera se počasi približuje koncu. Odločil sem se, da jo do
konca oddelam profesionalno. V načrtu je, da v soboto
naredim enega ali dva poslovilna skoka in se nato odpravim v športni pokoj. Ker smo

vsi borci in grizemo do konca, je motivacija tudi za zadnje skoke na visokem nivoju. Po drugi strani pa je tu
tudi sproščenost, ker veš, da
v Planico prideš res uživat,
veš, da je to zadnje prizorišče. Samo upaš, da bo neslo čim dlje,« je dejal Rok Justin, ki je bil eden izmed treh
Slovencev, ki se mu ni uspelo uvrstiti na včerajšnjo tekmo.

Za Hrovatovo težka sezona
Z baloni v podporo železarjem v končnici
Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice uspešno igrajo
v Alpski hokejski ligi – žal pred praznimi tribunami in za zaprtimi vrati. Zato so se v klubu odločili, da stojišče Dvorane
Podmežakla med četrtfinalnimi tekmami s HC Gherdeina valgardena.it napolnijo z rdečimi baloni in na tribune vnesejo vsaj
malce dodatne energije, ki jo bodo fantje še kako potrebovali
v bojih na izpadanje. Železarji bodo v nedeljo, 28. marca, in
v četrtek, 1. aprila, odigrali dve domači četrtfinalni tekmi. Na
obeh obračunih bo stojišče Podmežakle napolnjeno z rdečimi baloni. Ponazarjali bodo fizično prisotnost vsakega izmed
tistih, ki bodo podprli akcijo. S tem se bodo potegovali tudi
za nagradi – originalna dresa Francesca Pinellija in Žana Usa.
Akcijo lahko podprete z nakupom balonov na spletni strani
društva. Vrednost enega je pet evrov. Pozabili pa niso niti na
imetnike sezonske vstopnice. Za vsakega bodo na tribunu
postavili en balon in ga vključili v nagradno igro.

Gorenjci na Primorsko in v Prekmurje
Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi imajo
premor zaradi reprezentančnih kvalifikacij. Slovenija je v sredo z 1 : 0 dosegla veliko zmago proti Hrvaški. So pa aktivni
v drugi slovenski nogometni ligi. V 14. krogu vse tri ekipe z
Gorenjskega jutri odhajajo na gostovanje: Kalcer Radomlje k
ekipi Beltinci Klima Tratnjek, Roltek Dob k moštvu Vitanest
Bilje in kranjski Triglav v Ajdovščino k ekipi Primorje eMundia.

Prva tekma hokejskega finala v mednarodni ligi
Kranj – Jutri bodo v Kranju hokejisti HK Triglav in HK Slavija
Junior odigrali prvo tekmo finala prvenstva v Mednarodni hokejski ligi. Začela se bo ob 18.30. Igra se na tri zmage.

Smučarka Meta Hrovat je strnila misli ob koncu sezone, ki jo sama označuje za težko. Odhod na
samostojno pot je bil večji zalogaj, kot si je predstavljala, pravi. V prihodnjih mesecih bi se rada
predvsem »odklopila« od smučarskega sveta in našla svežino, ki jo je v zadnjem času pogrešala.
Aleš Senožetnik
Kranjska Gora – Z Meto Hrovat smo se pogovarjali tik po
tem, ko je na domači strmini
v Podkorenu osvojila naslov
državne prvakinje v veleslalomu. Prejšnji konec tedna
pa je sezono v svetovnem pokalu sklenila s tretjim mestom v Lenzerheideju.
»Sezona je bila težka in
vesela sem, da sem jo sklenila na takšen način. Se pa
moram večkrat spomniti,
da je bila letošnja veleslalomska sezona, če odštejem nekaj manjših poškodb
in morda tudi napak, dobra, saj je bil moj najslabši
rezultat deveto mesto. Zagotovo si želim še več, a sem
v veleslalomu vseeno naredila korak naprej. Drugače je bilo pri slalomu. Glede tega moram strniti svoje
misli in ugotoviti, zakaj se
je dogajalo, kar se je,« pravi 23-letna smučarka, ki je
iskreno spregovorila tudi o
nastopanju z individualno
ekipo, za kar se je odločila

pred sezono. »Sprememba je bila velika, dodatno jo
je otežila še situacija z epidemijo, zaradi česar je bilo
vsega skupaj res precej. Odločitev, da grem na samostojno pot, je bila morda večji zalogaj, kot sem si sprva
predstavljala. Kljub temu
sem z nekaterimi odločitvami lahko zadovoljna, precej
možnosti za napredek pa
ostaja tudi še za prihodnje
sezone,« dodaja Hrovatova.
Na vprašanje, kje vidi možnosti za izboljšave, pa odgovarja: »Vemo, kaj smo delali
narobe, vemo tudi, da bo treba nekatere stvari spremeniti ali celo povsem obrniti na
glavo, ampak naj to za zdaj
ostane še znotraj ekipe.«
Sezona je bila posebna
tudi zaradi epidemije covida-19. Kot priznava, je bilo
življenje v »mehurčku« včasih tudi težko. »Še posebej
ob nekaj slabših rezultatih
si želiš na kratko odklopiti
od smučarskega sveta. Letos je bilo to zaradi izolacije
težje, zato mi je bilo včasih

Foto: Gorazd Kavčič

Na Gimnaziji Jesenice so ponosni na Leno Repinc, ki je
odlična športnica in odlična dijakinja. / Foto: Gorazd Kavčič

Meta Hrovat bi si rada odpočila od naporne sezone.
kar težko. Po drugi strani
pa tudi dobrega rezultata ne
moreš deliti na pravi način,
kar meni osebno veliko pomeni,« pravi Hrovatova, ki
že razmišlja tudi o času po
sezoni. »Najprej me čaka še
nekaj tekem v hitrih disciplinah, kjer je še toliko bolj pomembno, da ostanem zbrana in ne pride do kakšne poškodbe. Nato sledi nekaj treningov in testiranja opreme,
potem pa počitek. Želim si
predvsem odklopiti glavo od

smučarskega sveta ter smučanja in najti tisto svežino, ki
sem jo v zadnjem delu sezone močno pogrešala.«
Sledi nova sezona, ki jo
bodo pomembno zaznamovale tudi olimpijske igre v
Pekingu. »Želim si narediti vse prav in se ne spet učiti na napakah, kot sem se že
velikokrat doslej v svoji karieri, ampak preprosto narediti prave poteze,« zaključuje
naša najboljša smučarka letošnje zime.

EKONOMIJA, FINANCE
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Domačini v zdravilišča, tujci v gore
Domači turisti so lani ustvarili skoraj dve tretjini vseh turističnih prenočitev v Sloveniji, kaže statistika. Največ jih je dopustovalo v zdraviliških občinah,
medtem ko so se tisti tujci, ki so vendarle prišli v Slovenijo, najpogosteje odločali za dopust v gorskih občinah.
1,9 milijona, kar je 21 odstotkov več kot v letu poprej,
ustvarili pa so 5,9 milijona
nočitev, kar je 33 odstotkov
več kot v letu 219, se je število zabeleženih prihodov tujih turistov znižalo na zgolj
1,2 milijona, kar je 74 odstot-

Ljubljana – Da je bila turistična dejavnost v Sloveniji lani
zaradi epidemije covida-19
zelo okrnjena, je dejstvo, ki
so ga izkusili prav vsi, ki delajo v turizmu oziroma živi-

Število prenočitev je leta 2020 glede na leto 2019
najizraziteje upadlo v mladinskih hotelih, za 61
odstotkov. V hotelih je bil ta upad 51-odstoten, v
zasebnih sobah, apartmajih in hišah 31-odstoten, v
kampih pa 30-odstoten.
kov manj kot v letu 2019, njihovih prenočitev pa je bilo
3,4 milijona, torej 71 odstotkov manj kot leto prej.

jo od njega. Statistični urad
RS pa je pred kratkim objavil natančne številke: v letu
2020 je bilo v Sloveniji 9,2
milijona turističnih prenočitev, kar je komaj 58 odstotkov prenočitev iz leta 2019,
od tega jih je bila polovica
ustvarjena v le dveh mesecih, juliju in avgustu.
V turističnih nastanitvenih obratih je bilo zabeleženih nekaj več kot tri milijone prihodov turistov, kar je
za 51 odstotkov manj kot v
letu 2019, prenočitev je bilo
manj za 42 odstotkov.
Ob tem je bila zelo velika
tudi razlika med številom
domačih in tujih turistov.
Medtem ko je bilo domačih

Polovica nočitev
ustvarjena poleti
V juliju in avgustu je bilo
ustvarjenih skupaj 4,6 milijona prenočitev turistov,
od tega so jih po dve tretjini v vsakem mesecu ustvarili domači turisti (v juliju
skoraj 1,4 milijona prenočitev, v avgustu pa skoraj 1,7
milijona). Od tujih turistov
so v teh dveh mesecih največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije, sicer pa so
približno tretjino prenočitev

tujcev ustvarili turisti iz sosednjih držav.

Med tujci največ Nemcev
Med tujimi turisti, ki so
v letu 2020 obiskali Slovenijo, je bilo največ turistov
iz Nemčije, kažejo podatki, ki jih je zbral in obdelal
Statistični urad. Ustvarili so
malo manj kot 814 tisoč prenočitev, to je približno četrtina vseh prenočitev tujih turistov in manj kot polovica v
primerjavi z letom 2019. Po
številu prenočitev so jim sledili turisti iz Avstrije (njihovo število se je v primerjavi
z letom poprej zmanjšalo za
63 odstotkov) in Italije (72
odstotkov manj kot v 2019).

Najbolje v gorskih
občinah
Na ravni turističnih občin je bilo največ prenočitev,
skoraj tretjina oziroma 2,8
milijona, ustvarjenih v gorskih občinah, vendar tudi tu
kar 39 odstotkov manj kot v
letu 2019. Sledile so zdraviliške občine, kjer je bila
ustvarjena četrtina oziroma
2,3 milijona prenočitev, in
le nekaj manj, 2,2 milijona,
v obmorskih občinah, kjer

Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Tudi v gorenjskih turističnih destinacijah so med obiskovalci prevladovali domači gostje.
Njihovo število se je v primerjavi z letom prej povečalo za več kot dvajset odstotkov.
se je število v primerjavi z letom poprej zmanjšalo za 35
odstotkov. Največji upad števila prenočitev pa so zabeležili v Ljubljani; tam so v vsem
letu našteli le 540 tisoč prenočitev turistov, kar je 76 odstotkov manj kot leta 2019.
Domači turisti so sicer
največkrat prenočili v zdraviliških občinah (31 odstotkov), tuji pa v gorskih (38 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov), sicer pa je med
občinami po obisku tujih in

domačih turistov skupaj v
lanskem letu na prvem mestu občina Piran (1,3 milijona), sledita ji Kranjska Gora
(petsto tisoč) in Ljubljana.

Turistične kmetije
ohranile obisk
Po podatkih statističnega urada je bilo največ prenočitev v hotelih (3,6 milijona ali 39 odstotkov), sledijo zasebne sobe, apartmaji in hiše (2,2 milijona ali 24

odstotkov) ter kampi (1,4 milijona ali 15 odstotkov). Na
turističnih kmetijah z nastanitvijo je bilo v letu 2020
ustvarjenih približno 250 tisoč prenočitev turistov, kar
je bilo približno toliko kot
leta 2019, le da je bilo številčno razmerje med prenočitvami domačih in tujih turistov obrnjeno. Tuji turisti
so v 2019 ustvarili 79 odstotkov vseh prenočitev na turističnih kmetijah, v 2020 pa
le 25 odstotkov.

Po težkem letu zdaj optimistični
Zaradi epidemije in krize v jeklarstvu so v največji jeseniški družbi SIJ Acroni lani ustvarili za trinajst
odstotkov manj prihodkov. A so v leto 2021 kljub vsemu vstopili optimistično, razmere na trgih so
spodbudne, naročila se povečujejo.

Jesenice – Branko Žerdoner,
glavni direktor družbe SIJ
Acroni Jesenice, je povedal,
da se je kriza v jeklarski industriji začela že v drugi polovici leta 2019. Razlog: trgovinske vojne med ZDA in
preostalim svetom ter upad
avtomobilskega sektorja. V
začetku lanskega leta je krizo dodatno zaostrila pandemija covida-19, hkrati pa
tudi povečan uvoz jekla iz
tretjih držav.
»Po prvih ocenah smo v
preteklem letu v primerjavi z letom 2019 beležili 13 odstotkov nižje prihodke. Za prav toliko se je
v lanskem letu zmanjšalo
tudi povpraševanje po jeklu na trgu Evropske unije, ki predstavlja naš glavni
trg,« je dejal Žerdoner. Podatkov o poslovanju v lanskem letu glavni direktor še
ne razkriva, je pa potrdil, da

Foto: Borut Žigon

Urša Peternel

Glavni direktor družbe SIJ Acroni Branko Žerdoner
so finančni kazalniki slabši
kot leto prej.
»Kljub slabšim finančnim
kazalnikom nam je uspelo
ohraniti vodilni tržni delež

in še naprej ostajamo trdno
zasidrani med tremi največjimi proizvajalci nerjavne
debele pločevine v Evropski
uniji. S hitro prilagoditvijo

aktivnosti pa smo svoje prodajne možnosti celo razširili in povečali delež prodaje izdelkov z najvišjo prodajno vrednostjo,« je poudaril.
Kljub neugodnim razmeram so lani naredili tudi nekaj pomembnih premikov,
zlasti na področju razvoja
zahtevnejših neorientiranih elektropločevin za vgradnjo v električna in hibridna vozila.
Na vprašanje, kako bodo
razmere vplivale na naložbene načrte, pa je Žerdoner
poudaril, da so ohranili vse
strateške naložbene načrte,
pomembne za nadaljnji razvoj družbe, medtem ko so
izvedbo drugih naložb časovno prilagodili.
In kakšne so razmere na
trgih letos? »Za letos so razmere na trgih spodbudne.
Kažejo, da bo v letu 2021 povpraševanje tudi zaradi ukrepov za oživitev gospodarstva v posameznih državah

Proizvodnja elektropločevine: lani so naredili več
pomembnih premikov, zlasti na področju razvoja
zahtevnejših neorientiranih elektropločevin za vgradnjo v
električna in hibridna vozila. / Foto: Tomo Jeseničnik
naraščalo hitreje, kot bo
možno slediti s proizvodnjo.
Poleg tega so zaloge nekaterih jekel že zdaj na tako nizkih ravneh, kakršnih ni bilo
že več desetletij, zato prihajajo želje po zapolnitvi zalog. Izboljšuje se tudi portfelj izdelkov, saj se povečujejo naročila zahtevnejših proizvodov, zato z optimizmom
zremo v prihodnost,« je dejal glavni direktor.

V podjetju SIJ Acroni, ki
je največja družba v Skupini SIJ, je sicer ta čas 1350
zaposlenih. Kot je poudaril Žerdoner, so v času epidemije sprejeli učinkovite
ukrepe za zaščito njihovega zdravja. Proizvodnjo so
za krajše obdobje prilagodili razmeram, v tem času pa
opravili remontna in vzdrževalna dela, ki so jih sicer načrtovali kasneje v letu.
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Delavec padel s strehe
Simon Šubic
Medvode – Medvoški policisti so v torek obravnavali delovno nesrečo v Medvodah, kjer je okoli 12. ure delavcu pri popravilu strehe
spodrsnilo in je padel približno šest metrov v globino.
Pri padcu se je huje poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali ljubljanski klinični center. Njegovo življenje po do sedaj znanih podatkih ni ogroženo. Policisti preverjanje okoliščin nesreče še
nadaljujejo in bodo o vseh
znanih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

V torek se je delavec poškodoval tudi v Škofji Loki.
Do delovne nesreče je prišlo med razlaganjem tovora.
Tuja krivda je izključena.
Kranjski policisti pa so
v sredo delovno nesrečo
obravnavali v Cerkljah. Pri
padcu z gradbenega odra se
je poškodoval delavec. Zanj
je poskrbela ekipa Nujne
medicinske pomoči Kranj.
Tujo krivdo so izključili. Istega dne se je delavec poškodoval tudi v podjetju Hella
Saturnus v Kamniku. Reševalci Nujne medicinske pomoči Kamnik so ga odpeljali
v bolnišnico.

Divjala po avtocesti
Simon Šubic
Kranj – Gorenjski prometni
policisti so pred dnevi na avtocesti obravnavali voznika, ki sta eden za drugim ob
omejitvi 110 km/h vozila s
hitrostjo 218 km/h. Oba so
ustavili in jima izrekli globi
v znesku 1200 evrov in sankciji devetih kazenskih točk.
Policija opominja, da vozilo pri vožnji 110 km/h v sekundi prevozi 30 metrov,
pri hitrosti 218 km/h pa še

enkrat toliko. »Pri taki hitrosti voznik težko zaznava
okolico in pogosto vozi na
zmanjšani varnostni razdalji, kar oboje močno zvišuje
tveganje za nesreče in ogrožanja. Prometni policisti na
avtocesti sicer konstantno
izvajajo nadzor hitrosti in s
svojo aktivnostjo prispevajo k zmanjševanju tveganj
za običajno hude posledice
v prometnih nesrečah na avtocestah,« pravijo na Policijski upravi Kranj.

Gorela stroj in smetnjak
Simon Šubic
Škofja Loka – Škofjeloški policisti so z gasilci v sredo intervenirali zaradi začetnega
požara na stroju v proizvodnem podjetju na območju
Škofje Loke. Požar so gasilci hitro pogasili, škoda pa po
podatkih policije ni nastala.

Policisti so po ogledu kraja in zbranih obvestili tujo
krivdo za nastanek požara
izključili. So pa škofjeloški
policisti v sredo obravnavali tudi požar na košu za smeti. Kot so ugotovili, je zagorelo zaradi odvrženega cigaretnega ogorka. Postopek še
poteka.

Iz jaškov smrdelo po barvi
Podgorje – V ponedeljek nekaj minut pred 22. uro so v naselju Podgorje v občini Kamnik občani zaznali močan vonj
po barvah oziroma lakih. Prostovoljni gasilci iz Kamnika so
zavarovali širšo okolico in opravili meritve nevarnih plinov.
Med potekom intervencije je vonj iz jaškov upadal. Dežurni
delavci komunalnega podjetja Kamnik so kasneje na več odsekih sprali jaške, med pranjem pa se je širil izrazit vonj po
barvah oziroma lakih, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in
reševanje. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

V kanjonu Kokre našli mrtvega moškega
Kranj – Kranjski policisti so v torek obravnavali smrt osebe
v kanjonu Kokre v Kranju. Pri moškem so našli planinsko
opremo. Kranjski gasilci so pristojnim službam pomagali pri
prenosu trupla iz kanjona, policisti pa so odredili obdukcijo.

