
AKTUALNO

Umrli zapustijo  
tudi dolgove
Pokojnik za seboj običajno pusti 
nekaj premoženja, lahko pa tudi 
neporavnane obveznosti. Ali lahko 
svojci dvignejo denar z njegovega 
bančnega računa še pred zapu-
ščinskim postopkom? Kdo je dol-
žan poravnati dolgove?
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GORENJSKA

Od občine  
pričakovali več
Podjetje Nus se je odločilo, da za-
radi težav pri pridobivanju pro-
storske dokumentacije za gradnjo 
proizvodnih in drugih objektov 
kljub že znatnim investicijam v ze-
mljišče v Naklem prekine z aktiv-
nostmi na tej lokaciji. 

6

GG+

Šteje vsak posameznik

Osnovna šola Naklo je prejela Ku-
merdejevo priznanje za uvajanje 
novosti in sledenje najnovejšim 
smernicam razvoja, kar naj bi se 
odražalo tudi v uspehih učencev, 
ki na različnih tekmovanjih dose-
gajo izjemne dosežke. Šolo vodi 
ravnatelj Milan Bohinec.

19

ZADNJA

Po zmagi  
še slavje doma
Smučarski tekačici Anamariji Lam-
pič so po vrnitvi iz Južne Koreje, 
kjer je prvič zmagala na tekmi sve-
tovnega pokala, doma pripravili 
sprejem. »Tako sem bila nervo-
zna, da že trideset ur nisem skoraj 
nič spala,« je povedala.

32

VREME

Danes, jutri in v nedeljo 
bo večinoma oblačno. 
Predvsem danes bo lahko 
občasno rahlo naletaval 
sneg. 

–3/2 °C
jutri: oblačno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Akcija traja od 1. 2. do 28. 2. 2017.

VSAKO
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Okna in vrata

Sibau okna in vrata d.o.o.
Forme 12, 4209 Žabnica
www.sibau.si 
Salon: Kidričeva cesta 50, 4220 Ško�a Loka

Tel.: 04 515 38 78

GSM: 031 768 225

GSM: 031 707 484

Vilma Stanovnik,  
Urša Peternel

Kranj, Vrba – Prešernov 
smenj je tudi letos številnim 
obiskovalcem ponudil izlet v 
19. stoletje. Že zjutraj je za-
živel sejem domače in ume-
tnostne obrti z več kot sto 
razstavljavci. Na trgih in uli-
cah so se nato vrstili nasto-
pi pevskih zborov, recitacije 
Prešernovih pesmi pa tudi 
plesi. Seveda v mestu niso 
manjkali lajnarji, na prire-
ditvi, ki so jo organizirali pri 
Zavodu za turizem in kul-
turo Kranj, pa je bilo skupaj 

več kot šeststo nastopajo-
čih. Obiskovalci so bili po-
vabljeni v kranjske kulturne 
ustanove, na ulicah so sreča-
li Prešerna z Julijo, popelja-
li so se lahko s kočijo in si na 
glavo nadeli cilinder. 

»V Kranju smo ponosni 
na svojo bogato kulturno in-
frastrukturo. Ta je tudi zelo 
lepo vzdrževana, saj smo 
v preteklih letih vložili več 
kot 15 milijonov evrov in 
poskrbeli, da je Kranj tako 
lep, kot ga vidite danes. Po-
nosni smo na to, da imamo 
kar nekaj kulturnih organi-
zacij in institucij, ki so tudi 

regionalnega in nacional-
nega pomena,« je številne 
obiskovalce od blizu in da-
leč nagovoril kranjski žu-
pan Boštjan Trilar in dodal, 
da so Kranjčani ponosni tudi 
na dejstvo, da je v Kranju ži-
vel, delal in ustvarjal tudi dr. 
France Prešeren. 

»Kulturo smo integrira-
li tudi v turistično ponudbo. 
Rezultati so zelo obetavni, 
saj smo lani zabeležili 15-od-
stotni dvig turističnega obi-
ska. To je vzpodbudno tudi 
za stari Kranj,« je še povedal 
župan Boštjan Trilar. 

Prešerno v polnem Kranju in Vrbi
Minule dni je bil Kranj resnično Prešernovo mesto, za prešerno vzdušje pa je 
bilo poskrbljeno zlasti v sredo, ko se je mesto s prireditvijo Prešernov smenj 
vrnilo v čas našega največjega pesnika. Prešerno je bilo tudi v Vrbi, pohoda 
po Poti kulturne dediščine se je udeležilo rekordno število pohodnikov.

Kranj je v sredo obiskalo okoli trideset tisoč obiskovalcev, vsi pa so lahko občudovali tudi 
Prešerna in Julijo. / Foto: Primož Pičulin44. stran

Andraž Sodja

Radovljica – Na okrajnem so-
dišču v Radovljici bo 10. mar-
ca javna dražba, na kateri bo 
sodišče na zahtevo upnika 
zavarovalnice Adriatic Slo-
venica za poplačilo dolga v 
višini 1,64 milijona evrov s 
pripadajočimi stroški proda-
jalo hotela Bellevue in Pod 
Voglom, ki sta v lasti podje-
tja Finadria bratov Japca in 
Jerneja Jakopina. Kot je raz-
vidno iz oklica dražbe, bodo 
prodajali vsak hotel pose-
bej. Za hotel oziroma hostel 
Pod Voglom in pripadajo-
če objekte, katerih ocenjena 
vrednost je 1,096 milijona 
evrov, je izklicna cena 800 ti-
soč evrov. Za hotel Bellevue s 

pripadajočimi objekti, kate-
rih ocenjena vrednost je 862 
tisoč evrov, je izklicna cena 
610 tisoč evrov, kar je veliko 
manj od nedavno zahtevane 

cene tri milijone evrov, ki se 
je pojavljala v nepremičnin-
skih oglasih.

Kot je povedal bohinj-
ski župan Franc Kramar, 

so zadovoljni, da se vsaj del 
gordijskega vozla bohinj-
skih hotelov, ki jih obvladu-
jeta Jakopin in Pačnik, raz-
vezuje. »Gre za resno zade-
vo, saj hotela prodaja sodi-
šče. To nam daje upanje, da 
jih bo kupil resen investitor, 
ki ne bo špekuliral, ampak 
bo investiral,« je dejal Kra-
mar in dodal, da so predla-
gali državi odkup hotelov, 
saj gre za bagatelo v primer-
javi z ostalimi posredova-
nji države. Kot primer je na-
vedel reševanje Save Turiz-
ma, za katero je država prek 
Družbe za upravljanje terja-
tev bank (DUTB) namenila 
več kot štirideset milijonov 
evrov.

Bohinjska hotela na javni dražbi
Zavarovalnica Adriatic Slovenica je vložila izvršbo na nepremičnine podjetja Finadria v lasti Japca in 
Jerneja Jakopina v Bohinju, zato bo sodišče na javni dražbi prodajalo hotela Bellevue in Pod Voglom.

Za hotel Bellevue in pripadajoče objekte je izklicna cena 
610 tisoč evrov.

Mateja Rant

Kranj – Osnovno šolo v go-
renjski regiji v letošnjem 
šolskem letu po podatkih 

ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport kon-
čuje 1859 učencev. 

Odprli vrata prihodnjim 
dijakom in študentom
Na srednjih šolah in visokošolskih zavodih bodo 
danes in jutri informativni dnevi, na katerih bodo 
učencem in dijakom poskušali odgovoriti na 
vprašanja o nadaljevanju šolanja.

46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ALOJZ SAJOVEC z Visokega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Televizija Slovenija bo še četrtič v zimi 2016/2017 proizvajalec 
mednarodnega televizijskega signala s tekem za svetovni po-
kal. Tokrat z Ljubnega, kjer se bodo 11. in 12. februarja pomerile 
najboljše smučarke skakalke. Na sporedu bosta dve tekmi, 
ena v soboto in ena v nedeljo, obe pa si boste ob 13. uri lahko 
ogledali na drugem programu Televizije Slovenija. Komenta-
tor bo Aleš Potočnik. Organizatorji pričakujejo približno 65 
tekmovalk iz 16 držav ter večtisočglavo množico obiskovalcev. 
Največja novost letos je keramična letno-zimska smučina, ki 
predstavlja precejšen dvig kakovosti tekmovanja. Skokom z 
Ljubnega boste lahko prisluhnili tudi na drugem programu 
Radia Slovenija – Valu 202. S tekem se bo oglašal Dare Rupar. 
Tekmi pa si bodo uporabniki spletnega portala www.rtvslo.si 
lahko ogledali v živo tudi na MMC-ju.

RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega glasa 
uradno smučarsko kapo Smučarske zveze Slovenije. V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Na 
koliko metrski skakalnici se bodo pomerile smučarke skakalke 
na Ljubnem? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedelj-
ka, 20. februarja 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
4, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenki

V nagradni igri, ki je bila objavljena 31. januarja 2017, prejmeta 
majico z logotipom Dobro jutro Ivanka Jeruc, Duplje in Majda 
Benčina, Kranj. Nagrajenkama čestitamo!

Smučarski skoki – Ljubno 2017

Maja Vtič, #junakizime

Ana Šubic

Kranj – Po smrti bližnjega 
pride slej ko prej na vrsto 
tudi razmislek, kako bo z de-
dovanjem oz. kaj storiti z de-
narjem in drugim premo-
ženjem, ki ga je zapustil, pa 
tudi z morebitnimi davčni-
mi obveznostmi, vračilom 
posojila …

Vsako smrt je sicer treba 
prijaviti upravni enoti (UE), 
kdo mora to storiti, pa je od-
visno od kraja smrti. Kot je 
pojasnil načelnik UE Kranj 
Matjaž Dovžan, matičar o 
vpisu smrti v matični regi-
ster najpozneje v treh dneh 
obvesti vse organe, ki ima-
jo zakonsko podlago za pri-
dobitev teh podatkov, na pri-
mer finančno upravo, ob-
veščajo pa tudi zdravstve-
no podatkovni center Naci-
onalnega inštituta za javno 
zdravje ter Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje (ZPIZ).

Poštar zadnje pokojnine 
ne prinese 

Če je pokojnik prejemal 
pokojnino, mu ta pripada 
izključno do dneva smrti, so 
razložili na ZPIZ. Če mu je 
pokojnino prinašal poštar 
na dom, je ta svojcem ne bo 
dostavil, saj jo lahko izplača 
zgolj živemu uživalcu. Za-
konodaja določa, da se ne-
izplačani, zapadli denarni 
prejemki ob smrti uživalca 
lahko podedujejo in izpla-
čajo dedičem le na podlagi 
ustreznega dokazila in iz-
ključno do dneva smrti. De-
diči lahko izplačilo zapa-
dlih neizplačanih sredstev 
po umrlem uživalcu zah-
tevajo od zavoda na podla-
gi pravnomočnega sklepa 
o dedovanju, v primeru so-
glasja vseh dedičev pa tudi 
na podlagi posebne izjave, 
ki jo je treba overiti.

Podedujejo se tudi 
dolgovi

In kako je s prihranki po-
kojnikov v bankah? O smrti 
komitentov jih običajno ob-
vestijo svojci, saj banka nima 
dostopa do nobenih javnih 
registrov, kjer bi bil ta poda-
tek na voljo, je pojasnil Bo-
jan Likar iz Gorenjske ban-
ke. Sredstva pokojne stranke 
takoj po prejemu obvestila o 
smrti zaščitijo. »Praviloma 
vsa sredstva brez izjem za-
padejo v dedovanje in svojci 
ne morejo razpolagati s pri-
hranki brez pravnomočnega 
sklepa o dedovanju. V izje-
mnih primerih lahko sodiš-
če določi tudi skrbnika de-
diščine, še pred pravnomoč-
nostjo sklepa,« je povedal.

In če se izkaže, da svojci 
umrlega niso takoj obvesti-
li banke in da je denar s po-
kojnikovega računa odtekal 
tudi po njegovi smrti? Kot je 
razložil Likar, sodišča nava-
dno v poizvedbah o stanjih 
na računih pokojnikov želi-
jo stanje na dan smrti in sta-
nje na dan poizvedbe: »Ban-
ka seveda po potrebi sodi-
šču posreduje tudi podat-
ke o morebitnih dvigih po 

smrti imetnika, še preden 
je bila seznanjena s smrtjo. 
Upravičenost oz. neupravi-
čenost dvigov pa ugotavlja 
sodišče.«

V dedovanje pa zapade-
jo tudi finančne obvezno-
sti pokojnika. Na obravnavi 
se dediči dogovorijo tako o 
dedovanju sredstev kot tudi 
o dedovanju dolga, trajniki, 
na primer, pa se tako kot vsa 
ostala pooblastila s smrtjo 
imetnika računa ukinejo, je 
še pojasnil Likar.

Zakonec in otroci brez 
davka na dediščino

Dotaknimo se še morebi-
tnih davčnih obveznosti po-
kojnika. Če zavezanec umre 
pred izdajo informativnega 
izračuna oz. odločbe o od-
meri dohodnine, se doho-
dnina ne odmeri, med letom 
plačana akontacija dohodni-
ne pa postane dokončni da-
vek. Če pa zavezanec umre 
po vročitvi informativnega 
izračuna dohodnine oz. do-
hodninske odločbe, in obve-
znosti ne plača, so jo dolžni 
plačati dediči. »Če dolga ne 
poravnajo, se ta kot terja-
tev finančne uprave prijavi 

v zapuščinski postopek,« 
je povedala Vlasta Srebot-
njak iz kranjskega finančne-
ga urada. Po Zakonu o davč-
nem postopku sicer univer-
zalni pravni naslednik v ce-
loti prevzame tudi davčne 
obveznosti in terjatve iz na-
slova davkov pravnega pred-
nika, vendar pa je dedič dol-
žan izpolniti davčne obve-
znosti zapustnika le do vi-
šine vrednosti podedovane-
ga premoženja, sorazmerno 
s prejeto dediščino. Če pa se 
dediči odpovejo dediščini v 
korist države ali na primer 
občine, se jim davčna obve-
znost v celoti ali sorazmerno 
odpiše. Na dediče se ne pre-
nesejo davčne obveznosti, če 
na dan smrti zapustnika ne 
presegajo 80 evrov.

Dediči prvega dednega 
reda, to so zakonec in otroci, 
so plačila davka na dedišči-
no oproščeni, enako velja za 
obdarjence, ki so izenačeni z 
dediči prvega reda – zet, sna-
ha, pastorek in dedič ali ob-
darjenec, ki je živel z zapu-
stnikom ali darovalcem v re-
gistrirani istospolni partner-
ski skupnosti. Zakon predvi-
deva še nekaj drugih izjem 
pri oprostitvi plačila davka.

Umrli zapustijo tudi dolgove
Pokojnik za seboj običajno pusti nekaj premoženja, lahko pa tudi neporavnane obveznosti. Ali lahko 
svojci dvignejo denar z njegovega bančnega računa še pred zapuščinskim postopkom? Kdo je dolžan 
poravnati njegove dolgove?

Če je pokojnik prejemal pokojnino, mu ta pripada izključno do dneva smrti. / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Kranj – Medtem ko je mini-
strstvo za infrastrukturo ok-
tobra lani uspešno zaključilo 
pilotni projekt označitve ko-
lesarske povezave od Rateč 
do Ljubljane, letos že pote-
kajo aktivnosti za označitev 
kolesarskih poti še od Lju-
bljane do mejnega preho-
da Obrežje. S tem bo skupaj 

vzpostavljenih in označenih 
več kot 350 kilometrov ko-
lesarskih poti, tako da bo še 
pred poletjem možno Slo-
venijo prekolesariti od itali-
janske do hrvaške meje, to 
je od Rateč do Obrežja. Kole-
sarska povezava od Ljublja-
ne do Obrežja bo potekala v 
dveh variantah po obstoje-
čih kolesarskih poteh, po dr-
žavnih in občinskih cestah, 

predvsem pa po cestah, ki so 
glede prometne obremeni-
tve in varnosti bolj primer-
ne za kolesarjenje. Na mini-
strstvu si želijo, da bi se na 
to povezavo navezovale tudi 
označene regionalne in lo-
kalne kolesarske poti. Letos 
bo ministrstvo označilo še 
dve mednarodni kolesarski 
povezavi, ki potekata skozi 
Slovenijo.

Po kolesarskih poteh od 
Rateč do Obrežja

Ljubljana – Ministrstvo za 
notranje zadeve je na javni 
dražbi v začetku februarja 
vendarle našlo kupca za Vilo 
Taro na Bledu. Varščino je 
vplačalo enajst dražiteljev, 
šest fizičnih in pet pravnih 
oseb. Izklicna cena je zna-
šala slabih tristo tisoč evrov, 
najvišjo ceno pa so ponudili v 
podjetju Rastoder, tako da so 
na koncu za vilo, ki je potreb-
na temeljite obnove, iztržili 
451 tisoč evrov. Predstavniki 
medijev tokrat niso smeli biti 
prisotni na javni dražbi. Na 
ministrstvu so to odločitev 
označili za napačno. 

Našli kupca za Tamaro

V gorenjskih srednjih šo-
lah bo prihodnjim dijakom 
skupaj na voljo 2272 razpi-
sanih mest. Učenci in dijaki 
bodo imeli danes in jutri na 
informativnih dnevih mož-
nost dobro spoznati šolo ozi-
roma program, za katerega 
se odločajo.

Od skupno 23.440 razpi-
snih mest je v programih 
splošnih gimnazij na voljo 
5736 mest (lani 5820), od 
tega 448 (lani 476) v zaseb-
nih šolah. V programih stro-
kovnih gimnazij, kamor so-
dijo tehniška, umetniška in 

ekonomska gimnazija, je 
razpisanih 1334 mest (lani 
1278). Skupaj je v progra-
mih splošnih in strokov-
nih gimnazij na voljo 7070 
mest (lani 7098). V progra-
mih nižjega poklicnega iz-
obraževanja je razpisanih 
640 mest (lani 624), v pro-
gramih srednjega poklic-
nega izobraževanja 6298 
(lani 6142) in v programih 
srednjega strokovnega izo-
braževanja 9432 mest (lani 
9096). V prihodnjem šol-
skem letu bodo nekateri izo-
braževalni programi v dolo-
čenih šolah poskusno izvaja-
li tudi v vajeniški obliki.

Odprli vrata prihodnjim 
dijakom in študentom
31. stran
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V športu so primeri, ko 
v eni panogi tekmuje 
več članov iste druži-

ne, kar pogosti, sploh v mlaj-
ših kategorijah. Nekaj pa je 
tudi takšnih, ki vztrajajo in 
so uspešni tudi v svetovnem 
merilu. Najbolj znan takšen 
primer so zagotovo bratje 
Prevc v smučarskih skokih, 
športno vse bolj prepoznavna 
in uspešna pa je tudi družina 
Lampič v teku na smučeh.

»Lampa team« ima v slo-
venski reprezentanci dva čla-
na, 21-letno Anamarijo in leto 
mlajšega Janeza. Najmlajša 
Tinkara tekmuje še v katego-
riji deklic. »Da bi bili Prevci, 
nas je malo premalo,« je v 
smehu dejala Anamarija, ko 
sta decembra z bratom prvič 
na isti dan postala članska dr-
žavna prvaka v posamičnem 
sprintu. Družina Lampič je 
športna družina. Večkrat se 
omenja očeta Janeza, letnik 
1963, ki je za Jugoslavijo v 
cestnem kolesarstvu nastopil 
na olimpijskih igrah leta 1984 
v Los Angelesu. Športna je 
tudi mama Anka, ki je najbolj 
doma v alpinizmu in atletiki. 
Vse tri otroke sta navdušila 
za šport. Pretekli konec te-
dna je za največji družinski 
uspeh poskrbela Anamari-
ja. Sloveniji je pritekla novo 
zmago na tekmah svetovnega 
pokala v smučarskem teku in 
je šele tretja Slovenka, ki ji je 
to uspelo. Njena pot ni bila 
vedno z rožicami postlana, 
sploh v zadnjem času ne. S 

tekom na smučeh se je začela 
ukvarjati v domačem klubu 
v Medvodah, nato pa presto-
pila v kranjski Triglav. Že v 
otroških kategorijah je kazala 
velik talent in verjela sem, da 
ji bo uspelo. To je bil tek na 
daljši rok. Starša nikoli nista 
poudarjala njenih uspehov v 
mlajših kategorijah. Največ 
štejejo uvrstitve v članski kon-
kurenci v svetovnem merilu. 
Lampiči veliko treninga poleti 
opravijo na kolesu, kjer se kuje 
tudi taktika, ki je v sprintu še 
kako pomembna. Anamarija 
je ob zmagi dokazala, da je 
taktično že izredno zrela. Pri 
tem ji veliko pomaga prav oče, 
trenersko taktirko pa so nad 
njeno kariero do reprezentan-
ce držali predvsem trenerji 
Klemen Svoljšak, Pavle Dor-
nik in Rok Šolar. Njen uspeh 
je še toliko več vreden, če upo-
števamo, da so jo v zadnjem 
obdobju pestile težave s srcem. 
Dvakrat je bila tudi operira-
na. V letošnji sezoni teh težav 
k sreči nima. 

Če ji bo le zdravje služilo, se 
za njene uspehe ni bati. Je tek-
movalka, ki je lahko med naj-
boljšimi tako v sprintu, njena 
paradna disciplina je sprint v 
klasični tehniki, kot tudi na 
razdalji. Po tem uspehu ostaja 
na trdnih tleh in se zaveda, da 
bo treba še naprej trdo trenira-
ti. In ona vse skupaj počne z 
nasmeškom na obrazu. Prav 
smeh je tisto, kar jo zelo za-
znamuje. In kot pravijo: smeh 
je pol zdravja.

Lampiči po poti Prevcev

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Simon Šubic

Kranj – Združenje upravni-
kov nepremičnin (ZUN), ki 
deluje znotraj Zbornice za 
poslovanje z nepremičnina-
mi pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije, od letos pode-

ljuje certifikat zaupanja vre-
den upravnik. Pridobijo ga 
lahko upravniki nepremič-
nin, ki izpolnjujejo tiste mi-
nimalne pogoje, za katere 
so v združenju prepričani, 
da so potrebni za korektno 
opravljanje storitev. Kriti-
ke Združenja etažnih lastni-
kov Slovenije, da so si veli-
ki upravniki s postavljanjem 
svojih pravil zgolj domisli-
li elegantne rešitve, kako se 
znebiti šibkejše konkuren-
ce, predsednica ZUN Vera 
Zevnik zavrača s pojasni-
lom, da certifikat lahko pri-
dobijo vsi upravniki, ne le 
člani združenja, z njim pa 
želijo etažnim lastnikom 
zgolj pomagati pri izbiri pri-
mernega upravnika, ki iz-
polnjuje vsaj minimalne po-
goje za korektno opravlja-
nje storitev do svojih naroč-
nikov. »Navsezadnje gre za 
upravljanje ključnega pre-
moženja večine Slovencev, 
zato je od upravnika odvis-
no, kako se bo večstanovanj-
ska stavba starala oziroma 
ali bo normalno vzdrževana 
in v zadovoljstvo lastnikov. 
Zato ni dobro, da se s tem 
ukvarja kdorkoli,« poudar-
ja Zevnikova, sicer direkto-
rica kranjskega Domplana. 
V ZUN je sicer včlanjenih 

okoli 50 večjih upravnikov, 
ki pokrivajo več kot 65 od-
stotkov trga, to dejavnost pa 
ima sicer registrirano oko-
li tristo podjetij. Med njimi 
se najdejo tudi računovod-
ski servisi in varnostna pod-
jetja, ki se ukvarjajo zgolj 

z razdeljevanjem stroškov 
med etažne lastnike, svo-
je storitve pa ponujajo po 
dumpinških cenah, s kate-
rimi verjetno ne pokrijejo 
stroškov storitve.