Padec v jašek

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Jesenice – Jeseniški policisti
so v začetku tedna obravnavali padec osebe v nižji jašek.
Kot so ugotovili, je do padca in posledično poškodbe
ponesrečene osebe prišlo,
ker se je iztaknil pokrov. Po
zbranih obvestilih so policisti
tujo krivdo za nastanek nesreče izključili.

Gorenjski glas
petek, 26. marca 2021

Zidar se ni znebil terjatve
Kranjsko sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek Ivana Zidarja, ki je zatrjeval, da država v njegovem
osebnem stečaju ne bi smela prijaviti terjatve v višini skoraj 827 tisoč evrov.
Simon Šubic
Kranj – Kranjsko okrožno
sodišče je z nedavno sodbo v
tožbi Ivana Zidarja zoper državo priznalo upravičenost
terjatve v višini 826.848
evrov, ki jo je država prijavila
v postopku osebnega stečaja nekdanjega prvega moža
gradbene družbe SCT. Zidarjev tožbeni zahtevek za
ugotovitev neobstoja terjatve je namreč sodnica Maruša Stroligo Petelin zavrnila.
Kranjsko sodišče je tožbeni
zahtevek obravnavalo 5. marca. Kot smo tedaj poročali, je
država v postopku osebnega
stečaja, ki teče nad Ivanom
Zidarjem pred ljubljanskim
okrožnim sodiščem, priglasila terjatev iz naslova premoženjske koristi, ki je bila
padlemu gradbenemu baronu odvzeta s pravnomočno
sodbo v kazenskem postopku. Ta je v Ljubljani potekal
zoper večje število obtožencev zaradi zlorabe položaja

in pomoči pri dejanju, s katerim je prek slamnatih podjetij prišlo do oškodovanja podjetja SCT v višini skoraj 3,5
milijona evrov.
Zidar sicer v omenjeni kazenski zadevi ni bil obsojen,
saj so postopek zoper njega zaradi zdravstvenih težav, zaradi katerih je bil nezmožen sodelovati na sojenju, ustavili, a sodišče mu
je kljub temu odvzelo protipravno pridobljeno premoženjsko korist v višini skoraj
devetsto tisoč evrov. To terjatev je nato država prijavila v postopku osebnega stečaja, Zidar pa ji je oporekal,
zato ga je sodišče napotilo na
pravdo. Zidar sicer zdaj ugovarja nekoliko nižjemu znesku terjatve, ker je leta 2017
prišlo do pobota z državo v
višini 72.707 evrov.
V pravdi, ki je potekala v
Kranju, je Zidar navajal, da
je kazenska sodba, na kateri temelji odvzem premoženjske koristi, nezakonita,

Terjatev v višini skoraj 827 tisoč evrov, ki jo ima država do
Ivana Zidarja (na sliki), ostaja. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa
ker naj bi moral zaradi nje
terjatev plačati dvakrat:
prvič družbi SCT v stečaju
na podlagi njegovega premoženjskopravnega zahtevka in drugič državi kot
odvzem premoženjske koristi. S tožbenim zahtevkom pa ni uspel. »Tožbeni zahtevek tožnika je bil
zavrnjen na podlagi presoje, da je odvzem premoženjske koristi v razmerju

do premoženjskopravnega
zahtevka oškodovanca subsidiaren ukrep le v primeru,
kadar je premoženjskopravni zahtevek oškodovancu v
kazenskem postopku prisojen. V obravnavani zadevi
med strankama ni bilo sporno, da oškodovanki, družbi
SCT v stečaju, premoženjskopravni zahtevek ni bil priznan,« so razložili na kranjskem okrožnem sodišču.

Pešci letos najbolj ogroženi
Letošnja prometna statistika izkazuje, da so za kolesarje, pešce, motoriste in mopediste najbolj tvegani
dnevi od petka do nedelje. Največji davek so ceste do 19. marca terjale pri pešcih.
Simon Šubic
Kranj – Vse višje temperature na ceste že vabijo povečano število kolesarjev, pešcev,
motoristov in mopedistov,
zato Agencija za varnost prometa (AVP) vse voznike motornih vozil poziva k dodatni
previdnosti. Že manjše napake in nepozornost za volanom, na primer bežen pogled na mobilni telefon, lahko
privedejo do situacij, ki lahko posameznika zaznamujejo za vse življenje, poudarjajo na agenciji in opozarjajo, da so se letos za varnost
ranljivih skupin udeležencev
prometa kot kritični izkazali
predvsem konci tedna.
Do 19. marca so po začasnih podatkih zabeležili 2.379 prometnih nesreč
(lani v enakem obdobju
3.546), umrlo je deset oseb
(lani 14), osemdeset (lani
94) je bilo hudo poškodovanih, 643 (lani 1.135) pa lažje.
Kar šest letošnjih smrtnih
žrtev so ceste terjale med
petkom in nedeljo. Najbolj
črna je letošnja statistika
med pešci. Zabeleženih je
namreč 89 prometnih nesreč z njihovo udeležbo, od
tega so jih sedem povzročili sami. Življenje so izgubili
že štirje pešci, nihče od njih

Od ranljivih skupin udeležencev cestnega prometa je letos najbolj črna statistika pri
pešcih, ugotavljajo na Agenciji za varnost cestnega prometa. / Foto: Gorazd Kavčič
ni bil povzročitelj prometne
nesreče. Sedemnajst pešcev
se je letos hudo poškodovalo, lažje pa 65. V enakem obdobju lani je bilo 159 prometnih nesreč z udeležbo pešca, dva sta umrla, hudo poškodovanih jih je bilo 27 in
lažje 125.
Po začasnih podatkih sta
do 19. marca v 77 prometnih nesrečah z njihovo udeležbo umrla dva motorista,
enajst je bilo hudo ranjenih,
32 lažje. Kar dve tretjini (47
od 77) prometnih nesreč so
povzročili motoristi sami.
V enakem obdobju lani je

bilo takšnih prometnih nesreč 87, en motorist je umrl,
13 je bilo hudo, 46 pa lažje
poškodovanih. AVP napoveduje, da bo za zagotavljanje njihove večje varnosti 6.
aprila za vse voznike enoslednih motornih vozil organiziral brezplačen dogodek na
Zoomu s priznanimi strokovnjaki.
Od vseh ranljivih skupin
udeležencev prometa je bilo
letos na slovenskih cestah
največ nesreč z udeležbo kolesarja – skupno kar 117, v
njih pa se jih je 19 hudo poškodovalo in 73 lažje. Kar dve

tretjini teh nesreč so povzročili kolesarji sami. V enakem
obdobju lani je bilo zabeleženih 133 prometnih nesreč
z udeležbo kolesarjev, 15 je
bilo hudo, 102 pa lažje poškodovana. »Za varno udeležbo kolesarjev v prometu sta nujna tehnično brezhibno opremljeno kolo in
zaščitna čelada, ki je predpisana do dopolnjenega 18.
leta, priporočljiva pa v vseh
starostih, saj so lahko poškodbe glave usodne oziroma imajo težke in dolgotrajne posledice že pri manjših
trkih,« opozarja AVP.
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Inženir s srcem umetnika
Suzana P. Kovačič

Prenovljena Bloudkova velikanka

projektant športnih središč,
objektov in vadišč ter športne
opreme in rekvizitov. Zgoraj
omenjeni avtorji za posamezna ožja področja po treh letih dela in raziskovanja tako
predstavljajo v slovenski javnosti doslej »manj znano in
neznano« o življenju in delu
Stanka Bloudka. Med drugim
je v monografiji prvič celovito
predstavljena družinska geneza in anamneza ter sociološka opredelitev njegovega
značaja. Omenjeno je bistveno vplivalo na njegovo življenje in delo.
»Vsem je Bloudek znan
kot projektant smučarskih skakalnic, manj pa kot
znanstvenik in raziskovalec fizičnih in fizikalnih vidikov ter značilnostih smučarskega skoka. Na tem področju prestavlja skupaj s
švicarskim letalskim inženirjem in raziskovalcem
dr. Reinhardom Straumannom uveljavljenega strokovnjaka v svetovnem merilu. Manj znano je tudi, da je
Stanko Bloudek eno leto obiskoval v Ljubljani tečaj risanja in barvnih študij pri Rihardu Jakopiču, da bi se leto
za tem odpravil v Prago na
študij slikarstva. Že v Pragi se je začel zanimati za
konstruiranje in projektiranje letalskih modelov in letal, kar je nadaljeval kasneje tudi v Dunajskem Novem
Mestu, Budimpešti in Ljubljani. Bloudek je med drugim konstruktor in avtor 11
različnih letal, helikopterja,
motorja, avtobusa in prvega

Kultura
V Mestni knjižnici Kranj poteka
akcija spodbujanja branja
slovenske književnosti. Stran 14

Zanimivosti
Knjiga Katarine – Ko spomini
oživijo poklon ustvarjalkam iz
Zasipa pri Bledu Stran 16

Foto: Gorazd Kavčič, arhiv Gorenjskega glasa

»Inženir Stanko Bloudek je osebnost, ki predstavlja pomemben del kolektivne zavesti in identitete slovenske države in slovenskega naroda. O njegovem življenju in delu je bilo napisanih nič koliko poljubnih in
znanstvenih sestavkov, publikacij in filmskih zapisov
ter prispevkov. Večina omenjenih del za zdaj ne omenja
dovolj njegove interdisciplinarne dejavnosti oziroma celovitosti in mnogoterosti njegovega dela. Omenjeno predstavlja problem, ker je njegov
opus tako obsežen in kvaliteten, da se je njegove vsebine in sporočilne vrednosti
moral lotiti interdisciplinarni tim raziskovalcev za določena ožja strokovna področja
njegovega delovanja,« je dodano vrednost monografije,
ki je tik pred izidom, napovedal njen urednik dr. Boris Leskovec.

»V monografiji so na novo
predstavljena in strokovno ovrednotena Bloudkova
doslej v javnosti najbolj znana
področja delovanja, kot so njegove športne dejavnosti, športni objekti na Slovenskem,
Smučarski skakalni klub Ilirija, kopališče Ilirija, smučarski skoki, smučarske skakalnice in pa Planica, omenjena
zlasti kot slovenska blagovna
znamka, ki je uveljavljena v
svetovnem merilu,« je povzel
dr. Leskovec. Novinar Oto Giacomelli je prispeval poglavje
Stanko Bloudek kot vsestranski športni delavec, športnik
in trener ter konstruktor smučarskih skakalnic, Marko Malec poglavje Stanko Bloudek
kot konstruktor prometnih
sredstev; letala, helikopter,
osebna vozila, avtobusi, motorna kolesa, žičnice ... Dr. Boris Leskovec, upokojeni profesor arhitekture pa tudi na podlagi svojega strokovnega področja delovanja predstavlja
vsebino Stanko Bloudek kot

slovenskega osebnega vozila, imenovanega Triglav.
Žičnica pod Ciprnikom v
Planici, zgrajena leta 1939,
je bila sploh prva žičnica v
tem delu Evrope in bi morala biti kot taka zaščitena kot
spomenik slovenske tehnične dediščine,« je del, verjamemo, da zanimivega branja v monografiji razkril dr.
Leskovec.
Na novo so odkriti in predstavljeni zanimivi idejni projekti športnih objektov, ki jih
je Bloudek obravnaval kot
»objekte spektakla«. Stanko Bloudek je bil tudi prvi in
doslej edini član Mednarodnega olimpijskega komiteja iz Jugoslavije oziroma iz
Slovenije. »Ne nazadnje velja omeniti, da je monografija
nastajala v času, ko Bloudkova materialna dediščina nezadržno propada, Slovenija pa
bo leta 2023 v Planici organizirala doslej največjo športno
prireditev v Sloveniji, svetovno prvenstvo v klasičnih nordijskih disciplinah,« je poudaril dr. Leskovec.
Posebej zanimiva in aktualna so v monografiji predstavljena pričanja Bloudkovih sodobnikov: nečakinje
dr. Jasne Švajger Muller, odvetnice in nekdanje vrhunske umetnostne drsalke in
kotalkarice Tjaše Andree
Prosenc, dramskega in filmskega igralca Demetra Bitenca, slovenskega izumitelja in
svetovljana Petra Florjančiča, snovalca nove planiške velikanke skupaj z bratom Ladom, gradbenega inženirja

Foto: Marjan Pfeifer, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Tik pred izidom je monografija Inženir s srcem umetnika, Življenje in delo Stanka Bloudka. »V monografiji so na novo predstavljena in strokovno
ovrednotena njegova doslej v javnosti najbolj znana področja delovanja, kot so njegove športne dejavnosti, športni objekti na Slovenskem, smučarski skoki,
smučarske skakalnice in Planica, ter nekatera najnovejša spoznanja, pridobljena na temelju strokovne in znanstvene analize zgodovinskih arhivov iz osmih
evropskih držav,« je povedal urednik monografije dr. Boris Leskovec.

Stanko Bloudek v Planici 21. marca 1947
Janeza Goriška, Ratečana
in dolgoletnega Bloudkovega sodelavca v Planici Janeza Kerštajna, pisateljice Mire
Mihelič, akademskega slikarja in smučarskega skakalca Albina Roglja - Bineta,
dolgoletnega direktorja Zavoda Tivoli Miklavža Severja, nekdanjega smučarskega
skakalca in svetovnega rekorderja v poletih Jožeta Šlibarja, znamenitega športnega
pedagoga prof. Draga Ulage
ter arhitekta in projektanta

turističnih in športnih središč ter objektov dr. Borisa
Leskovca. »Monografiji daje
še posebno težo in veljavo
tehten in zanimiv esej akademika dr. Matjaža Kmecla,« je
prepričan dr. Leskovec.
Monografija obsega 343
strani teksta, fotografij, diagramov, faksimilov dokumentov in načrtov, glede
prevzema založniške funkcije pa še potekajo intenzivni dogovori s potencialnimi
založniki.

Zanimivosti
Deni Kragelj piše terapevtske
pravljice za otroke. Izšle so že v
dveh zbirkah. Stran 16
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Od petka do petka

Foto: Gorazd Kavčič

Na interpelacijski
preizkušnji tudi Simoniti

Foto: arhiv GG

»Delam v dobro slovenske kulture,« je v razpravi o svoji
interpelaciji zatrdil minister za kulturo Vasko Simoniti.

Minister za delo Janez Cigler Kralj po uspešno prestani
interpelaciji nadaljuje delo po začrtanem programu.

Tožilstvo je zavrnilo kazenske ovadbe, podane v povezavi z
(ne)financiranjem javne službe STA. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Tretja interpelacija v
slabih dveh tednih
V sredo začeta maratonska, več kot 18-urna razprava državnih poslancev o
interpelaciji ministra za kulturo Vaska Simonitija se je
zaradi proceduralnih zapletov in posledične prekinitve
seje zavlekla še na včerajšnji
dan. Opozicijski LMŠ, SD,
Levica in SAB, ki so interpelacijo vložili, so očitke ministru nanizali v desetih točkah: od neučinkovitosti pri
spopadanju z epidemijo na
področju kulture, uničevanja
javnih medijev, kot sta RTV
Slovenija in STA, do pomanjkanja dialoga, neprimernega odnosa do samozaposlenih v kulturi in nevladnikov
ter nepriprave nacionalnega
programa za kulturo. Minister je očitke kategorično zavrnil. »Kot minister delam v
dobro slovenske kulture,« je
poudaril. Koalicijski poslanci, ki so mu stopili v bran, so
med drugim poudarili, da je
Simonitiju uspelo letos zagotoviti najvišji proračun za
kulturo v višini 237 milijonov evrov. Razprava v državnem zboru je bila pogosto
burna in je večkrat zašla tudi
na povsem osebno raven.
Med drugim jo je v sredo po
ostri izmenjavi besed med
Matjažem Nemcem (SD) in
Violeto Tomič (Levica) ter

Iz zakona o vodah
umaknili sporni člen

podpredsednikom državnega zbora Jožetom Tankom (SDS), ki je tedaj vodij
sejo, zaznamovala tudi daljša prekinitev seje. Ko to poročamo, rezultat glasovanja
še ni znan, potek razprave
pa je nakazoval premajhno
podporo interpelaciji.

Ministrstvo za okolje in
prostor ter ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta ta teden iz novele zakona o vodah, ki je v obravnavi v državnem zboru, umaknila člen, ki bi pod določenimi strogimi pogoji omogočil
gradnjo objektov in naprav,
ki uporabljajo nevarne snovi, na vodovarstvenem območju. »Ministrstvo za okolje in prostor je v svojem poslanstvu zavezano k varovanju
okolja in ščititi pitno vodo kot
ustavno kategorijo, zato soglaša, da so lahko dodatna
tveganja za njeno onesnaženje neprimerna,« so sporočili iz okoljskega ministrstva.
Umaknjeni člen je eden od
dveh členov novele, na katera so v zadnjih dneh glasno
opozarjali okoljevarstveniki
in številna strokovna društva
pa tudi zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Na gospodarskem
ministrstvu so sicer razložili, da so želeli s spremembo
odpraviti neskladnosti v zakonu o vodah, v katerem 69.
člen prepoveduje gradnje na
vodovarstvenem območju,
74. člen pa jih po njihovih
navedbah omogoča pod določenimi pogoji. Predlagana sprememba tako po njihovem mnenju ne bi posegala v te pogoje ali dodatno

Cigler Kralj ostaja
minister
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj
je prejšnji teden po 17-urni
razpravi v državnem zboru
uspešno prestal glasovanje
o interpelaciji, ki so jo prav
tako vložili LMŠ, SD, Levica in SAB. Za interpelacijo je glasovalo 38 poslancev
(potrebnih je bilo 46 glasov),
proti pa 44. V izjavi za javnost je ocenil, da je glasovanje pokazalo, da ima podporo za nadaljnje delo po začrtanem programu. To je po
ministrovih besedah v prvi
vrsti krepitev področja oskrbe starejših, priprava bolj življenjske in pravičnejše zakonodaje na področju družinskih in socialnih transferjev in skrb za odziven trg
dela tudi po epidemiji. Kot
je znano, je pred dobrim tednom interpelacijo brez večjih prask prestala tudi ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Za njeno razrešitev je glasovalo 38 poslancev, proti pa 41.

obremenila okolja. »Želimo
si širše razprave o razmerju
med 69. in 74. členom zakona o vodah – v dobro gospodarskih družb, ki so na podlagi tega nejasnega razmerja
že gradile, in tistih, ki jih to
še čaka. Pitna voda je ustavna kategorija, to je nedvomno in nobena predlagana
sprememba je ni ogrožala,«
so zapisali na gospodarskem
ministrstvu.

Tožilci zavrgli ovadbi
Na relaciji Urada vlade
za komuniciranje (Ukom)
in STA, ki mu je bilo letos
znova ustavljeno financiranje javne službe, napetosti
ne popuščajo. V kontekstu
spora so padale tudi kazenske ovadbe, ki pa jih je ljubljansko tožilstvo ta teden
zavrglo. Tako je tožilstvo zavrglo ovadbo, ki jo je Sindikat novinarjev Slovenije vložil zoper direktorja Ukoma Uroša Urbanijo zaradi
suma zlorabe uradnega položaja pri ustavitvi financiranja STA. Enako se je zgodilo z ovadbo zoper vodstvo
STA na čelu z Bojanom Veselinovičem in nekdanjo direktorico Ukoma Kristino
Plavšak Krajnc, in sicer zaradi sumov oškodovanja
javnih sredstev (Veselinović) in zlorabe uradnega položaja pri podpisu pogodbe
o opravljanju javne službe
(Plavšak Kranjc).

Slovenci v zamejstvu (791)

Jože Košnjek

med sosedi

Na Drabosnjakovi domačiji v Drabosinjah (Drabosenig) pri Kostanjah (Koestenberg) na severni strani
Vrbskega jezera so v soboto, 16. junija leta 1990, zaigrali pasijon »o celem grenkem trpljenju in smrti Jezusa Kristusa, našega ljubega Gospoda«, ki ga je napisal ljudski dramatik, pesnik
in bukovnik (nešolan literat) Andrej Šuster Drabosnjak, rojen leta 1768 v Drabosinjah. Umrl je leta 1825.
Predstavo sta organizirala
Krščanska kulturna zveza iz
Celovca in Slovensko prosvetno društvo Drabosnjak
na Kostanjah. Za organizacijo je skrbel dolgoletni tajnik Krščanske kulturne zveze Nužej Tolmajer. Igra je
združila igralce in pevce
vseh starosti iz Št. Jakoba,

Rožeka, Št. Ilja, Bilčovsa in
Kotmare vasi. Nad 220 let
star rokopis Andreja Šusterja Drabosnjaka je za predstavo priredila dr. Herta Lausegger, dramaturško jo je ob-

sodeluje okrog štirideset
igralk in igralcev. Hudiča
je takrat igral Branko Kolter in Kristusa Sigi Kolter,
ki ju poznamo kot dolgoletna pevca Okteta Suha, Ju-

Tradicionalna največja pevska prireditev Slovencev na
Koroškem Koroška poje je letos potekala po spletu,
vendar je bila kljub temu zelo dobro sprejeta. Komur
je še ni uspelo videti, bo to lahko storil v nedeljo,
28. marca, ob 13.30 v televizijski oddaji Dober dan,
Koroška, na ogled pa je tudi na spletnem naslovu
www.kkz.at.
delal Marjan Belina, scena je
bila v rokah Saše Kumpa iz
Kranja, pevski oziroma glasbeni del je bil naloga Lajka
Milisavljeviča, režiral pa jo
je Franci Končan. Pomagali
so številni sodelavci iz Koroške in Slovenije. V predstavi

deža Rupi Gasser, Magdaleno, Marijo in Marto Valentina Wuzella, Milica Janežič in Gabi Amruš, v vlogo
smrti pa se je vživela Martina Kanzian. Pred skednjem
Drabosnjakovega doma so
pasijon zaigrali še trikrat: v

Foto: arhiv Krščanske kulturne zveze

Oživljeni Drabosnjakov pasijon

Prizor iz Drabosnjakovega pasijona, uprizorjenega junija
leta 1990 na Kostanjah. Nekateri od nastopajočih so že
pokojni, takrat najmlajši pa so danes v zrelih letih.
nedeljo, 17. in 24. junija in
v soboto, 30. junija.
Krščanska kulturna zveza je poskrbela za ohranitev spomina na to izjemno
predstavo na Kostanjah. Leta
1991 je v sodelovanju z Mohorjevo izdala kaseto s posnetkom pasijona. Na spletni strani Krščanske kulturne zveze www.kkz.at jo bo
mogoče spet videti na cvetno nedeljo, to je 28. marca,

ob 16. uri in nato še ves veliki teden.
V priprave na veliko noč
se je vključil tudi Dušnopastirski urad celovške škofije,
ki je izdal 16 strani obsegajočo dvojezično brošuro z
naslovom Približati veliko
noč ljudem. V njej so nasveti, kako se je mogoče pripraviti na enega največjih krščanskih praznikov in kako
ga praznovati.
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Po svetu

Vojna v Siriji, deset let
V začetku pomladi leta 2011 je arabska pomlad zajela tudi Sirijo, začela se je z vsedržavnimi protesti
proti predsedniku Bašarju al Asadu. Ta je proteste nasilno zatrl, konflikt pa je postopoma prerasel v
državljansko vojno …

Manjka šest milijonov
Sirska državljanska vojna je najhujša od vseh v novejšem času, hujša od jugoslovanske. Številke so več
kot zgovorne. Pred vojno je
imela Sirija 23 milijonov ljudi, danes samo še 17 milijonov. »Desetletje spopadov je
v Siriji sprožilo demografske
spremembe, ki jih svet ni videl že nekaj desetletij. Danes v Siriji po oceni Svetovne
banke biva okoli 17 milijonov
ljudi, izmed katerih je bila
najmanj tretjina oz. 6,6 milijona notranje razseljenih …
Več kot 1,5 milijona ljudi živi
s trajnimi vojnimi poškodbami, vključno s 86.000 ljudmi, ki so izgubili okončine, kaže poročilo Unicefa iz
leta 2018. Unicef pri tem poudarja, da gre za uradno zabeležene primere, resnična
številka je verjetno še veliko
višja. Velika večina populacije, kar 13,1 milijona ljudi,
potrebuje humanitarno pomoč, navaja agencija Združenih narodov za begunce
(UNHCR). Današnja sirska
populacija je za okoli četrtino manjša od predvojne. Po
letu 2011 je domovino zapustilo najmanj 5,6 milijona beguncev. Velika večina jih je
pobegnila v sosednje države
‒ 3,6 milijona v Turčijo, skoraj milijon v Libanon ter po

nekaj sto tisoč v Jordanijo,
Irak in Egipt. Številni so se
zatekli tudi v Evropo, sirska
vojna je močno vplivala na t.
i. begunsko krizo leta 2015.
Največ sirskih beguncev v
Evropi, skoraj 600.000, je
pobegnilo v Nemčijo (po podatkih UNHCR iz leta 2019).
Dobrih 120.000 sirskih beguncev je odšlo na Švedsko, 78.000 na Madžarsko,
61.000 v Grčijo, 56.000 v
Avstrijo, 40.000 na Nizozemsko, 24.000 v Belgijo po
dobrih 20.000 pa v Francijo,
Bolgarijo in na Dansko …«
/ Kakšno je razmerje udeleženih strani po desetih letih
vojne? »Današnja Sirija je de
facto razdeljena na več delov.
Vladne sile s podporo Rusije, Irana in libanonskega gibanja Hezbolah nadzorujejo
okoli dve tretjini ozemlja države v velikosti devetih Slovenij. Turčija in njim lojalni opozicijski uporniki nadzirajo pas ozemlja na severu
ob sirsko-turški meji, od koder so pregnali Kurde. Sirske
demokratične sile (SDF), zavezništvo kurdskih in arabskih borcev, nadzirajo večji
del ozemlja na severovzhodu in vzhodu Sirije, poznan
pod imenom Rožava, z uradnim imenom 'avtonomna administracija severne
in vzhodne Sirije'. Severozahodno pokrajino Idlib nadzoruje salafistična džihadistična milica Hajat Tahrir al

Šam.« / V sirsko vojno so bile
vojaško neposredno vpletene tri tuje sile: Rusija, ZDA
in Turčija. Turčija je posredovala hkrati proti sirskim
Kurdom in proti Asadovim
silam in v pomoč sirski opoziciji. ZDA so do poraza Islamske države (IS) podpirale Kurde, nato so se umaknile. Zmagovalka sirske vojne je Rusija. »Rusija je z letalskimi napadi pomagala Al
Asadu pri ponovnem vzponu na oblast. Najprej pri obračunavanju z Islamsko državo – denimo pri (dvakratnem) osvajanju Palmire,
nato pa tudi pri premagovanju drugih nasprotnikov
iz nekdanje opozicije in sunitskih milic. Ruska podpora je bila ključna za Al Asadovo ponovno osvojitev dveh
tretjin ozemlja nekdanje Sirije. Združeni narodi Rusijo
in sirske vladne sile bremenijo številnih vojnih zločinov, denimo napadov na civiliste in bolnišnice. Na jugu
države v pokrajini Daraa, rojstnem kraju protestov, so uspeli doseči politično pomiritev in predajo upornikov
– ki so edini tudi ohranjali
zahteve iz časa protestov in
niso sledili nauku salafizma.
Rusija se je uveljavila tudi kot
glavni mediator v pogovorih
in sklepanju premirij s Turčijo in ZDA. Septembra lani
je zunanji minister Sergej
Lavrov na obisku v Damasku

obljubil široko trgovinsko
in gospodarsko sodelovanje
v prihodnosti, s katerimi se
bo Sirija lahko zoperstavila
ameriškim sankcijam.« (Vir:
Jaša Rajšek, MMC RTV SLO)

Trajne posledice vojne
»Ko si zamišljamo škodo
vojne, si predstavljamo uničene zgradbe, prestreljene
fasade, begunce. V zadnjih
desetih letih je Sirija postala sinonim za vse to. Ko pa
orožje potihne in se zgradbe popravijo, ostane trajna
škoda vojne, ki je le redko
ozdravljena, saj ni vidna –
duševne brazgotine v glavah
ljudi, ki so doživeli brutalne
spopade.« Tako na trajne posledice vojne opozarja raziskovalec Charles Lawley, sodelavec britanskega podpornega programa Syria Relief.

»Zelo se bojim, da sem
ena še zadnjih izobraženih
žensk v moji državi … Priča sem novi generaciji, ki
nima nobenega dostopa do
izobrazbe, do gospodarskih
priložnosti, do zakona ali do
spolnega zdravja.« Tako je
brezperspektivnost položaja žensk v Siriji komentirala
Maria Al Abdeh, direktorica
organizacije Women Now
For Development (Ženske
za razvoj), ki podpira ženske
centre v Siriji.

Na balkon visoke hiše
»Neka tercijalka je študente, ki so pri nji stanovali, vselej prav zgodaj na noge spravila in potlej v cerkev šla. Galiču se je to prav sitno zdelo;
sklenil je se nad njo maščevati. Nekega dne že pred petimi vstane, se obleče, da je
bil ves že napravljen, ko gospodinja budit pride. Gospodinja pri enih vratih proti cerkvi gre, Galič pa pri drugih ravno tja in se v spovednico, ki je tik vrat stala,
spravi. Kmalu tercijalka do
cerkvenih vrat pride, se do
tla pripogne in milo zdihne: 'O, moj Bog! Ali smem
nevredna grešnica v ta tvoj
sveti tempelj stopiti?' 'Baba,
nak!' ji strašen glas na ušesi
zadoni, da se od strahu zgrudi in na pol glasno izdihuje:

'Oh, Bog se me usmili, velike grešnice! Vem, da nisem vredna, ker sem že snoči ubila tri bolhe, ko vem, da
bi bile rade živele in bi bile
meni lahko za pokoro služile.' Komaj se pobere in domov prikrevsa, kjer je več
tednov bolna ležala, dokler
ji ni ves strah s potom vred
iz kože šel. Da so študentje nad tem zjutraj mir imeli, si vsak lahko misli.« (Simon Jenko, Kaznovana tercijalka, str. 15) / »Sodelavec
od sestre od moža od sestrične je odločno stopal po pločniku. Srečal je ostarel par.
Zgubana, prosojna, trhla sta
počasi hodila, skorajda šepala vsak ob svoji sprehajalni palici. Prosti roki sta jima
povsem spokojno počivali
druga v drugi. Spogledali so
se. Ostareli par je sodelavcu

od sestre od moža od sestrične zavidal mladost, on
pa njima ljubezen.« (Arjan
Pregl, Po resničnih dogodkih, str. 282)
V nesmrtni zbirki Kondor je kot njen 367. zvezek
izšla Antologija najkrajše
slovenske pripovedi. Iz nje
sem izbral dve. Prvo je napisal Simon Jenko, drugo Arjan Pregl. Zgodbe je izbrala, uredila in spremno besedo napisala literarna zgodovinarka in teoretičarka
Alojzija Zupan Sosič. Pregledala je okoli tisoč knjig, izbrala 119 kratkih pripovedi
(od pol do treh strani) 102
avtoric oziroma avtorjev.

Bitka za drugo največje sirsko mesto Alep je trajala štiri
leta (2012–2016), zmagala je Asadova vojska, mesto pa je
razrušeno. Fotografirano 5. 3. 2013. / Foto: Wikipedija

Ženske kot poraženke

Nove knjige (581)

Miha Naglič

Vse skupaj se je začelo z velikimi, a mirnimi državljanskimi
protesti. Na fotografiji je zborovanje proti Asadovemu
režimu v Homsu 18. 4. 2011. / Foto: Wikipedija

Naslov, ki si ga je izmislila,
pa je razložila kot sledi. »Če
si književnost predstavljamo kot ogromen prostor ali
visoko hišo, največkrat celo
zavetje pred celotnim življenjem, je kratka pripoved
tisti del hiše, ki nudi veliko
razgleda in svobode vsem
prebivalcem, hkrati pa tudi
obiskovalcem. Je balkon,
stičišče zunanjega in notranjega, subjektivnega in
objektivnega in vsega, kar
je v naši domišljiji in si plaho ali pogumno obeta ven
... Na njem stojimo tudi takrat, ko čakamo svoje obiskovalce.« Berite jo pa, to odlično knjigo, raje kar v hiši.

Na balkon visoke hiše, Antologija najkrajše slovenske
pripovedi, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2021, 320 strani

Foto: Wikipedija

Miha Naglič

Kurdska ostrostrelka (posebnih ženskih enot YPJ) med bitko
za sirsko mesto Raka, sedež Islamske države, 13. 11. 2016
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Vedno stavi na dolge proge
Zmagovalka 13. mednarodnega natečaja Plaktivat za oblikovanje mestnega plakata na temo solidarnosti v kategoriji študentov je Tina Nunar iz Tržiča,
ki obiskuje magistrski študij grafičnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.
Igor Kavčič
Kakšni zamisli ste sledili pri
oblikovanju plakata na temo
solidarnosti?
Iskala sem nekaj vsem
nam skupnega, ne glede na
to, kdo in kaj smo. Nekaj, kar
se nas vseh tiče, s čimer se
srečuje večina med nami.
Ko pri tem kaj potrebujemo,
si lahko pomagamo. Osredotočila sem se namreč na
osnovne človeške potrebe.
Ideja mi je bila še ljubša, ker
je ilustrirana potreba še malce nerodna za v javnost. Globoko sem prepričana, da bi
vsak drugemu ponudil toaletni papir, če bi nekdo prosil zanj, in si težko predstavljam sebični – ne. Ob lanski situaciji, ko je papirja v
trgovinah zmanjkovalo tako
hitro kot kvasa, tako ponujeni zvitek dobi novo vrednost – kot dokaz solidarnosti. Zelo dobesedno, kar me
je samo še bolj zabavalo. Slovenski rek »skrbeti za svojo
rit« tako v svoji uporabnosti
dobi le še dodatne točke.
V čem ste iskali aluzijo na
fresko na stropu Sikstinske
kapele in osrednjega motiva
s stvarjenjem Adama? Kako
sicer kot grafična oblikovalka vidite ponovno uporabo

rada pustim malce daljšo misel ob pogledu na enostavno
podobo. Zato največkrat uporabljam stil enostavnih ploskev in linije, ki čim bolj neosebno prikažejo odnos med
posameznimi elementi.

»Znani motivi iz umetnosti imajo že neko zgodbo, ki lahko dobro služi pri pripovedovanju
nove,« pravi Tina Nunar, na fotografiji pred zmagovalnim plakatom. / Foto: osebni arhiv
znanih motivov iz zgodovine umetnosti?
Lahko bi ilustrirala dve
poljubni roki, ki si podajata papir, a sem želela v podobo skriti še nekaj več.
Uporaba znanega motiva iz
zgodovine umetnosti je del
večplastnega dojemanja plakata. Zavedam se, da nekateri ilustracije rok ne povezujejo z omenjeno fresko, saj
morda nimajo tega znanja, a
nič za to. Je pa toliko slajše za
druge, ki to odkrijejo. Rada

uporabljam različne asociacije. Tudi fresko morda vsak
razume drugače, lahko jo
povežemo z nastankom, ikoničnostjo človeštva. Morda
nam kompozicija pomeni le
neko domačnost, ki pomaga
pri sprejemanju plakata.
Znani motivi iz umetnosti
imajo že neko zgodbo, ki lahko dobro služi pri pripovedovanju nove. Podobe že imajo določeno konotacijo, ki je
pri ljudeh usidrana. Kar odpre novo pot komunikacije

novih problemov, omogočajo nove kombinacije sporočanja. To se mi zdi super
orodje.
Čemu sicer dajete prednost
pri grafičnem oblikovanju –
minimalizmu, jedrnatosti,
jasnosti sporočila, ki ga ponuja podoba?
Sama vedno stremim k minimalističnemu, jasnemu
sporočilu, ki pa v ozadju skriva kompleksen proces poenostavljanja rešitve. Hkrati

V okviru programa Erasmus
ste bili na izobraževanju v
severni Španiji. Kako danes
gledate na to izkušnjo?
Program Erasmus mi je
ponudil možnost, da sem se
naučila špansko. To je bila
moja velika želja, ki sem jo
tokrat očitno postavila pred
izobraževanje v grafičnem
oblikovanju. Na tem področju sem se sicer preizkusila v različnih tehnikah, ki se
jih pri nas ne bi lotila, zagotovo sem kakšno spretnost
odnesla tudi s seboj domov.
Res pa sem se naučila jezika
in iznajdljivosti v zelo drugačnem okolju.
Ko na medmrežju vidim vaš
izrisani avtoportret, prepoznam likovnico, ljubiteljico
narave, živali, rekreativko ...
Kaj vas pri vaših letih poleg
grafičnega oblikovanja še
poganja in mogoče tudi vpliva na vaše delo?
Poganja me želja po razumevanju, raziskovanju,
spoznavanju sveta. Rada

odkrivam povezave in likovni svet mi omogoča združevanje miselnih povezav s fizičnim prikazom. Svojo vedoželjnost hranim s poljudnoznanstvenimi knjigami,
filmi, ki mi pomagajo pri
širjenju znanja, posledično tudi materiala za ustvarjanje. Prav tako me navdušujejo telesne zmogljivosti,
ki jih preizkušam v športu.
Všeč mi je, da sem »kritik«
svojega napredka le jaz in
sama svoja tekmica, sploh
pri teku. Ko sem sama s sabo
in sem vsakič boljša, na dolge proge seveda. To miselnost želim prenesti tudi na
druga področja.
Zdaj zaključujete magisterij
grafičnega oblikovanja na
Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kje vidite svojo ustvarjalno prihodnost?
Kar vidim, je samo ustvarjalna prihodnost, to mi je
dovolj. Točno določenih ciljev nimam, le da ustvarjam to, v kar verjamem, in
bom srečna. Kot smo videli,
sploh v zadnjem letu, je življenje zelo nepričakovano.
Bom videla sproti, kam me
bo usmerilo. Ampak dokler
sedim za krmilom, me ne
skrbi.