Certifikat ni pogoj za delo  

»Pri združenju upravni-
kov že dlje časa ugotavlja-
mo, da se na trgu pojavlja 
nekaj problemov, ki v veli-
ki meri izhajajo iz dejstva, 
da se v Sloveniji z upravlja-
njem nepremičnin lahko 
ukvarja kdorkoli, saj ni tre-
ba izpolnjevati prav nobe-
nih pogojev. Po drugi strani 
pa ugotavljamo, da je ta de-
javnost zelo zahtevna, tako 
zaradi obveznosti, ki jih 
upravnik ima do pogodbe-
nega partnerja oz. etažnega 
lastnika, kot tudi zaradi za-
dostnega znanja in izkušenj 
ter tudi ustreznih material-
nih pogojev za opravljanje 
svoje dejavnosti. Pridobi-
tev certifikata zaupanja vre-
den upravnik bi tako mora-
la biti signal etažnim lastni-
kom, da je nekdo, ki je čim 
bolj nevtralen, ugotovil, da 
gospodarska družba izpol-
njuje vsaj minimalne pogoje 
za korektno opravljanje sto-
ritev do svojih naročnikov,« 

je razložila Zevnikova in do-
dala, da so v ZUN sicer že 
vrsto let državo nagovarjali, 
naj predpiše minimalne po-
goje za izvajanje upravljanja 
nepremičnin, a do zdaj ni 
bilo nobenega odziva, zato 
je združenje ponudilo svojo 

rešitev. »Veliko raje bi videli, 
da bi pogoje predpisal in pre-
verjal nekdo z nivoja oblasti, 
ker pa to ni možno, smo po-
skušali sami oblikovati čim 
bolj objektivne in prever-
ljive pogoje. Svojih članov 
pri tem ne preferiramo, saj 
članstvo ni pogoj za pridobi-
tev certifkata. S certifikatom 
tudi ne želimo omejevati 
konkurence, saj ta ne bo po-
goj za nastopanje na trgu.« 

Med minimalne pogoje, 
ki jih je ZUN zapisal v pra-
vilnik o certifikatu zaupanja 
vreden upravnik, med dru-
gim sodi tudi zahteva, da 
ima tako podjetje zaposlene 
ali ima sklenjene dolgoroč-
ne pogodbe z zunanjimi iz-
vajalci za tehnično strokov-
ne naloge (gradbene, stroj-
ne, elektro), za izvajanje fi-
nančnega računovodstva 
in pravnika, ki jim zagota-
vlja tudi redno usposablja-
nje. Za pridobitev certifika-
ta mora upravnik nepremič-
nin zagotavljati tudi kapital-
sko ustreznost oz. zavaro-
vati poslovno odgovornost, 
zagotoviti mora skladnost 
knjižnega stanja rezervne-
ga sklada s stanjem na tran-
sakcijskem računu, redno 
mora poravnavati tudi vse 
davke in prispevke.

Nezakonita poraba 
rezervnega sklada

V preteklosti se je že doga-
jalo, da so nekateri upravni-
ki, ki so zašli v finančne te-
žave, porabili tudi sredstva, 
ki so jih etažni lastniki vpla-

čali v rezervni sklad. »Tudi 
certifikat ni popolna garan-
cija, da do takih primerov 
nezakonite porabe rezervne-
ga sklada, kar je kaznivo de-
janje, na katerega bi morali 
pristojni organi takoj reagi-
rati, ne bo prišlo,« sicer pra-
vi Zevnikova.

Eden od primerov slabega 
upravljanja se je pred krat-
kim zgodil tudi v Radovljici, 
kjer je v prisilni poravnavi 
pristal upravnik, za katerim 
je ostal velik dolg do etažnih 
lastnikov, ker jim že nekaj 
let ni poračunal preteklega 
ogrevanja, na njegovem po-
gorišču pa je zraslo novo 
podjetje, ki menda etažnim 
lastnikom zdaj pogojuje, da 
jim bodo dolg vrnili le, če z 
njim sklenejo novo pogodbo. 
Poleg tega je prvotno podje-
tje ostalo dolžno tudi neka-
terim dobaviteljem, zato bi 
se vsaj v eni od večstanovanj-
skih stavb kmalu zgodilo, da 
bi nič hudega sluteči stano-
valci pred letošnjo zimo os-
tali brez ogrevanja, je pojas-
nil Peter Kern, vodja enote 
Nepremičnine v Domplanu, 
kjer so stavbo zdaj prevzeli v 
upravljanje. »Precej truda je 
bilo treba vložiti, da smo raz-
mere še pravočasno sanira-
li,« je povedal.  

Certifikat v pomoč lastnikom
Združenje upravnikov nepremičnin je zaradi neodzivnosti države samo uvedlo certifikat zaupanja 
vreden upravnik, ki naj bi bil etažnim lastnikom v pomoč pri izbiri primernega upravnika stavb.

Vera Zevnik, predsednica Združenja upravnikov 
neprimičnin / Foto: arhiv GG

Peter Kern, vodja poslovne enote Nepremičnine pri 
Domplanu / Foto: arhiv GG

Goreljek – Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega na-
rodnega parka, ki je v likvidacijskem oziroma stečajnem po-
stopku, je na javni dražbi ob koncu januarja prodala 99.813 
delnic družbe Žičnice Vogel, kar predstavlja deset odstotkov 
njenega osnovnega kapitala. Delnice so prodali v dveh pa-
ketih, oba je za nekaj več kot 190 tisoč evrov kupilo podjetje 
RRC Računalniške storitve, ki ga lastniško obvladuje avstralski 
poslovnež slovenskih korenin Anthony Tomažin. Tomažin je 
že septembra 2015 z nakupom deleža od KD Kapital postal 
večinski lastnik Žičnic Vogel. 

Na dražbi prodali desetino delnic Vogla

Tržič – Občina Tržič letos namenja dobrih dvesto tisočakov za 
sofinanciranje letnih programov športa in dela strokovnega 
kadra. Na javnem razpisu je uspešno kandidiralo 24 športnih 
društev oz. organizacij, med katere bo razdeljenih 151.908,56 
evra za sofinanciranje letnega programa športa in 29 tisoč 
evrov za izvajanje razvojnih in strokovnih nalog na področju 
športa. Podpis pogodb z društvi bo v ponedeljek ob 18. uri 
na občini. Javni razpis za sofinanciranje strokovnega kadra v 
rednem delovnem razmerju bo objavljen v prihodnjih dneh, v 
proračunu je v ta namen zagotovljenih 23 tisoč evrov. 

Za programe športa dobrih dvesto tisoč evrov
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»V starem Kranju je pozi-
tivna energija, in s to pozi-
tivno energijo smo opogu-
mili tudi podjetnike. Tako 
se je v starem mestnem je-
dru v zadnjih dveh letih od-
prlo kar 16 novih trgovin. Če 
bi bogastvo družbe merili v 
kulturi, bi bila Slovenija ena 
najbogatejših držav na sve-
tu, Kranj pa eno najbogatej-
ših mest,« je na odru pred 
Prešernovim gledališčem 
poudaril župan Boštjan Tri-
lar ter v Prešernovem mes-
tu v imenu Kranjčanov in 
Kranjčank ter vseh obisko-
valcev pozdravil tudi pred-
sednika slovenske vlade dr. 
Mira Cerarja.

 »V veliko veselje mi je, da 
lahko današnji dan v Prešer-
novem mestu preživljam 
skupaj z vami v prešernem 
duhu, ki preveva vaše prijet-
ne ulice, ki so polne zgodo-
vine in ki vabijo,« je bil nav-
dušen predsednik sloven-
ske vlade dr. Miro Cerar, ki 
se je v slavnostnem nagovo-
ru najprej spomnil dr. Fran-
ceta Prešerna. 

»V zvezi s Prešernom je 
veliko spominov. Tako se v 

Kranju letos vsi skupaj spo-
minjamo tudi njegove pred 
natanko stotimi leti umrle 
hčerke Ernestine. Spomi-
njamo se njegovega življenja 
v vaši Prešernovi hiši in tudi 
v Vrbi. V Kranju je naš veliki 
pesnik deloval tudi kot prav-
nik, advokat. Ker sva na neki 
način tudi stanovska kolega, 
sem velikokrat razmišljal, 
kaj ga je tako močno pognalo 
v pesništvo. Verjetno je bilo 
to tudi to, da ga je vsaj ne-
koliko utesnjeval pravniški 
poklic, ki je bolj razumski in 
ima drugo poslanstvo. Zato 

je morda še bolj strastno raz-
vil svoja čustva, ki jih je na-
menil ljudem pa tudi naro-
du. Bil je ne le genialen pe-
snik, ampak tudi humanist, 
vizionar in eden največjih 
narodnih buditeljev,« je raz-
mišljal dr. Miro Cerar ter do-
dal, da le malo narodov svo-
jo kulturno identiteto v to-
likšni meri dolguje enemu 
samemu ustvarjalcu. 

»Vsi vemo, da je klical 
po edinosti, sreči in spra-
vi. Mislim, da je tudi danes 
na nas, da edinost, srečo in 
spravo iščemo še naprej. 

Da njegove preroške besede 
vsak dan vzamemo za ideal, 
ki se mu moramo s svojim 
ravnanjem čim bolj približa-
ti. S tem bomo najbolje po-
kazali, da je ravno kultura, 
ki ni samo kultura umetno-
sti ustvarjanja, ampak je tudi 
kultura medsebojnega od-
nosa, tisto, kar je vedno bilo 
temelj in mora ostati temelj 
naše Slovenije in naše druž-
be,« je poudaril dr. Miro Ce-
rar ter spomnil tudi na naše-
ga velikega arhitekta Jožeta 
Plečnika, ki je v Kranju pos-
tavil unikaten vodnjak. Po-
udaril je, da je ustvarjalnost 
tako pomembna za našo 
dušo, kot je voda pomemb-
na za naše telo, in še enkrat 
čestital Prešernovim nagra-
jencem ter se zahvalil vsem 
umetnikom. »Zavedamo 
se, da je kulturni praznik le 
skromna zahvala za vse, ki 
leto in dan plemenitite naš 
prostor z umetnostjo in tako 
plemenitite naša življenja,« 
je še dodal dr. Miro Cerar.

Vse poti so vodile v Vrbo

»Za slovenskega pisatelja 
ne more biti večje časti od 
te, da lahko govori pred Pre-
šernovo rojstno hišo v Vrbi,« 

je dejal slavnostni govornik 
na osrednji slovesnosti ob 
kulturnem prazniku v Vrbi 
Tone Partljič. Pisatelj in lan-
ski Prešernov nagrajenec za 
življenjsko delo je pouda-
ril, da bi vsak Slovenec vsaj 
enkrat v življenju moral pri-
ti v Vrbo in doma imeti Pre-
šernove Poezije. »Zdi se mi, 
da živimo v času, ko je po-
membno imeti, imeti; to ne 
bo moglo dolgo trajati … je 
še nekaj, za kar je Prešeren 
rekel: 'koder se nebo razpe-
nja … srebrnina, rosa trave 
…' Prešeren je dobro slutil, 
da so neke druge vrednote, 
za katere se nam splača ži-
veti ...« je med drugim pou-
daril Partljič. In Slovencem 
sporočil še nekaj: »Že prav, 
da znamo praznovati, toda, 
dragi moji, Prešerna je tre-
ba brati!«

Letošnjega pohoda po Poti 
kulturne dediščine se je po 
besedah direktorja Zavoda 
za turizem in kulturo Žirov-
nica Matjaža Komana udele-
žilo rekordno število pohod-
nikov. Pri rojstnih hišah so 
jih sprejeli člani Kulturne-
ga društva dr. France Pre-
šeren Žirovnica - Breznica, 
veliko zanimanja je zbudila 

nova muzejska soba Ajdna, 
novost je bilo fotografiranje 
s Prešernom, potekal je knji-
žni sejem, predstavljali so se 
čebelarji … Med pohodniki, 
ki so Pot kulturne dedišči-
ne prehodili že deseto leto 
zapored, so bili tudi člani 
društva KURC iz Ljubljane, 
ki so povedali, da je tudi na 
ta način treba ohranjati slo-
vensko dediščino. »Če bi ži-
veli v Prešernovem času, bi 
bili zagotovo prijatelji, Fran-
ce pa bi bil naš član,« so de-
jali veseli fantje. Mnogi obi-
skovalci so v Vrbo prišli peš, 
tako kot denimo Pavla iz Go-
rij, ki to tradicijo goji že več 
kot petnajst let, pa člani ve-
teranskega združenja, ki so 
se že petnajstič na pohod po-
dali peš iz Radovljice. Po be-
sedah predsednika združe-
nja Janeza Koselja se je spo-
minskega pohoda udeležilo 
okrog tristo veteranov iz vse 
Slovenije. Nekateri obisko-
valci pa so v Vrbo kljub hlad-
nemu vremenu tudi pritekli.

V kulturnem programu 
so nastopili domača Meša-
na pevska skupina dr. Fran-
ce Prešeren, igralec, harmo-
nikar in pevec Janez Škof in 
glasbeni gost Zoran Predin.

Prešerno v polnem Kranju in v Vrbi
31. stran

Kranj je na praznični dan obiskal tudi predsednik vlade dr. 
Miro Cerar in spregovoril o vlogi kulture. / Foto: Primož Pičulin 

Minister za kulturo Anton Peršak je skupaj s kranjskim županom Boštjanom Trilarjem 
položil venec na Prešernov grob. / Foto: Primož Pičulin

Slavnostni govornik pred Prešernovim spomenikom v Vrbi je bil Tone Partljič. / Foto: Urša Peternel

Rojstne hiše znanih rojakov, ki jih povezuje Pot kulturne dediščine, so bile ves dan polne 
obiskovalcev. / Foto: Urša Peternel

Pohoda po poti kulturne dediščine se je letos udeležilo rekordno število pohodnikov.  
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NOVO NA GORENJSKEM

Jeklenko Plindom  
vam pripeljemo na dom!

Dostava jeklenk na dom
Brezplačna številka:  

080 1228

Gospodinjski vžigalnik Plindom  
za prvih 250 naročnikov  
dostave jeklenke na dom!*

 * Akcijska ponudba velja od 26. januarja 2017 in velja za prvih 250 naročnikov dostave jeklenke na dom, 
na dostavne naslove področja 04 (Gorenjska) - do razdelitve zalog.

www.istrabenzplini.si

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški žu-
pan Ciril Globočnik je v to-
rek na novinarski konferen-
ci predstavil proračun in naj-
večje občinske investicije v 
letošnjem in prihodnjem 
letu. Prihodki proračuna 
Občine Radovljica za letoš-
nje leto, vključno z zadolži-
tvijo in prenosom razlike iz 
preteklega leta, znašajo 20,9 
milijona evrov, za leto 2018 
pa 17,7 milijona. Proračun-
ska sredstva bodo predno-
stno namenjena izvajanju 
zakonskih obveznosti, na-
daljevanju oziroma dokon-
čanju začetih investicij, in-
vesticijam, ki so sofinancira-
ne z nepovratnimi sredstvi, 
in vzdrževanju občinskega 
premoženja, je pojasnila di-
rektorica občinske uprave 
Alenka Langus. »Predvideni 
investicijski odhodki v leto-
šnjem letu predstavljajo 48, 
v prihodnjem letu pa 39 od-
stotkov vseh odhodkov. De-
lež nepovratnih sredstev za 
sofinanciranje investicij je 
nizek, ker za novo finančno 
perspektivo 2014–2020 jav-
ni razpisi še niso objavlje-
ni. Tudi zato je za izgradnjo 
knjižnice ter druge investi-
cije predvidena zadolžitev: 
za 2,5 milijona evrov v letoš-
njem in za 1,6 milijona evrov 
v prihodnjem letu.«

Največja investicija osta-
ja knjižnica, ki naj bi bila po 
zagotovilih župana Globoč-
nika dokončana že do konca 

letošnjega poletja, ko bodo 
knjižničarji začeli s selitvijo, 
odprta pa za občinski pra-
znik 11. decembra. Kot je še 
povedal Globočnik, je izvaja-
lec družba Javna razsvetlja-
va konec lanskega leta že za-
čel nameščati ogrodje in fa-
sadne plošče; rok za zaklju-
ček vseh gradbenih del je ko-
nec letošnjega leta. »Pogod-
bena cena znaša 2,4 milijo-
na evrov. V proračunih so 
zagotovljena tudi sredstva 
za gradbeni nadzor, stro-
ške, povezane s pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja, ter 
za načrte za preostalo notra-
njo opremo nove knjižnice 
in njen nakup. Za zgradbo 
obstoječe knjižnice bo letos 

izdelana prostorska presoja 
za dejavnost medgeneracij-
skega centra, v letu 2018 pa 
je načrtovana priprava pro-
jektne dokumentacije za ob-
novo stavbe in prilagoditev 
novi dejavnosti,« je še pojas-
nil Globočnik.

Med večjimi investicija-
mi, ki jih za letošnje in pri-
hodnje leto še načrtuje Ob-
čina Radovljica, so tudi iz-
gradnja primarne in sekun-
darne kanalizacije ter vodo-
voda Kamna Gorica, za kar 
je v proračunu zagotovljen 
dober milijon evrov, dokon-
čanje komunalnih ureditev 
v Kropi in na Brezovici, za 
kar bo občina namenila ne-
kaj več kot tristo tisoč evrov, 

ter še nekateri drugi odseki 
komunalne infrastrukture. 

Kanalizacija in vodovod 
Kamna Gorica bosta preko 
povezovalnega vodovoda in 
kanalizacije Lipnica–Kam-
na Gorica navezana na pri-
marno kanalizacijo in čistil-
no napravo Kropa. Projek-
tna dokumentacija je v zak-
ljučni fazi priprave, sledila 
bo vloga za izdajo gradbene-
ga dovoljenja, v drugi polo-
vici leta javni razpis za izbor 
izvajalca in začetek gradnje. 
V proračunu so zagotovljena 
tudi sredstva za dokončanje 
sekundarne kanalizacije in 
vodovoda na Brezovici ter za 
končno ureditev rak in dela 
struge Kroparice.

Največ za knjižnico in komunalo
Nova radovljiška knjižnica bo dokončana do konca poletja, odprta pa na občinski praznik 11. decembra, 
je zagotovil župan Ciril Globočnik. V sedanji knjižnici naj bi deloval medgeneracijski center.

Na novo radovljiško knjižnico, ki bo po zagotovilih župana zgrajena in odprta do konca 
letošnjega leta, so že konec leta začeli nameščati ogrodje in fasadne plošče. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Lesce – Državno prvenstvo 
v preletih poteka od začetka 
sezone v aprilu do jeseni, ko 
se jadralna sezona zaključi. 
Točkuje se tako, da pilot leti 
s kateregakoli letališča in po-
skuša doseči maksimalen let 
v najkrajšem času, pojasnju-
je Milan Korbar iz Aeroklu-
ba ALC Lesce, ki je letos or-
ganiziral prireditev. »Leti se 
ocenjujejo po določenih kri-
terijih, točkujejo se štirje 
najboljši od vsakega tekmo-
valca. Letos je sodelovalo 24 
jadralnih pilotov. Zmago-
valec Boris Žorž je preletel 
750-kilometrski trikotnik od 
Lesc proti zahodu, na sever 
Nemčije in čez hribe nazaj.«

Matjaž Zupan leti že de-
set let. »Sicer sam letim 

bolj za dušo kot za točke,« 
pravi Matjaž Zupan, ki je 
jadra že deset let. »Rad po-
skusim in vidim kaj nove-
ga,« pravi. Pri preletih gre 
predvsem za užitek ob dej-
stvu, da znaš izkoristiti sile 
narave optimalno. Dokler 
tega ne poskusiš, sploh ne 
veš, koliko skrite energije 
ima narava.« 

Leški klub je eden od 14 
klasičnih aeroklubov v Slo-
veniji. Ima 150 članov, od 
tega okoli 110 jadralnih pilo-
tov. Za jadranje imajo na vo-
ljo 12 letal, nekaj klubskih in 
nekaj v lasti občine. »Klub se 
počasi pobira po letih stag-
nacije. Zunanji pogoji so 
odlični, kar nam priznavajo 
tudi tujci, ki prihajajo in jim 
klub pomaga pri letenju,« je 
še povedal Korbar.

Priznanja za 
najdaljše prelete
V soboto so na leškem letališču zaključili lansko 
sezono jadralnega letenja in najboljšim podelili 
priznanja. Na državnem tekmovanju v preletih je 
zmagal Boris Žorž, drugi je bil Tone Čerin, tretji 
pa Matjaž Zupan.

Matjaž Zupan iz Tržiča je bil v preteklem letu tretji na 
državnem tekmovanju v preletih z jadralnim letalom. Prvi je 
bil Boris Žorž iz Bitenj, drugi pa Tone Čerin z Bleda.

Urša Peternel

Jesenice – Konec meseca bo 
Občina Jesenice objavila še 
zadnji javni razpis, s kate-
rim občanom že vrsto let do-
deljuje nepovratne finančne 
spodbude za energetsko sa-
nacijo objektov. V vseh letih 
so za investicijske ukrepe, ki 
so pripomogli k učinkovitej-
ši rabi energije v gospodinj-
stvih, zmanjšanju emisij 
snovi v zrak in k zmanjša-
nju stroškov za energijo, na-
menili že več kot 1,3 milijona 
evrov proračunskega denar-
ja. Odziv je vsako leto velik 
in porabijo vsa razpoložlji-
va sredstva. V letošnjem ob-
činskem proračunu je na vo-
ljo 50 tisoč evrov, zatem pa 
se projekt zaključuje. Kot so 

pojasnili na Občini Jeseni-
ce, je bila v tem času večina 
stanovanjskih stavb že ener-
getsko saniranih, zato oce-
njujejo, da je projekt dose-
gel svoj namen. Nepovratna 
sredstva bodo tako dobili ob-
čani le še za ukrepe, izvede-
ne v lanskem letu. 

Podatki kažejo, da so ob-
čani z nepovratnimi občin-
skimi sredstvi največkrat 
zamenjali okna in balkon-
ska vrata, sledili so ukrepi 
za sistem razdeljevanja in 
obračunavanja stroškov za 
toploto, ukrepi za toplotno 
izolacijo in obnovo fasade, 
za toplotno izolacijo neiz-
koriščenega podstrešja ozi-
roma strehe, za vgradnjo to-
plotnih črpalk za ogrevanje 
sanitarne vode …

Denar za energetsko 
sanacijo objektov

Jesenice – V jeseniški občini bo letos potekalo več investicij na 
področju cest. »Obvoznica Lipce, katere investitor je Občina 
Jesenice, je že v gradnji. Obljubljeno je, da bo država začela 
gradnjo krožišča na Hrušici in povezovalnega mostu proti 
deponiji Mala Mežakla. Pomembna investicija bo tudi pove-
zovalni pločnik od Splošne bolnišnice Jesenice proti Hrušici. 
Obeta se tudi zelo pomembna sanacija državne ceste med 
potokom Jesenica in Zdravstvenim domom Jesenice, pri tej 
investiciji je občina nosilec infrastrukturne ureditve pločnika 
in javne razsvetljave. Večina teh investicij naj bi bila zaključena 
še letos,« je povedal župan Tomaž Tom Mencinger 

Investicije v ceste v jeseniški občini

Jesenice – Občina Jesenice je objavila javni razpis za prosto 
delovno mesto direktorja Zavoda za šport Jesenice. To je že 
drugi razpis, saj na prvem niso izbrali nobenega kandida-
ta, za vršilca dolžnosti direktorja pa je bil imenovan Gaber 
Šorn. Kandidati morajo imeti univerzitetno izobrazbo ali 
magisterij stroke (druga bolonjska stopnja), najmanj pet 
let delovnih izkušenj, pogoja pa sta tudi aktivno znanje slo-
venskega in vsaj enega svetovnega jezika. Obenem morajo 
kandidati pripraviti program poslovnega in programskega 
razvoja zavoda, ki vključuje tudi koncept trženja. Mandat 
direktorja traja pet let.

Ponovljen razpis za direktorja zavoda za šport
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Podjetje Nus, lastniki 
so domačini iz Naklega, ima 
več kot dvajsetletno tradicijo 
pri trgovanju z barvnimi ko-
vinami in njihovo obdelavo. 
Podjetje preskrbuje okoliške 
livarje z aluminijastimi, cin-
kovimi in bakrenimi legura-
mi, ki jih tudi dodeluje za svo-
je kupce v Sloveniji, Avstriji in 
Nemčiji. Njihovi proizvodi se 
uporabljajo za sestavne dele 
v avtomobilski in računalni-
ški proizvodnji. Sedež pod-
jetja je v Ljubljani, kjer ima-
jo pisarniške prostore in na-
jete skladiščne prostore za 
namen trgovinske dejavno-
sti. Proizvodnja poteka v Stra-
hinju, kjer imajo lastne proi-
zvodne prostore, opremljene 
s sodobnimi CNC-obdeloval-
nimi centri. »V podjetju Nus 
s povezanima družbama To-
ko-line in Agroplod razpola-
gamo z okrog šestimi milijo-
ni evrov sredstev, z desetimi 
zaposlenimi ustvarimo nekaj 

nad štiri milijone evrov letne-
ga prometa in dodano vredno-
stjo daleč nad povprečjem pa-
noge. Na zemljišču v Temni-
ku v industrijski coni na Po-
lici v občini Naklo smo želeli 
zgraditi proizvodno-skladišč-
ne prostore in skupaj z upra-
vo združiti vse svoje dejavno-
sti na eni lokaciji. Z načrtova-
no investicijo, približno dve-
ma milijonoma evrov, bi svo-
je kapacitete lahko podvojili,« 
je povedal prokurist podje-
tja Nus Vinko Orehar. Že leta 
2008 so s takim načrtom od 
Občine Naklo odkupili prib-
ližno pol hektara zemljišča. 
»Za optimalno ureditev zem-
ljišča in občinske infrastruk-
ture smo morali pridobiti tudi 
del zemljišča od denacionali-
zacijskih upravičencev iz Slo-
venije, Kanade, ZDA in Ar-
gentine. Po obsežni formal-
nopravni proceduri nam je to 
uspelo. Takoj zatem, to je bilo 
na začetku lanskega leta, smo 
pristopili k izdelavi Občinske-
ga podrobnega prostorskega 

načrta (OPPN). Že takoj smo 
naleteli na težave, saj je obči-
na samo za objavo začetka po-
stopka celotno dokumentaci-
jo zadrževala več kot dva me-
seca. V celotnem procesu iz-
delave pa občina na dopise 
našega podjetja sploh ni od-
govarjala. Kljub prizadevanju 
dela občinske uprave, ki se 
trudi sodelovati z investitorji, 
je podjetje izgubilo upanje na 
sodelovanje z ostalim delom 
občinske uprave z županom 
na čelu,« je navedel Orehar in 
dodal, da so zaradi časovnega 
zavlačevanja občine že izgu-
bili dva kupca. »Če v domači 
občini ne bo zapihal pravi ve-
ter, naklonjen investitorjem, 
potem se bomo zagotovo se-
lili v drugo občino. Namesto 
gospodarske dejavnosti zdaj 
na tej lokaciji cvetita ambro-
zija in japonski dresnik, vo-
zila pa se morajo namesto do 
urejenega občinskega cestne-
ga priključka na bližnji ron-
do zaradi slepe ulice še vedno 

vračati nazaj po slepi ulici,« je 
opozoril Orehar. Za pojasnilo 
na omenjene očitke smo pro-
sili župana občine Naklo Mar-
ka Mravljo že v sredo, 1. febru-
arja, »konkretne in argumen-
tirane odgovore na to občutlji-
vo temo« je obljubil do pone-
deljka, 6. februarja. Njegove-
ga odgovora do včeraj nismo 
prejeli.

Projekt podjetja Nus je 
preučilo tudi ministrstvo za 
okolje in prostor s pristojni-
mi službami in presodilo, 
da dejavnost podjetja ne bo 
imela pomembnih vplivov 
na okolje, kot je razvidno v 
gradivu občinskim svetni-
kom za prvo obravnavo do-
polnjenega osnutka OPPN 
Nus decembra lani. Ne na-
zadnje, kot je poudaril Vin-
ko Orehar, selitev in širitev 
dejavnosti v celoti v doma-
čo občino bi prinesla več de-
lovnih mest in s pobiranjem 
prispevkov bi znatno prispe-
vali v občinski proračun.

Od občine pričakovali več
Družinsko podjetje Nus se je odločilo, da zaradi težav pri pridobivanju prostorske dokumentacije za 
gradnjo proizvodno-skladiščnih objektov in upravne stavbe kljub že znatnim investicijam v zemljišče v 
Naklem prekine z aktivnostmi na tej lokaciji. Županovega obljubljenega pojasnila nismo dobili. 

Proizvodnja zdaj poteka v Strahinju (na sliki), na zemljišču v 
Temniku v industrijski coni na Polici pa bi združili vse svoje 
dejavnosti na eni lokaciji. 

Namesto gospodarske dejavnosti na Temniku v toplejših 
mesecih cvetita ambrozija in japonski dresnik. 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na januarski seji up-
niškega odbora Peka v ste-
čaju je stečajna upravitelji-
ca Tadeja Tamše pojasni-
la, kako je glede možnos-
ti poplačila navadnih upni-
kov. Povedala je, da je veči-
na nepremičnega premože-
nja zastavljena v korist ločit-
venih upnikov, le en poslov-
ni prostor je bremen prost 
in nekaj manjših zemlji-
ških parcel, ki so brez več-
je vrednosti. Splošno stečaj-
no maso predstavljajo stara 
oprema in stroji ter zaloge 

materiala in delno obutve. 
Ocenjuje, da bo to premože-
nje izredno težko unovčiti. 
Izkazalo pa se je, da bi bila 
potencialna splošna stečaj-
na masa lahko izterjana de-
narna terjatev v višini prib-
ližno en milijon ameriških 
dolarjev iz naslova projek-
ta izgradnje tovarn obutve v 
Alžiriji, v katerem je na pod-
lagi sklenjenega Samou-
pravnega sporazuma o ure-
ditvi medsebojnih razmerij 
pri izvedbi del, sklenjene-
ga leta 1981, sodeloval tudi 
Peko. Peko je v poslu so-
deloval kot član konzorcija 

večjih podjetij, pri čemer je 
bil Rudis nosilec posla. Po 
dolgoletnih sodnih postop-
kih je Rudis izterjal terja-
tev do investitorja v Alžiriji 
in del tako prejetih sredstev 
nakazal tudi Peku kot članu 
konzorcija. Izločitveno pravi-
co nad prejetimi sredstvi uve-
ljavlja D.S.U., družba za sve-
tovanje in upravljanje, d. o. 
o., ki je v stoodstotni držav-
ni lasti in je pravna nasledni-
ca Slovenske razvojne druž-
be. »D.S.U. je izvedla po-
stopek podrobnega pregle-
da dokumentacije o lastnin-
skem preoblikovanju vseh 

podpisnic Samoupravne-
ga sporazuma iz leta 1981 in 
preverila vključenost terja-
tev posamezne podpisnice v 
njihovo lastninsko preobli-
kovanje. Terjatve, ki niso 
bile upoštevane v otvoritve-
ni bilanci Peka po stanju na 
dan 1. 1. 1993, so skladno z 
zakonom prešle na D.S.U., 
ki je dolžna prejeta denarna 
sredstva nakazati v državni 
proračun,« je pojasnila Ka-
tja Ujčič, svetovalka direk-
torja pri D.S.U. Stečajna up-
raviteljica Peka Tadeja Tam-
še slednjim navedbam ugo-
varja, zahtevano izločitveno 

pravico bo prerekala in bo o 
tem odločeno v pravdnem 
postopku. Milijon dolarjev je 
zdaj vezan na bančnem de-
pozitu. In zakaj je ta denar 
izkazan šele zdaj? Tamše-
tova je pojasnila, da terjatev 
ni bila izkazana v poslovnih 
knjigah stečajnega dolžnika, 
zato se je ta priliv denarnih 
sredstev prvotno računovod-
sko izkazal med prilivi iz na-
slova upravljanja s stečajno 
maso, zdaj pa so jih pravilno 
umestili med prilive iz naslo-
va unovčenja stečajne mase. 

O sporu glede blagovne 
znamke še ni odločeno

Po dobrem letu dni od 
stečaja iz stečajne mase še 
vedno ni unovčena blagov-
na znamka Peko, ki je po li-
kvidacijski vrednosti ocenje-
na na 374 tisoč evrov, njena 
izhodiščna tržna vrednost 
je bila 761 tisoč evrov in še 
dodatnih 120 tisoč evrov, 

kolikor stanejo kopita, noži 
in orodja, vezani na blagov-
no znamko. Zaradi neuspe-
le prve prodaje bodo ceno ni-
žali. 

Odprt je še postopek za so-
dno varstvo uporabe imena 
Peko, ki jo je stečajna upravi-
teljica sprožila zoper pravno 
osebo, po naših informaci-
jah zadrugo Peko kooperati-
va, z. o. o., ki se je pri sodnem 
registru registrirala z enako 
sestavino imena firme. 

Dražba za PGP Inde 

Še vedno ni prodan stood-
stotni poslovni delež Pekove 
še delujoče hčerinske druž-
be PGP Inde, proizvodnja 
podplatov. Likvidacijska 
vrednost je 681 tisoč evrov, 
tržna 757 tisoč evrov. Prva 
prodaja je bila neuspešna, 
javna dražba z zniževanjem 
izklicne cene bo 8. marca ob 
10. uri v sejni sobi poslovne 
stavbe Peko.

Milijon dolarjev na Pekovem računu
Za poplačilo terjatev navadnih upnikov Peka v stečaju, med njimi so nekdanji zaposleni, je bolj malo 
denarja. Delno bi jih lahko poplačali z nepričakovanim približno milijonom ameriških dolarjev, vendar 
je izločitveno pravico nad tem denarjem prijavila državna Družba za svetovanje in upravljanje. Javna 
dražba za prodajo Pekove hčerinske družbe PGP Inde pa bo osmega marca. 

Japec Jakopin je kot lastnik 
nekdaj paradnega konja Se-
awaya kupil hotela Bellevue 
in Pod Voglom leta 2012, te-
daj je naročil tudi študije in 
napovedal investicije v hote-
le. Ko je Seaway zabredel v 

finančne težave ter pristal v 
stečaju, so propadli tudi na-
črti za hotele. Hotel Belle-
vue je bil nekdaj elitni hotel 
z izjemno tradicijo in bogato 
zgodbo, saj je v njem prebi-
vala celo priznana britanska 
pisateljica kriminalk Agatha 
Christie.

Bohinjska hotela  
na javni dražbi
31. stran

Suzana P. Kovačič

Križe – Oktobra lani so se za-
čela izvajati gradbena dela 
na državni cesti skozi nase-
lje Križe. Razlog za to je pre-
stavitev avtobusnega posta-
jališča, zato da bo občina le-
tos lahko začela urejati tudi 
vaško jedro v Križah. Na tem 
odseku bodo prestavili avto-
busno postajališče pri pošti 
in obnovili obstoječe pri šoli. 
Za večjo varnost bodo zgra-
dili manjkajoči del pločni-
ka ob stari šoli, uredili in po-
sodobili javno razsvetljavo, 
prehodi za pešce bodo dobi-
li ustrezno prometno signa-
lizacijo. Na celotnem odse-
ku se bo preplastilo vozišče 
in uredilo odvodnjavanje. 

Prilagodili bodo cestni pri-
ključek in asfaltirali dosto-
pno pot do teniških igrišč in 
naprej do šole. Ob šoli bo tre-
nutna deponija gradbenega 
materiala postala stalno par-
kirišče za potrebe širitve šol-
skega športnega parka, ure-
jeno križišče pa omogoča 
tudi nadaljevanje kolesar-
ske in peš poti med Pristavo 
in Križami s podaljškom do 
Sebenj. Vrednost del, ki se 
bodo zaključila predvidoma 
aprila letos, znaša 175.400 
evrov z DDV. »Po ureditvi 
vaškega trga želimo s ploč-
nikom povečati varnost tudi 
v naselju Snakovo in v nada-
ljevanju v sosednji KS Senič-
no,« je povedal tržiški župan 
Borut Sajovic.  

Nadaljujejo gradbena  
dela v Križah 

Kranjska Gora – Danes ob 17. uri se bo v Kranjski Gori na 
smučišču Kekec začel 2. Grubin memorial. Organiziran je v 
spomin na preminulega slovenskega smučarja Draga Grubel-
nika, organizatorji pa pričakujejo okoli 250 tekmovalcev. Na 
večernem snežnem spektaklu za »kralja veleslaloma« bodo v 
družbi znanih slovenskih glasbenikov, Matjaža Jelena, Omarja 
Naberja, Grega Skočirja in Miha Guština - Guštija, Rok ’n’ 
Banda, Trkaja, DJ Baze in Chorchypija, zbirali tudi pomoč za 
17-letnega Tima, saj bo prireditev tudi dobrodelna. 

Grubin memorial v Kranjski Gori
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Maja Bertoncelj

Dorfarje – V salonu Pohi-
štva Prevc v Dorfarjah so v 
torek podarili spalnico, ki je 
bila glavna nagrada v nagra-
dni igri Bratje Prevc podari-
jo spalnico Alples. Za nag-
rado se je potegovalo kar 
15.124 ljudi, sreča pa je bila 

naklonjena Mihi Kokalju iz 
Dola pri Ljubljani, ki je dobil 
Alplesovo spalnico v vred-
nosti skoraj 2500 evrov.

Podelila sta mu jo Peter 
in Cene Prevc, ki sta očeto-
vo podjetje obiskala dan pred 
odhodom na naslednje tek-
me svetovnega pokala na Ja-
ponskem. »Vesel sem, da je 

bil odziv na akcijo tako dober. 
Če stvari dela eden, se ne na-
redi veliko, če skupaj stopi več 
pravih ljudi, uspe marsikaj. 
Tako je v poslu, športu in na-
sploh v življenju. Če je nagra-
da mikavna, kar je bilo v tem 
primeru, je tudi doseg večji,« 
je povedal Peter Prevc. Zelo 
zadovoljen je bil tudi njegov 

oče Božidar Prevc, direktor 
podjetja Prevc saloni pohi-
štva: »Na akcijo je bil never-
jeten odziv. To je dobra rekla-
ma za naše podjetje. Zgod-
ba podjetja in bratov Prevc 
se uspešno razvija. Končana 
je doslej naša največja nagra-
dna akcija.« Proizvajalec po-
darjene spalnice je podjetje 
Alples, veliki partner podjetja 
Prevc. Na podelitvi je bil tudi 
direktor Alplesa Franc Zu-
panc, zadovoljen, da s takšni-
mi akcijami in s pomočjo bra-
tov Prevc večjo prepoznav-
nost pridobiva tudi njihovo 
podjetje. Prevčevi so, tako kot 
podjetje Alples, iz Selške do-
line.

Izjemno zadovoljen pa je 
bil seveda nagrajenec. »Čisto 
slučajno sem videl, da poteka 
akcija, se prijavil, in ko so me 
klicali, najprej sploh nisem 
mogel verjeti, da sem bil res 
izžreban. Prvič sem v živo vi-
del tudi Petra in Ceneta in sta 
super fanta,« pa je povedal 
Miha Kokalj, poklicni gasilec 
iz Dola pri Ljubljani.

Bratje Prevc podarili spalnico
Če so v zgodbo vpleteni bratje Prevc, je uspeh tako rekoč zagotovljen. Na nagradno igro Bratje Prevc 
podarijo spalnico Alples je bil izjemen odziv. Novi lastnik spalnice je Miha Kokalj iz Dola pri Ljubljani.

Cene in Peter Prevc sta novo spalnico podelila Mihi Kokalju. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot pravijo na kranj-
ski občini, so rezultati analiz 
pokazali, da je število kršitev 
pri vstopanju v staro mestno 
jedro oziroma izstopanju iz 
njega občutno manjše, ni 
pa še v celoti odpravljeno. 
Težave so zaradi množič-
nega veriženja osebnih vo-
zil, ki zapuščajo mestno je-
dro. To pomeni, da se zara-
di izogibanja plačilu zadrže-
vanja na območju za pešce 
voznik pri izstopu tako zelo 
približa prvemu vozilu, da z 
eno registracijo oba zapusti-
ta mestno jedro. 

Kot ugotavljajo, se v 
mestnem jedru na dan pov-
prečno zadržuje 1300 vozil. 
Prvi ukrepi, ki so v veljavi 
od 30. januarja, pa so števi-
lo kršitev prepolovili. Glede 
na pozitivne rezultate ana-
lize je od začetka tega te-
dna prebivalcem s stalnim 
ali začasnim prebivališčem 
v mestnem jedru omogočen 
izstop na katerikoli točki – 
ne le na točki, kjer so vstopi-
li, a šele po desetih minutah. 

S tem ukrepom so olajšali 
vstop in izstop stanovalcem, 
obenem pa še vedno onemo-
gočili, da je staro mestno je-
dro bližnjica med zahodnim 
in vzhodnim delom Kranja. 
Še vedno pa omejitev ostaja 
za obiskovalce, torej vse tis-
te, ki za vstop v mestno jedro 
potrebujejo vstopni listek. Ti 
bodo lahko še vedno izstopi-
li le na točki, kjer so vstopili. 
Ukrep ne velja za intervencij-
ska vozila (gasilci, reševalci, 

policija ...). Ti imajo namreč 
vstop in izstop omogočen na 
vseh lokacijah. 

Za pomoč skrbi asistenč-
na služba, ki omogoča nuj-
ne izhode glede na potrebe 
meščank in meščanov ter 
dostavljavcev. Jasno je na-
mreč, da nekaterih dostav ne 
morejo opraviti v 30 minu-
tah, kolikor je na voljo časa 
za brezplačen izhod. Ne gle-
de na čas, asistenčna služba 
omogoča izstop iz mesta ob 
nujnih in izrednih primerih 
(npr. dostava kurilnega olja 
...). To pomeni, da je do se-
daj moral imetnik dovolilni-
ce pospremiti dostavljavca 

do izhodne točke, sedaj pa 
ni več tako, saj dostavljavec 
sam pokliče asistenco, ki 
omogoči izstop. Za stano-
valce je opisani način veliko 
lažji in veliko bolj življenjski 
kot prejšnji. 

Na pobudo prebivalcev 
starega mestnega jedra ozi-
roma civilne iniciative kra-
janov starega mestnega je-
dra je bil minuli ponedeljek 
organiziran tudi sestanek z 
županom Boštjanom Trilar-
jem. Med drugim so se do-
govorili, da bodo na obči-
ni glede načrtovanih spre-
memb prometne ureditve 
obveščali stanovalce ter jim 
omogočili sodelovanje pri 
oblikovanju rešitev.

Kot zagotavljajo, bodo na 
kranjski občini še naprej 
spremljali navade in pot-
rebe tako stanovalcev kot 
tudi obiskovalcev mestne-
ga jedra. Nadaljnje aktivno-
sti bodo odvisne od analiz 
in števila kršitev, predvsem 
pa se bodo tudi v prihodno-
sti trudili zmanjšati veriže-
nje in uvajati sistemske uk-
repe, ki bodo pripomogli k 
večji varnosti in višji kako-
vosti bivanja in preživlja-
nja prostega časa – tako za 
stanovalce kot tudi obisko-
valce. 

Prometa v mestu je manj
Čeprav so zadnji ukrepi kranjske občine glede prometa v starem delu mesta povzročili kar nekaj slabe 
volje zlasti med stanovalci, pa je število kršitev v dobrem tednu precej manjše.

V starem Kranju je z uveljavitvijo novega režima manj 
kršitev. /Foto: Tina Dokl

Kot ugotavljajo, se v mestnem jedru na dan povprečno 
zadržuje 1300 vozil. Prvi ukrepi, ki so v veljavi od 30. 
januarja, pa so število kršitev prepolovili.

Preddvor – Občinski svet v Preddvoru je sprejel letna progra-
ma na področju kulture in športa. Medtem ko pri športu ostaja 
razdelitev sredstev podobna kot v preteklem letu, pa je nekaj 
sprememb pri programih, namenjenih kulturi. Točkovanje de-
javnosti, ki posameznim kulturnim društvom prinašajo občin-
sko financiranje, se letos spreminja, ker se je občina vključila 
v projekt medgeneracijskega sodelovanja. Pravilnik so zato 
spremenili tako, da je sodelovanje pri projektu eno od meril, 
ki prinaša dodatne točke. Društvo bo dobilo to izplačano, ko 
bo dokazalo svoje sodelovanje, v primeru, da dokazila ne bo, 
se bo denar po merilih iz pravilnika razdelil ostalim društvom. 
Sicer pa v Preddvoru napovedujejo, da bodo oba pravilnika, 
ki opredeljujeta financiranje kulture in športa, v prihodnje do-
dobra prenovili. Svetniki so ob tem menili, da bi kazalo pravila 
opredeliti tako, da bi društva čim prej lahko črpala denar iz 
razpisa, ne pa da denimo za zimske dejavnosti lahko denar 
dobijo šele junija. Zlasti to velja za društva, ki se financirajo 
izključno iz tega vira. Z občinske uprave so dobili odgovor, 
da se jim lahko 30 odstotkov denarja izplača kot predplačilo, 
preostanek dobijo, ko izvedejo program in predložijo poročila. 

Sprejeli programa športa in kulture

Preddvor – V projekt Večgeneracijski center Gorenjska je vklju-
čenih enajst gorenjskih občin, med njimi tudi Preddvor. Cilj 
projekta, ki ga financira Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, je nuditi 
vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevali 
k dvigu kakovosti življenja ter preprečevati zdrs v socialno 
izključenost in revščino. Na seji občinskega sveta Preddvor 
je o projektu spregovorila svetnica Darja Delavec, navduše-
na nad delovanjem medgeneracijskega centra v Kranju, po 
katerem bi se lahko zgledovali tudi v Preddvoru. Tu namreč 
deluje več društev, ki so sicer zelo aktivna, za mnoge njihove 
aktivnosti pa se sploh ne ve. Štirje dogodki bodo že v febru-
arju, štirje v marcu. Med njimi omenja učenje računalništva, 
ko bosta dva učenca preddvorske šole poučevala starejše. 
Dve skupini sta že polni, predvidenih je šest izobraževanj. 
Sicer pa bodo o teh dejavnostih izdali zgibanko. Vse sloni na 
prostovoljstvu, župan Miran Zadnikar pa je povedal, da ima 
občina za materialne stroške na voljo dva tisoč evrov, druge 
stroške pokriva vodilni partner v projektu, Ljudska univerza 
Kranj, iz pridobljenih evropskih virov.   

Preddvor v večgeneracijskem centru

Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka v ponedeljek, 13. 
februarja, ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči prireja Blazni-
kov večer. Tokrat ga posvečajo življenju in delu loškega rojaka, 
botanika dr. Frana Jesenka (1875–1938). Jesenkovo življenjsko 
pot in bogato strokovno ter športno delovanje bosta predsta-
vila Matjaž Hafner iz Škofje Loke in prof. dr. Darja Ačko Kocjan 
iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Blaznikov večer posvečajo Franu Jesenku

Škofja Loka – V postopku priprave celostne prometne strate-
gije bo v sredo, 22. februarja, sklepna javna razprava z občani 
in zainteresirano javnostjo. Srečanje bo ob 18. uri v Sokolskem 
domu v Škofji Loki, razprava pa bo potekala na temo prome-
tne vizije občine Škofja Loka, prometnih ciljev in ukrepov za 
njihovo doseganje.

Še zadnjič z občani

Šenčur – Osnovna šola Šenčur za člane Društva upokojencev 
Šenčur organizira računalniški tečaj. Začne se v ponedeljek, 
13. februarja, ob 8.30 v prostorih osnovne šole. Informacije 
in prijave po tel. 04 25 19 250 ali 041 799 399.

Računalniški tečaj za upokojence

Cerklje – Društva upokojencev (DU) Cerklje, Komenda in Bu-
kovica - Šinkov Turn vsako leto pripravijo skupno prireditev 
Skupaj se mamo fletno. Letos je bila prva takšna prireditev 
14. januarja v dvorani Bukovica - Šinkov Turn, druga v soboto, 
21. januarja, v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah, 
tretja pa  28. januarja v Komendi. Na prireditvi v Cerkljah so 
za medgeneracijsko ravnovesje s svojim nastopom poskrbeli 
najmlajši, folklorniki iz Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje 
pod vodstvom Petre Fajdiga. Poleg otrok so zaplesali še člani 
folklorne skupine DU Komenda. V nadaljevanju so obiskovalci 
spremljali petje, recitacije in nastope ljudskih pesnic Marije 
Kern in Olge Kepic iz DU Cerklje ter Marije Kern iz Komende, 
s skečem sta nasmejala dvorano Ivan Kropivnik in Matija Ko-
ritnik, nastopili pa so še Anica Rehberger in Francka Rozman, 
Malči Leskovec in Nika Mezeg, pevska skupina DU Bukovica 
- Šinkov Turn in harmonikar Gašper Tavčar.