Beremo prešerno, beremo slovensko
V Mestni knjižnici Kranj so pripravili akcijo spodbujanja branja slovenske književnosti z naslovom Beremo prešerno.
Igor Kavčič
Junija bo minilo deset let,
odkar je Mestna knjižnica
Kranj na eni lokaciji v prenovljenih prostorih stavbe nekdanjega Globusa. Potem ko
so se Kranjčani v letu dni navadili na nove, sodobnejše
prostore, drugačne načine
poslovanja in predvsem na
široko področje delovanja,
lahko bi rekli kar novodobnega kulturnega in družbenega središča mesta, so v
knjižnici že leta 2012 začeli izvajati različne akcije za
spodbujanje branja. Prva je
imela naslov Branje jeseni.
Ker se je ta dobro prijela, so
akcije pripravili tudi v drugih letnih časih in tako spodbujali zimsko branje, branje
na pomlad in poletno branje. Bralce, ki so prebrali določeno število knjig, so tudi
nagradili. Akcije so bile uspešne, v njih pa je sodelovalo

od 200 do 250 bralcev, kako
leto več, spet drugo manj.
V želji po spodbujanju
branja del slovenskih avtorjev pa so lani prvič pripravili akcijo Beremo prešerno s
slovenskimi avtorji, ki je potekala med dvema »Prešernovima« datumoma, 8. februarjem in 3. decembrom.
»Slovenski avtorji so brani precej manj kot tuji, poslanstvo knjižnice pa je tudi,
da podpiramo in spodbujamo branje slovenske literature,« je povedala Damjana Mustar, ki v Mestni knjižnici Kranj deluje v posebni delovni skupini za spodbujanje branja. »Akcijo smo
posvetili 220. obletnici pesnikovega rojstva in 50-letnici Tedna slovenske drame, zato smo bralce še posebej spodbujali k branju
dramskih besedil. Žal nas
je presenetila epidemija in
akcija ni stekla tako, ko smo

si jo zamislili. Ob zaključku
smo želeli pripraviti dogodek, na katerem bi med udeleženci izžrebali glavno nagrado abonmajsko vstopnico
v Prešernovem gledališču.
Smo pa vsakega sodelujočega nagradili s celoletno članarino v naši knjižnici.«
Letos spodbujanje branja
slovenske literature nadaljujejo. Akcijo Beremo prešerno so začeli 21. marca, na svetovni dan poezije, trajala pa
bo do 20. novembra, ko zaznamujemo dan slovenskih
splošnih knjižnic. Če so lani
v prvi plan postavili branje
dramskih besedil, so letos to
slovenski avtorji strokovnih
del s področja umetnosti, arhitekture, filozofije, sociologije, psihologije ...
V akciji lahko sodelujejo člani knjižnice, starejši od 15 let, ki obiskujejo bodisi knjižnico v Kranju bodisi njene krajevne

Na oddelku slovenske književnosti je na voljo bogat izbor
del slovenskih avtorjev. / Foto: Igor Kavčič
enote v Stražišču, Naklem,
Preddvoru, Cerkljah, Jezerskem in v Šenčurju. Za sodelovanje v akciji je treba
prebrati sedem leposlovnih knjig slovenskih avtorjev, in sicer najmanj po eno
iz vsake priporočene zvrsti: romani (lahko izbirate v

različnih žanrih, kot so zgodovinski, satirični, fantastični, kriminalni roman ...), potopisi, pesništvo, kratka proza, eseji, spomini in dnevniki ter leposlovno delo katerekoli zvrsti, ki je izšlo z letnico 2021. Za vsako prebrano knjigo je v letak (na voljo

so v vseh omenjenih knjižnicah in tudi na spletni strani)
treba izpisati citat, s katerim
bi privabili k branju posamezne knjige tudi druge bralce.
»V ta namen smo pripravili tudi posebne pakete, v
katerih smo ponudili v branje slovenske avtorje iz vseh
sedmih predlaganih področij. Na voljo so v drugem
nadstropju knjižnice v Globusu na oddelku slovenske književnosti,« pove Damjana Mustar in doda, da
so bralci vabljeni k bogatim
knjižnim policam s slovenskimi avtorji. Vsak izpolnjeni letak namreč prinaša prikupno nagrado, ki jo bodo
sodelujoči lahko prejeli od
praznovanja
desetletnice
knjižnice Globus, od 29. junija naprej. Akcijo Beremo
prešerno podpira in sofinancira Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije v okviru
projekta bralne kulture.
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Materinstvo je velik dar
Družine s trojčki so izjemno redke, v Dolenji vasi v Selški dolini pa imajo kar dve. Po rojstvu trojčkov sta Barbara Rakovec in Andreja Megušar postali materi
štirih otrok. Obe priznavata, da je lahko materinstvo marsikdaj naporno in stresno, a tega poslanstva ne bi zamenjali za nič na svetu.
Ana Šubic
V Sloveniji je okoli 670 tisoč mater. Materinstvo ob
vsem lepem, kar prinaša,
spremljajo tudi številni izzivi. Ob vse hitrejšem življenjskem tempu ni enostavno
usklajevati družinskega življenja ter službenih in drugih obveznosti – ne v manjših družinah, kaj šele v večjih. Velik izziv je tudi, ko
se družina istočasno poveča za dva otroka ali nemara
celo tri, kar je izjemno redko, kljub temu pa se v Sloveniji vsako leto rodi nekaj
trojčkov, predlani so bili denimo trije porodi trojčkov. V
Dolenji vasi v Selški dolini
pa le nekaj minut hoda narazen živita kar dve družini,
v katerih so se pred leti razveselili trojčkov. Z njihovim
rojstvom sta Andreja Megušar in Barbara Rakovec, s katerima smo se pogovarjali ob včerajšnjem materinskem dnevu, postali materi
štirih otrok.
Barbaro Rakovec in njenega partnerja Janeza Primožiča so trojčki dobesedno presenetili. Barbara je v četrtem
mesecu nosečnosti izvedela,
da pod srcem nosi dva otroka, tretjega pa so zdravniki opazili šele dan pred porodom. Danes sta starša
enajstletne Taje ter devetletnih Tiana, Tajše in Tie. Sedaj, ko so večji, je staršema
precej lažje in tudi pomoči
starih staršev ne potrebujeta
več toliko kot nekoč. »Zjutraj se otroci sami uredijo za
v šolo in odpravijo na avtobus. Sedaj so dovolj veliki,
da jim že lahko zaupam in
da vem, da bodo zagotovo šli.
Z avtobusom se tudi vrnejo
domov in počakajo, da pride eden od naju iz službe,«
je povedala Barbara, ki je zaposlena v trgovini z oblačili,

medtem ko je njen partner
voznik avtobusa.

Ne smeš komplicirati
Kot mati štirih otrok se
Barbara že od vsega začetka drži povsem enostavnega načela. »Ne smeš preveč
komplicirati. Verjetno sva
tudi midva z Janezom delala
drugače, ko sva imela samo
Tajo, potem pa to ne gre več.
Če bi želela prav vsakemu v
vsem ustreči in vse narediti
tako, kot mislim, da bi moralo biti, ne bi prišla nikamor,«
se zaveda Barbara. Čeprav
ima tri enako stare otroke,
pa vsak od njih terja svoj čas,
saj so si različni, vsak ima
svoje težave, čustva, potrebe. Barbara se zaveda, da se
iztrošena mama težko razdaja otrokom, zato se trudi,
da si zvečer, ko gredo otroci spat, vzame tudi čas zase.
Na vprašanje, katero Barbarino lastnost občuduje,
Janez odvrne: »To, da ima
ob osmih zvečer še energijo
kaj postoriti po hiši.« Barbara ima rada urejeno in čisto
stanovanje, a ni med ženskami, ki nenehno nekaj čistijo.
Podnevi tako ali tako skuša
čim več časa preživeti z otroki, ki vse prehitro odraščajo,
zvečer pa tudi njo rada premaga utrujenost.
Precej izzivov je družini
prinesla tudi epidemija oziroma šolanje od doma. »Tisti, ki so tarnali ob enem otroku, bi morali priti k nam. Z
enim starim računalnikom
in eno tablico smo vse štiri
šolali na daljavo,« je pojasnil Janez in dodal, da trojčkom, sedaj tretješolcem, pri
domačih nalogah rada priskoči na pomoč tudi starejša sestra Taja, ki obiskuje šesti razred.
Tako Janez kot tudi Barbara o družini in otrocih

pripovedujeta z žarom
v očeh. »Res so vsi zelo
prisrčni. Na sto in en način
ti znajo pokazati, kako zelo
te imajo radi. Se pa tudi zgodi, da te včasih že pet minut
kasneje ne marajo. Sedaj
imajo že malo daljše jezike,
postajajo uporniški. Sploh
če jima ne kupiva vsega, kar
si zaželijo, naju označijo za
sitna, nesramna. Z jokom pa
ne dosežejo nič. Včasih pač
njihove želje presegajo najine zmožnosti, kljub temu
pa imajo vse, kar potrebujejo,« je pojasnila Barbara.
Oba z Janezom opažata, da
imajo številni otroci danes
veliko nepotrebnih dobrin.
»Verjetno imajo naši otroci res kakšno stvar manj kot
vrstniki. Nimajo na primer
telefonov, razen najstarejše
Taje. Pri teh letih jih po mojem ne potrebujejo. Za rojstne dneve dobijo uporabne stvari: oblačila, čevlje ...,
z igračami pa so obdarjeni
enkrat letno, za miklavža, a
takrat dobijo nekoliko več,«
je razložil Janez.

Osmislijo ti življenje
Kljub naporom pa materinstvo prinaša precej več lepega, je poudarila Barbara.
»Lepo je biti mama. Jaz sem
bila edinka, na žalost, in vedno sem govorila, da ne bom
imela samo enega otroka.
Danes gledam vrstnike brez
otrok in si mislim, da je bolje, da imam štiri in mi malo
kravžljajo živce, kot pa da
sem sama. Otroci ti osmislijo življenje. Saj je naporno, ampak vsaj veš, da imaš
nekoga za sabo, da te doma
nekdo čaka, da moraš zanj
poskrbeti. Nič mi ni žal, da je
tako, kot je. Je pa res, da sem
bila zelo mlada, ko so se rodili. Trojčke sem rodila pri 24
letih. Imela sem več energije.

Andreja Megušar je mati trojčkov Davida Jana, Marije Zale in Marcela Leona ter starejšega
sina Jakoba Andreja, ki je bil ob našem obisku odsoten. / Foto: Gorazd Kavčič

Barbara Rakovec in Janez Primožič z njunimi trojčki Tio, Tajšo in Tianom ter starejšo hčerko
Tajo / Foto: Gorazd Kavčič
Ne vem, če bi bila sedaj, pri
33 letih, še zmožna stvari peljati s takim tempom kot takrat,« razmišlja Barbara.
Andreja Megušar je mati
14-letnega Jakoba Andreja in sedemletnih trojčkov
Marcela Leona, Marije Zale
in Davida Jana. »Oba z možem Andrejem sva se vseh
otrok strašno veselila. Še danes materinstvo jemljem z
veliko hvaležnostjo, kot dar
in poslanstvo, ne bi ga zamenjala za nič na svetu. To mi
izpolnjuje življenje in me osrečuje,« je poudarila Andreja, ki je – tako kot druge matere – tudi sama kmalu občutila, da materinstvo vendarle ni enostavno, je naporno, velikokrat stresno in zelo
odgovorno. »Iz navdušenja,
ki traja nekaj časa po porodu, pridejo tudi negativni
občutki. Pomembno je tudi,
kako mož opravlja svojo očetovsko vlogo. Andrej odlično
opravlja svoje poslanstvo. Ob
njem sem kot žena in mami
potrjena. Je pa dejstvo, da
sva v starševstvo šla pripravljena, pričakovala sva stiske
in občutek imam, da sva jih
znala obrniti v prid,« ugotavlja Andreja.
Kljub pripravam sta sicer
kmalu spoznala, da bo skrb
za tri otroke zahtevnejša, kot
sta pričakovala. »Mislila sva,
da se bodo zbujali istočasno,
a je kmalu imel vsak svoj ritem: eden je zvečer hitro zaspal, drugi se je zelo zgodaj
zbujal. Ponoči sva se z možem s stekleničkami srečevala na hodniku. Vse je bilo
treba narediti hitro. Bilo je
naporno, kar je logično,« se
spominja Andreja.
Lansko jesen so Megušarjevi trojčki prestopili šolski

prag. »Odkar so šli v prvi razred, se mi zdi, da smo zadihali. Postali so samostojni, zavedajo se svojih dolžnosti. So zdravi, za kar sem
še posebno hvaležna. Zdi se
mi, da je vsako leto lažje, dokler ne bodo prišli novi izzivi v
najstništvu,« meni Andreja.

Med korono so zaživeli
Obdobje epidemije in čas
šolanja na daljavo so preživeli precej umirjeno. Andreja je
ob službi v škofjeloški občinski upravi vpeta še v številne
druge dejavnosti in projekte,
ki pa so z epidemijo zastali.
Tako so v družini imeli še več
priložnosti, da se medsebojno povežejo, začutijo drug
drugega. »Mi smo s korono
zaživeli,« nam je zaupala.
Med epidemijo je delala deloma od doma, nekajkrat tedensko pa se je odpravila tudi
v pisarno, kar ji je, priznava,
včasih ustrezalo, saj je zamenjala okolje in se vsaj za nekaj ur odtrgala od vsakodnevne rutine. »Šolanje od doma
smo obdelali, bilo je sicer naporno, ker je bilo treba z vsakim delati individualno. K
sreči je najstarejši Jakob Andrej tudi pri učenju zelo samostojen. Se je pa v času epidemije pokazalo, da imamo v
normalnih razmerah v prostem času preveč balasta in
popoldanskih dejavnosti, ki
pri toliko starih otrocih, kot
so naši trojčki, niso potrebne. Bolj je pomembno, da
ima otrok mamo, očeta, čustveno varen dom, da so odnosi iskreni, s čimer bo pridobil vse izkušnje in popotnico za življenje.«
Zakonca Megušar si želita, da bi njuni otroci v zavetju

varnega doma odkrili, začutili svoje poslanstvo. Ko je
nedavno beseda nanesla na
to, kaj koga veseli, je Marija
Zala naznanila, da bo njen
poklic – mami. »In se sprašujem, kako ji ohraniti veselje do materinstva tudi skozi najstništvo in študentska
leta, da bo pogumno in z veseljem sprejela svojo starševsko vlogo,« je dejala Andreja. Ob tem je opozorila še na
izjemno vlogo očeta v družini. Kot je poudarila, mati
brez podpore moža zelo težko opravlja svoje poslanstvo.
Pri Megušarjevih tako ne
praznujejo le materinskega
dne, pač pa tudi praznik očetovstva na god sv. Jožefa (19.
marec), v vmesnem času pa
imajo teden družine.

Otroci morajo imeti dom
Zaradi številnih opravil je
Andreja letos prešla na polovični delovni čas. »Zelo sem
vesela, da imava to možnost.
Z možem sva se zavestno odločila za to pot, ker je on precej odsoten zaradi dela. Otroci morajo imeti dom. Sem
se pa odločila, da dodatne štiri ure časa, ki ga pridobim s
tem, namenim otrokom in ga
ne zapravljam za kaj drugega. Vsakemu, ki ima to možnost, to zelo priporočam, vsaj
prva leta. Če jaz dobro delujem, bodo tudi otroci začutili varnost, v nasprotnem primeru pa stvari ne tečejo v pravo smer. Veliko mi pomeni,
da imamo skupaj družinsko
kosilo, da lahko grem po otroke v šolo. Škoda je, da bi jih
vključevala v številne prostočasne dejavnosti, zato ker ne
bi imela časa biti z njimi,« je
dejala.
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Poklon ustvarjalkam
iz Zasipa
Ob dnevu žena so v Kulturno umetniškem društvu (KUD) Zasip Bled izdali knjigo Katarine –
Ko spomini oživijo, ki so jo posvetili vsem veziljam iz tamkajšnjega krožka in je namenjena ohranjanju
kulturne dediščine s tega območja.
Mateja Rant
Monografija Katarine – Ko
spomini oživijo je izšla v štiristo izvodih in so jo ob dnevu žena namenili kot poklon
vsem veziljam, njihovim sorodnikom in krajanom Zasipa. »Z njo smo želeli osvežiti spomine na 254 obiskanih
razstav po Sloveniji in zunaj
nje ter na 68 samostojnih
razstav, ki so bile vse izredno bogate z različnimi ročnimi izdelki v raznolikih tehnikah, ki jih v knjigi tudi opisujemo,« je pojasnila Dragica
M. Sternad Kenda, ki je knjigo pripravila skupaj z Jerco
Legan Cvikl in vodjo krožka vezilj Miro Zupan. Poleg
predstavitve krožka in vsake
posamezne članice so opisale tudi zgodovino vezenja,
vse skupaj pa obogatile s številnimi fotografijami ustvarjalk in njihovih izdelkov. S

knjigo so tako po prepričanju Dragice M. Sternad Kenda prispevale k temu, da ne bi
pozabili na vse milijone vbodov in številnih ur, ki so jih
presedele ob ustvarjanju.
Avtorice knjige so se na ta
način zahvalile veziljam Katarinam za njihov dolgoletni
trud in obenem mlajšim generacijam prenesle sporočilo, kako zelo pomembni sta
zgodovina in kulturna dediščina ter prizadevanja vezilj,
da ohranjajo tradicijo naših babic in prababic. »Vezilje predstavljamo od blizu, s
kratkimi zapisi o njih in najlepšimi deli, na katera so upravičeno ponosne.« Po besedah Dragice M. Sternad Kenda je vsaka članica prispevala
delček sebe in svojega ustvarjanja. Tako so skupaj »izvezle« publikacijo, s katero
so jih želeli nagraditi za desetletja njihove ustvarjalnosti

in druženj ter podarjena čudovita ročna dela. »Obenem
pa smo s tem želeli ponesti
vsaj delček njihove vznesenosti tudi med mlajše rodove.« Naslovnico krasi fotografija izvezene blazine, ki
je delo Dragice Valant in za
katero je prejela najvišje priznanje na mednarodnem veziljskem festivalu v Velenju,
hrbtno stran pa fotografija
blazine s cerkvico sv. Katarine, ki jo je izvezla vodja krožka Mira Zupan in po kateri je
krožek dobil ime.
Krožek vezilj Katarine so
ena od sekcij 130-članskega
Kulturno-umetniškega društva Zasip Bled, ki je
v preteklem letu praznoval
95-letnico delovanja. Ustanovili so ga pred 18 leti, ko se
je današnja vodja krožka upokojila. »Pred tem so posameznice znanje črpale pri svojih
mamah, babicah in drugih

društvih,« je razložila Dragica M. Sternad Kenda in dodala, da ta čas v okviru krožka skupaj ustvarja 13 članic,
na začetku pa jih je bilo 15.
»Najmlajša članica šteje 45
let, najstarejša devetdeset in
so različnih poklicev – od prodajalke, kuharice in gospodinje do diplomirane ekonomistke.« Pred epidemijo so
se ob sredah in petkih redno
srečevale v Domu kulture v
Zasipu ter si izmenjevale izkušnje, popravljale napake,
se učile novih veščin in vzorcev. »Katarine črpajo navdih
druga od druge ter iz tujih in
domačih revij.« Ponosne so
na vrsto svojih izdelkov, kot
so na primer zasipška olimpijska zastava, plašč dedka
Mraza, številni prti za domača in tuja društva ter cerkve, pa
tudi na številne prte in prtiče,
ki so jih razstavljale in zanje
žele nagrade. Vse najstarejše

Vodja krožka vezilj Katarin Mira Zupan in predsednica KUD
Zasip Bled Dragica M. Sternad Kenda / Foto: arhiv društva
članice so ob 95-letnici delovanja društva prejele najvišja
Maroltova priznanja in zlate
značke Javnega sklada za kulturne dejavnosti za ohranjanje kulturne dediščine. »Kaj
so ali še bodo ustvarile v času
korone, ko se fizično niso

družile, bomo verjetno videli na prvi naši razstavi, ki jo
načrtujemo konec aprila skupaj s slikarjem Cirilom Kraigherjem, če bodo to dopuščale epidemiološke razmere,« je namignila Dragica M.
Sternad Kenda.