Skupaj se mamo fletno
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Smokuč – Lucija Grubar, 
dvajsetletnica iz Smokuča, 
je gasilka že dvanajst let, to-
rej več kot polovico svoje-
ga življenja. Začela je kot 
osemletna pionirka v Pro-
stovoljnem gasilskem dru-
štvu (PGD) Begunje, kjer 
so dejavni vsi člani njene 
šestčlanske družine pa tudi 

strici, tete, bratranci, sestrič-
ne ... „Pri gasilcih je skoraj 
vse sorodstvo,“ pravi Luci-
ja, ki se je vrsto let udeleže-
vala običajnih gasilskih tek-
movanj, lani pa se je odloči-
la, da se bo preizkusila tudi 
v Firefighter Combat Chal-
lenge-u, ki je najtežje gasil-
sko-športno tekmovanje na 
svetu. Tekmovanje dobro 
pozna, saj je njen bratranec 

Domen Pavlič, ki je bil v tej 
disciplini celo evropski re-
korder, zdaj pa je Lucijin 
trener. Lucija trenira dvak-
rat tedensko, pozimi v telo-
vadnici, poleti pa na stolpu, 
ki so ga uredili v Radovljici. 

In kako sploh potekajo 
tekmovanja, ki jih imenu-
jejo kar „najtežji dve minu-
ti v športu“? Gasilci tekmu-
jejo v popolni opremi, to je 

v zaščitni ognjevzdržni oble-
ki, rokavicah, škornjih in če-
ladi ter z dihalnim aparatom, 
kar vse skupaj tehta dvaj-
set kilogramov. Tekmovalec 
mora najprej po stopnišču 
teči v tretje nadstropje, to je 
dvanajst metrov visoko, s se-
boj pa mora nesti dvajset me-
trov zvite cevi. Na vrhu cev 
odloži, po vrvi pa s tal pote-
gne dvajsetkilogramsko utež 
na vrh stolpa. Zatem steče po 
stopnicah navzdol in na po-
ligonu udarja s kladivom po 
železni kladi, ki jo mora pre-
makniti za en meter. Zatem 
sledi dvajsetmetrski tek med 
ovirami, potem pa mora vze-
ti polno cev z vodo in jo vle-
či dvajset metrov nazaj skozi 
vratca in z vodo zbiti tarčo. Za 
konec mora zagrabiti osem-
deset kilogramov težko lutko 
ponesrečenca in jo vleči dvaj-
set metrov do cilja. 

Lucija pravi, da je zanjo 
najtežji del vlečenje lutke, 
saj je takrat običajno že zelo 
utrujena. Na treningih po 
delih vadi različne dele poli-
gona, pili zlasti tehniko, po-
membni pa sta predvsem 
vzdržljivost in moč. Tek-
muje se na čas in Lucija je 
osebni rekord dosegla lani 
na evropskem prvenstvu v 

Franciji, kjer je poligon pre-
magala v času 2 minuti 46 
sekund. S tem je dosegla 
drugo mesto, medtem ko je 
evropska prvakinja s časom 
2:33 postala Slovenka Mate-
ja Pretnar. Odlično se je Lu-
cija odrezala tudi lani pole-
ti na državnem prvenstvu, 
ki je potekalo na leškem le-
tališču, od koder je domov 
odnesla kar pet zlatih me-
dalj. Zmagala je posamično, 
v ženskih in mešanih dvoji-
cah, pri ženskah ekipno in v 
mešani ekipi. In kakšni so 
njeni cilji? „Izboljšati osebni 

rekord, vsaj do 2:30 bi bilo 
dobro priti,“ pravi mlada ga-
silka, ki sodeluje tudi v inter-
vencijah pri požarih in dru-
gih nesrečah. 

Sicer pa je Lucija po pok-
licu slaščičarka, zaposle-
na je v podjetju, kjer pečejo 
kremne rezine. A kot pravi, 
doma le redko kaj speče, za 
rojstnodnevne torte je tako 
zadolžena – sestra. In kot do-
daja ta predana gasilka, tudi 
ni preveč sladkosneda, če že 
mora izbirati najljubšo sla-
dico, je to kar čisto navadna 
čokoladna torta.

Vzdržljiva gasilka, ki peče 
kremne rezine
Dvajsetletna Lucija Grubar iz Smokuča je ena naših najboljših tekmovalk v najtežjem  
gasilsko-športnem tekmovanju na svetu, imenovanem Firefighter Combat Challenge.

Lucija pred gasilskim domom v Begunjah s petimi zlatimi medaljami z lanskega  
državnega tekmovanja ...

... in v popolni opremi na tekmovanju pri vlečenju 
80-kilogramske lutke ponesrečenca. / Foto: osebni arhiv

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Za naše dana-
šnje življenje je značilno, da 
imamo manj prostega časa, 
da živimo stresno, da veli-
ko delamo in nas pri tem 
vodi tekmovalnost, vse bolj 
smo storilnostno orienti-
rani, želimo dosegati uspe-
he za vsako ceno, pri tem pa 
pozabljamo na rekreacijo, 
igro, uživanje, na uravnote-
ženost v življenju. V Slove-
niji, kjer smo pred desetle-
tji nenadoma prešli v kruti 

kapitalizem, smo znani po 
visoki produktivnosti, ve-
liko in dobro delamo, a pri 
tem osebno življenje, pros-
ti čas in regeneracijski čas, 
ko bi si morali »napolniti ba-
terije« za nov zagon, pušča-
mo na stranskem tiru. Tako 
ni čudno, da prihaja do iz-
gorelosti in da zaradi vsa-
kodnevnih stresov zboleva-
mo za različnimi bolezni-
mi. A delamo celo bolni, po 
prezentizmu (navzočnos-
ti na delovnem mestu kljub 
bolezni) smo Slovenci v sa-
mem vrhu, je dejal psiholog 
prof. dr. Matej Tušak na pre-
davanju, ki sta ga v Preddvo-
ru pripravili tamkajšnja or-
ganizacija Rdečega križa in 
Društvo bolnikov z osteopo-
rozo Kranj. To razmišljanje 
je bila iztočnica za razmi-
šljanje o zdravju na delov-
nem mestu, o koristnosti 

telesne aktivnosti za teles-
no in duševno zdravje in o 
aktivnem spopadanju s stre-
som.
 

Prevelika pričakovanja

Veliko je bolezni, poveza-
nih s stresom, s katerim se 
soočimo, ko imamo obču-
tek, da ne zmoremo izpolni-
ti pričakovanj, ki nam jih na-
laga življenje ali si jih posta-
vimo kar sami. Matej Tušak 
poudarja velik pomen teles-
ne aktivnosti tako za fizično 
kot za duševno zdravje, za 
boljše počutje, dobro člove-
kovo samopodobo, samo-
zavest ... Ljudje teoretično 
tudi sami vemo, da je giba-
nje dobro za naše zdravje in 
počutje, a ker smo ujetniki 
ustaljenih (slabih) navad, se 
težko spravimo v pogon. Da 
bi začeli stvari spreminjati, 

se je treba najprej zavedati, 
kaj nam lahko povzroči pre-
velika preobremenjenost, 
nato pa začeti spreminja-
ti navade. Ob tem je Tušak 
omenil tudi programe, s ka-
terimi ljudi spraviti v pogon, 
denimo aplikacijo na telefo-
nu, ki ti naloži vsakodnevno 
dozo gibanja, in če je ne iz-
polniš, se ti telefon zaklene. 
Kako težko smo danes brez 
telefona, pa dobro vemo in 
tako smo marsikaj priprav-
ljeni storiti. Za motivacijo 
pa je najpomembneje, da 
skozi življenje sprejmemo 
gibanje kot vrednoto in pri 
tej dejavnosti uživamo. Ko 
je govoril o obvladovanju 
stresa, je gost preddvorske-
ga srečanja med drugim de-
jal, naj ljudje za težave, v ka-
terih se znajdejo, ne krivijo 
preveč države, delodajalca 
ali koga tretjega, pač pa naj 
se vprašajo, kaj lahko stori-
jo sami. Na nekatere stvari 
pa nimamo vpliva in takrat 
je dobro, da se naučimo re-
laksacijskih tehnik, s kate-
rimi se lahko zoperstavimo 
stresu. S krajšim avtogenim 
treningom je obiskovalcem 
tudi praktično pokazal, kako 
se lahko tega lotijo. 

Z gibanjem telesno in duševno zdravi
Psiholog prof. dr. Matej Tušak je v Preddvoru spregovoril o zdravju na delovnem mestu, o koristnosti gibanja za zdravje  
in o soočanju s stresom.

Psiholog Matej Tušak o pomenu gibanja za telesno  
in duševno zdravje 

Za motivacijo je 
najpomembneje, da skozi 
življenje sprejmemo 
gibanje kot vrednoto 
in pri tej dejavnosti 
uživamo.
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Gorenja vas – Glavni namen 
delovnega sestanka v Gorenji 
vasi je bilo predstavnike jav-
nih ustanov, ki iščejo domače 
dobavitelje, povezati s ponu-
dniki lokalne hrane v Poljan-
ski dolini. Ti so svojo ponud-
bo v torek predstavili na 21 
stojnicah v Sokolskem domu. 

Glavni problem je premaj-
hen delež lokalno pridelane 
hrane v javnih zavodih, je po 
torkovem sestanku poudaril 
župan občine Gorenja vas - 
Poljane Milan Čadež. Kriv-
do za to pripisujejo tudi iz-
redno strogi zakonodaji, za-
radi česar imajo javne usta-
nove velike težave pri naro-
čanju lokalno pridelane hra-
ne. Zato so skupaj s sedem-
desetimi predstavniki jav-
nih zavodov iskali rešitve, ki 
jih med drugim vidijo tudi v 
povezovanju ponudnikov in 
kupcev domače hrane. »Raz-
pisi za naročanje hrane v jav-
nih zavodih so ta čas zelo za-
pleteni, zato bi jih bilo treba 
najprej poenostaviti, prilož-
nost pa je tudi v povezovanju 
zavodov – zakaj bi vsak zase 
naročal hrano, če se pri raz-
pisih lahko združijo,« je dejal 
koordinator pobude za čez-
mejno e-sodelovanje v Podo-
navski e-regiji Jože Gričar. 

Priložnost, da se spoznajo 
med sabo, so jim v torek po-
nudili že v Gorenji vasi.

Med kmetijami, ki so pred-
stavljale svojo ponudbo, je bila 
tudi kmetija Zamuda, ki že 
četrto leto z nekaterimi svoji-
mi izdelki oskrbuje osnovno 
šolo v Poljanah in njeno po-
družnico v Javorjah. »V šoli 
so zelo naklonjeni lokalno pri-
delani hrani in tudi otroci jo 
imajo radi,« ugotavlja Majda 
Možina z omenjene kmeti-
je. Na priložnost, da bodo lah-
ko prišli tudi v šolske kuhinje, 

pa še čakajo na kmetiji Rešk. 
»Pomembno je, da že otro-
kom ponudimo domačo hra-
no, saj jih bomo tako navadi-
li na zdrava živila,« je prepri-
čana Anica Šubic. Predstavni-
ki javnih zavodov so si z zani-
manjem ogledali ponudbo na 
stojnicah. »To je prvi korak, da 
bi domačo hrano pripeljali v 
javne ustanove. Če bi zmanj-
šali birokratske ovire, bi bilo to 
še lažje izvedljivo,« je prepri-
čana Alenka Tomšič, ravnate-
ljica OŠ Pivka, v sklopu kate-
re je tudi vrtec. Veliko dobrih 

izkušenj z lokalnimi ponudni-
ki hrane pa že imajo v OŠ Iva-
na Tavčarja Gorenja vas. »Po-
skušamo vključevati čim več 
izdelkov okoliških kmetov. Če 
se ozrem po stojnicah, vidim, 
da z večino že sodelujemo,« je 
ugotavljala pomočnica ravna-
telja Jana Rojc.

Članice Društva pode-
želskih žena Blegoš so za vse 
udeležence pripravile doma-
čo malico, delovni sestanek 
pa so končali s sprehodom 
po Gorenji vasi ter obiskom 
sirarn Pustotnik in Bogataj.

Prednost domači hrani
V Gorenji vasi so v torek pripravili srečanje ponudnikov lokalne hrane z njihovimi potencialnimi kupci 
iz vse Slovenije. Srečanje je v sodelovanju s kmetijami iz Poljanske doline in eRegion portalom za 
vzpodbujanje e-oskrbe z domačo hrano organizirala Občina Gorenja vas - Poljane.

Na stojnicah se je predstavilo enaindvajset ponudnikov lokalno pridelane hrane  
iz Poljanske doline.

Aleš Senožetnik

Komenda – Frigologo, vodilno 
slovensko podjetje na podro-
čju logistike živil, je z januar-
jem preselilo svoje poslovanje 
v večji in sodobnejši logistič-
ni center v Poslovni coni Ko-
menda. V Frigologu so se za 
izgradnjo novega logistične-
ga centra odločili zaradi potre-
be po večjih prostorih, saj nji-
hovo podjetje raste in prido-
biva nove poslovne partnerje. 
Skladiščne kapacitete so s širit-
vijo povečali za dvakrat, v delu 
zamrznjenih živil pa celo de-
setkrat. Logistični center v Ko-
mendi je velik pet tisoč kvadra-
tnih metrov in omogoča skla-
diščenje blaga v kakovostnih 
in vrhunsko opremljenih pro-
storih v temperaturnih reži-
mih od minus dvajset do šti-
ri stopinje Celzija. Center ima 
17 nakladalnih ramp ter štiri 
nakladalne rampe, ki so pri-
lagojene za manjše kamio-
ne, skladiščenje blaga pa je na 

voljo za daljši ali krajši časov-
ni rok. Povpraševanje po pre-
vozih blaga, ki zahtevajo tem-
peraturno regulirane pogoje, 
je še vedno v porastu, saj je v 
živilski industriji čedalje več-
ja težnja po svežih izdelkih, ki 
imajo čim naravnejše sestavi-
ne in so brez konzervansov, 

kar pa zahteva tehnično dovr-
šene in odlično organizirane 
logistične rešitve. 

Kot pravijo v vodstvu podje-
tja, so poleg gradnje logistične-
ga centra lani posodobili infor-
macijska orodja, ki jim omo-
gočajo boljše delovanje znot-
raj podjetja in s poslovnimi 

partnerji. Prodaja narašča, 
saj se poslovnim partnerjem, 
ki že več let sodelujejo s pod-
jetjem, pridružujejo večja in 
manjša domača in tuja podje-
tja. Prav zato že v kratkem, ko 
bodo stekli vsi delovni proce-
si, pričakujejo tudi nove zapo-
slitve.

Po selitvi bodo zaposlovali
Podjetje Frigologo je svoje prostore preselilo na večjo lokacijo v Komendi.  
S širitvijo pa se nadejajo tudi novih delovnih mest.

Podjetje Frigologo je svoje prostore preselilo v sodoben center v Komendi. / Foto: Uroš Podlogar

Jasna Paladin

Kamnik – Organizatorji fe-
stivala, ki so letos razpisali 
temo Izven okvirjev, so letos 
prejeli več kot trideset izdel-
kov avtorjev iz vseh koncev 
Slovenije, presenetljivo veli-
ko pa je bilo letos kamniške 
produkcije.

»Dandanes je lahko fil-
mar prav vsak; s svojim 
vsaj malce pametnim tele-
fonom lahko posnamemo 
že celovečerni film. In prav 
takšni filmi najdejo svoje 
mesto na Festivalu svobo-
dne video produkcije. Naš 
festival je poseben v tem, da 
se žanrsko ne opredeljuje-
mo, smo pa letos opazili ve-
liko bolj usmerjenih vide-
ov in tudi dobro produkcij-
sko zastavljenih izdelkov, 
vse manj je golega ekspe-
rimentiranja,« nam je po-
vedal Rok Kosec, program-
ski vodja Mladinskega cen-
tra Kotlovnica, in dodal, da 
razlog za to vidijo tudi v re-
dnih okroglih mizah in de-
lavnicah na temo tovrstne-
ga ustvarjanja, ki jih preko 

celega leta pripravljajo v 
MC Kotlovnica.

Strokovna žirija, ki so jo po-
leg Kosca sestavljali še Grega 
Koderman, Matic Sterle, An-
drej Podbevšek in Matic Ma-
ček, je letos podelila štiri zla-
te ribice – nagrade festiva-
la. Prejeli so jih filmi: Fasa-
da (režija: Andrej Somer, Črt 
Potočnik in Martin Glažar), 
Slovenske železnice in Dun-
king Devils: Zabijanje na 
premikajočem vlaku (režija: 
Domen Rozman, Mitja Legat 
in Jure Niedorfer), Nazar (re-
žija: Misia Mormina in) Aljaž 
Tepina ter Makov med (reži-
ja: Grega Koderman). 

Projekcije filmov se je v 
soboto, 28. januarja, udele-
žilo največ gledalcev do se-
daj, po projekciji pa so or-
ganizatorji pripravili še po-
govor na temo Kaj vse lah-
ko dosežemo, ko prebijemo 
ustaljene okvirje v video in-
dustriji?, v katerem sta so-
delovala Aleš Novak in Jer-
nej Celec, ustvarjalca seri-
je Skečoholiki, ter igralec in 
scenarist filma Pr' Hostar 
Dejan Krupič.

Podelili zlate ribice
V Mladinskem centru Kotlovnica Kamnik je ob 
koncu januarja potekal že 4. Festival svobodne 
video produkcije.

Jasna Paladin

Kamnik – Tovrstna darila 
niso pogosta, a kamniška ar-
hitekta Marjan Kocjan in Ro-
bert Novak sta že dlje časa 
opazovala neizkoriščeni po-
tencial zapuščenega stražne-
ga stolpa, ki bi z minimalno 
investicijo lahko obogatil tu-
ristično ponudbo mesta, zato 
sta se odločila k rešitvi pripo-
moči na lastno pobudo.

»Kot vemo, je bilo v prete-
klosti narejenih že več pro-
jektov za obnovo stražnega 
stolpa. Ne morem ocenje-
vati, kateri so boljši in kate-
ri slabši, a dejstvo je, da ni-
komur ne koristijo, če osta-
nejo nerealizirani. V mis-
lih sva imela predvsem dej-
stvo, da bi bil projekt hitro 
uresničljiv in za občino ne 
predrag. Projekt temelji na 
racionalni, minimalistični 
in jasni arhitekturni zasno-
vi, ki z majhnim posegom v 
historično dediščino pušča 
vtis, kot da je vse skupaj že 
od nekdaj tam. Investicija 

ne bi smela biti dražja od 
cene spodobnega stanova-
nja,« nam je povedal Marjan 
Kocjan.

Na občini so darilo spreje-
li odrtih rok. »Že pri pripravi 
proračuna smo za leti 2017 
in 2018 namenili sredstva za 
obnovo grajskega območja, 
torej še preden smo bili sez-
nanjeni z omenjeno pobu-
do. Omenjeni projekt smo 
skupaj z arhitektoma pog-
ledali in prvi vtis je dober. 
Projekt namreč ni zastav-
ljen megalomansko, tem-
več upošteva danosti. Vse-
kakor je predlog upošteva-
nja vreden in bi ga kazalo iz-
vesti, saj nam sedanje stanje 
ni v ponos,« nam je odgovo-
ril župan Marjan Šarec.

Arhitekta sta v svojem 
predlogu predvidela razgle-
dno ploščad v stolpu, ki bi 
obiskovalcem prinesla izje-
mne poglede na celotno mes-
to in okolico v obsegu 360 
stopinj, ter prostor za razsta-
ve, koncerte, predavanja in 
druge manjše dogodke.

Stražni stolp  
bodo obnovili
Stražni stolp na Malem gradu v središču Kamnika, 
občini že vrsto let ne more biti v ponos. Občina 
obnovo načrtuje letos ali prihodnje leto, v pomoč 
pa bi jim lahko bil idejni projekt prenove, ki sta 
ga županu podarila kamniška arhitekta Marjan 
Kocjan in Robert Novak.
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Igor Kavčič

Kranj – Zadnja leta v Gale-
riji Kranjske hiše že tradi-
cionalno v času slovenske-
ga kulturnega praznika in 
prireditve Prešernov smenj 
pripravljajo razstave, pove-
zane s Kranjem v Prešerno-
vem času. Letos nam tako av-
torica Marjana Žibert iz Go-
renjskega muzeja predsta-
vlja obrti v Kranju sredi 19. 
stoletja. Tisti, ki so takrat po-
tovali skozi Kranj in naprej 
proti Gorenjski, so lahko na 
primer ugotovili, da je Tržič 
gospodarsko mnogo uspe-
šnejši kot Kranj, ki je slovel 
po sejemski dejavnosti. »Pe-
karstvo je v Kranju veljalo za 
prestižno obrt, saj jih je bilo 
v mestu kar precej. Peki so 
v prodajalnah morali imeti 
tehtnico, s katero so stranke 
lahko preverjale težo kruha. 
So se pa kranjski peki ob tem 
pogosto ukvarjali tudi s trgo-
vino in gostilničarstvom,« 
nam pove Žibertova. Men-
da je bilo v preteklih stolet-
jih v Kranju in bližnji okoli-
ci vedno odprtih okoli štiri-
deset gostiln. Že Valvasor je 
dvesto let pred tem zapisal, 
da je v Kranju več vina kot 
vode. Slednje je v sušnih ob-
dobjih v mestu primanjko-
valo. Ko omenjenima obr-
tema sodi tudi pivovarstvo. 
V štirih pivovarnah je osem 
delavcev pripravilo okoli tri 
tisoč veder piva na leto, naj-
bolj znani pivovarji pa so 

bili iz znane družine Mayr. 
Eden njihovih pivovarskih 
obratov je bil tudi v tako ime-
novani Petrčkovi hiši poleg 
farne cerkve, kjer je v nad-
stropju delovala Narodna či-
talnica. Prikladno, mar ne?

V Kranju so v tistem času 
delovali tudi štirje mlini, tri-
je na Kokri, največji pa na 
Savi, ki ga dandanes pozna-
mo kot Majdičev mlin. Prav 
tako je bilo v mestu razširje-
no krojaštvo, čeprav so pre-
možnejši občani radi kon-
fekcijska oblačila kupovali 
tudi drugod, revnejši pa ši-
vali kar doma. V Prešerno-
vem času je bilo v Kranju 

okoli petnajst čevljarjev, ki 
so svoje izdelke prodajali 
večinoma na kranjskih sej-
mih, hodili pa so tudi zu-
naj mesta popravljat čevlje 
za cele družine. V Kranju so 
bili tudi klobučarji, ki so bili 
združeni v ceh s klobučar-
ji iz Škofje Loke. »Iz roda v 
rod so svojo barvarsko obrt 
ohranjali pri Pirčevih, vse 
do prvih let 20. stoletja, la-
stnik Matej Pirc pa je bil tudi 
kranjski župan,« nadaljuje 
Marjana Žibert, kot eno po-
membnejših obrtnih panog 
pa omenja tudi kovaštvo. 
Kovačnice so bile v glavnem 
v Savskem in Kokrškem 

predmestju, leta 1848 pa je 
dr. Janez Bleiweis ustano-
vil tudi podkovsko in živi-
nozdravniško šolo za kova-
če, saj so ti imeli tudi zna-
nje, kako zdraviti živali. Ne-
kaj malega je bilo tudi mi-
zarjev, zanimiv pa je še obrt 
milarstva, ki ga je v Kranju 
gojila družina Fock, ki se je v 
18. stoletju priselila s Češke.

Obrti so predstavljene na 
dvanajstih panojih s kratki-
mi in jasnimi besedili ter za-
nimivimi poudarki, avtori-
ca razstave pa je tam, kjer je 
bilo mogoče, dodala tudi za-
nimive fotografije. Razstava 
bo na ogled do 5. marca.

Od pekov do kovačev
V Galeriji Kranjske hiše je na ogled manjša razstava na temo Obrti v Kranju v Prešernovem času. 
Prednjačile pekarije in gostilne.

Avtorica razstave Marjana Žibert kot eno pomembnejših obrti v Prešernovem Kranju 
omenja tudi krojaštvo. / Foto: Igor Kavčič 

Igor Kavčič

Kranj – Po premieri ob sve-
tovnem dnevu spomina 
na holokavst 27. januarja 
v Mini teatru v Ljubljani in 
sredini izvedbi v angleščini, 
bo danes, v petek, 10. febru-
arja, premiera predstave Ju-
dovski pes avtorja Asherja 
Kravitza še v Kranju. Na no-
vinarski konferenci je poleg 
režiserja Yonatana Esterki-
na in igralca Prešernovega 
gledališča Mihe Rodmana 
spregovoril tudi avtor bese-
dila Asher Kravitz, ki je po-
sebej za kranjsko premiero 
na povabilo prišel iz Izraela. 
Predstava je nastala v kopro-
dukciji Mini teatra in Prešer-
novega gledališča. Kot je po-
vedala direktorica kranjske-
ga gledališča, je predstava 
pisana na kožo obema gle-
dališčema. Kranjsko išče in 
uprizarja besedila, povezana 
z aktualnim časom, v Mini 
teatru pa je tudi sedež Ju-
dovskega kulturnega centra. 
Režiser Yonatan Esterkin je 
v Kranju že trikrat gostoval 
na Tednu slovenske drame z 
izraelskimi gledališči, tokrat 
pa prvič tudi režira pri nas. 
»Predstava ima tudi izobra-
ževalni namen, nekako želi-
mo gledalce izobraziti, da je 
holokavst bil tudi v Sloveni-
ji,« dodaja Robert Waltl, di-
rektor Mini teatra.

Pripoved govori o doži-
vetjih psička Kira, ki se je 
rodil v meščanski judovski 
družini v Berlinu leta 1935. 
Zgodba se odvija v letih naci-
stičnega vzpona, v dobi nür-
nberških zakonov, ki so Jude 

diskriminirali in jih izločili 
iz državljanstva. Predstava 
govori o času vojne, holoka-
vsta, spopadov pa tudi osvo-
boditvi in povojnem priselje-
vanju judov v Izrael. Poseb-
nost je vsekakor, da zgodbe 
pripoveduje Kir, gledalci jih 
torej doživimo skozi njego-
ve oči – s pasje perspektive. 
Miha Rodman prvič v karieri 
igra v monodrami: »Ko sem 
dobil v roke besedilo, sem 
prebral fantastično zgodbo, 
ki se me je zelo dotaknila, še 
bolj, ker je napisana s per-
spektive psa. Sam imam psa 
in sem ljubitelj psov. Mogo-
če je bil zato to še toliko večji 
izziv,« pove Miha Rodman, 
ki v predstavi preigra več 
kot dvajset likov, tako v slo-
venščini kot angleščini, saj 
so pripravili tudi angleško 
predstavo, s katero naj bi go-
stovali po tujini. 

»Zapisal sem zgodbo, ki 
mi jo je pripovedoval neki 
mož, ki sem ga srečal, ko sem 
peljal na sprehod psa. Seveda 
pa je v besedilo vključen tudi 
ves spomin, ki ga imamo na 
holokavst,« je povedal Asher 
Kravitz. »Zanimiv je pogled 
psa na svet okoli njega, on 
pozna samo, kaj je dobro in 
kaj je slabo, ne pozna pa naci-
onalizmov, rasizma, ne poz-
na politikov, saj svet vidi zgolj 
črno belo. Besedil gre skozi 
osnovne klišeje judovskega 
pogleda na holokavst, obrav-
nava vse glavne točke tega 
za Jude uničujočega dese-
tletja ...« razmišlja Yonatan 
Esterkin, ki o Judovskem psu 
pove, da je zgodba o zgodbi o 
holokavstu.«

V Kranj prihaja 
Judovski pes
Predstava o holokavstu in desetletni kalvariji 
Judov skozi oči psa

Ekipa Judovskega psa: (od leve) igralec Miha Rodman, 
režiser Yonatan Esterkin in avtor besedila Asher Kravitz
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Igor Kavčič

Radovljica – V prvih dneh 
februarja so na regijskem 
tekmovanju TEMSIG v pro-
storih GŠ Tržič (tudi v Kul-
turnem domu) in Radovlji-
ca tekmovali učenci gorenj-
skih glasbenih šol. Nasto-
pili so v kategorijah klavir-
ski duo, kitarski duo, tol-
kala, jazz-solo, harmoni-
ka, komorne skupine z go-
dali in klavirjem, trobenta, 
rog, pozavna in evfonij. Vsi, 
ki so dosegli zlata prizna-
nja, so se uvrstili na držav-
no tekmovanje TEMSIG. 
Na koncertu prvonagra-
jencev v GŠ Radovljica pa 
so nastopili učenci, ki so v 
svoji disciplini in kategori-
ji prejeli največ točk: Tere-
za Lombar, Anže Žibert Si-
mić – klavirski duo 1.a.– GŠ 
Kranj, Duo Maem: Maja 

Gros, Ema Meglič – klavir-
ski duo 1.b – GŠ Tržič, Ti-
motej Pivk, Rebeka Cankar 
– kitarski duo 1.a – GŠ Ško-
fja Loka, Vita Blagovič, Kim 
Klančar – kitarski duo 1.b – 
GŠ Kranj, (oba dua sta pre-
jela posebno priznanje za 
najbolje izvedeno obvezno 
slovensko skladbo), Do-
minik Čepič – tolkala 1.a – 
GŠ Jesenice, korepetitorka 
Saša Golob, Sara Kukovič – 
tolkala 1.b – GŠ Tržič, kore-
petitorka Tanja Ahačič, Va-
lentin Ravnik – jazz solo I. – 
GŠ Jesenice, Klemen Repe, 
Miha Mozetič – harmonika 
1.a – GŠ Avsenik, Jure Pav-
lič – harmonika 1.b, GŠ Ra-
dovljica, Luka Kalita – har-
monika 1.c – GŠ Radovlji-
ca, Klavirski trio »MET«: 
Eva Kramar, Marko Ponja-
vić, Tezej Križanič Žorž – 
komorne skupine z godali, 

1.a.– GŠ Jesenice, Klavirski 
trio »triJo«: Julija Rakovec, 
Jedrt Šinkovec, Jona Levar – 
GŠ Škofja Loka, Jakob Arih 
– trobenta 1.a, GŠ Radovlji-
ca, Janez Jesenovec, troben-
ta 1.b – GŠ Škofja Loka, Ke-
vin Kuralt, trobenta 1.c – GŠ 
Jesenice, Maks Kermc, rog, 
1.a. – GŠ Jesenice, Vene Si-
mon, rog, 1.b. – GŠ Kranj,   
Maček Lenart, pozavna 1.a. 
– GŠ Škofja Loka, Jakob Gra-
šič, pozavna 1.b – GŠ Kranj, 
Jure Osterman, evfonij 1.a 
– GŠ Kranj, Urban Tišler, 
evfonij 1.b - GŠ Kranj, Ale-
ksander Krevh, evfonij 1.c 
– GŠ Kranj. Največ točk 
na tekmovanju so dosegli 
Luka Kalita (98 točk), har-
monika 1.c, Dominik Čepič 
(97,67), tolkala 1.a, Jure Pa-
vlič (97,33), harmonika 1.b, 
in kitarski duo Vita Blago-
vič, Kim Klančar (97,33).

Na Gorenjskem bo prvič 
potekalo državno tekmova-
nje, sicer že 46. tekmova-
nje mladih glasbenikov RS. 
Organizatorke so gorenjske 
glasbene šole na Jesenicah, 
v Kranju, Radovljici, Ško-
fji Loki in Tržiču. Državno 
tekmovanje bo na Gorenj-
skem potekalo tri leta, ko 
bodo izpeljali vse tekmoval-
ne discipline, ki se sicer na 
vsaka tri leta ponovijo. Le-
tos bo tekmovanje potekalo 
od 6. do 20. marca. »Tako 
bomo na Gorenjskem gos-
tili tekmovalce iz glasbe-
nih šol, dijake konservato-
rijev in umetniških gimna-
zij ter študente glasbe, lah-
ko bi rekla celostno vertika-
lo glasbenega izobraževa-
nja. Za Gorenjsko bo to kar 
izziv, saj imamo le pet jav-
nih glasbenih šol, vendar 
smo se že večkrat izkazali 
kot dobri organizatorji, zato 
verjamemo, da bomo tudi 
državno tekmovanje izpe-
ljali dobro,« je povedala ko-
ordinatorka tekmovanj rav-
nateljica GŠ Jesenice Marti-
na Valant.

Dvainštirideset zlatih
Na regijskem tekmovanju Gorenjske je zlata priznanja doseglo 42 učencev.

Škofja Loka – V soboto, 11. februarja, ob 19. uri bo v Kristalni 
dvorani Sokolskega doma Večer ruskih in slovenskih pesmi. 
Nastopili bosta mezzosopranistka Saška Kolarič in pianistka 
Jasna Jan Šešek. Predstavili se bodo tudi dekliški tercet (Laura 
Bergant, Petra Štibelj in Maša Demšar) ter vokalisti Miha Križ-
nar, Hana Purgar, Žiga Ravnihar in Maruša Krmelj ter kitarist 
Leon Ravnikar. Večer bo povezovala Irina Guščina.

Večer ruskih in slovenskih pesmi
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VABI NA OGLED ROKOMETNE TEKME 15. KROGA 
DRŽAVNEGA PRVENSTVA V 1. B DRL

RK CERKLJE :  RK SVIŠ IVANČNA GORICA
V soboto, 11. 2. 2017, ob 19.30 
v Športni dvorani v CerkljahRokometni klub Cerklje, Krvavška cesta 4, Cerklje

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Smučarski klub 
Alpetour v sodelovanju z Ob
čino Škofjo Loka, letos prip
ravlja že 42. Pokal Loka, ki 
je eno največjih mednaro
dnih tekmovanj za otroke v 
alpskem smučanju na sve
tu. Svoje znanje je na Poka
lu Loka dokazovalo veliko naj
boljših smučarjev, ki so ali pa 
še dosegajo vrhunske rezulta
te: Tina Maze, Felix Neureut
her, Ivica in Janica Kostelić, 
Petra Kronberger, Ulli Maier, 
Petra Vlhova, Aleksander A. 
Kilde, Nina Loeseth in drugi.

Pokal Loka je namreč na
menjen mladim smučarjem 
in smučarkam od 12. do 16. 
leta starosti, vsako leto pa jih v 
Škofjo Loko pride več kot dves
to petdeset iz več kot tridese
tih držav. Tako so prve ekipe 
na Gorenjsko prispele že v za
četku tedna, zadnje pa priča
kujejo danes, ko bo slovesno 
odprtje tekmovanja. Priredi
tev se bo začela na Cankarje
vem trgu, od koder bo sprevod 
mladih v družbi starodobnih 
smučarjev in pihalnega orke
stra ob 18.30 krenil na prire
ditveni prostor na Mestnem 
trgu. Tam bo od 19. ure nap
rej uvodna slovesnost. Na njej 
pričakujejo tudi predsednika 
vlade Mira Cerarja, ki je spre
jel častno pokroviteljstvo le
tošnjega tekmovanja. Gene
ralni sponzor tekmovanja je 
Zavarovalnica Triglav. 

Paralelnega veleslaloma 
pod gradom letos ne bo, saj je 
tam gradbišče. Bo pa danes 

med 18. in 20. uro v Gro
harjevi galeriji na Mestnem 
trgu na ogled razstava. Na 
njej bo prikazan kolaž prete
klih smučarskih razstav, ki 
jih je Loški muzej priprav
ljal ob Pokalu Loka. Predsta
vili bodo začetke smuča
nja na Loškem, smučarske 
opreme in smučišč v okoli
ci Loke in ustanovitev alpske 
šole smučanja, posebno po
zornost bodo posvetili smu
čarjem udeležencem olim
pijskih iger. Predstavitev ra
znovrstnih smučarskih tem 
bodo popestrili s projekcijo 
video intervjujev starejših 
smučarjev Ločanov, ki jih 
je pripravil Odbor za muzej 
športa v Škofji Loki.

Tekmovanje bo nato pote
kalo v Kranjski Gori, saj na 

Starem vrhu za tekmovanje 
razmere niso primerne. Jut
ri bo na sporedu slalom, v ne
deljo pa veleslalom. Rezul
tate slalomske tekme bodo 
razglasili jutri ob 19. uri na 
Mestnem trgu v Škofji Loki, 
rezultate nedeljskega tekmo
vanja in ekipnega zmagoval
ca pa po tekmovanju na smu
čišču v Kranjski Gori.

Za dve slovenski ekipi, ki 
imata pravico nastopa v kon
kurenci Pokala Loka, bodo 
nastopili: Rebeka Kalan, Ajda 
Pižorn, Nina Drobnič, Živa 
Gabriel, Neja Dvornik, Rebe
ka Oblak, Žana Ciglič, Nika 
Murovec, Anja Oplotnik, Lina 
Knific, Matevž Habajec, Žiga 
Oreškovič Zupan, Andraž 
Sešlar, Matic Helbl, Martin 
Križaj, Matija Peneš, Anže 

Gartner, Tim Tršan, Arne 
Resnik in Nik Šuštar.

Novost letošnje izvedbe 
tekmovanja je sodelovanje 
z mednarodno organizacijo 
za smučarje invalide World 
Para Alpine Skiing. Prvič v 
zgodovini mednarodnih pri
reditev za otroke v alpskem 
smučanju bo hkrati organi
zirano otroško mednarodno 
tekmovanje v slalomu in ve
leslalomu Pokal Loka za ot
roke invalide. »Gre za no
vost na Pokalu Loka s ciljem, 
da bi tudi mladim, ki ima
jo gibalne težave, omogoči
li sodelovanje in enakovred
no udejstvovanje na medna
rodnem tekmovanju otrok v 
alpskem smučanju za Pokal 
Loka,« pravi predsednik SK 
Alpetour Janez Dekleva.

Mladi znova za Pokal Loka
Medtem ko v St. Moritzu potekajo obračuni za medalje svetovnega prvenstva v alpskem  
smučanju, pa se mladi smučarski upi pripravljajo na nastop na letos že 42. Pokalu Loka,  
ki bo potekal v Kranjski Gori.

Med slovenskimi aduti bo tudi mladi tekmovalec Alpetourja Anže Gartner. / Foto: Andrej Tarfila

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Včeraj se je s tek
mo mešanih štafet v Hoch
filznu v Avstriji začelo sve
tovno prvenstvo v biatlo
nu. Slovenska reprezen
tanca je k našim severnim 

sosedom odpotovala brez 
Jakova Faka, ki je zaradi bo
lezni že zaključil sezono in 
se bo osredotočil na pripra
ve na olimpijske igre. Glav
na aduta za čim boljše uvr
stitve sta tako Teja Gregorin 
in Klemen Bauer.

Prvenstvo bo skupno 
postreglo z enajstimi tek
mami. V slovenski odpravi 
so poleg že omenjenih Gre
gorinove in Bauerja še Anja 
Eržen, Urška Poje in Polona 
Klemenčič pri dekletih, pri 
fantih pa Miha Dovžan, Le
nart Oblak in Rok Tršan.

»Moje mnenje je, da so 
imeli na prejšnjih tekmah vsi 
rezerve. Pripravljeni so dob
ro. Pričakujemo, da bodo naj
boljši rezultati ravno na sve
tovnem prvenstvu,« je pred 
odhodom v Avstrijo povedal 
Tomaš Kos. Teja Gregorin 
na svetovnem prvenstvu so
deluje že enajsto leto zapo
red: »Verjamem, da sem na 
zadnjih treningih odpravi
la napake, ki so se pojavljale 
pri streljanju. Kar se tekaške
ga dela tiče, pa sem s to sezo
no bistveno bolj zadovoljna. 
Veliko sem se tudi posvetila 

psihični pripravi, tako da sem 
optimistična. Proga mi ustre
za, mi je praktično pisana na 
kožo.« Ob dobrem strelja
nju lahko visoko poseže tudi 
Klemen Bauer: »Mislim, da 
mi do vrhunskega rezultata 
manjkajo zgolj detajli, za ka
tere pa menim, da smo v zad
njem obdobju dobro poskr
beli. Predvsem zadnja pripra
va je bila na visokem nivoju in 
lahko optimistično gledam na 
to svetovno prvenstvo in tudi 
na preostanek sezone.«

Danes bo na prvenstvu 
ženski sprint, jutri moški, v ne
deljo pa obe zasledovalni pre
izkušnji. Nadaljevanje bo 15. 
februarja z žensko posamično 
tekmo, dan kasneje bo moška 
posamična tekma, 17. februar
ja bo ženska štafeta, dan kas
neje moška štafeta, 19. febru
arja, zadnji dan prvenstva, pa 
tekmi s skupinskim startom.

Biatlonski vrhunec sezone

Teja Gregorin je v letošnji sezoni zadovoljna s tekaško 
formo, želi pa si mirne roke na strelišču. Danes jo čaka 
tekma v sprintu. / Foto: Andrej Tarfila

Jože Marinček

Kranj – Minulo nedeljo so 
vaterpolisti v kranjskem ba
zenu odigrali tekme finala 
kadetskega pokala. V polfi
nalu so vaterpolisti AVK Tri
glav najprej z 18 : 8 prema
gali vaterpoliste VK Ljublja
na Slovan. Po štirikrat so na
sprotnega vratarja premaga
li Matic Rahne, Žiga Močnik 
in Aljaž Troppan, tri zadet
ke je dosegel Urban Verbič, 
dva Rok Bečič in enega Ažbe 
Baškovič. V drugem pol
finalu so mladi vaterpoli
sti VD Kamnik z 20 : 7 pre
magali vrstnike VD Koper 
1958. Med strelce se je šest
krat vpisal Luka Sokler, pet
krat Blaž Balent, trikrat Mar
tina Kemperl, dvakrat David 
Lukič in Matic Kordež ter po 
enkrat Bor Peterlin in Ale
ksander Cerar. V finalu so 
nato varovanci trenerja Rada 
Čermelja, ki so nastopili v 

postavi Martin Mrgole, Gaj 
Zorman, Urban Verbič, Ma
tic Rahne, Žiga Močnik, De
jan Gostič, Aleksander Pa
unovič, Aljaž Troppan, Juš 
Vončina, Ažbe Baškovec, 
Kristjan Nartnik, Rok Be
čič in Gaber Jaklič, z 22 : 7 
premagali VD Kamnik. Za 
AVK Triglav je sedem za
detkov dosegel Žiga Moč
nik, šest Aljaž Troppan, tri 
Dejan Gostič, dva Urban 
Verbič, po enega pa še Ma
tic Rahne, Aleksander Pa
unovič, Ažbe Baškovec in 
Rok Bečič. Za VD Kamnik 
je štiri zadetke dosegel Luka 
Sokler, po enega pa še Da
vid Lukič, Gašper Briški in 
Blaž Balentin. Po končani 
finalni tekmi je trener AVK 
Triglav skupaj z igralci oble
čen končal v bazenu, selek
tor kadetske reprezentance 
Aleš Komelj pa je kapetanu 
predal pokal za najboljše v 
pokalnem tekmovanju. 

Kadeti Triglava so pokalni 
vaterpolski zmagovalci

Kranj – Jutri in v nedeljo se bodo smučarske skakalke za nove 
točke svetovnega pokala merile na Ljubnem ob Savinji. Od 
naših deklet bodo nastopile Maja Vtič, Špela Rogelj, Urša Bo-
gataj, Eva Logar in Ema Klinec. »Nika Križnar na Ljubnem 
ne bo skakala, saj se bo udeležila iger mladih v turškem Er-
zurumu. Mislim, da je prav, da mladinke tekmujejo na svojih 
tekmah. Žal se nam je pripetila nevšečnost s Katjo Požun, ki 
ima poškodovan hrbet in zdravniki svetujejo, da do konca 
letošnje sezone počiva. Virozo so dekleta v glavnem pozdra-
vila, jaz jo še nisem, a jaz ne skačem in bom že zdržal,« je 
pred novo preizkušnjo deklet povedal glavni trener slovenske 
ženske skakalne reprezentance Stane Baloh.

Smučarske skakalke konec tedna na Ljubnem

Škofja Loka – Rokometne prvoligaše ta konec tedna čaka 19. 
krog državne rokometne lige. Ekipa Urbanscape Loka, ki je v 
nadaljevanju prvenstva doma iztržila dve točki na srečanju s 
Slovenj Gradcem in eno na gostovanju na Ptuju, jutri zvečer 
igra s Krko v Novem mestu. Škofjeločani so na lestvici trenu-
tno tretji, Dolenjci pa četrti, oboji pa imajo 23 točk, zato bo 
srečanje še kako zanimivo. »To bo derbi kroga. Če bodo fantje 
igrali s srcem in bodo skoncentrirani ter bodo zmanjšali število 
tehničnih napak, imamo možnosti za dober rezultat. V naspro-
tnem primeru bo veliko težav,« je pred tekmo povedal trener 
Ločanov Siniša Markota in dodal, »ekipo Krke poznamo. Bolj 
ali manj vemo vse o njih in vse je stvar našega pristopa. Krka 
igra zelo dobro obrambo šest-nič in ima precej visoke igralce. 
Imeli bomo velike težave z njimi, ker nimamo krilnega strelca. 
Prav tako pa Krka ne zna ravno dobro igrati obrambe tri-dva-
-ena, zato menim, da je ključ za zmago v obrambi.«

Rokometaši ekipe Urbanscape Loka h Krki

Kranj – V sredo so bile na sporedu povratne tekme četrtfinala 
pokala Slovenije za odbojkarje. Na zaključni turnir v Kranju, ki 
bo na sporedu od 17. do 19. marca, so se ob branilcu naslova 
Calcitu Volleyballu uvrstili še ACH Volley, Triglav Kranj in Krka. 
Kamniški odbojkarji so v četrtfinalu izločili ekipo Fužinar SIJ 
Metal, ki so jo na obeh tekmah premagali s 3 : 0. V Kranju se 
bodo v polfinalnem obračunu pomerili z domačinom turnirja 
Triglavom, ki je po zmagi doma s 3 : 1 tudi v Hočah slavil z ena-
kim izidom. V drugem polfinalu bosta igrala ACH Volley in Krka. 

Znani polfinalisti odbojkarskega pokala
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Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje na Gorenjskem
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vaš zanesljiv in odgovoren partner že več kot 115 let

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

INFORMACIJE: 04 25 29 032, 031 670 939
e-pošta: odkup.mleko@kzcerklje.si

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

   vhlevljanje in prodajanje telet za nadaljnjo rejo    prevozi živine  
(paša, storitveno klanje …)

INFORMACIJE: 041 985 001, e-pošta: odkup.zivina@kzcerklje.si

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja

v skladišču krompirja v Šenčurju.
INFORMACIJE: 08 205 19 26, 08 205 19 25, 041 370 437

Semenski krompir je na voljo tudi v naših poslovalnicah  
v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

Cveto Zaplotnik

Breg pri Žirovnici – Že Vin-
kova starša sta kmetijo v se-
demdesetih letih prejšnje-
ga stoletja usmerila v prire-
jo mleka. Ko je Vinko pred 
triindvajsetimi leti postal 
gospodar, je bilo v hlevu ok-
rog štirideset goved, od tega 
osemnajst molznic, potlej 
so obseg prireje postopoma 
povečevali. Zdaj obdeluje-
jo osemintrideset hektarjev 
kmetijskih zemljišč, od tega 
deset hektarjev lastnih. »Za 
kmetije, ki povečujejo ob-
seg pridelave, je že značil-
no, da imajo več najetih kot 
lastnih zemljišč. Nekdaj jih 
je pri nakupih omejeval ze-
mljiški maksimum, zdaj 
je največja omejitev visoka 
cena pa tudi dokaj slaba po-
nudba zemljišč,« pojasnju-
je Vinko in dodaja, da ima-
jo skoraj vsa zemljišča v kro-
gu dveh kilometrov od kme-
tije. Pasejo le mlado živi-
no, nekdaj so pasli tudi kra-
ve, a so pašo teh zaradi pre-
velike oddaljenosti pašnika 
opustili. Pred šestnajstimi 
leti so ob posodobitvi hle-
va prešli z vezane na pros-
to rejo. Redijo okrog šestde-
set goved, od tega šestiintri-
deset krav molznic črno-be-
le pasme, s katerimi so lani 
dosegli povprečje 8800 li-
trov mleka v standardni lak-
taciji. »Pri mlečnosti so še 
rezerve, a vsako zviševanje 
je povezano tudi z dodatni-
mi stroški za močna krmi-
la,« pravi Vinko in poudarja, 
da je bila v zadnjih dveh le-
tih odkupna cena mleka zelo 
nizka. Tudi ob takšni ceni so 
zdržali, a jim ni nič ostalo za 
vlaganja. Strojni park bi bil 

že potreben »pomladitve«, 
Vinko je na hitro izračunal, 
da so njihovi štirje traktorji 
v povprečju stari 94 let, od 
katerih je najmlajši star de-
set let, preostali trije pa so že 
povsem amortizirani. Pri in-
vesticijah bodo ne glede na 
potrebe kmetije v bližnji pri-
hodnosti dali prednost hiši 
in urejanju okolice.