Piše terapevtske pravljice
Deni Kragelj iz Smlednika je avtorica terapevtskih pravljic za otroke, ki so izšle v dveh zbirkah, pred izidom je že tretja. Po njih je vse večje povpraševanje
tudi na tujem trgu.
Maja Bertoncelj
Deni Kragelj je Slovenka
hrvaških korenin, ki z družino živi v Smledniku. V Slovenijo je z Reke prišla študirat in tukaj ostala. Znana
je tudi kot avtorica terapevtskih pravljic, ki jih starši otrokom berejo ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Izšle
so v dveh zbirkah: Življenje
v gozdu in Življenje v morju. Prevedeni sta v angleški
in nemški jezik. Nastaja že
tretja v zbirki Življenje, in sicer Življenje v hribih.
»Terapevtske
pravljice
nam omogočajo uvid v otrokovo počutje in dojemanje.
Njegove stiske obravnavajo
resno in ponujajo konkretne rešitve. Otroku pomagajo poimenovati in (raz)ločiti občutke in čustva. Kakovostna pravljica ne zatiska
oči pred realnimi situacijami. Otroka opolnomoči in
mu da vedeti, da je sposoben, da zmore, da ni edini
z neko težavo in da v njej ni
sam. Tako nam kot tudi otroku predstavlja varen kotiček.

Deni Kragelj in njene terapevtske pravljice, ki so izšle v dveh zbirkah: Življenje v gozdu in
Življenje v morju. Ni le pisateljica, je tudi mama, socialna pedagoginja, plesalka, vaditeljica
skupinskih vadb, inštruktorica pilatesa ... / Foto: osebni arhiv
Zavedamo se, da bo konec
srečen in da rešitev vedno
obstaja,« pravi Deni Kragelj.
Po izobrazbi je socialna pedagoginja. Delo z otroki, še
najbolj pa s tistimi, ki jih pestijo vedenjske težave, je bilo
vedno njena strast. Prepotrebne izkušnje s tega področja je nabirala že v času

študija, po njem pa se je zaposlila kot pedagog v CUDV
Draga. Dela v dislocirani
enoti v Šiški. Glede na njeno poklicno pot ni naključje, da je začela pisati terapevtske pravljice, čeravno je
bila povod za to njena hčerka. »Ona je najbolj zaslužna za to. Je kar trd oreh za

vzgojo, trmasta rdečelaska,
za katero so že v porodnišnici rekli, da bo ognjena deklica. Skozi pravljico sva se najlažje povezali. Na ta način je
spoznavala sebe in svoja dejanja. Vsakemu je lažje slišati kritiko, če je predstavljena
skozi primer nekoga drugega,« je pojasnila Kragljeva in

dodala, da je že vedno iskala pot do otrok, z njimi vzpostaviti stik in graditi odnos.
»Kot mama sina in hčerke,
pedagoginja in dolgoletna
animatorka sem ustvarjala
gradivo, ki pomaga pristopiti k otrokom in predelati njihov vsakdan. Pri vstopu v domišljijski svet zgodb so mi
zelo pomagale številne animacije otrok, ki sem jih kot
koordinatorka dogodkov izvajala po vsej Sloveniji. Želim spoznati otroka, vstopiti v njegov svet in mu ga pričarati. Velik učinek in napredek sem opazila pri pripovedovanju pravljic, ki podarijo
občutek bližine.«
Svojima otrokoma veliko
bere. »Branje je naša vsakodnevna rutina. Zelo me veseli, da se ljudje nasploh čedalje bolj zavedajo pomena branja,« poudarja. Njena prva knjiga pravljic z naslovom Življenje v gozdu je
izšla za miklavževo leta 2018
v samozaložbi v nakladi tisoč izvodov in bila razprodana v pol leta, druga z naslovom Življenje v morju pa

leta 2019. Nastaja že tretja z
naslovom Življenje v hribih.
Obe zbirki poleg ilustriranih
zgodbic vsebujeta tudi pobarvanke in zvočne pravljice, prevedeni sta v angleščino in nemščino, pripravljen
je že tudi poljski, italijanski in španski prevod. Pripravljajo terapevtske pravljice v znakovnem jeziku, ki
se bodo predvajale tudi na
televiziji. »Po obeh knjigah
je čedalje večje povpraševanje tudi v tujini. V ponudbi sta na Amazonu, česar si
nikdar ne bi mislila. Slovenska, angleška in nemška verzija so tudi v elektronski izdaji. Moje pravljice predvajajo na televiziji, na spletu …
Vse pobarvanke, ki so narejene po ilustracijah iz obeh
knjig, so brezplačno na voljo
na moji spletni strani. Želim si, da bi pravljice prišle
do čim večjega števila otrok,
zato je cilj tujina in zato so
tudi cenovno dostopne,« je
še povedala.
Pri tretji knjigi se še ne bo
ustavila. Rada bi jih izdala
pet v zbirki Življenje v …
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Anton Tomažič, glas
kristjanov v SDZ
Tomažič je v SDZ videl priložnost, da se tudi slovenski kristjani vključijo v politično odločanje, v
trenju med levim vodstvom in desnim članstvom pa se je zavzemal za demokratični pluralizem.
Igor Podbrežnik
Anton Tomažič (roj. 1950),
doma z Vira pri Domžalah,
je pravnik, informatik, inovativni podjetnik, osamosvojitelj, publicist, svetovni
popotnik, krščanskodemokratsko usmerjen državljan,
aktiven in vseprisoten na
družabnih omrežjih.
Tomažič pogosto poudarja, da je po 45-letni diktaturi
v Sloveniji obstajala le ena –
levičarska elita. »Redki desno usmerjeni intelektualci
s(m)o bili popolnoma zdesetkani in praktično brez
možnosti javnega nastopanja. /…/ Kdor se je s prepovedanimi idejami izpostavljal v domovini, je pristal v
zaporu ali pa je vsaj imel velike probleme na delovnem
mestu in v družbenem okolju enoumja … Tako se seveda tudi niso mogli razviti
mnenjski voditelji (desnice)
in tako s(m)o posamični razumniki bili pretežno v anonimnosti …«
Za mladega človeka s solidnimi talenti in voljo do dela
in življenja je bilo v takšni
družbi zelo težko živeti, če
se ni uklonil in pridružil levičarski eliti, se spominja
Tomažič. Praktično so imeli

Anton Tomažič, 1992 / Foto: Nace Bizilj, fototeka Muzeja novejše zgodovine Slovenije
določene meje, do kod lahko
sega njihova kariera. »Zato
ne moremo (niti ne smemo)
obsojati nikogar, ki se je nekoliko uklonil (beri: vstopil v
ZK), da bi sploh lahko uresničil svoje življenjske potenciale«, opozarja Tomažič.
Aretacija Janeza Janše in
vse, kar je ta povzročila v slovenski družbi, je imelo na
Tomažiča velik vpliv. Morda še toliko bolj, saj je Janšo
osebno poznal. Prav na dan
aretacije je imel Tomažič z
njim dogovorjen poslovni

sestanek v Mikro Adi. »Nisem slutil, da sem priča zgodovinskim dogodkom, vendar sem se takoj aktivno
vključil.« Po svojih močeh je
pomagal Odboru za varstvo
človekovih pravic, ki je bil
ustanovljen v času aretacije
četverice.
V Novi reviji št. 77/1988
je objavil članek, v katerem
je predlagal »takojšnjo ustanovitev (do tedaj še protizakonite, vendar po mojem
mnenju popolnoma legitimne) politične stranke,

Slovenska demokratična
zveza«. Tomažič se je tako
znašel med prvopristopniki v SDZ (Slovenska demokratična zveza). Na ustanovi kongres SDZ je prišel kot
»osamljen desničarski razumnik, opogumljen z gibanjem slovenske pomladi preteklega leta«. Ker se
je počutil popolnoma anonimen, se je kar sam predlagal za izvolitev v vodstvo
SDZ, kar je takole utemeljil:
»Pripadam sloju, ki je bil
dolga desetletja popolnoma

odrezan od politike: slovenskim kristjanom … Ker pa
vem, da je tudi med vami
veliko slovenskih kristjanov, pričakujem, da bomo
v tej naši novi stranki imeli možnost uveljavljati svoje
interese in stališča. Če me
boste izvolili v Svet stranke,
vas bom tam z veseljem zastopal …«
Tomažič je v SDZ videl realno priložnost, »da se tudi
kristjani vključijo v politično odločanje, v trenju med
'levim vodstvom in desnim
članstvom' pa se zavzemal
za demokratični pluralizem«. Spominja se, da je že
od samega začetka v SDZ obstajalo precejšnje nasprotje glede političnih stališč ter
vrednot – med vodstvom in
večino članstva.
»Večina vodstva (predvsem pod vplivom predsednika Rupla) je bila pretežno levičarsko usmerjena in
delno celo pripravljena igrati vlogo nekakšne 'dvorne
opozicije' silam prejšnjega
sistema … Skratka zaščitili
naj bi nosilce prejšnjega sistema ter Sloveniji zagotovili
nadaljnjo pretežno levo provenienco.«
Zato ne preseneča, da je
Tomažič napisal pismo članu vodstva dr. Francetu Bučarju. Opozoril ga je, da »ne
bi bilo dobro preveč deliti
novih političnih sil in sem
videl prostor za nas desničarje (in krščanske demokrate) tudi v SDZ«. Neuspelo iniciativo pa je Tomažič
takole komentiral:
»Če bi moja pobuda uspela, bi lahko SDZ /…/ samostojno krenila v smer klasične evropske desnosredinske
stranke … Za ustanavljanje

SKD potem niti ne bi bilo
kakšne posebne potrebe ...«
Tomažič je kot Demosov
poslanec prevzel vodenje zakonodajnopravne komisije,
vneto pa je delal tudi v domžalski občini. Posvečal se je
vprašanjem sprave, medvojnih in povojnih pobojev, denacionalizacije in volilne zakonodaje.
»Če nam ne bi že decembra 1991 zminirali koalicije Demos, nekaj mesecev
pozneje pa pomagali vreči tudi osamosvojitvene Peterletove vlade, bi omogočili
veliko hitrejšo in uspešnejšo tranzicijo,« je prepričan
Tomažič.
Do usodnih premikov je
prišlo tudi v SDZ, kjer je
vodstvo »v svojih javnih stališčih izražalo avtentično voljo večine članstva le glede
nacionalnega vprašanja, ne
pa tudi negativnega odnosa
do komunizma in njegovih
nosilcev ter naslednikov«.
Pogosto je prihajalo do vse
večjih trenj in napetosti med
vodstvom in večino članstva, ki je na tretjem kongresu SDZ vodstvu izreklo nezaupnico ter preprečilo zasuk stranke v levo. Takrat je
največjo napako naredil Janez Janša, »ki zaradi velikega števila prijateljev med odhajajočimi 'demokrati' ni
mogel ostati med Narodnimi demokrati … Levica ne bi
zmagala na volitvah 1992,
saj bi bila močnejša desna
koalicija«.
Anton Tomažič, ki se je
demokratičnemu gibanju
pridružil iz ljubezni do domovine, je po volitvah leta
1992 zapustil politiko in se
v celoti in z izjemnim uspehom posvetil podjetništvu.

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Joža Čop, vzor gorskih reševalcev
Peter Colnar

Vodilni slovenski alpinist, gorski reševalec in začetnik zimskega alpinizma
Joža Čop se je rodil na Jesenicah 27. marca 1893. V jeseniški valjarni je delal 46 let.
Ob tem je postal vodilni slovenski alpinist. Kot član alpinističnega kluba Skala je
največ plezal v tako imenovani zlati navezi s Potočnikom in Tominškom. Preplezal je večino pomembnejših
sten v naših gorah. Med njegove prvenstvene vzpone v
Julijskih Alpah, ki jih je okoli trideset (med drugimi v Jalovcu, Mali Mojstrovki, Kukovi špici, Rigljici, Škrlatici), sodi tudi Osrednji (zdaj
Čopov) steber v severni steni
Triglava. Nastopil je v filmih
V kraljestvu Zlatoroga in Triglavske strmine. Leta 1970 je
prejel Bloudkovo nagrado.
Rodil se je kot sedmi v družini z dvanajstimi otroki.

Kasneje je rad poudaril, da
sta on in Slovensko planinsko društvo, ustanovljeno
27. februarja 1893, enake
starosti. S 14 leti se je zaposlil v jeseniški železarni takratne Kranjske industrijske družbe, kjer je delal v žični valjarni 46 let – tudi po 16
ur na dan. Pri 17 letih je začel nositi hrano na planino
Belščica, kjer je bila njegova
sestra oskrbnica koče. Tedaj
je prvič začutil lepoto in moč
gora. Najprej je hodil po Karavankah, na Golico in Stol.
Plezati je začel leta 1921,
ko sta z Janezom Kvedrom
v Vratih po naključju srečala Klementa Juga in Lojzeta
Volkarja. Naslednje leto so
skupaj preplezali Severno
triglavsko steno po Slovenski smeri. Leta 1927 je začel
plezati skupaj z Miho Potočnikom in Stankom Tominškom, skupaj so bili kasneje

znani kot zlata naveza. Vedno je plezal prvi v navezi, saj
se je kot drugi zelo slabo počutil.
V nekaj letih se je razvil v enega vodilnih alpinistov in gorskih reševalcev.
Bil je med prvimi, ki so po
prvi svetovni vojni začeli opravljati zimske pristope na
naše gore. Bil je član Turistovega kluba Skala, dolgoletni odbornik ter v letih 1938
do 1940 tudi predsednik jeseniške podružnice Turistovega kluba Skala. Kasneje
je bil odbornik jeseniškega
planinskega društva in postaje GRS. Po letu 1955 sta z
ženo Mojco urejala Šlajmerjev dom v Vratih.
V slovenskih stenah je
preplezal nešteto težkih
smeri, od tega okrog trideset prvenstvenih. Skoraj
vsako leto od 1927 do 1940
je preplezal najmanj eno

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
 	Franja Tavčar, žena ljubljanskega župana, je 24. 3.
1918 na velikem deklaracijskem shodu v Ljubljani
slovesno izročila predsedniku Jugoslovanskega
kluba Antonu Korošcu dvesto tisoč podpisov žena
in deklet za majniško deklaracijo.
 	V Tržiču se je 25. 3. 1825 rodil slikar Frančišek Globočnik. Izdelal je več oltarnih in bandernih slik,
fresk ter portretov. V letih 1865–1889 je poučeval
slikanje na ljubljanski gimnaziji.
 	V Povljah pri Kranju se je 28. 3. 1861 rodil duhovnik, zgodovinar in pisatelj Franc Perne. V letih
1894–1895 je bil profesor verouka na gimnaziji v
Kranju.
prvenstveno smer. Plezal je
večinoma v Julijcih pa tudi v
Zahodnih Alpah, Durmitorju in albanskih gorah, najraje pa v Severni triglavski steni (več kot tristokrat). Dne
26. junija 1945 je v skrbi, da
ga kdo ne bi prehitel, s Pavlo Jesih preplezal osrednji

steber v Severni triglavski
steni, ki se še danes imenuje
po njem. Tako je bil preplezan »zadnji problem« Severne triglavske stene. Ta dan je
postal spomenik slovenskega alpinizma. Joža Čop je bil
prvi prejemnik Bloudkove
nagrade.
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Razgledi

Pedofili
Gorazd Stariha

spolnost
in nasilje

Da so posiljevalca vsaj za
silo kaznovali, so ga morali
dejansko zalotiti tako tekoč
s krvavimi rokami. Oziroma
kot bomo videli v zadnjem
izrazito pedofilskem primeru, s krvavim posiljevalskim
»orodjem«.
Jurij Bajc, gostač na Uncu,
je prijavil, da je Franc Možina, po domače Ferkot, 6.
decembra 1847 posilil njegovo enajstletno hčer Katarino. Ko je prišel z dela domov, je našel Možino v svojem stanovanju, sedel je na
stolu. Na njegovo vprašanje,

kaj počne v njegovem stanovanju in kako je prišel tja, ga
je Možina pograbil in vrgel
po tleh ter mu pri tem strgal
suknjič. Bajc mu je ušel in
stekel po vojake v stražarnico na Uncu. Dva sta odhitela
z njim nazaj, kjer je Možina
enemu strgal bajonet s puške in udaril z njim po tleh,
da se je razletel. S težavo so
ga ukrotili in prijeli.
Strašen je bil pogled na
hčer, ki je imela spodnje krilo in stegna povsem krvava,
iz nožnice ji je kapljala kri,
obraz je imela razpraskan.
Katarina je bila rojena 24.
aprila 1837, na dan posilstva
je bila stara deset let sedem
mesecev in dvanajst dni.
Katarina je na sodišču
povedala, da je bila tistega
dne sama doma, v kuhinji
pri ognjišču. Pri njej je bila
tudi hčerka drugega gostača, Mica, s svojim mesec
dni starim otrokom. Katarina je skozi okno zagledala,
da se hiši približuje Možina, popolnoma pijan. Pred
hišo je padel, se povaljal v
blatu, nato pa vstopil v kuhinjo in zahteval, da se Mica
usede k njemu. Tega ni hotela, zato jo je potegnil za
srajco k sebi, vendar se mu
je iztrgala, zbežala v svojo
sobo in se zaprla. Skušal je
odpreti vrata, pa jih ni mogel. Katarina se je medtem
tudi zatekla v svojo sobo,
vendar ni mogla zapreti
vrat, ker je bila ključavnica

Vaš razgled

narejena tako, da se ni mogla zakleniti od znotraj. Možina je prišel za njo v sobo,
jo zgrabil za roko, brez besed vrgel na tla, odpel hlače, se ulegel nanjo, ji z eno
roko zaprl usta, z drugo ji
razkrečil noge in ji nekaj
vtaknil mednju. To »nekaj« je občutila kot toplo, ni
pa videla, kaj je, ker je ležal
na njej. To stvar je tlačil vanjo (»je nota tlazhov«) skoraj cele pol ure, ni se mogla
premakniti in zelo jo je bolelo, tudi dihala je težko, ker
jo je držal za usta.
V tem času, ko je Možina
ležal na njej, je prišla Mica
iz svoje sobe in ga začela
zmerjati. Možina je vstal,
nagnal Mico in zaprl vrata
v sobo Katarine, ki je medtem skočila pokonci in videla njegove razpete hlače in
spodnje hlače, srajco dvignjeno in njegov štrleči »klinz« (ki je bil očitno tista »topla stvar«). Pogledala je tudi
sebi med nogi, videla, da ji
po stegnih teče kri, in je zajokala. Ko je zaprl vrata, jo je
ponovno pograbil, vrgel po
tleh ter nadaljeval s posiljevanjem. Pri tem tiščal s svojim udom (»klinz«) globlje, kot ko je prvič legel nanjo (»je bel globoku is sojem
klinzam menzov«). Čutila je
neprestano mešanje v svoji
nožnici, dokler se ni nekoliko umiril, vstal z nje, ona pa
je takoj stekla stran, po očeta, ki je že prihajal po cesti.

Vsako leto 22. marca zaznamujemo svetovni dan voda. Letos je bil namenjen ozaveščanju
o pomenu te dobrine, ki predstavlja enega osnovnih pogojev in virov življenja na našem
planetu. Kakovostna voda omogoča zdrave in uravnotežene ekosisteme. Naša skrb mora
biti zato namenjena ohranjanju vseh njenih oblik in njene kakovosti pa tudi ravnanju z
odpadnimi vodami – tako v naših turističnih biserih kot tudi drugod. S. L. / Foto: Alenka Brun

V nekaterih slovenskih regijah so – na zadovoljstvo mnogih – nedavno svoja vrata že odprli
gostinski lokali oziroma njihove terase. Gorenjske še ni med njimi, glede na v zadnjih dneh
ne preveč obetavno epidemiološko sliko pa se dan odprtja za zdaj še zamika v negotovo
prihodnost. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Praprotnik, od praproti
do Praproš, 2. del
Tino Mamić
V zgodovini pa imamo
tudi znamenito rodbino
Praprotnik s koreninami v
Praprošah pri Brezjah. Učitelj, pesnik in pisatelj Andrej Praprotnik (1827–1895)
iz Podbrezij je najprej, pri
enajstih letih, obesil šolo
na klin. Zamerila se mu je
nemščina in – učenje na pamet. Kak fantič bo ob tem

seveda zlobno pripomnil,
da se od leta 1838 do danes
v šoli ni veliko spremenilo
… Andrej pa je tri leta kasneje nadaljeval šolo, tudi z
učenjem na pamet, in postal učitelj. Do učencev je bil
prijazen, ustanovil je revijo
Učiteljski tovariš, aktiven je
bil v narodnem gibanju. Napisal je Praprotnikov mali
šolski besednjak slovenskega in nemškega jezika.

Njegov pranečak je bil
znani ljubljanski bankir in
podjetnik Avgust Praprotnik (1891–1942). Pred drugo vojno je bil eden najbogatejših Slovencev, ustanovitelj gledališča v Ljubljani
(1917), ki je vodil Zvezo industrijskih korporacij v Beogradu. Leta 1942 so ga likvidirali pripadniki Osvobodilne fronte. Decembra 1945
mu je, tri leta pokojnemu,

Štefan Praprotnik v krstni knjigi leta 1663. Njegovemu rodu sledimo dokumentirano do
današnjih dni. Knjiga je v ljubljanskem nadškofijskem arhivu (K 1659–1670 Polhov Gradec,
zv. 7, str. 130).

Danes so vpisi davčnih obveznikov v računskih knjigah precej različni od nekdanjih.
Kaligrafski vpis davčnega obveznika Primoža Praprotnika izpred dobrih 430 let v urbarju za
Polhov Gradec, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani (SI AS 1074/138, D45666).
nova oblast zaplenila premoženje. Ta absurdna sodna odločba je bila razveljavljena šele leta 2017.
Rod tega znanega dvojca
izvira iz vikariata Podbrezje,
kjer je leta 1754 živelo kakih
osemdeset Praprotnikov.
Najstarejši, 90-letni Andrej
Praprotnik, je imel družino
v Zvirčah.
V takratnem popisu prebivalstva, ki ga je transkribiral (prepisal in razvozlal)
arhivist Tone Krampač in je
izšel v zajetni knjigi Gorenjske družine v 18. stoletju,
najdemo odgovor o nastanku priimka tega gnezda. V
vasi Praproše (in pago Prapratshe) pod gospostvom Radovljica so bile takrat tri

hiše, v katerih je bil priimek Praprotnik (Prapratnigk). To je jasen znak, da so
prebivalci okoliških vasi vaščanom Praproš nadeli priimek Praprotnik. Vas je omenjena prvič leta 1486, obstajala pa je že prej. Prav v tistem času pa je nastal tudi
priimek. V Praprošah je bil
okoli leta 1695 rojen Matevž
Praprotnik, daljni prednik
Andreja in Avgusta. Prvo
omembo Praprotnika v župniji najdemo 4. novembra
1650, ko se je Matevžu Praprotniku rodil sin Andrej.
Drugo veliko gnezdo priimka so Praproče pri Polhovem Gradcu. Tam priimka že okoli leta 1800 ni več.
Ga pa najdemo v najstarejši

ohranjeni matični knjigi
v bližnji vasi Polhograjska
Gora pri Sv. Lovrencu. Tam
sta si sredi 17. stoletja ustvarila družino Marko Praprotnik in Helena. Njunemu rodu lahko sledimo skozi ducat generacij vse do današnjih dni. Priimek je tam
nastal okoli leta 1450, žal pa
za to nimamo tako starih pisnih dokazov.
Ena najstarejših omemb
priimka Praprotnik je tudi
eden najlepših zapisov. V
urbarju za Polhov Gradec
najdemo leta 1589 umetelni vpis: Primos Praprotnik.
Ime kaže na nedvomno slovensko ime Primož, ki ni
samo latinski prevod – Primus. (Konec)
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HUMOR, HOROSKOP
Lahko se udeležite tečaja vedeževanja.
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v
višini 10 odstotkov. Za več informacij čim prej pokličite
Tanjo na tel. št.: 040 514 975.

HOROSKOP
TANJA
Oven (21. 3.–21. 4.)
Vaše razpoloženje bo na višku in tako bo tudi vaše počutje. Pozitivno energijo boste izžarevali, kjerkoli se boste
pojavili, in v vaši družbi bo veselo in zanimivo. Svet je lep,
če smo lepi tudi mi. In tega se boste zavedali in uživali.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Vedno ne more iti vse po načrtu. Ne bo šlo drugače, kot da
boste določene stvari prestavili na kasneje. Brez skrbi, na
koncu se bo vse odvilo tako, kot se mora, in vseeno boste
dosegli svoj cilj, le po drugi, daljši poti.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Nekateri prijatelji odhajajo, včasih brez posebnega razloga, tako se pač zgodi, saj so dokončali zgodbo, ki je bila
povezana z vami. In spet po drugi strani prihajajo novi
ljudje v vaše življenje. Morda so ti novi pomembnejši za
vašo prihodnost.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Bolj kot navadno vas bodo potrebovali v domačem okolju,
saj ne bodo zmogli brez vaše prisotnosti in pomoči. Nič
od tega vam ne bo težko, ampak boste radi pomagali. Na
delovnem področju boste malo izpregli, a nič hudega.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Svet se vrti in vi se boste vrteli z njim. Vsak dan vam bo
prinesel kaj novega in v vseh pogledih boste naredili vse,
kar bo v vaši moči. Slabe volje ne bo, saj to ne bo na vašem
urniku. Ob koncu tedna pa si boste vzeli čas samo zase.

Devica (24. 8.–23. 9.)
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Dve kravi se sprehajata in ena zamuka: »Muuuuuu!«
Druga pa: »Ah, z jezika si mi vzela.«
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Obstajajo ljudje, ki verjamejo v prejšnja življenja, in tisti, ki
ne. Ampak vam bo pomemben samo ta trenutek in morda takoj naslednji. Zadeve boste vzeli v svoje roke in po
dolgem času se bo začelo vse obračati tako, kot si želite.
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Marjan razlaga: »Sploh se ne bojim korone. Imam toliko
kredita, da bi me iz banke prišli oživljat.«
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Ne boste se več spraševali, kaj vse ste naredili narobe, ampak
kaj vse bi lahko spremenili. Za mnenja drugih vam tokrat ne
bo nič mar, poslušali boste samo svoj notranji glas. Na koncu vas bo spoznanje proti pričakovanju presenetilo.

V srednjem veku sodnik obdolženca obsodi na grmado.
Na koncu ga vpraša: »Imaš še 15 minut, potem pa te bomo
zažgali na grmadi. Kakšna je tvoja poslednja želja?«
»Pokličite gasilce,« je iznajdljiv obsojeni.
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Vodnar (21. 1.–19. 2.)
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V teh dneh si boste vzeli veliko časa, ki ga boste posvetili
samo sebi, saj zadnje čase občutite, da niste to, kar bi lahko bili. Izgorelost je bolezen sodobnega časa in naredili
boste vse za dobro počutje. Čakajo vas lepe in pozitivne
spremembe.

Policijska patrulja ustavi šoferja, ki je prav počasi vijugal
po cesti.
»Kako ste le mogli takole pijani sesti za volan?«
»Kako? Prijatelji so mi pomagali.«
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Kozorog (22. 12.–20. 1.)

Pomoč je imel
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Iskali boste izgovore za slabo voljo, a čeprav se boste še
toliko trudili, jih ne boste našli. Malo je lahko krivo vreme
in to dramatično stanje, ki ga občutimo vsi, vse ostalo pa
je samo na vas. Če sonca ni, si ga lahko narišemo.

Marjan: »Stane, kje si se pa ti tako polomil?«
Stane: »Imel sem železniško nesrečo.«
Marjan: »Kaj pa je bilo – je iztiril vagon?«
Stane: »Ne, kje pa. V predoru sem namesto hčerke 'kušnil' očeta.«
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Strelec (23. 11.–21. 12.)

Železniška nesreča
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Zadnje čase ste se premalo posvečali čustvom in ljubezni. Brez truda ni nič. Ne morete pričakovati zlate gore, če
vi sami ne prispevate k niti drobnega kamenčka. Vzeli si
boste čas in uspešno popravili napake iz preteklosti.
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Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
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Kljub temu da nočete narediti nobenih načrtov za prihodnost, se bo vse odvijalo po vaših zamislih. Zelo boste presenečeni nad neko informacijo, ki vam bo cilj premaknila veliko bliže. In potem je samo še nekaj korakov. Veseli boste.

Tone vstopi na avtobus in kupi dve vozovnici.
»Kaj vam pa bosta dve vozovnici, saj ste sami?«
»Nikoli se ne ve, če eno izgubim in pride kontrolor, imam
za vsak primer še drugo.«
»Kaj pa, če izgubite še drugo vozovnico?«
»Ni problema, saj imam mesečno,« se odreže Tone.
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Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
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Spremembe se dogajajo takrat, ko jih najmanj pričakujemo. In tudi pri vas ne bo nič drugače. Ne boste mogli
verjeti, kako se bo vse skupaj obrnilo. Tako rekoč iz nič
bo nastalo vse. Vse tisto, kar tiho pričakujete, in marsikaj,
česar nikakor ne.
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NAGRADNA KRIŽANKA
MOBILNA IKONA POSTAJA
DIGITALNA IKONA
Novi Golf Variant
je sedaj
še bolj prostoren
in digitalen
kot kdajkoli prej!

Novi Golf se predstavlja. In postavlja
nova merila na področju digitalizacije
na cesti. Inteligentni asistenčni sistemi
vsako vožnjo spremenijo v udobno in
sproščeno izkušnjo.
Novi Golf ponovno zaznamuje
celo generacijo vozil. Z digitalnimi
inovacijami, dinamičnim dizajnom in
občutnim udobjem pri upravljanju.

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 270
www.avtohisavrtac.si
1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF, 2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila T-CROSS,
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas.
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do
petka, 9. aprila 2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Novi Golf – eno generacijo bolj udoben,
inteligentnejši in bolj povezan.

Iz članka Jožeta Dežmana o
Vitomirju Grosu, ki je bil objavljen v Gorenjskem glasu 15.
marca 2021 v rubriki GG Plus,
je treba najprej ugotoviti, kaj je
res in kaj ni. Torej, neresnične
so Dežmanove trditve:
– Vitomir Gros ni bil prvi predsednik Slovenske obrtniške
stranke (SOS), temveč je bil to
inž. Franc Golija.
– SOS se ni pridružila Demosu, temveč je s koalicijo Demos
tvorila zmagovito koalicijo,
ker je njenemu vstopu v Demos
nasprotovala S. H. Diklić.
– Na velikem shodu v Kranju se
ni zbralo »več tisoč« ljudi, temveč več kot pet tisoč.
– Leta 1996 Vitomir Gros ni
zaprl kranjske upravne enote,
ker da država Občini Kranj ne
plačuje dovolj velike najemnine,
temveč ker država sploh nobene
najemnine ni plačevala, in to
ne »Občini Kranj«, temveč Mestni občini Kranj.
– Ni nasprotoval ureditvi nemškega vojaškega pokopališča,
temveč je nasprotoval, da naj bi
to urejali nižji državni uradniki
in celo nemški uslužbenci namesto takrat za te stvari uradno
pristojne Mestne občine Kranj,
in da naj se to ureja na pieteten
način, ne pa da so posmrtne ostanke vozili s samokolnicami in
jih vpričo mene celo stresli. Nemško vojno grobišče (tam so pokopani pripadniki 22 narodov, tudi
Slovenci) je sedaj urejeno lepo in
pietetno, vendar brez skoraj pet
metrov visokega čez pokopališče
dominirajočega tevtonskega križa in brez nemškega granita (na
mojo zahtevo je vgrajen pohorski
granit). Po zaključku se mi je
nemški veleposlanik za sodelovanje zahvalil rekoč, da so bila
pogajanja z menoj sicer trda, a
da sem se dogovorov držal, česar
doslej v Sloveniji ni bil vajen.

– Ni na splošno zaviral vstopa
tujih trgovcev v Kranj, temveč je
nasprotoval prisiljevanju Vlade
RS, da naj bi občine tujim investitorjem brezplačno preskrbele
stavbna zemljišča. S Sparom je
celo dosegel dogovor.
– Ni res, da bi bila kakršnakoli
razlika, sploh pa ne ideološka,
med prijavo 119 podjetij družbeni pravobranilki samoupravljanja ge. Tomšič glede privatizacijskih nepravilnosti v podjetjih
in glede skoraj toliko denacionalizacijskih zahtevkov v korist celotne nekdanje občine Kranj ob
soglasju ostalih županov občin,
ki so nastale iz prvotne kranjske
občine. Državno uradništvo je
zatrjevalo, da so zahtevki upravičeni, moj naslednik pa je te
zahtevke v škodo MOK umaknil. Nihče ga ne vpraša, zakaj …
Pritlehnih insinuacij v članku
sploh ne omenjam. Glede na
zgornje ugotovitve, ki so povsem
jasne iz uradnih listin, je mogoče ugotoviti, da oznaka »lažnivi kljukec« upravičeno pripada
tistemu, ki take in podobne neresnice širi. Ni pa za nikogar
kaj prida dobra.
Dežman zelo rad analizira in
podaja mnenje o vsem in o vseh
okoli sebe. Vsakomur, ki ga nespodobno in z lažnivimi izmišljotinami secira, kaj izmišljenega pritakne. Vendar venomer
kaj takega, kar sicer sam počne
ali pa v kar ga žene kakšna njegova frustracija. Poslužuje se
celo psihiatričnih prijemov.
Sicer pa, g. Dežman, sam sem
vedno izrekel mnenje o tistem,
kar sem bil vprašan, in o tistem,
kar sem prej dobro proučil. Vi
pa ste res nekakšen politični in
celo vsesplošni vseved, čeprav ste
v preteklosti ničkolikokrat spremenili svoje mnenje in politično usmeritev. V tem ste od Vas
omenjeno S. H. Diklić debelo
prekosili. Šli ste pač tja, kjer je
koristneje. Ta trenutek k eni od
vladajočih strank, da ste zopet
lahko postali direktor muzeja,
kjer ste pred desetimi leti morali
mesto zapustiti (po moji oceni
sicer neupravičeno).