Kakovostno mleko in 
»prave« roke

Na kmetiji na leto na-
molzejo okrog 300 tisoč li-
trov mleka, večino ga pre-
ko Kmetijsko gozdarske za-
druge Sava Lesce prodajo ita-
lijanskim mlekarnam, ok-
rog dvajset tisoč litrov pa ga 
doma predelajo v mlečne iz-
delke. Barbara se je za prede-
lavo mleka usposobila v bio-
tehniškem centru v Strahi-
nju, pred tremi leti in pol so 
registrirali dopolnilno dejav-
nost, v okviru katere mleko 

doma predelujejo v jogurt, 
skuto, sir in maslo in jih za 
razliko od večine malih si-
rarjev polnijo v stekleno em-
balažo. Izdelke prodajajo 
doma na kmetiji, za to so v 
hiši uredili priročno trgovi-
nico, vsak petek pa tudi na 
tržnici pred stavbo leške za-
druge. Za izdelke so predla-
ni na razstavi Dobrote slo-
venskih kmetij na Ptuju pre-
jeli zlato, srebrno in bronasto 
priznanje, lani pa tri zlata pri-
znanja. »Za dober izdelek je 

pomembna kakovostna su-
rovina pa tudi »prave« roke,« 
pravita zakonca Toman in 
poudarjata, da so najboljša 
reklama zadovoljni kupci, ki 
širijo o izdelkih dober glas. 
Predelava mleka pa ni edina 
dopolnilna dejavnost Bera-
vsove kmetije, že pred enaj-
stimi leti so registrirali peko 
kruha na tradicionalen na-
čin. Kruh (pa tudi žemlje in 
piškote) pečejo dvakrat na te-
den, tudi tega prodajo doma 
in na tržnici v Lescah.

Dohodek iz osnovne 
dejavnosti le za enega

»Na takšni kmetiji, kot je 
naša, se z osnovno kmetij-
sko dejavnostjo lahko pre-
življa le eden, pa še ta tak-
rat, ko je cena mleka nizka, 
bolj težko,« pravi Vinko in 
dodaja, da so z dopolnilnimi 
dejavnostmi zagotovili de-
lovno mesto še za Barbaro, 
ki ima ob kmetijskih delih 

sicer tudi veliko gospodinj-
skih in družinskih obvezno-
sti. Družina je številna, To-
manova imata pet otrok, ki 
so »razpeti« od vrtca do fa-
kultete. Najmlajši Primož 
obiskuje še vrtec v Žirovni-
ci, najstarejša Polona je štu-
dentka prvega letnika labo-
ratorijske biomedicine na 
fakulteti za farmacijo, vmes 
so po starosti dijak Anže, ki 
se v Biotehniškem centru 
Naklo izobražuje za kme-
tijsko-podjetniškega teh-
nika, ter osnovnošolca To-
maž in Matevž. Vsi po svo-
jih možnostih, glede na sta-
rost in razpoložljivi čas, po-
magajo pri delu na kmetiji. 
Najstarejša, Polona in Anže, 
zadnji dve leti tudi postorita 
najnujnejša dela na kmetiji, 
ko si preostali družinski čla-
ni privoščijo teden dopusta; 
prej, ko sta bila še mlajša, je 
v času dopusta za živino pos-
krbel družinski prijatelj.  

Osnovna dejavnost dovolj le za enega
Na Beravsovi kmetiji, kjer gospodarita Vinko in Barbara Toman, se ukvarjajo s prirejo mleka, v okviru dopolnilnih dejavnosti pa 
predelujejo mleko v izdelke in pečejo kruh na tradicionalni način. Ob koncu lanskega so prejeli priznanje Občine Žirovnica. 

Vinko si želi bolj stabilne odkupne cene mleka.  

Vinko Toman: »Odkupna 
ceni mleka gre enkrat v 
nebo in drugič v brezno. 
Kmetje si ne želimo 
takšnih nihanj, ampak 
dolgoročno stabilno 
ceno, s katero tudi lažje 
načrtuješ investicije na 
kmetiji.«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Ptuju že potekajo 
priprave za 28. državno oce-
njevanje in razstavo kmeč-
kih prehranskih izdelkov 
Dobrote slovenskih kme-
tij. Ocenjevanje bo poteka-
lo v petnajstih skupinah – 
žita, mlečni in mesni izdel-
ki, olja, kisi, sokovi, žgane 
pijače, suho sadje, vino, sad-
jevci, domače marmelade 
in džemi, kompoti, konzer-
virane vrtnine in drugi kon-
zervirani pridelki ter med, 
letos pa bodo prvič ocenje-
vali tudi čaje. Na ocenjeva-
nju lahko sodelujejo kmetij-
ska gospodarstva, ki so vpi-
sana v register oziroma ima-
jo v register vpisane trajne 

nasade ali so vpisana v regi-
ster čebelarstev, pri tem pa 
za prijavo izdelkov na oce-
njevanje ni pogoj registri-
rana dopolnilna dejavnost. 
Zadnji rok za prijavo je 17. 
februar do 12. ure. Vsi, ki bi 
želeli dati izdelke na ocenje-
vanje oziroma z njimi sode-
lovati na razstavi, naj se dot-
lej oglasijo v kmetijski sveto-
valni službi pri svetovalkah 
Ani Beden (Lesvce), Mile-
ni Črv (Kranj) in Vanji Bajd 
Frelih (Škofja Loka), ki jim 
bodo tudi izpolnile prijavni-
co in jim dale potrebne in-
formacije. Za prvi izdelek 
znaša prispevek za ocenje-
vanje 25,50 evra (skupaj z 
DDV), za vsakega nadaljnje-
ga pa 20,50 evra.   

Prijave za »dobrote«

Kranj – Društvo Sorško polje 
bo v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi Sorškega polja, 
občinami Kranj, Medvode 
in Škofja Loka ter Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije 
pripravilo v sredo, 15. februarja, 
ob 18. uri v Osnovni šoli Ore-
hek predavanje z naslovom 
Ekološko pridelovanje vrtnin 
in poljščin je korak naprej. 
Predavala bo Miša Pušenjak.

Ekološko pridelovanje 
je korak naprej

Cerklje, Kranj – Kmetijsko 
gozdarski zavod Kranj bo 
naslednji teden pripravil dve 
predavanji o novem izračunu 
katastrskega dohodka (KD) in 
o njegovem vplivu na dohodni-
no. Prvo predavanje bo v torek, 
14. februarja, ob 10. uri v dvora-
ni KZ Cerklje v Cerkljah, drugo 
pa v četrtek, 16. februarja, ob 
10. uri v sejni sobi KGZ Sloga 
na Primskovem v Kranju. Po 
novem zakonu se pri izra-
čunu KD-ja poleg kmetijskih 
in gozdnih zemljišč upošteva 
tudi KD od posebnih kultur 
(zelenjadnice, zelišča, beluši, 
jagode na njivah ...) in dohod-
ki od izdelkov prve stopnje 
predelave lastnih kmetijskih 
pridelkov in gozdnih proizvo-
dov v malem obsegu (do 3500 
evrov letnega prometa).

Katastrski dohodek po 
novem izračunu

Škofja Loka – Članice Društva 
podeželskih žena Lubnik se 
bodo danes, v petek, ob 18.30 
zbrale v Šolskem centru v 
Podlubniku na rednem letnem 
občnem zboru. Predsednica 
društva Andreja Janečko Go-
ličič bo poročala o lanskem 
delu in predstavila letošnji pro-
gram, v kulturno-zabavnem 
delu bodo Cirila Fern, Olga 
Šubic in Ela Tavčar v skeču 
predstavile, Kako so dobrodo-
šla društva, zaigral pa bo tudi 
harmonikar Štefan Zelko.

Opravile bodo 
formalnosti in se družile

Zgornje Gorje – V Gorjan-
skem domu v Zgornjih Gor-
jah bo v torek, 14. februarja, 
ob 9.30 predavanje o pride-
lovanju zelišč. Predavala bo 
kmetijska svetovalka Tatjana 
Grilc.

Pridelava zelišč

Barbara v trgovinici z mlečnimi izdelki

Škofja Loka – Oddelek za 
kmetijsko svetovanje pri 
Kmetijsko gozdarskem za-
vodu Kranj bo v sredo, 15. 
februarja, z začetkom ob 
devetih dopoldne pripravil 
v gasilskem domu na Trati 
pri Škofji Loki predavanje z 
naslovom Novosti raziskav v 
živinoreji. Predaval bo Franc 
Pavlin, svetovalec za živino-
rejo v kranjskem kmetijsko 
gozdarskem zavodu.

Novosti raziskav 
v živinoreji
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Mateja Rant

Bled – »Odkrijte svoje edin-
stvene sposobnosti, opre-
delite strateški zmagovalni 
načrt ter investitorje in so-
delavce prepričajte, da sku-
paj razvijate vašo vizijo,« v 
svoji knjigi svetuje Andrej 
Vizjak, ki z ženo Sonjo v Du-
baju vodi podjetje za digital-
no svetovanje AV.consul-
ting. Namenil jo je podjetni-
kom, ki s svojim podjetjem 
želijo doseči več kot le pov-
prečni dobiček in preživet-
je. O tem, kako postati prvi 
na svetu, so na okrogli mizi 
spregovorili še nekateri dru-
gi podjetniki, ki se jim je us-
pelo prebiti med najboljše.

Slovencem manjka 
samozavesti

»Vsak lahko postane prvi 
na svetu,« samozavestno 
zatrjuje Andrej Vizjak. In 
prav samozavesti nam Slo-
vencem manjka, je v uvodu 
ugotavljala direktorica IEDC 
– Poslovne šole Bled Dani-
ca Purg. Zato je po njenem 
treba spreminjati slovenski 
značaj in nas opogumljati, 
da gremo naprej in posta-
nemo še boljši, pri čemer 
so nam za zgled lahko naši 
športniki, je poudarila. Upa, 
da bo slovenskim podjetjem 

pri tem pomagala tudi Viz-
jakova knjiga. Kot je pouda-
ril Vizjak, so za uspeh v pod-
jetništvu potrebni štirje ta-
lenti. Prvi je samozavest, ki 
je potreben za odkritje edin-
stvenih sposobnosti. Drugi 
je disciplina – treba je nare-
diti zmagovalni načrt in mu 
slediti. Kot tretji talent na-
vaja prepričljivost, da znaš 
za seboj potegniti dobre ka-
dre in pridobiti sredstva. Kot 
zadnji talent omenja odloč-
nost, da si upaš narediti ne-
kaj novega.

Upali so si biti drzni 

Med tistimi, ki se jim je 
v Sloveniji že uspelo pre-
biti med najboljše na svetu 
vsaj v določenem segmen-
tu, je tudi podjetje Gorenje. 
»Gorenje ni najuspešnej-
še, največje ali podjetje z 
največ dobička na svetu. A 
obstaja področje, kjer res-
nično skušamo biti najbolj-
ši na svetu, to je oblikova-
nje. Če ne bi imeli te strasti 

po lepoti, po drugačnosti, 
nam ne bi uspevalo, mor-
da nas glede na konkurenč-
nost v naši panogi sploh ne 
bi bilo več,« je prepričan 
predsednik uprave Gore-
nja Franjo Bobinac. Prvi so 
uporabili steklo na gospo-
dinjskih aparatih, k sode-
lovanju vabili znane obli-
kovalce in hladilnike krasi-
li celo s kristalčki. »Postali 
smo edinstveni s svojo dru-
gačnostjo in tako se prebija-
mo v tej trdi panogi.« Usta-
novitelj in predsednik Stu-
dia Moderna Sandi Češko 
je uspeh svojega podjetja 
pripisal temu, da so si upali 
biti drzni. »Včasih mogoče 
celo malo premalo premi-
šljeni, ampak vedno sem 
znal izplavati iz tistega, v 
kar sem se vrgel.« O nji-
hovem modelu prodaje, ki 
so se mu pred desetimi leti 
nekateri posmehovali, pre-
dava na elitnih tujih uni-
verzah, je poudaril. »Ved-
no sem vlagal le v tri stvari 

– talente, informacijsko 
tehnologijo in inovacije.« 

Vztrajajo pri neodvisnosti

Tudi v grafičnem emba-
lažnem podjetju Jamnik iz 
Medvod so si pred leti zasta-
vili, da bodo postali najbolj-
ši tudi širše, ne le v Sloveni-
ji. »Ko si upaš to naglas pove-
dati, si upaš tudi narediti,« je 
pojasnil lastnik družinskega 
podjetja Ludvik Jamnik. Na 
slovenskem trgu so prisotni 
trideset let in v vseh teh letih 
jim je uspelo od popoldan-
ske obrti zrasti do srednje ve-
likega podjetja, ki sedemde-
set odstotkov proizvodnje iz-
vozi na tuje trge. Čeprav ima-
jo po besedah njegovega sina 
Matjaža Jamnika številne po-
nudbe za prevzem, vztrajajo 
pri neodvisnosti. Svojo pred-
nost vidijo v vlaganjih v viso-
ko tehnologijo. »Naš cilj je 
vztrajati kot univerzalni po-
nudnik storitev na področju 
kakovostne embalaže,« je še 
dodal Matjaž Jamnik.

Vsak je lahko prvi na svetu
To je bilo glavno sporočilo pogovora na IEDC – Poslovni šoli Bled, za katerega je bila iztočnica knjiga 
poslovneža, profesorja in svetovalca Andreja Vizjaka z naslovom (P)ostanite prvi na svetu.

Poslovnež, profesor in svetovalec Andrej Vizjak je na okrogli mizi predstavil svojo knjigo z 
naslovom (P)ostanite prvi na svetu.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Doslej so se v delov-
ni preizkus lahko vključili le 
brezposelni, ki so dopolnili 
vsaj trideset let in so bili naj-
manj tri mesece prijavljeni 
v evidenci brezposelnih na 
zavodu za zaposlovanje, s 
spremembo javnega povabi-
la pa zavod omogoča deloda-
jalcem, da v preizkus lahko 
vključijo brezposelne ne gle-
de na to, koliko so stari in ko-
liko časa so že brezposelni. 

Delodajalci morajo odda-
ti ponudbo za delovni pre-
izkus do porabe denarja, 
ki ga za ta program name-
nja zavod, vendar najkasne-
je do 31. julija letos. Delovni 
preizkus traja od sto ur do 
enega meseca, poteka brez 
delovnega razmerja in pod 
strokovnim vodstvom men-
torja, ki ga zagotovi delo-
dajalec. Brezposelni pred 
začetkom preizkusa pod-
pišejo zaposlitveni načrt 
in pogodbo o vključitvi v 

program, opraviti mora-
jo zdravniški pregled, med 
preizkusom pa jih mora de-
lodajalec obvezno zavaro-
vati za invalidnost in smrt, 
ki je posledica poškodbe pri 
delu. Zavod krije delodajal-
cem za vsakega vključene-
ga v delovni preizkus stro-
ške v znesku 206 evrov, de-
lodajalcem iz javnega sek-
torja le stroške za zdravni-
ški pregled, brezposelni pa 
prejmejo dodatek za prevoz 
in dodatek za aktivnost.

Koristnost programa je v 
tem, da delodajalci še pred 
sklenitvijo delovnega raz-
merja spoznajo brezposel-
nega in ga preizkusijo v de-
lovnem okolju, brezposel-
ni pa lahko pokažejo svo-
ja znanja, veščine in spret-
nosti na konkretnem de-
lovnem mestu. Doslej se 
je po zaključku delovnega 
preizkusa pri istem ali dru-
gem delodajalcu zaposlilo 
70 odstotkov vključenih v 
preizkus.   

Delovni preizkus za brezposelne
V delovni preizkus pri delodajalcu se po spremembi javnega povabila lahko vključijo brezposelni ne 
glede na starost in trajanje brezposelnosti.

Aleš Senožetnik

Spodnji Brnik – Mreža letal-
skih povezav prek brniške-
ga letališča se je lani krepi-
la tako v zimskem kot v pole-
tnem voznem redu, o čemer 
smo poročali tudi v Gorenj-
skem glasu. Kljub temu pa je 
skupno število oskrbljenih 
potnikov na Letališču Jožeta 
Pučnika Ljubljana lani upa-
dlo za 2,3 odstotka v primer-
javi z letom poprej. Skupno 
so namreč v javnem prome-
tu oskrbeli 1.404.831 potni-
kov, pri čemer je število pre-
mikov letal, ki je znašalo ne-
kaj več kot 23 tisoč, ostalo na 
približno takšni ravni kot 
leta 2015. 

»Rahlo zmanjšanje pro-
meta v lanskem letu je v 
manjši meri posledica po-
litične in varnostne nego-
tovosti na nekaterih nekoč 
priljubljenih čarterskih de-
stinacijah, kot sta Sever-
na Afrika in Turčija, pred-
vsem pa prestrukturiranja 

domačega prevoznika. Tuji 
prevozniki, še zlasti ponu-
dniki nizkocenovnih letov, 
so lansko leto promet kon-
stantno povečevali, njihov 
promet pa je kumulativno 
zrasel za 13,3 odstotka. Pro-
ti koncu leta se je trend v po-
zitivno smer obrnil tudi pri 
domačem prevozniku, ki si-
cer še vedno prepelje večino 
potnikov ljubljanskega leta-
lišča,« pojasnjujejo na Aero-
dromu Ljubljana.

V novo leto pa so na lju-
bljanskem letališču vstopili 
optimistično. V primerjavi 
z lanskim januarjem so prvi 
letošnji mesec zabeležili 
21,5-odstotno rast števila po-
tnikov ter skoraj 17-odstotno 
rast pri premikih letal.

Raste tudi promet s to-
vorom. Tega je bilo lani za 
19.580 ton oziroma 5,4 od-
stotka več kot leto pred tem. 
Tudi prvi letošnji mesec so 
v primerjavi z lanskim ja-
nuarjem zabeležili 9,1-od-
stotno rast tovora.

Letos na Brniku 
več potnikov
Lani je prek brniškega letališča potovalo manj 
potnikov kot leta 2015. Optimističen pa je prvi 
mesec letošnjega leta, v katerem so zabeležili 
precejšnjo rast.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zbornica kmetij-
skih in živilskih podjetij, 
ki deluje v okviru Gospo-
darske zbornice Slovenije, 
je v torek podelila zlata pri-
znanja za odlično kakovost 
kruha, pekovskega in fine-
ga pekovskega peciva, kek-
sov, testenin in svežih slaš-
čic. Podjetja so letos na oce-
njevanje dala 136 vzorcev iz-
delkov, kar je največ doslej. 
Komisija, sestavljena iz raz-
ličnih strokovnjakov s peko-
vskega področja, je ocenje-
vala zunanji videz izdelka, 
lastnosti skorje in sredice 
ter vonj in okus. Za odlično 
kakovost in s tem za pode-
litev zlatega priznanja je iz-
brala 124 izdelkov, od tega 
57 za kruh, 21 za pekovsko 
pecivo, 19 za fino pekovsko 

pecivo, 13 za kekse, osem 
za testenine in šest za sve-
že slaščice. 

Kot ugotavljajo v zborni-
ci kmetijskih in živilskih 
podjetij, slovenska pekar-
ska podjetja sledijo tradiciji 
pa tudi globalnim prehran-
skim in tehnološkim tren-
dom, ki kažejo na razvoj pol-
pečenih zamrznjenih izdel-
kov oziroma izdelkov, ki jih 
dokončno spečejo v trgovi-
ni. Evropski trendi v pekar-
stvu gredo v smeri široke 
ponudbe posebnih vrst kru-
ha, manjših oblik in grama-
tur, inovativnih prigrizkov 
in izdelkov »to-go« ter tudi 
nišnih izdelkov, med kate-
re sodijo izdelki iz ekolo-
ške pridelave in predelave, 
izdelki brez glutena, izdel-
ki z manj maščob, sladkor-
ja in soli.

Pekom podelili priznanja

Kranj – Slovenski regionalno razvojni sklad, ki je v javnosti bolj 
znan kot ribniški sklad, je na začetku februarja objavil javni 
razpis za kreditiranje podjetniških projektov in projektov na po-
dročju predelave in obdelave lesa. Podjetja, zadruge in samos-
tojni podjetniki lahko najamejo posojilo za nakupe, gradnjo ali 
obnovo objektov, nakupe strojev in opreme ter za nematerialne 
naložbe. Najnižji znesek posojila je 15.000 evrov, najvišji mili-
jon evrov. Za podjetniške projekte je obrestna mera trimesečni 
Euribor in pribitek od 0,6 do enega odstotka, pri lesarstvu pa 
trimesečni Euribor in pribitek od 0,6 do 0,8 odstotka. Najdaljša 
doba vračanja posojila je petnajst let in triletni moratorij.

Posojila ribniškega sklada

Za uspeh v podjetništvu 
so po Vizjakovih besedah 
potrebni štirje talenti. 
Prvi je samozavest, ki 
je potrebna za odkritje 
edinstvenih sposobnosti, 
drugi je disciplina, tretji 
prepričljivost, zadnji pa 
še odločnost, da si upaš 
narediti nekaj novega.
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Simon Šubic

Kranj – Po tožilki Sabini Per-
ko je ta teden na sojenju za-
radi domnevne preslepit-
ve in ponareditve listin pri 
pridobitvi 1,7 milijona evrov 
nepovratnih evropskih 
sredstev za postavitev dveh 
štirisedežnic na Voglu v le-
tih 2007 in 2008, ki poteka 
na kranjskem okrajnem so-
dišču, končne besede poda-
la še obramba. Zagovorniki 
obtoženih Tomaža Šumija, 
nekdanjega direktorja Žič-
nic Vogel, njegovega nasle-
dnika Antona Šteblaja, sicer 
vodje projekta, in Marjana 
Markiča, ki je vodil nadzor, 
so si bili enotni, da so obtož-
be nesmiselne in nedokaza-
ne, zato so predlagali izrek 
oprostilne sodbe. Tožilstvo 
sicer predlaga izrek denar-
nih kazni za obdolžene. 

Zagovornica prvoobtože-
nega Šumija Branka Zobec 
Hrastar je v uvodu znova po-
udarila, da je tožilstvo obtož-
bo naslonilo na nezakonito 
pridobljeni dokumentaciji, 
zato je obramba že pred za-
četkom sojenja zahtevala nji-
hovo izločitev iz dokazne-
ga spisa, česar pa ni uslišalo 
ne kranjsko sodišče ne kas-
neje višje sodišče v Ljublja-
ni. Tako kot za njo tudi dru-
ga zagovornika in pooblaš-
čenka Žičnic Vogel je zatrdi-
la, kakor se že ves čas brani-
jo obdolženi, da so pred pre-
jemom sklepa o dodelitvi 
evropskih sredstev 30. okto-
bra 2007 na smučišču Vogel 
potekala samo pripravljalna 
dela, ki niso bila sofinancira-
na, ne pa tudi glavna gradbe-
na dela, kar navaja tožilstvo. 
Glede očitka o ponareditvi 
ali uničenju poslovnih listin, 
ker da Šumi med drugim ni 
odobril knjiženja začasne 

situacije v glavno knjigo, je 
odvetnica dejala, da obdol-
ženi tega ni storil, ker mu je 
sploh nikdar niso predložili v 
podpis, saj so jo zadržali v ra-
čunovodstvu družbe, in jo je 
tako prvič videl šele ob vpog-
ledu v sodni spis. Prav tako 
po njenem mnenju sodne 
presoje ne more prestati oči-
tek tožilke, da je Šumi kot di-
rektor Žičnic Vogel preslepil 
ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, saj so 
bili na ministrstvu seznanje-
ni o vsem, kar se je dogajalo 
na Voglu. Čeprav so se usluž-
benci ministrstva na sodišču 
o tem sprenevedali, pa so 
pod težo dokazov (shranje-
ne e-pošte Tomaža Šumija) z 
nekaterimi izjavami vendar-
le priznali, da jih je Šumi o 
izvedenih delih na smučišču 
seznanil, je povedala.  

Po besedah odvetnika Mi-
tje Severja tožilstvo tudi Mar-
janu Markiču ni dokazalo, da 
je pomagal Šumiju pri stori-
tvi kaznivega dejanja, s tem 
ko naj bi lažno prikazal, da 
se je z glavnimi gradbenimi 

deli začelo šele po pridobitvi 
sklepa o sofinanciranju. »Ta 
očitek je povsem nekonkre-
tiziran, saj ni niti pojasnje-
no, katera dela naj bi bila 
opravljena avgusta oziroma 
septembra in ne novembra 
ali decembra,« je izpostavil. 
Tako Markič kot Šteblaj sta 
zelo natančno in z relevantno 
dokumentacijo jasno doka-
zala, da so bila dela, ki so bila 
sofinancirana s strani EU, 
opravljena šele po prejemu 
sklepa, pred tem pa le prip-
ravljalna dela, je dejal. Pou-
daril je še, da je bil ves evrop-
ski denar porabljen pregle-
dno in namensko, kar so po-
trdile tudi kasnejše revizije, 
ne nazadnje pa na tem sodi-
šču tudi zaslišane priče z go-
spodarskega ministrstva. 