Pred nami je praktični
priročnik o vzgoji sadnih
vrst od sajenja do rodnosti
ter vzdrževanja v polni
rodnosti, da bi bilo to
obdobje čim daljše. V
knjigi je predstavljeno
gojenje vseh
tradicionalnih sadnih vrst,
ki jih poznamo v Sloveniji.
Dodanih pa je tudi kar
nekaj novejših sadnih vrst
(brusnice, goji jagode,
šmarna hrušica, šipek,
granatno jabolko, dren,
murva, asimina, rožič ...) ,
ki so prijetna popestritev
vrtov ljubiteljskih
sadjarjev.

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je
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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Mogoče ste, g. Dežman, užaljeni, ker Vam na Vašo željo nisem hotel izročiti svojega obširnega arhiva o tistih prelomnih
časih, ko ste mi rekli, da želite
pisati o kranjskem Demosu.
Moje mnenje glede tega je jasno, da o Demosu ne more pisati
nekdo, ki je bil takrat eden njegovih najostrejših nasprotnikov.
A ste me kljub temu na javni
prireditvi v Gorenjskem muzeju apostrofirali, češ da Vam
nočem dati svojega arhiva. Ker
so me k temu nagovarjali tudi
drugi, Vam podobni, sem tedaj
javno izjavil, da svojega arhiva
pač ne dam vsakemu oslu. Sapienti sat!
Vitomir Gros

Vrtički pri Tušu
Odgovor na članek Zgražanje
zaradi vrtičkov pri Tušu, ki je
bil v Gorenjskem glasu objavljen
19. marca 2021
Kranj je ena redkih mestnih
občin, ki nima določenih in
urejenih zemljišč za vrtičke. Že
pred leti je podžupan obljubil,
da bodo na občini poiskali rešitev in določili zemljišča, kjer
bodo lahko vrtički. Žal je bila
to obljuba s figo v žepu. Vrtički nastajajo povsem na podlagi
osebnih pobud.
Glede vrtičkov severno in južno
od trgovine Spar so rešitve zelo
različne. Po štiridesetih letih
obdelovanja vrtov so se jim lastniki jeseni odpovedali, ker je
zemljišče namenjeno za druge
namene. Vrtovi so bili na zasebnem zemljišču in na zemljišču,
ki je v lasti občine. Zasebnikom
so najemniki vrtov plačevali najemnino po 0,80 evra za
površinski meter. Občina kar
nekaj desetletij ni obračunavala
najemnine. Ta sredstva bi lahko
uporabili kot pomoč za ureditev površin na drugi lokaciji.
Vrtički so bili dobro obdelani, z
nekaj izjemami in ni bilo nobenih »svinjarij«, kot navajate v
članku, da se pojavljajo na vrtovih. Ljudje si želijo pridelati

nekaj zelenjave in biti malo na
svežem zraku – še posebej, ker
večina živi v blokih.
Želji po novih površinah za
vrtičke je prisluhnil lastnik
zemljišča nasproti Tuša. Vsak
od najemnikov vrtička ima
splošno pogodbo o najemu. V
pogodbi so pogoji najema in
tudi cena 0,50 evra za površinski meter. Nedaleč od te površine, kakih dvajset metrov, so
že leta vrtički. Najemniki plačujejo 0,25 evra za površinski
meter in očitno ti vrtički nikogar ne motijo. Površin, kjer so
tako ali drugače urejeni vrtički,
je kar nekaj. Dobro bi bilo, če
bi občinska uprava in svetniki
določili zemljišča, kjer bi lahko
najeli vrtiček za gojenje zelenjave in rož. To bi pomenilo večjo
kakovost življenja občanov.
Hvala, da je svetnik omenil problematiko, ni pa mu jasno, da
na kmetijskem zemljišču raste
tudi solata in zelišča, tudi da
rastline potrebujejo vodo za svojo rast, to pa mora vrtičkar, tudi
kmet, pripeljati na površino v
sodu ali cisterni. To vendar ni
»svinjarija« – ali pa je mislil,
da je svinjarija, ker je Kranj ena
redkih občin, ki nima urejenih
vrtičkov, ali je mislil na cene,
ki jih plačujejo najemniki, ali
na to, da v toliko letih ni bil glede na obljubo sprejet ustrezen
prostorski akt.
Se večina Kranjčanov res zgraža nad tem, da nekateri ljudje
želijo obdelovati vrt in si zagotoviti dobro zelenjavo, da iščejo
možnost v okviru danosti?
Za objektivnost članka je treba
slišati tudi najemnike zemljišča
za vrtičke.
Prosimo uredništvo Gorenjskega
glasa, da problematiko vrtičkov
pri Tušu povzame celovito, ne
samo enostransko. Dajte glas
tudi najemnikom vrtičkov. Tudi
najemniki si želimo, da bi bila
površina urejena tako, kot je veliko dobrih rešitev v sosednjih občinah (npr. pod Šmarno goro).
Najemniki vrtičkov
pri Tušu

V visoki gredi lahko
gojimo zelenjavo
preprosto in
udobno. S
tunelom iz folije
ali pokrovom za
toplo gredo na
najmanjši površini
tudi v jeseni in
pozimi lahko sami
nekaj pridelamo.
V knjigi so ideje za
zasaditve in nego
od preprostih
kombinacij pa
vse do zahtevnih
različic – s
15 vzorčnimi
gredami za
preproste
dodatne
posevke.

www.gorenjskiglas.si

Ali je oznaka
»lažnivi kljukec«
dobra ali slaba
opredelitev?

80 strani, mehka vezava z zavihki,
format: 214 x 172 mm
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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Butarice izdeluje
že od otroštva
Janez Kuhar
Zgornji Brnik – V Sloveniji na
cvetno nedeljo nosimo k blagoslovu butaric ali spomladanskega zelenja. Tradicija
izdelovanja butaric se je ohranila vse do danes. Včasih –
in gotovo marsikje še danes
– so fantje med seboj tekmovali, kdo bo na cvetno nedeljo k blagoslovu prinesel najlepšo in najvišjo butaro.
Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika izdeluje velikonočne butarice že od otroških let
na star način. V vsaki butarici je sedem stvari, in sicer leskove palice, beka za vezavo
palic, bršljan, pušpan, resje,

brinje in oljka, včasih pa so
nanjo navezali tudi jabolka
in pomaranče. Letos je zaradi pandemije, ki mu je prekrižala številne načrte, izdelal
le nekaj butaric in tudi raglje
za sorodnike. Posebej sta se
butaric razveselila pravnuk
Leon in pravnukinja Žana.
Z ragljami ragljajo otroci od
velikega četrtka do velike sobote opoldne, ko so cerkveni zvonovi zavezani. Sicer
pa Ivan tudi rad slika, je član
Društva likovnikov Cerklje,
dobro mu gre od rok tudi
pletenje košar. Eno je izdelal tudi za pavnukinjo Žano,
da bo nesla jedi k velikonočnemu »žegnu«.

Ivan Kropivnik pri izdelavi butaric

Na leto porabijo skoraj 660 tisoč litrov pitne vode
Tržič – Komunala Tržič upravlja deset vodovodnih sistemov
v dolžini približno 115 kilometrov in s pitno vodo oskrbuje
12.422 občanov. Na vodovodnem sistemu Žegnan studenec
v tem času dograjuje vodovod Brezovo. »Brezovo namesto
salonitnega dobiva nov, sodoben vodovod, hidrantno mrežo
in dostop do optičnega omrežja. Vodovod Brezovo v dolžini
220 metrov bo del drugega najdaljšega vodovodnega sistema
v občini, sistema Žegnan studenec, v skupni dolžini 39.338
metrov, izviri vode zanj so pod Bistriško planino s strani Brezij
pri Tržiču. Sodoben sistem je ultrafiltracijski in že desetletje
ne uporablja več klora,« je povedal tržiški župan Borut Sajovic
in dodal, da Tržičani porabijo na leto skoraj 660 tisoč litrov
pitne vode oziroma 3,79 kubičnega metra na občana mesečno.

Delo na vrtu
Dragi naročniki in bralci Gorenjskega glasa!
Pomlad je tu in z njo začetek opravil na vrtu. Zanima
nas, kako se pri vaši hiši lotite dela na vrtu, v sadovnjaku in na cvetličnih gredah. Morda poznate kakšen učinkovit trik, ki ste ga pripravljeni deliti z drugimi? Napišite, česa se spomladi lotite najprej in kakšen je vaš recept za dobre pridelke. Delite z nami svoje izkušnje in
nasvete, saj več glav več ve. Tudi če živite v stanovanju
in je vaš vrt vaš balkon ali okenska polica, nam pišite!
Prispevki bodo objavljeni v Gorenjskem glasu in nagrajeni z vrtnimi rokavicami, ki jih boste dobili po pošti.
Pišite nam na koticek@g-glas.si ali na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
Nagradna igra bo potekala od petka, 26. marca, do petka, 16. aprila 2021.
Prispevki bodo objavljeni v Kotičku za naročnike in bodo podpisani z vašim
imenom in krajem bivanja.

Slika je simbolična.

PISMA, ZANIMIVOSTI

Gorenjski glas
petek, 26. marca 2021

KAŽIPOT, MALI OGLASI
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Naročila za objavo sprejemamo po telefonu 04/201 42 00 ali osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju oz. po pošti – od ponedeljk a do četrtka do 11. ure!
Cene oglasov in ponudb v rubriki so izredno ugodne.

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
PO SPROSTITVI UKREPOV BODO V NAŠI PONUDBI LETOVA
NJA NA NASLEDNJIH DESTINACIJAH : TURISTIČNI BONI –
STRUNJAN: 16.–21. 4., 4.–9. 5., BERNARDIN: 10.–15. 4., 15.–20. 4.,
15.–20. 5., ŠMARJEŠKE: 18.–23. 4., 9.–14. 5., MORAVSKE TOPLICE:
20.–27. 5., RADENCI: 20.–27. 5., BANOVCI: 3.–8. 5., 8.–13. 5.; MORJE: DALMACIJA – DUGI OTOK: 2.–9. 7., 5.–12. 7., 9.–14. 7., 12.–22.
7., 14.–24. 7., 22.–30. 7., 30. 7.–6. 8., 14.–18. 8., 18. 8.–26. 8., 26. 8.–3.
9., LASTOVO: 19.–27. 6., 27. 6.–4. 7., 7.–14. 8.,11.–19. 9., OREBIČ: 22.
6.–29. 6., 2. 9.– 9. 9.. SPREJEMAMO PRIJAVE. www.rozmanbus.si

Med najboljšimi literarnimi glasili tudi LU*ČKA
Kranj – V okviru 34. Roševih dnevov, ki potekajo pod okriljem
Javnega sklada za kulturne dejavnosti, so razglasili tudi najboljša
šolska glasila. Komisija, ki so jo sestavljali Barbara Rigler, David
Bedrač in Miha Mohor, je v branje dobila 14 srednješolskih in
12 osnovnošolskih publikacij. Kot so ugotavljali, je produkcija osnovnošolskih izdaj precej pisana, med njimi pa nekatere
izrazito odstopajo. Med srednješolskimi publikacijami so jih
navdušile predvsem gimnazijske izdaje, »ki so na izjemno visoki
ravni, mnogi avtorji pa s svojimi objavljenimi besedili presegajo
zgolj šolske okvire«. Med najboljša literarna glasila srednjih šol
so uvrstili tudi literarni zbornik LU*ČKA Gimnazije Kranj.

Najnižje pokojnine bodo višje
Kranj – Državni zbor je ta teden potrdil spremembo pokojninske zakonodaje, ki skrajšuje prehodno obdobje za izenačitev
odmernega odstotka za moške in ženske, poleg tega pa zvišuje
tudi najnižjo pokojnino za polno pokojninsko dobo in zagotovljeno pokojnino. Odmerni odstotek pokojnine za moške
se bo na 63,5 odstotka (kolikor že znaša za ženske) zvišal leta
2023, ne šele leta 2025, kot je bilo najprej določeno. Najnižja
pokojnina se z 260 zvišuje na 279 evrov, najnižja invalidska
na 388 evrov, zagotovljena pokojnina za polno dobo pa bo
znašala 620 (prej 581) evrov.

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13
E: malioglasi@g-glas.si
 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

PODARIM

KMETIJSKI STROJI

RABLJENO strešno kritino, tel.:
031/723-151
21000748

PRODAM

KURIVO

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in
koritom, tel.: 031/812-210

PRODAM
15 M3 suhih bukovih drv, možen prevoz do 20 km, tel.: 04/51-46-136,
068/170-938
21000741
DRVA metrska ali razžagana, možnost
dostave, tel.: 041/718-019		
21000468

JESENOVA suha dr va, zložena
pod kozolcem, možna dostava, tel.:
031/866-426
21000707

CISTERNO za gnojevko, pocinkana,
2.200 litrov, tel.: 051/358-275

TELICO LS, staro 15 mesecev, tel.:
041/852-077

MOLZNI stroj Milkline compakt, nerabljen, tel.: 04/59-45-146, 041/912435
21000703
REZALNIK silaže, električni, cena 100
EUR, tel.: 051/441-722		
21000727

SUHA jesenova, javorjeva drva in pelete za kurjavo, tel.: 031/271-151		

TRAKTOR Univerzale 445 in kiper prikolico, tel.: 051/602-441		

GRADBENO parcelo, zazidljivo, za
hišo - Vodice, Gameljne, Tacen - mlad,
zaposlen par, tel.: 041/694-139		
21000711

MANJŠI vikend ali sončno parcelo za
brunarico - čebelnjak, na Gorenjskem,
tel.: 041/507-842
21000754

PRODAM
GORILNIK Ferroli na pelete in zalogovnik s polžem, 240 litrov, cena po dogovoru, tel.: 041/575-852		
21000732

KOTEL peč na drva za centralno, TKU-W, 30 kw, nova, nerabljena, cena 900
EUR, tel.: 030/778-724		
21000495

OSTALO

Rezultati 24. kroga –24. marec 2021
3, 5, 6, 11, 18, 34, 38 in 19

IŠČEM

KUPIM

DRUŽINA išče kmetijo v Selški ali Poljanski dolini, tel.: 031/587-317		

ODLIKOVANJA, značke, kovance,
srebrnino, slike, luči, zasteve in drugo,
tel.: 068/173-293		

21000717

21000753

Loto PLUS: 1, 6, 16, 18, 24, 30, 36 in 28
Lotko: 8 3 1 2 1 3
Sklad 25. kroga za Sedmico: 1.740.000 EUR
Sklad 25. kroga za PLUS: 2.200.000 EUR
Sklad 25. kroga za Lotka: 1.180.000 EUR

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM
AUDI A3 1.9 TDI, prevoženo 226.860
km, prva reg. 2000, dobro ohranjen,
cena 1.900 EUR, tel.: 030/345-547

ODLIKOVANJA, medalje, značke,
razglednice, kovance, bajonete, sablje, čelade, uniforme, tel.: 051/740430
21000712
STARINE: mizarski ponk, skrinje,
razglednice, kipe in drobnarije, tel.:
051/258-936
21000473

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico,
lahko v okvari, tel.: 031/500-933		

PRIDELKI

AUDI A4 karavan 2.0 TDI, letnik 2007,
ohranjen, tel.: 031/605-072		
21000744

VW Touran 1.6 TDI, letnik 2012, vsa
oprema, 7 sedežev, odličen, cena
6.400 EUR, tel.: 031/374-706
21000690

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

VW Golf 4 SDI, letnik 2003, registriran
celo leto, tel.: 031/776-596		
21000734

21000720

21000693

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., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130081		
21000470

PRODAM

DOMAČO marmelado iz črnega ribeza
in 100 % sok aronije, tel.: 041/640652
21000701
KRMNI krompir za krmo, tel.:
041/347-243
21000756
KROMPIR jedilni in krmni, beli, rdeči in
rumen, tel.: 041/971-508		
21000730

OKROGLE senene bale, majska
košnja in kosilnico Gorenje Muta z obračalnikom, tel.: 031/648-526		

VZREJNE ŽIVALI
KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave pred
nesnostjo in KG piščanci za dopitanje.
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.:
041/710-113
21000471

OSTALO
PRODAM
SENO in otavo v kockah, tel.:
070/318-597
21000696

SENO, Prezelj, Laniše 7, Sovodenj,
tel.: 04/51-95-085, zvečer
21000747

SILAŽNE okrogle bale, 1 in 2 košnja,
tel.: 051/742-840		
21000694

ULEŽAN hlevski gnoj, tel.: 041/901888
21000705

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM
IŠČEMO pastirja za pašo govedi od
junija do septembra, na planini Spodnja Konjščica - Lom pod Storžičem.
PS Konjščica, Lom pod Storžičem 84,
Tržič, tel.: 031/598-064		
21000758

2 TELICI LS/BBP, starost 9 in 4 mesece, tel.: 041/571-150
21000739
BIKCA limuzin, težkega 165 kg, tel.:
04/25-21-499, 031/506-863 21000710
BIKCA simentalca, starega 3 tedne,
tel.: 041/848-539
21000719

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo,
tel.: 04/59-61-069, 040/613-705		

21000715

21000735

BIKCA simentalca, starega do 14 dni,
tel.: 031/677-850		

PRODAM

LOTO

TELIČKO simentalko, staro 14 dni,
tel.: 041/896-712

KUPIM

PRODAM

HOBI

21000726

KUPIM

21000700

ZAVESE, ugodno, primerna za vsa
okna, tel.: 031/400-950
21000750

TELICO simentalko, v 9 mesecu brejosti, tel.: 070/713-861

VITLO Tajfun, 5 ton, tel.: 041/418616
21000728

BELI jedilni krompir, tel.: 041/980707
21000749

OGREVANJE,
HLAJENJE

21000725

VEČ teličk, stare od 3 tednov do 2 mesecev, lisaste ter križanke med lisasto
in ČB pasmo, tel.: 041/366-912

21000496

JEDILNO, okroglo mizo, hrast - masiva
s steklom + 6 stolov, tel.: 031/605072		

21000713

TELICO brejo 8 mesecev in kupim
trosilec Creina 250 kg, tel.: 041/378937		

VEČ listno krožno žago amerikaner,
starejšo, tel.: 031/304-157 21000708

PRODAM

21000743

KUPIM

21000755

21000697

POHIŠTVO

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
tel.: 04/51-81-447, 031/299-952		

MLIN za mletje vej, do 4 cm, tel.:
031/234-650
21000729

SOBO s souporabo kuhinje in toaletnih
prostorov, upokojenki ali upokojencu,
ostalo po dogovoru, tel.: 070/422508
21000733

STANOVANJSKA
OPREMA

21000692

21000709

STROJ za vleko hlodovine, vitla na A
drog, tel.: 041/900-586
21000706

SUHA mešana drva, tel.: 041/848539
21000718

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev,
tel.: 041/838-854		

21000731

ODDAM

POSESTI

21000695

21000686

SUHA mešana drva, možna dostava in traktorski odjemalec silaže, tel.:
031/343-177
21000691

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

PAŠNEGA bikca - cika, star 9 mesecev, tel.: 041/378-651

21000714

21000603

STANOVANJA

KRAVO ciko, brejo 6 mesecev in orehov hlod, tel.: 030/312-205		
21000752

CEPILEC za drva 20 T in cirkular za
drva 4 kw, tel.: 041/479-089

SUHA bukova, mešana drva in butare,
tel.: 031/826-621		

NEPREMIČNINE

Gorenjski glas
petek, 26. marca 2021

kazipot@g-glas.si

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, komarniki, markize, www.asteriks.net		

PODARIM
KNJIGE, tel.: 031/734-103

Alenka Kodele
je tokrat pripravila
svoj izbor
najboljšega
peciva iz
priljubljenih
in tudi že
razprodanih
knjig: Torte in
tortice, Pite in
zavitki, Čaša
sladkega,
Piškoti, Piškotki
in drugačno
pecivo, Najboljši
piškoti.