»Ne vem, zakaj smo sploh 
tukaj. Zakaj se ukvarja-
mo s strokovnimi vpraša-
nji, kakšna dela so se izva-
jala in kakšni so betoni. Če 
kaj ni jasno, naj to preso-
di izvedenec gradbene stro-
ke,« pa se je spraševala Šte-
blajeva zagovornica Anka 

Kozamernik in dodala, da 
prav projekt novih sedežnic 
na Voglu izpred devetih let 
na ministrstvu predstavlja-
jo kot vzorčen projekt, nihče 
se zaradi njega tudi ne čuti 
oškodovan. Ob tem je opo-
zorila, da se je zapletlo samo 
zato, ker Žičnicam Vogel za-
radi napačne ocene velikosti 
podjetja niso sofinanciranja 
odobrili že na prvem odpira-
nju vlog. »Postopek na mi-
nistrstvu je bil v času prve-
ga odpiranja izpeljan naro-
be. Jasno je, da je bil Vogel 
do teh sredstev upravičen že 
na prvem odpiranju.«

H končni besedi je pristo-
pil tudi prvoobtoženi Šumi 
in ponovil, da so tako obtož-
be kot kazenski postopek 
nesmiselne. »Ne more biti 
preslepitev, če tisti, ki naj bi 
bil preslepljen, ve za vse, so-
deluje in svetuje,« je pouda-
ril. Sojenje se nadaljuje pri-
hodnji teden, ko se bosta na 
sodišče še zadnjič obrnila še 
soobtožena Markič in Šte-
blaj, predvidoma pa bo zna-
na tudi že sodba.

Obtožbe so nesmiselne
Po mnenju obrambe kranjsko tožilstvo ni dokazalo nobene obtožbe o preslepitvi in ponareditvi listin,  
ki jih očitajo odgovornim za postavitev dveh štirisedežnic na Voglu v letih 2007 in 2008.

Obramba enotno zatrjuje, da so na smučišču Vogel do konca oktobra 2007 potekala samo 
pripravljalna dela za postavitev štirisedežnic Orlove glave in Brunarica (na sliki), ki niso bila 
vključena v sofinanciranje s strani Evropske unije. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Grad – Na delovišču v Gradu 
v občini Cerklje se je v pone-
deljek popoldne smrtno po-
nesrečil delavec ljubljanske-
ga gradbenega podjetja Pre-
nova-Gradbenik, ki tam gra-
di fekalno kanalizacijo in os-
talo komunalno infrastruk-
turo. Kot prvi posredovalci 
so ga do prihoda reševalcev 
Nujne medicinske pomo-
či Kranj oživljali cerkljan-
ski gasilci, vendar je delavec 
umrl na kraju dogodka. Na 
policiji so pojasnili, da se je 
na delavca, tujega državlja-
na, prevrnil velik jašek.

Na delavca se je prevrnil jašek 

Gorenjski kriminalisti med preiskavo kraja tragične nesreče pri delu / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski kriminali-
sti so kazensko ovadili Gore-
njca, ki naj bi lani večkrat or-
ganiziral krajo in prevoz lesa 
ter njegovo nadaljnjo proda-
jo, trem lastnikom pa ni pla-
čal odkupljenega lesa. S ka-
znivimi dejanji naj bi si na 
škodo lastnikov pridobil za 
okoli 20 tisoč evrov protiprav-
ne premoženjske koristi. Po-
licisti preiskavo še nadaljuje-
jo, saj sumijo, da je ovadeni 
moški storil še več podobnih 
tatvin oz. goljufij, o katerih pa 
jih ni še nihče obvestil. 

Na ovadenega so posta-
li pozorni junija lani, ko so 
blejski policisti v rutinski 
kontroli prometa na obmo-
čju Jelovice obravnavali dva 

voznika, ki sta s tovornimi 
vozili prevažala okoli 50 ku-
bičnih metrov lesa. Ker za 
les nista imela ustrezne do-
kumentacije, so takoj posu-
mili, da je bil ukraden. Ta 
sum so kriminalisti v na-
daljnji preiskavi tudi potr-
dili, ob tem so izvedeli še za 
pet enakih tatvin na obmo-
čju Žirov in Jelovice. V skup-
no šestih tatvinah so storilci 
iz gorenjskih gozdov ukrad-
li in odpeljali okoli 250 ku-
bičnih metrov lesa. Ovade-
ni Gorenjec naj bi organizi-
ral tako tatvine kot prevoz in 
nadaljnjo prodajo lesa. Po-
leg tega v treh drugih prime-
rih pri odkupu večjih količin 
lesa ni poravnal svojih obve-
znosti do lastnikov in jih je z 
dejanjem ogoljufal. 

Les ukradel in prodal

Simon Šubic

Jesenice – Jeseniški policisti 
so v torek izvedli poostren 
nadzor v okviru preventiv-
ne akcije za večjo varnost 
pešcev, ki poteka ta teden. 
»Nekajurni poostren nadzor 
je pokazal, da pešci v več pri-
merih niso upoštevali osnov-
nih pravil za varno udeležbo 

v prometu in so cesto preč-
kali izven prehodov za pešce 
ali pa so napačno uporabljali 
prometne površine. Kršitev, 
povezanih s pešci, je bilo 12, 
gre pa za prekrške, ki so po-
gosto razlog za prometne 
nesreče z njihovo soudelež-
bo,« je sporočil Bojan Kos, 
tiskovni predstavnik Policij-
ske uprave Kranj. 

Požvižgajo se na pravila

Jesenice – Gorenjski prometni policisti so ta teden na avtocesti 
med Lescami in Karavankami v precep vzeli voznike tovornih 
vozil. Za poostren nadzor so se odločili zaradi informacij o 
njihovih pogostih kršitvah pravil na zgornjem delu gorenjske 
avtoceste. V nekaj krajših nadzorih so tako ugotovili trinajst 
kršitev. Osem voznikov so obravnavali zaradi prehitevanja 
drugih vozil, ki je na relaciji avtoceste od Lesc do Karavank 
za tovorna vozila prepovedano, štirje so prekoračili dovoljeno 
hitrost vožnje, v enem primeru pa so iz prometa izločili vozni-
ka s prekomerno naloženim tovornim vozilom. Proti vsem so 
uvedli prekrškovne postopke, z nadzori pa bodo še nadaljevali, 
so napovedali. 

Tovornjakarji prehitevali, čeprav ne bi smeli

Simon Šubic

Tržič – Tržiški policisti so 
v sredo zvečer obravnava-
li smrt občanke zaradi do-
mnevne zastrupitve s pli-
nom. Poleg njenega trupla 
so našli tudi poginulega psa. 

Tržiške prostovoljne ga-
silce so v sredo nekaj pred 
21. uro policisti zaprosi-
li, naj s tehničnim pose-
gom odpro vrata stanovanja 
v večstanovanjskem objektu 
na Muzejski ulici v Tržiču. 

V stanovanju so našli mrtva 
stanovalko in psa. Gasilci so 
v stanovanju namerili povi-
šano vrednost ogljikovega 
monoksida in izklopili grel-
no napravo na petrolej, so 
sporočili z državne uprave za 
zaščito in reševanje. Na Poli-
cijski upravi Kranj so dodat-
no pojasnili, da na mrtvi ob-
čanki niso našli znakov nasi-
lja, odredili pa so obdukcijo. 
Po zbranih obvestilih bodo 
policisti obveščali pristojno 
državno tožilstvo.

Zastrupila se je s plinom

Kranj – Kranjski policisti so ta teden obravnavali tri državljane 
Romunije, ki so v Kranju ob zbiranju podpisov brez dovoljenj 
pobirali tudi prostovoljne prispevke za invalidne otroke in 
gluhoneme. Zoper kršitelje so uvedli prekrškovne postopke. 
Prostovoljne prispevke lahko zbirajo samo osebe z ustreznim 
dovoljenjem, ki prispevke tudi evidentirajo v overjenih, žigosa-
nih in podpisanih nabiralnih listih, zato se pred plačilom pri-
spevka pozanimajte, ali pobiralec ima zahtevane dokumente.

Prispevke pobirali brez dovoljenj
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Nekaj nam jih prebere iz 
zvezka, kamor si jih zapisu-
je, ko dobi navdih. Vsak dan. 
V pesmi z naslovom Pretek-
lost piše o nečem, kar je bilo 
in kar ne boli več. Pesem 
Podoba je navdihnil Krva-
vec, kamor se ozira s svoje-
ga okna v tretjem nadstro-
pju Doma starejših občanov 
Preddvor. Midve sva dve je 
pesem o njej in o hčerki Evi. 

V družbi Eve (Škofič Ma-
urer), ki jo javnost pozna kot 
klovneso ter ambasadorko in 
ustanoviteljico društva Rde-
či noski, jo tudi obiščemo v 
njenem sedanjem bivališču. 
Od lanskega maja domuje v 
Domu v Preddvoru, kamor 
se je preselila iz doma staro-
stnikov iz Loke pri Zidanem 

Mostu. Tako je bližje hčerki, 
sinovi družini iz Brezij pri Do-
brovi in tudi svoji nadvse ljubi 
Škofji Loki, kjer je prebivala tri 
desetletja, kjer ima veliko pri-
jateljev in sodelavcev in kjer so 
jo proglasili tudi za častno ob-
čanko. »Na Škofjo Loko sem 
bila navezana celo bolj kot na 
rodno Polzelo,« pove pesni-
ca, prav tako častna občan-
ka Polzele. Tam so odkupili 
in urejajo njeno rojstno hišo, 
sobo pa so uredili tudi na ob-
novljenem gradu Komenda. 
»Tako bom vedno lahko priš-
la k tebi,« ob tem doda hčerka 
Eva. Obiskujeta jo tudi oba žu-
pana, škofjeloški ji je nedavno 
prinesel knjigo Dragocenos-
ti starih mestnih jeder. Knji-
ge so Nežina velika dragoce-
nost, naravnost odvisna je od 
branja. Zato ji veliko pomeni, 

da so ji v starosti 73 let v mari-
borski bolnišnici naredili ope-
racijo na očeh, da lahko sedaj v 
starosti 86 let še naprej bere in 
piše. Tudi v Domu se je obda-
la s knjigami, mnoge ima kar 
pri roki, nove ji prinaša Eva, 
pa tudi domska knjižnica je 
blizu. Ob tem še izvemo, da v 
domskem glasilu Neža obja-
vlja svoje pesmi, Eva pa se do-
govarja, da bi v Domu za sta-
novalce in zunanje obiskoval-
ce prirejali tudi pesniške po-
poldneve.

Neža Maurer, pesnica z 
zavidljivim pesniškim opu-
som, se spominja, da ji v nje-
nih začetnih pesniških letih 
kolegi pesniki (omenja av-
torje Pesmi štirih) niso bili 
preveč naklonjeni, dojema-
la jih je tudi kot hudo konku-
renco, potem pa so popustili 

njeni trmi. V Nežini zapušči-
ni je več kot štirideset proz-
nih in pesniških del, pisala 
je literaturo za otroke, mladi-
no in odrasle, največji del nje-
nega opusa zajema poezija, a 
ukvarjala se je tudi s prozo, 
publicistiko, pisala otroške 
igre, prevajala. Mnogo nje-
nih pesmi je uglasbenih, po-
jejo jih tudi škofjeloški zbo-
ri. Toda objavljenih del je le 
peščica v primerjavi s tistim, 
kar je napisala. Zapisovala je 
na listke, v zvezke, pesmi, ki 
jih je ocenila kot vrednejše, je 
pretipkala, uredila in objavi-
la. Ker je zelo samokritična, 
je objavila vsega desetino na-
pisanega. »Meni so se tudi 
tiste prečrtane zdele lepe,« pa 
pravi Eva, ki skrbi za Nežino 
literarno zapuščino in je vse 
zapisano prepustila NUK-u. 

»Še vedno pišem, a ne, da 
bi pesmi objavila. To bo lahko 
pozneje storila Eva, ona je re-
šiteljica mojih pesmi. Zadnje 
stvari se mi v spominu briše-
jo, zato je dobro, da imaš ot-
roke,« razmišlja pesnica, ki 
še naprej čuti močno potrebo 
po izražanju. Kot jo je vedno, 
saj bi jo sicer močna čustva 
zadušila. »Pesnila sem, da bi 
preživela,« pravi Neža Ma-
urer in pri tem nima v mis-
lih preživetja v eksistenčnem 
smislu. Preživele pa bodo tudi 
njene pesmi, pesem namreč 
živi dlje kot človek.

Ravno sedaj je v pripra-
vi pesniška zbirka Sončni-
ca na rami, v kateri bodo pe-
smi več avtorjev, tudi Ne-
žine. Njena zadnja zbirka 
Ljubezenski triptih je izšla 

leta 2014, pred dvema leto-
ma pa je v škofjeloški Bral-
nici predstavila povest v ver-
zih Vida Voda. Izhajajo tudi 

ponatisi, nove pesniške zbir-
ke pa Neža ne načrtuje, češ 
da v teh letih človek ni več 
dovolj samokritičen. 

Pesem živi dlje kot človek
Pišem, da ne bi umrla, je že pred desetletji na vprašanja o potrebi po pesnikovanju odgovarjala Neža Maurer. Pa s tem ni mislila, da želi s poezijo ostati 
nesmrtna, pač pa, da ji pesmi narekujejo njena močna čustva, ki bi jo brez pisanja uničila. Potrebo po izražanju 86-letna pesnica, ki živi v Domu starejših 
občanov Preddvor, čuti še danes. In še naprej piše.

Neža Maurer, sedaj stanovalka Doma starejših občanov 
Preddvor, še vedno pesni.

Midve sva dve, v eni od pesmi o sebi in svoji hčerki Evi zapiše Neža Maurer.

Poezija slovesa      
    
Srečno! 
Poslavljam se od tebe – Loka – 
z zlatimi venci regrata, 
s sinjeobokanim pomladnim nebom, 
z ubranim ščebetanjem lastovk. 
Nad nama lahko nihanje zvonjenja. 
 
Odlomek pesmi iz knjige Na tvojo kožo pišem  
svoje verze
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Od petka do petka

Simon Šubic

Napetosti med Cerarjem 
in Brglezom

V največji koalicijski 
stranki SMC v zadnjem ted-
nu vlada napeto stanje, saj 
je predsednik stranke in vla-
de Miro Cerar zahteval, da 
predsednik državnega zbora 
Milan Brglez zaradi odkrite-
ga nasprotovanja noveli za-
kona o tujcih odstopi s polo-
žaja podpredsednika stran-
ke. Brglez, ki odstopiti ne na-
merava, je sicer napovedal, 
da sta s Cerarjem dogovorje-
na, da se o tej temi ta teden 
pogovorita, kar pa se do vče-
raj ni zgodilo, če izvzamemo 
srečanje na torkovi osrednji 
proslavi ob kulturnem pra-
zniku, ko sta se sicer roko-
vala in na kratko pozdra-
vila, a je vse skupaj delova-
lo bolj kot predstava za me-
dije. Po proslavi sta namreč 
oba takoj zapustila Cankar-
jev dom. Medtem ju v koali-
cijskih partnericah pozivajo, 
naj čim prej zgladita nasta-
li spor in tako zagotovita sta-
bilno delovanje vlade, koali-
cije in s tem države. 

Cerar o jadranski poti, o 
kateri nihče nič ne ve

Premier Miro Cerar je v 
petek na neuradnem sreča-
nju voditeljev držav Evrop-
ske unije ali njihovih vlad 
na Malti presenetil z izja-
vo, da se vzpostavlja nova 

migracijska pot, ki naj bi po 
Jadranu vodila v hrvaško Is-
tro in naprej v Slovenijo. Tej 
izjavi se sicer čudijo vsi. Hr-
vaški premier Andrej Plen-
ković je v odzivu pojasnil, 
da z obstojem t. i. jadranske 
poti ni seznanjen, o njej pa 
menda ne vedo ničesar niti 
hrvaški niti slovenski varno-
stni organi. Šefa Cerarja je 
vsaj delno podprl slovenski 
zunanji minister Karl Erja-
vec z razlago, da sicer (še) ne 
gre za novo množično mi-
gracijsko pot, vendar pa po-
licija opaža, da organiziran 
kriminal išče poti za tihota-
pljenje ljudi tudi prek Istre. 
Predsednik Borut Pahor pa 
je po drugi strani dejal, da 
gre v teh primerih le za indi-
vidualne ali kolektivne pre-
bežnike in da je njihovo šte-
vilo v primerjavi s številka-
mi iz lanskega begunskega 
vala za zdaj zanemarljivo. V 
luči reševanja migracijske-
ga vprašanja, zaradi katere-
ga je Evropska komisija do-
končno potrdila tudi trime-
sečno podaljšanje nadzora 
na nekaterih notranjih me-
jah EU, tudi na slovensko-
-avstrijski meji, so se na Du-
naju v sredo sestali notranji 
in obrambni ministri držav 
ob zahodnobalkanski mi-
gracijski poti. Sklenili so, da 
do aprila pripravijo akcijski 
načrt za primer novega mi-
grantskega vala, s katerim 
nameravajo zapreti vse vrze-
li na poti iz Grčije do Avstri-
je in Nemčije.

Tožba zoper avstrijski 
Verbund

Mariborsko okrožno so-
dišče je ta teden začelo obrav-
navati tožbo Mestne občine 
Maribor proti avstrijskemu 
upravljavcu hidroelektrarn 
na Dravi Verbund, od kate-
rega terja 650.000 evrov za-
radi škode, ki naj bi jo druž-
ba povzročila z nenadnim 
izpustom prevelikih količin 
vode iz akumulacijskih je-
zer ob poplavah novembra 
2012. Gre za prvo od več kot 
sto odškodninskih tožb, ki 
so jih proti Verbundu pred 
slovenskimi sodišči vložili 
prizadeti v poplavah, ki sku-
paj terjajo okoli 103 milijone 
evrov odškodnine. Podobne 
tožbe zoper avstrijsko držav-
no podjetje Verbund so sicer 
vložili tudi v Avstriji.  

Ustavno sodišče zavrglo 
tožbo CSD Velenje

Ustavno sodišče je za-
vrglo tožbo Centra za soci-
alno delo Velenje v prime-
ru dveh dečkov, ki so ju 30. 
marca lani odvzeli starima 
staršema in ju namestili v 
rejniško družino. CSD se je 
pritožil na sodbo vrhovnega 
sodišča iz oktobra lani, ki je 
ugotovilo, da je bil odvzem 
nezakonit in da so bile nju-
ni babici, pri kateri sta pred 
tem živela, kršene ustav-
ne pravice. Ustavno sodišče 
je sedaj presodilo, da je pri-
tožbo vložila neupravičena 
oseba, zato vsebinsko sploh 

ni odločalo, niti o predlogu 
babičinega odvetnika Veli-
mirja Cugmasa, naj sodiš-
če odpravi ugotovljeno krši-
tev človekovih pravic do dru-
žinskega življenja babice, ki 
da je vzajemna in velja tudi 
za vnuka. Cugmas je zato že 
vložil pritožbo na Evropsko 
sodišče za človekove pravi-
ce v Strasbourgu. Dečka si-
cer po ugotovitvah strokov-
njakov iz vzporednih sodnih 
postopkov v rejniški družini 
lepo napredujeta, je razloži-
la odvetnica CSD Velenje Si-
mona Marko.

Obseg posojil 
gospodinjstev narašča

Medtem ko so se po po-
datkih Banke Slovenije ob-
veznosti slovenskih podjetij 
v enem letu zmanjšale za 2,1 
milijarde evrov na 78,3 mi-
lijarde evrov konec lanske-
ga tretjega četrtletja, pa so 
se obveznosti gospodinjstev 
povečale za 139 milijonov 
evrov in so konec lanskega 
septembra znašale 12,3 mi-
lijarde evrov. Od tega ima-
jo zaradi najetih posojil za 
10,8 milijarde evrov obve-
znosti. Za 1,7 milijarde evrov 
so se povečala tudi finančna 
sredstva gospodinjstev, ki so 
konec lanskega tretjega četr-
tletja znašala 39,8 milijarde 
evrov. Vloge so znašale 17,2 
milijarde evrov, od tega jih je 
bilo 59 odstotkov na vpogled 
in 95 odstotkov v bankah v 
Sloveniji.

Cerar jezen na Brgleza
Spor med predsednikoma vlade in državnega zbora Mirom Cerarjem in Milanom Brglezom, ki ga Cerar 
podi z mesta podpredsednika stranke SMC, skrbi celotno koalicijo.

Na Dunaju so države ob zahodnobalkanski migracijski poti 
sklenile, da sestavijo akcijski načrt, kako svoje meje narediti 
nepredušne. / Foto: Matic Zorman

V Sloveniji je bilo vloženih več kot sto odškodninskih 
tožb zoper avstrijski Verbund zaradi povzročene škode v 
poplavah novembra 2012. / arhiv GG

Obveznosti oz. obseg posojil slovenskih gospodinjstev se 
po podatkih Banke Slovenije spet povečuje. / Foto: arhiv GG

Cerarjevih 1963 evrov mesečno za migranta
Nobelov nagrajenec za 

ekonomijo Friedrich A. von 
Hayek je nekoč zapisal: »Če 
bi levičarji razumeli ekono-
mijo, ne bi bili levičarji!«

Računsko sodišče Repu-
blike Slovenije je ugotovilo 
neizprosno resnico: vsak ile-
galni migrant oziroma azi-
lant stane slovenske davko-
plačevalce vsaj (!) 1963 evrov 
mesečno. Če upoštevamo, 
da država pobere polovico 
denarja od plače zaposlene-
ga, lahko ugotovimo, da mo-
rajo za enega ilegalnega mi-
granta garati vsaj trije sla-
bo plačani slovenski delavci. 
Delavec, ki je v 40 letih ga-
ranja plačeval davke in izgu-
bljal zdravje, prejema okoli 
petsto evrov pokojnine. Šele 
štirje slovenski upokojen-
ci so v očeh Cerarjeve vlade 
očitno enako vredni kot en 

ilegalni migrant. Kar je po-
poln absurd in človeško ne-
sprejemljivo, očitno pa tudi 
neustavno, saj je po drugem 
členu ustave Slovenija prav-
na in socialna država. 

Uradne ugotovitve račun-
skega sodišča so prišle v jav-
nost hkrati z vladno (bolj pi-
arovsko …) novelo zakona o 
tujcih, ki zajema izjemne 
ukrepe. S to novelo zakona 
je Cerar ravno hotel ustvari-
ti privid »vladne borbe« pro-
ti ilegalnim migrantom, zato 
je na moje vprašanje o tem, 
kako je mogoče, da vlada daje 
prednost ilegalnim migran-
tom pred lastnimi državlja-
ni, odgovarjal z več kot oči-
tno nejevoljo. Razmetavanje 
denarja za ilegalne migran-
te namreč vladno pravljico o 
odločnosti ukrepov proti ile-
galnim migrantom v celoti 

postavlja na laž. Je pa bil Ce-
rarjev zagovor ekonomska 
humoreska tega tedna. Po 
njegovem naj bi namreč bili 
stroški na migranta samo 
386 evrov, vse ostalo pa naj bi 
bile »plače zaposlenih, pro-
grami pomoči in drugi mate-
rialni stroški«. Ker pač vlada 
zagotavlja ilegalnim migran-
tom visoko kvaliteto bivanja. 
Nad takim »argumentom« 
se lahko nasmejiš ali razjo-
češ, a nesporno dejstvo je, da 
teh stroškov nikoli ne bi bilo, 
če Cerarjeva vlada v Slovenijo 
ne bi uvažala migrantov! To-
rej so to stroški ilegalnih mi-
grantov – in pika. Računsko 
sodišče ima povsem prav. In 
Hayek seveda tudi ...