21000746

IŠČEM
PODARITE odvečne knjige. Pokličite,
pridem z veseljem jih odpeljem in ohranim, tel.: 030/996-225
21000721

KUPIM

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vozila v okvari, slabše ohranjena in nevozna, poceni avtovleka po celi Sloveniji,
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce,
tel.: 040/629-675
21000474

STROJI IN ORODJA
PRODAM

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu, v petek 12. marca z geslom DOMAČE IN ZDRAVE MESNINE ČADEŽ je bilo podjetje ČADEŽ D.O.O.. Nagrajenci so: 1. nagrado (BON
ZA 20 €) prejme TONE HAFNER, ŠKOFJA LOKA, 2. nagrado (BON ZA
20 €) prejme STANE BERGUŠ, JESENICE, 3. nagrado (BON ZA 20 €)
prejme ANDREJ ZALOKAR, CERKLJE.
Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA z geslom VRTNARIMO VSE LETO, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu, 9. marca
2021 so: BOŠTJAN SKUBER z Zgornjega Jezerskega in ANTON
KOSEM iz Škofje Loke, ki prejmeta 1. nagrado in 2. nagrado (dereze - Veriga K.F., Lesce), MARIJA ŠILAR iz Kranja, ki prejme 3. nagrado (knjiga). Vsem nagrajencem čestitamo.

TRAK, višine 8 metrov, vsestransko
uporaben, gor - dol, z reduktorm motorjem, tel.: 04/59-58-754, 051/458346
21000738

GRADBENI
MATERIAL

UMETNINE, NAKIT
PRODAM
TAPISERIJE, tema Križev pot, 14 postaj + vstajenje, vel. 170 x 130 cm,
cena 75.000 EUR, tel.: 040/567544
21000672

OTROŠKA OPREMA
PRODAM
KOLO poganjalec, rdeče barve, 12 »
x 2.5, za starost od 2 do 5 let, tel.:
041/696-985
21000757
LUPINICO za dojenčka, dobro ohranjena, rumene, sive in oranžne barve
in ima lep motiv slončka, cena 15 EUR,
tel.: 068/620-508, Železniki		

PRODAM

21000723

NERABLJENE zidake, strešnike bobrovec in opodarim stensko oblogo, tel.:
031/309-731		
21000724

UGODNO: 1.500 kom cementne
strešne opeke in 10 kom. salonitnih
plošč, tel.: 041/894-363
21000704

21000469

21000740

KNJIGE,
PUBLIKACIJE

OTROŠKI kengurujček za nošenje
otroka, kot nov, malo rabljen, brez
poškodb, črno-rdeče barve, na njem
piše: Mali velikan, pod napisom je lepa
slikica. Je za otroka težkega med 3,5
kg in 12 kg, lepo ohranjen, cena 20
EUR, tel.: 068/620-508
21000722

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

1250
EUR
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MALI OGLASI, ZAHVALE
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malioglasi@g-glas.si

ZASEBNI STIKI

ZAHVALA

VDOVEC, star 68 let, želi spoznati
žensko za sprehode, izlete, dopuste,
za skupno pot, tel.: 031/808-684

Na sobotno sončno popoldne se je od nas poslovila

21000716

Mirjana Zupan

RAZNO

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki dobro v srcu mislite in Mirjano
ohranjate v lepem spominu ter ste jo v mislih ali s prisotnostjo pri
njenem slovesu pospremili na njeni zadnji zemeljski poti.

PRODAM
ADAPTACIJE vsa gradbena dela, notranje omete, strojne omete, fasade,
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje,
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno,
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o.,
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838
21000475

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki,
... LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.:
041/583-163		
21000476

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, tel.: 041/557-871		
21000472

PEČARSTVO, lončene peči, zidani kamini, kmečke peči, obnova, popravilo,
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš
Avsenek d.o.o., Kranjska cesta 2, Radovljica, tel.: 040/364-636		
21000737

SANACIJE, obnove dimnikov z inox
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, montažni dimniki, dimniške kape.
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o.,
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229246
21000070
TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena
tesnila, do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik,
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.:
031/720-141
21000467
ŽE 23 LET z vami grad. podjetje REDŽO.B d.o.o., Adergas 13, Cerklje - izvajamo vse od temeljev do streh, notranji ometi, predelne stene, vse vrste
fasad, kamnite in betonske škarpe,
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.:
041/294-279, 041/589-996

1000 gramsko tehtnico ali menjam za
drva, tel.: 041/358-044
21000736
DOBRO ohranjen manjši gumi voz, 12
col, tel.: 040/574-078
21000751
NERABLJENO manjšo motorko 1.9
kw, meč 25 cm in žensko kolo na 21
prestav, tel.: 041/364-504
21000699

Hvala, vsi njeni
Pangršica, marec 2021

NOVO vidio klino, fi 500 za cirkular in
več navadnih, fi 450, 400, 500, tel.:
041/364-504
21000698
ŠIVALNI stroj v kovčku, nov posteljni
vložek in odejo Bavaria Wolteks, vodno masažo za stopala in havbo, tel.:
031/734-103
21000745
VEČ pletenih steklenic kjantaric, od 5
do 30 litrov, tel.: 040/536-768		
21000702

21000494

IŠČEM
IŠČEM osebo za čiščenje garsonjere v
Bohinju, tel.: 041/723-824
21000742

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

Ne iščite je samo ponoči med zvezdicami, saj se skriva tudi
v toplih sončnih žarkih.

www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA

V 78. letu starosti se je od nas poslovila žena, mami, stara mama,
sestra

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

ZAHVALA
V 65. letu se je od nas poslovil dragi mož, oče, ata, brat in stric

Vlado Gabor
iz Stražišča

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za tople stiske rok in tolažilne besede ob izrazih sožalja
ter podarjene sveče. Hvala pogrebnima službama Navček in Komunala Kranj. Hvala violinistki Nataliji za glasbeno spremljavo
in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Vsi njegovi
Kranj, marec 2021

Pavla Trilar

roj. Keglovič, Zevnikova Pavli iz Drulovke
Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, sveče in cvetje. Zahvala je namenjena tudi osebju
DU Kranj ter gospodu župniku Cirilu Plešcu za opravljeni obred.
Vsi njeni

ZAHVALA
Odšel si tja,
kjer ni trpljenja in bolečine.
Čeprav boli, ker te ni,
hvala za lepe dni.
Ob smrti nam dragega moža, očija in dedija

Mariana Ropreta
ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, LD Storžič,
LD Preddvor in organizaciji ZB za vso izkazano pozornost.

V 89. letu starosti se je od nas poslovila draga žena, mama, stara
mama, prababica, tašča in teta

Breda, Daša, Rok

Angela Dobnikar
roj. Zorman

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem OŠ Šenčur ter Iskraemeca za izrečeno sožalje,
darovane sveče in svete maše. Hvala dr. Mariji Gašperlin Kuralt,
dr. Mateji Lopuh in njeni skupini, patronažni sestri Andreji Požar in župniku Slavku Kalanu za duhovno oskrbo ter lep pogrebni
obred. Za vso pomoč se zahvaljujemo tudi Ivanki Novak. Hvala
vsem, ki ste se prišli poslovit od naše mami in jo boste ohranili v
lepem spominu.
Žalujoči vsi njeni
Velesovo, Voglje, Preddvor, 10. marca 2021

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

ZAHVALA

V 94. letu starosti je za vedno odšel

Janez Škofic
Hvala vsem, ki ste bili z nami ob težkih trenutkih, nam pomagali,
stali ob strani in sočustvovali ob boleči zgubi.
Žalujoči vsi njegovi
Mlaka pri Kranju, marec 2021

ZAHVALA
Pomlad bo na tvoj vrt prišla in čakala, da prideš ti,
sedla bo na rožna tla in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)
V 89. letu se je od nas poslovil dragi mož, oče, tast in deda

Janez Treven
z Brega pri Žirovnici

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem in članom DU Žirovnica za izrečena sožalja, podarjeno
cvetje in sveče. Hvala govorcema za tople besede slovesa, osebnemu zdravniku dr. Rešku, dr. Arhu, osebju paliativnega tima SB
Jesenice in patronažni sestri Mojci za vso pomoč in podporo v
času njegove bolezni. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Jeko,
g. župniku in pevcem za lepo opravljen pogreb. Ohranimo ga v
lepem spominu.
Vsi njegovi

ZAHVALA
Ob smrti dragega moža, očeta, ata, brata in strica

Franca Jerala
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, darove za taborsko
cerkev in svete maše. Zahvala zdravstvenemu osebju Bolnišnice
Golnik za zdravniško oskrbo. Hvala gospodu župniku za lep poslovilni obred, gasilcem, pevcem in vsem neimenovanim.
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi
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Več povpraševanja po kolesih

Moja mama je najboljša
na svetu

S pojavom koronavirusa se je povečala prodaja koles, a trenutno je povpraševanje večje od ponudbe
in koles za tekočo sezono praktično ni več na voljo. Ključni problem je v tem, da ni dobave kolesarskih
komponent in posledično tudi samih koles.

V počastitev materinskega dneva je KUD Valentin
Kokalj Visoko pripravil razstavo z naslovom
Mama v sliki in besedi. Na ogled je pred Domom
krajanov Visoko.

Zaloge koles hitro kopnijo in lahko se zgodi, da čez nekaj
mesecev določeni modeli ne bodo več na voljo.
ne v celoti. V preteklih sezonah smo lahko tudi spomladi oddali naročilo za tekočo
sezono, letos to ni mogoče,«
je povedal Korenjak.
Kot je pojasnila Mateja Čadež, ponudnica koles iz Križev pri Tržiču, je za kronično pomanjkanje koles krivo to, da ni dobave kolesarskih komponent. V državah, ki veljajo za glavne proizvajalke komponent, to so
Kitajska, Japonska, Tajvan
in Kambodža, je po njenih
besedah proizvodnja v preteklem letu za nekaj mesecev

obstala. »V tem času so se
proizvajale minimalne količine komponent, zato koles
ni bilo in jih še vedno ni moč
dobiti. Včasih je bil dobavni rok za posamezni del od
šestdeset do devetdeset dni,
danes je 360 dni, za nekatere tudi do dve leti,« je dejala
Čadeževa in dodala: »Cene
komponent so se zvišale za
približno 15 odstotkov, nekaj verjetno zaradi povečanega povpraševanja in proizvodnih omejitev, predvsem pa zaradi drastičnega
dviga transportnih stroškov.

Skladno z višjo ceno komponent so nekatere blagovne
znamke že dvignile cene koles.« Zaloga, ki jo imajo trenutno v Grašci, bi se lahko
prodala že do konca junija.
»Višek prodajne sezone se je
običajno začel šele aprila in
trajal vsaj do konca julija. Letos se lahko zgodi, da v tem
času koles ne bomo več imeli,« je še dodala Čadeževa.
Kupci povprašujejo po
vseh tipih koles, a še vedno
je največ zanimanja za električna kolesa in kolesa višjega cenovnega ranga, pri
mladih tudi za polnovzmetena kolesa. »Povpraševanje je trenutno dva- do trikrat večje od tega, kar proizvajalci lahko naredijo,« nam je
zaupal Sašo Debeljak, ponudnik iz Šenčurja, kjer so
v preteklem letu prodali od
dvajset do trideset odstotkov
več koles. »Časi, ko si prišel
v trgovino in prosto izbiral
med različnimi barvami in
modeli koles, so minili. Stanje se verjetno še nekaj let ne
bo normaliziralo. Če bi danes na primer naročili neko
specifično kolo, bi ga v najboljšem primeru morda dobili avgusta. Ne moremo pa
vam obljubiti, da ga boste v
tem letu zagotovo prejeli,« je
sklenil Debeljak.

Kranj – Minister za delo
in podpredsednik stranke NSi Janez Cigler Kralj
je ob materinskem dnevu
spregovoril o nenadomestljivi vlogi mater v naši
družbi. V Sloveniji ta praznik praznuje nekaj več kot
630 tisoč mater, čestital
jim je in se jim zahvalil za

njihov prispevek k slovenski družbi in družinskemu
življenju. Tudi epidemija je pokazala, da so matere in žene tiste, ki so prevzele in še vedno prevzemajo ogromen del družbenega bremena.
Minister je omenil tudi
prizadevanje
poslanke
NSi Ive Dimic, da se izboljša položaj vdov in da

se tudi uredijo razmerja
pri vdovskih pokojninah.
»Moramo se zavedati, da
so samske ženske nad 65
let tudi med najbolj rizičnimi skupinami za padec
pod prag revščine in so zaradi tega tudi zelo ranljive. Kot družba smo dolžni
poskrbeti tudi za te ženske,
ki kljub težkemu delu na
podeželju in vzgoji otrok

vremenska napoved

nimajo nobenih sredstev za
preživetje. Tu gre za dostojanstvo, ki smo jim ga kot
družba dolžni dati,« je poudaril minister za delo. O
težkem gmotnem položaju vdov pričajo tudi opažanja iz naše časopisne hiše,
ko mnoge bralke po smrti
moža ne morejo več plačevati naročnine na Gorenjski glas.
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Pred Domom krajanov Visoko je od nedelje, 28. marca, na
ogled razstava z naslovom Mama v sliki in besedi.

O razvoju organizacijskih
znanosti
Kranj – Fakulteta za organizacijske vede (FOV) Univerze v Mariboru je minuli teden gostila štirideseto mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti z naslovom Vrednote,
kompetence in spremembe
v organizacijah. Dogodkov,
ki jih je bilo mogoče spremljati na daljavo v spletnem
okolju MS Teams, se je udeležilo več kot štiristo udeležencev z različnih koncev
sveta, so pojasnili na FOV.
V okviru osrednje teme so

v ospredje postavili človeka
in organizacijo, ki s skupnimi vrednotami soustvarjata
in predpostavljata povezovanje in napredek zaposlenih in organizacij. V sodelovanju s karierno-zaposlitvenim portalom MojeDelo.
com in s podporo Spirit Slovenija pa so v sklopu konference podelili tudi nagrado
za najboljše kadrovske prakse. Med šestimi finalisti je
strokovna komisija natečaja
za najuspešnejše delo na kadrovskem področju nagradila zavarovalnico Generali, so
še dodali na FOV.

V jutrišnji Uri za Zemljo bodo ugasnili luči
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SOBOTA

otrok. Otroci bodo po koncu
razstave risbe podarili svojim mamam. Pri postavitvi
razstave so sodelovale članice društva KUD Valentin
Kokalj Visoko Vesna Čulig,
Ajda Benedik, Marjeta Sajevic in predsednica Staša Pavlič. »Prav je, da obeležimo
dan, ki je posvečen mamam,
in jim vsaj v besedi in sliki
namenimo pozornost, ki si
jo zaslužijo,« je dejala Pavličeva. Razstavo si je moč ogledati do nedelje, 28. marca.
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Danes bo večinoma sončno. Jutri se bo oblačnost od zahoda
povečevala, začelo bo rahlo deževati. V nedeljo bo dež ponehal, popoldne se bo delno zjasnilo.

PETEK

Visoko – Razstavljenih je
približno sto slik, ki so jih
ustvarili otroci Vrtca Janček Visoko in učenci Osnovne šole Šenčur ter podružnice Olševek. Otroci so napisali pesmi in misli o mamah in družini, poleg so svoje najdražje še likovno upodobili. »Moja mama je najboljša na svetu, ker mi pomaga, posluša in se strinja
z mano,« je zapisal eden od

Mateja Rant

Minister voščil ob materinskem dnevu
Danica Zavrl Žlebir

Maša Likosar

Foto: Primož Pičulin

Kranj – Prodaja koles je začela naraščati že pred letom
dni, ko smo zaradi ukrepov
v zvezi s covidom-19 morali ostati doma. Številni posamezniki so prosti čas izkoristili za športno udejstvovanje in kolesarjenje sodi
med vse bolj priljubljene oblike rekreacije. »S pojavom
koronavirusa smo prodajalci koles menili, da bo sezona 2020 ena najslabših, a že
maja, ko so se ukrepi sprostili, smo pri nas zabeležili za dvesto odstotkov večjo
prodajo v primerjavi z letom
prej. Če bi bila kolesa pri dobaviteljih na voljo, bi jih prodali še več,« je pojasnil Aleš
Leben, ponudnik koles iz Kamnika, in dodal, da tudi koles za sezono 2021 praktično ni več. »Oseba, ki je kolo
dobila v tem tednu, ga je naročila že pred sedmimi meseci. Novih koles se za tekočo sezono ne da več naročiti.
Mi smo oddali naročilo že za
leto 2022.« Podobno težavo
je poudaril tudi Klemen Korenjak, ponudnik s Kokrice.
»Koles že od septembra ne
moremo več naročiti. Dobili smo samo tista, ki so bila
naročena v prednaročilu, torej lansko poletje, pa še teh

Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar
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Kranj – Svetovna organizacija za naravo WWF vabi k pridružitvi pobudi Ura za Zemljo, ki bo potekala jutri ob 20.30 pod
sloganom Premakni se za planet. Z največjo prostovoljsko
akcijo za varovanje narave na svetu pozivajo občine, mesta,
podjetja in institucije k 60-minutni izklopitvi javne in dekorativne razsvetljave, državljane pa vabijo, da ugasnejo luči
v svojih domovih. Pridružili se bodo lahko tudi spletnemu
dogodku, ki ga bodo med Uro za Zemljo pripravili na Zoomu.
»Poleg plesa in predstavitve pesmi, napisane posebej za to
priložnost, bo ta dogodek opomnik, kako nujno potrebno je
za ublažitev podnebnih sprememb spremeniti navade,« so
sporočili iz WWF Adria v Sloveniji.