Vlada najema za ilegalne 
migrante stanovanja z LED-
-televizorji, steklokeramiko 
in usnjenimi sedeži; hkrati 

pa smo priče, kako se rubi 
slovenskim državljanom, 
hudo zbolelim za rakom 
…! Zaradi vala hudega mra-
za je prišlo do vrste podhla-
ditev, v vsaj enem primeru 
žal celo do smrti slovenske-
ga državljana. Mnogi revnej-
ši ljudje niso imeli denarja, 
da bi si v hudi zimi dokupi-
li dovolj kurjave. In dokler 
ima vlada en sam tak primer 
med svojimi državljani, se 
nima kaj igrati lažno »mul-
tikulti« solidarnost. Ko gre 
za eksistenčna vprašanja in 
vprašanja osebne integrite-
te državljanov, gre za člove-
kove pravice, ki jih garanti-
ra ustava. Po večletni popla-
vi propagandnih »multikul-
ti« laži v levičarskih medi-
jih je težko verjeti, a je pro-
fesor ustavnega prava dr. 
Šturm pred dnevi povedal 

vso resnico: pravica do var-
nosti državljanov je temelj-
na ustavna pravica in je nih-
če nima pravice omejevati. 
Pravica do azila tujcev pa se 
ureja z zakonom in Sloveni-
ja ima vso pravico (in skla-
dno s svojimi zmožnostmi 
dolžnost!), da pravico do azi-
la omeji.  

Delitev ljudi na tiste prve-
ga reda in tiste drugega reda 
(zaposlene državljane in slo-
venske upokojence, ki jim 
vlada nameni štirikrat manj 
kot nezakonitim migran-
tom) je ustavnopravno ne-
sprejemljiva in hkrati ra-
zvojno uničujoča podla poli-
tika, ki vodi v revščino tret-
jega sveta. Če uvažaš tretji 
svet, dobiš tretji svet … Voli-
ti levičarje je danes vozovni-
ca za potovanje v bedo tretje-
ga sveta. Enosmerna.

Branko Grims, SDS

moj pogled
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Slovenci v zamejstvu (546)

Knjiga je nenadomestljiva
V ljubljanski Trubarjevi 

hiši literature so v torek na 
poseben način obeležili slo-
venski kulturni praznik. Ve-
leposlanica Republike Av-
strije v Ljubljani Sigrid Ber-
ka in predsednik Mohorje-
ve družbe iz Celovca dekan 
Ivan Olip sta dan pred praz-
ničnim dnem, ki ga praznu-
jejo tudi Slovenci po svetu, 
podelila desetim nevladnim 
organizacijam iz Slovenije 
in prvič tudi iz tujine knjige 
slovenskih in avstrijskih av-
torjev v skupni vrednosti nad 
50.000 evrov. Prejemniki so 
na svečanosti prejeli čeke, 
knjige, skupaj jih je nad 
2000, pa bodo prejeli kas-
neje. Podeljevanje knjig, pri 
katerem sodeluje tudi urad 
avstrijskega zveznega kan-
clerja, se je začelo leta 2002. 
V dosedanjih šestnajstih le-
tih je bilo podeljenih nad 

50.000 knjig v skupni vred-
nosti nad 800.000 evrov. 
Letošnji knjižni dar so pode-
lili Slovenski karitas, Vzgoj-
nemu zavodu Planina, sa-
lezijanskemu Zavodu Zad-
nje upanje, Društvu Projekt 
človek, Zvezi kulturnih dru-
štev nemško govoreče na-
rodne skupnosti v Sloveni-
ji, Zvezi kočevarskih organi-
zacij, Dijaškemu domu An-
tona Martina Slomška v Ma-
riboru, Osnovni šoli Alojzija 
Šuštarja v Zavodu sv. Stani-
slava v Ljubljani in ustanovi 
Fundacija za otroke Osnov-
na šola Polje. Letos pa bodo 
prvič knjige podarjene tudi v 
slovensko izseljenstvo, orga-
nizaciji Zedinjena Slovenija 
v Argentini. 

Podelitve knjig sta se ude-
ležila tudi predsednik držav-
nega zbora Milan Brglez, ki 
je tudi sam prispeval nekaj 

knjig, in minister za Slo-
vence v zamejstvu in po sve-
tu Gorazd Žmavc. Predse-
dnik Brglez je v nagovoru 
dejal, da je kultura ključno 
gibalo našega razvoja, knji-
ga pa ima pri tem poseben 
pomen. Čeprav sedanji čas 
ni naklonjen branju in je ti-
skana beseda zapostavljena, 
se knjige ne bodo znašle na 

smetišču zgodovine, saj so 
nenadomestljive. V knjigah 
je zapisan spomin, je pove-
dal. Minister Žmavc je pove-
dal, da postaja Slovenija tudi 
zaradi knjige in dejavnosti 
Mohorjeve večja, slovensko 
besedo pa bodo zaradi tega 
brale tudi mlajše generaci-
je. Veleposlanica Sigrid Ber-
ka je v slovenščini povedala, 

kako je za vsako manjšino, 
pa naj bo slovenska v Argen-
tini ali v Avstriji ali nemška 
v Sloveniji, pomembna knji-
ga v maternem jeziku. Pred-
sednik Mohorjeve iz Celov-
ca dekan Ivan Olip pa je de-
jal, da Mohorjeva s tem deja-
njem povezuje manjšine in 
pospešuje njihovo medse-
bojno solidarnost. 

Prejemniki letošnjega knjižnega darila s predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom 
in ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdom Žmavcem / Foto: Tatjana Splichal (Družina)

Jože Košnjek

med sosedi

Miha Naglič

Kulturna samopostrežba

Širokogrudni predsednik, 
ki je nasledil legendarnega 
generala De Gaulla, si je leta 
1969 zamislil, da bi sredi Pa-
riza, v tedaj precej degradira-
ni okolici velike tržnice Les 
Halles, postavili novo kultur-
no središče mesta. Center, ki 
bi bil multikulturni in dosto-
pen vsakomur, ne le elitam. 
Multikulturni v smislu, da bi 
v eni stavbi združeval muzej, 
galerije, knjižnico in druga 
kulturniška delovišča – glas-
bene, filmske, video in dru-
ge dogodke. Brez vstopnine, 
ki se plačuje le za izbrane do-
godke. Sledil je javni natečaj 
in izbrani projekt je bil velik 
šok že kot projekt, kaj šele, ko 
je bil postavljen. Tedaj je šok 
postal škandal. Postaviti sre-
di Pariza nekakšno »rafineri-
jo«, veliko konstrukcijo iz ko-
vine in stekla na betonskem 
temelju, zgradbo iz stebrov in 
cevi v različnih, pisanih bar-
vah. Barve elementov (cevi) 
razodevajo njihovo funkcijo: 
vodovodne in odtočne so ze-
lene, elektroinstalacijske ru-
mene, prezračevalne mod-
re, dvigala in protipožarne 
naprave so rdeče … CGP so 
kot izrazito »high-tech« arhi-
tekturo zasnovali tedaj še ne-
znani mladi arhitekti Ren-
zo Piano, Richard Rogers in 

Gianfranco Franchini s so-
delavci – in zmagali v kon-
kurenci 681 projektov iz 50 
držav. Njihova prevratna za-
misel je bila, da večino in-
fra- oziroma suprastrukture, 
vse instalacije, predvsem pa 
tekoče stopnišče, vse, kar je 
običajno skrito v notranjšči-
ni zgradbe, prestavijo na zu-
nanjščino. Pomislite: fasada 
brez oken in vrat, čez celo fa-
sado pa dolge tekoče stopni-
ce v veliki stekleni cevi! Novi 
objekt je zato deloval tako, 
kot da bi na sredi prestolni-
ce pristal en kolos iz veso-
lja. Zmrdoval se je celo sve-
tovljanski Le Monde, ki je 
novotarijo imenoval »arhi-
tekturni King Kong«. A ljud-
je so novost sprejeli, že na od-
prtje jih je prišlo 25.000 (pri-
čakovali so jih le nekaj tisoč), 
sicer pa je center že vseh 40 
let množično obiskovan, v 
povprečju okrog pet milijo-
nov vstopov na leto. Tudi sam 
se bil neštetokrat v tej hiši, v 
letih mojega bivanja v Pari-
zu (1983–1985) je bila v za-
četku skoraj moj drugi dom. 
Ima veliko javno knjižnico, 
v katero prosto vstopiš, knji-
ge izbiraš sam in jih bereš za 
mizo ali na tleh, kolikor časa 
hočeš, le ven jih ne smeš no-
siti. Izposoja na dom ni mo-
goča, kraja je onemogočena 
z elektronskim varovanjem. 
Knjižnica, v katero sme tudi 
klošar. V zgornjih dveh od 

sedmih nadstropij je razsta-
vljena ena od dveh največjih 
zbirk umetnin na nasvetu – 
druga je znamenita Moma 
(Museum of Modern Art) v 
New Yorku, pariška pa je go-
tovo največja v Evropi. V da-
nem trenutku je na ogled le 
pet odstotkov slik in kipov od 
120.000 del, ki čakajo na svo-
jo priložnost v depojih. Poleg 
stalne zbirke seveda ta muzej 
moderne umetnosti prireja 
tudi občasne razstave, na ka-
terih so se zvrstili skoraj vsi 
največji umetniki tega sve-
ta, med njimi tudi naš Jože 
Plečnik. Velika razstava, ki 
jo je leta 1986 na Gospodar-
skem razstavišču v Ljubljani 
postavil žirovski rojak Lojze 
Gostiša, je že istega leta po-
tovala v Pariz, pozneje še na 
Dunaj in v Prago … V seda-
njem skupnem potegovanju 
češke in slovenske republike, 
da se opus »Večnega Plečni-
ka« uvrsti na Unescov se-
znam svetovne dediščine, bo 
pariška razstava v CGP ime-
nitna referenca. Omenim 
tudi razstavo o Trstu (Trou-
ver Trieste, 1987), ki jo je s 
svojim posredovanjem izpo-
sloval dr. Evgen Bavčar, fi-
lozof in takratni neformalni 
slovenski kulturni ambasa-
dor v Parizu. Na njej je zab-
lestel tudi pisatelj Boris Pa-
hor, ki je bil sicer že star Pari-
žan, a v orbito pariške in sve-
tovne pozornosti ga je lahko 

izstrelila šele tako mogočna 
institucija, kakšen je CGP … 
V naslednjih letih bodo CGP 
temeljito obnovili, prenova 
bo stala okrog sto milijonov 
evrov. 

Ostanite v Libiji!?

»Na vrhu EU je postalo 
jasno, da je EU pripravljen 
žrtvovati na tisoče pomoči 
potrebnih moških, žensk in 
otrok, da bi jim preprečil, da 
bi dosegli evropsko obalo.« 
Tako menijo v organizaciji 
Zdravniki brez meja. Vrača-
nje ljudi v čolnih nazaj v Afri-
ko naj bi bilo nesprejemljivo, 
saj so razmere v Libiji kaotič-
ne. Kakorkoli že: Evropa je 
v tej zadevi razdeljena, več 
Evropejcev je proti begun-
cem kot za njihov sprejem.

Cel svet je teater

»Kdor želi razumeti ljudi, 
mora vedeti, da se vsi pret-
varjamo, vsi igramo svoje 
vloge …« Tako pa meni bri-
tanski filmski igralec Ian 
McKellen (1939). To je sim-
patični belolasi Gandalf iz 
trilogije Gospodar prstanov. 
Z njegovo trditvijo se lah-
ko samo strinjamo. Na tem 
svetu, ki je en velik teater, 
vsi igramo vloge. Razlika je 
predvsem v tem, ali si te vlo-
ge izberemo sami ali pa so 
nam določene od tistega, ki 
našo igro režira …

Center Georges Pompidou
Zadnji dan januarja je minilo že bibličnih štirideset let od odprtja enega večjih čudes tega sveta – 
Centra Georges Pompidou v Parizu. Omogočil ga je predsednik, katerega ime nosi, brez njegove širine 
to ne bi bilo mogoče …

Center Georges Pompidou v Parizu, »arhitekturni King 
Kong«, čelna fasada s tekočim stopniščem / Foto: Wikipedija

CGP, pogled v anatomijo: zeleno – odtoki, rumeno – elektrika, 
modro – zračenje, rdeče – protipožarno …  / Foto: Wikipedija

Veliki plato pred CGP je vedno poln ljudi. Za velikimi 
zračniki je nekdanji jugoslovanski, zdaj srbski kulturni 
center v Parizu. / Foto: Wikipedija
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Igor Kavčič

V Prešernovi pesniški 
maniri v naslovu navdah-
njeni Shod muz na kranj-
skem Parnasi je brez dvoma 
edinstven dogodek v Slove-
niji. Potem ko so na pred-
večer slovenskega kultur-
nega praznika v Cankarje-
vem domu letošnji lavrea-
ti prejeli nagrade pesniko-
vega imena, smo jih nas-
lednji dan gostili v Kranju. 
Letos že osmič. Nagrajen-
ci so se v spremstvu mini-
stra za kulturo Antona Per-
šaka in predsednika Uprav-
nega odbora Prešernovega 
sklada Vinka Möderndorfer-
ja najprej sprehodili po sta-
rem mestnem jedru in se po 
ogledu Prešernove hiše us-
tavili v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev, da bi si ogleda-
li razstavo portretov nagra-
jencev, ki jih je letos že ena-
indvajsetič posnel fotograf 
Tone Stojko.

V nadaljevanju je letoš-
njega dobitnika Prešernove 
nagrade za življenjsko delo, 
prevajalca in pisatelja Ale-
ša Bergerja, ter nagrajence 
Prešernovega sklada, skla-
dateljico Nino Šenk, skla-
datelja in klarinetista Bo-
štjana Gombača, pisateljico 
Mojco Kumerdej, skladate-
lja Mitjo Vrhovnika Smre-
karja in arhitekte Leno Kru-
šec, Tomaža Krušca in Vida 
Kurinčiča iz biroja Skupina 
Arhitektura Krušec, pričaka-
la polna dvorana gledališča. 
Na pogovoru z nagrajenci, 
zadnja leta jih iskrivo vodi 

novinarka in publicistka Pa-
tricija Maličev, sta manjka-
la Prešernova nagrajenka, 
slikarka in grafičarka Met-
ka Krašovec, ter stripovski 
avtor in karikaturist Tomaž 
Lavrič. 

Zbrane je v uvodu pozdra-
vil kranjski župan Boštjan 
Trilar, v svojem nagovoru pa 
je bil oster Vinko Mödern-
dorfer, ki je tako kot pesnik, 
ki si je rad natočil čistega 
vina, ta rek ubesedil z aktual-
nim stanjem kulture v drža-
vi. V prvi vrsti je pozdravil 
najboljšo gledališko publiko 
v dvorani, saj pogosto režira v 
Kranju, omenil, da se pesnik 

zadnja leta življenja ni poču-
til dobro, saj je ostal brez pri-
jateljev, sam, obupan. »Bil je 
neke vrste svobodni umetnik 
– kljub pravdarskemu pokli-
cu prekarni delavec. Otroci, 
da so ga klicali doktor Fig, a 
ne vemo, ali to ni bila nemška 
popačenka doktor Fik, kar pa 
ne pomeni južnega sadeža.« 
Da se tudi njegovim zapi-
skom po smrti ni dobro go-
dilo, tovrstno zaplankano čis-
tunstvo pa se v naši državi do-
gaja še dandanes. »Slovenci 
danes v resnici niso naklo-
njeni umetnosti, velika veči-
na misli, da gre za priskledni-
ke, ki trošijo javni denar. Vse 

to lahko preberemo tudi na 
spletnih portalih slovenskih 
medijev. Resnica je, da zad-
njih 25 let na Slovenskem 
s kulturo ne delamo lepo. 
Kot da se ne zavedamo, da 
sta umetnost in kultura vse, 
kar imamo, in sta edina ga-
rancija, da bo naš narod pre-
živel,« je o podhranjenos-
ti kulture in odrinjenosti 
te na rob povedal Mödern-
dorfer. Tudi zato praznični 
dan ne sme izzveneti, da je 
vse v redu. Z njim se je stri-
njal tudi kulturni minister 
Anton Peršak. Da se nena-
klonjenost visoki kulturi in 
umetnosti dogaja v procesu 
globalizacije, ki jo spodbu-
ja multinacionalni kapital, 
ki želi svet brez posebnosti. 
»Ta umetnost želi spreme-
niti v potrošno blago. Kljub 
temu pa se moramo zaveda-
ti, da kultura vse bolj postaja 
izraz narodove samobitnos-
ti in identitete.«

Odsotno Metko Krašo-
vec je voditeljica predstavila 
skozi pesem Amy Winhou-
se Love is a losing game, Ale-
ša Bergerja pa je povprašala 
o izkušnjah s 'svetimi gobi-
cami', o katerih je v enem od 
intervjujev govorila tudi Kra-
šovčeva. »Gobe sem nabiral 
skupaj sinovoma in skrbno 
ločeval strupene od užitnih. 
Vem, da nisem odgovoril 
pričakovanega, ampak tako 
je bilo,« je bil duhovit Ber-
ger. Na vprašanje, kako gle-
da na svoje uredniško delo, 
pa je dejal: »Na svoje tride-
setletno uredniško delo gle-
dam z zadoščenjem. Za vsaj 

tri četrtine teh mi tudi danes 
ni nerodno. In spisek knjig 
je zagotovo zelo obsežen,« 
je še dodal in z vprašanjem 
izzvan povedal, da ni človek 
diskotek, saj ima rad muzi-
ko v odmerkih in prilago-
jeno situaciji, med drugim 
francoski šanson, italijan-
sko, špansko glasbo ... Ni pa 
mu všeč tisti dubi bubi dubi 
ritem. Nakar Boštjan Gom-
bač zgrabi mikrofon, ga 
prisloni na vrat in grlo in se 
zasliši, dub, dub, dub ... Sle-
di glasben aplavz.

»Arhitektura je obveza 
do okolja, pomemben je se-
veda naročnik, arhitektura 
mora namreč biti uporab-
na, saj bi sicer izgubila svoj 
smisel, kot tretja pomemb-
na lastnost pa je, da ved-
no vsebuje neki svoj notra-
nji prostor,« je o arhitektu-
ri kot umetniški zvrsti de-
jal Tomaž Krušec, Vid Ku-
rinčič pa dodal, da mora ar-
hitekt imeti čim širši in od-
prt pogled na svet, saj je nji-
hov poklic povezan z vsakda-
njim življenjem. 

Ko je skladateljica Nina 
Šenk študirala v nemškem 
Dresdnu, so tam govori-
li, da je njena glasba preveč 
tradicionalna, ko jo je pri-
nesla k nam pa, da je pre-
več moderna. V živo smo 
eno njenih skladb slišali v 
izvedbi Ladiesaxophne Qu-
artet. »Prišlo je obdobje, ko 
si upam biti res jaz. Vedno 
sem iskala navdih v literatu-
ri, v vodi ... Zdaj več razmiš-
ljam in si upam več povedati 
o svojih mislih.« Glasbenik 

in skladatelj Mitja Vrhovnik 
Smrekar meni, da ga mora 
zgodba filma ali besedila za 
predstavo v gledališču, za ka-
tero piše glasbo, premakniti, 
presenetiti, iritirati ... »Stika 
z igralci se med pisanjem 
glasbe izogibam, res pa je, 
da ko preberem besedilo, to 
še ne učinkuje toliko name 
kot potem, ko ga spregovo-
ri igralec.« 

Na vprašanje, kdaj se člo-
vek odloči, da bo prozo delil 
z drugimi in jo dal v branje 
drugim, filozofinja in pisa-
teljica Mojca Kumerdej od-
govarja: »To je stvar pogu-
ma. Sama sem prvo knjigo 
izdala šele pri sedemintride-
setih. Če si ženska, je to še 
težje,« pove avtorica roma-
na Kronosova žetev, v kate-
rem se vrača v 16. stoletje. 
Njena želja je, da se bralec 
vsesa v tisto obdobje, a ob 
tem še vedno ohrani vede-
nje, da roman bere v 21. sto-
letju. »Tudi sama sem pisa-
la v tem času – z vedenjem, 
kaj se je zgodilo v štiristo le-
tih.« Kot zadnji je o sebi in 
svoji glasbi spregovoril mul-
tiinstrumentalist Boštjan 
Gombač. Publiki je povedal, 
kako iz rokerja postaneš folk 
glasbenik, kako se je navdu-
šil nad irsko, klezmer in ma-
kedonsko glasbo … »Pojočo 
žago sem sprva moral ku-
piti v tujini. Zdaj že kvalite-
tno dobite v domači železni-
ni. Vsaj devet lastnikov take 
žage imamo trenutno v Slo-
veniji,« je v zanj značilnem 
duhovitem tonu dodal Bo-
štjan Gombač.

Vrhunski umetniki, kultura na robu
Srečanje z aktualnimi Prešernovimi nagrajenci je v zadnjih osmih letih postalo stalnica kranjskega dogajanja v času slovenskega kulturnega praznika, 
kar dokazuje skoraj polna dvorana Prešernovega gledališča, ki je prisluhnila letošnjim lavreatom.

Pogovorni oder z letošnjimi nagrajenci: (od leve) Boštjan Gombač, Mojca Kumerdej, Mitja Vrhovnik Smrekar, Nina Šenk, Vid Kurinčič, Tomaž Krušec, Lena Krušec in Aleš Berger 

Novi predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada 
nam je v nagovoru o odnosu slovenske države in Slovencev 
do kulture nalil čistega vina. / Foto: Primož Pičulin
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Mateja Rant

Ste med letošnjimi preje-
mniki Kumerdejevih pri-
znanj, kar kaže, da so vaše 
dosedanje delo opazili tudi 
na zavodu za šolstvo. Na kaj 
ste v minulih letih v šoli naj-
bolj ponosni?

»Vsak uspeh, tudi majhen, 
mi veliko pomeni, in je treba 
ceniti vsakega posebej. Če se 
včasih pohvalimo s priznanji 
in z dosežki, gre navadno za 
dosežke dobrih učencev, po-
gosto pa se spregleda napre-
dek tistih, ki so manj uspeš-
ni. Zato ni pomembno, da se 
navzven pokažemo kot dob-
ra šola samo z že tako dob-
rimi učenci, včasih še več 
pomeni majhen napredek 
slabših učencev. Treba se je 
ukvarjati z vsemi učenci, ne 
samo z nadarjenimi. Posa-
meznik šteje.«

V obrazložitvi so poudarili 
tudi uspešno uvajanje nem-
ščine kot drugega tujega je-
zika. Kako je to potekalo? 

»Tako kot pri uvajanju de-
vetletke smo tudi pri nem-
ščini pristopili v prvi krog 
uvajanja drugega tujega je-
zika; šlo je za projekt, v ka-
terem je sodelovalo 159 šol. 
To se je hitro pokazalo za 
dober korak, med drugim 
nam je bilo v pomoč pri na-
vezovanju stikov in sporazu-
mevanju z nemškimi in av-
strijskimi šolami v okviru 
evropskih projektov. Ugo-
tavljamo, da v primerjavi z 
ostalimi šolami, s katerimi 
smo imeli stike, naši otroci 
tako angleščino kot nemšči-
no obvladujejo bolje kot pri-
merljive generacije v drugih 
državah. Žal je zdaj šolska 
politika naredila korak na-
zaj, drugi tuji jezik je postal 
izbirni predmet.«

Tudi vrtec je bil vključen v 
inovacijski projekt, katere-
ga glavni cilj je bilo socialno 
vključevanje otrok, ki kaže-
jo odstopanja v vedenju, in 
sprejemanje le-teh s strani 
sovrstnikov. Kako uspešni 
ste bili pri tem?

»V ta projekt smo vključe-
ni drugo šolsko leto. Mi že na 
področju predšolske vzgo-
je opažamo, da nekateri ot-
roci izstopajo v svojih social-
nih stikih, zato se jim želimo 
posvetiti, še preden pridejo v 
osnovno šolo. Prek svetoval-
ne delavke in specialnih pe-
dagoginj v šoli delamo s temi 
otroki in skupinami, v kate-
rih so ti otroci. Otroku, ki 
ima določene težave, poma-
gamo pri socializaciji, ostale 

pa pripravljamo na spreje-
manje drugačnosti in na ta 
način preprečujemo more-
bitne konflikte med njimi.«

Kako učitelje in druge stro-
kovne delavce na šoli spod-
bujate, da so pripravljeni 
sprejemati novosti in uvajati 
spremembe?

»Treba je najti pravo mero 
vsega. Če že stopiš pred ljudi 
s predlogom za sodelovanje 
v določenem projektu, mo-
raš najprej sam verjeti v pozi-
tivne rezultate in znati prep-
ričati sodelavce, da je to dob-
ro za njihov osebnostni in ka-
rierni razvoj, predvsem pa v 
dobrobit otrok. Pomembno 
je tudi, da potem spremljaš 
njihovo delo in jim stojiš ob 
strani ter jih pohvališ ob do-
seganju rezultatov.«

Kako ste zasnovali dolgoroč-
no vizijo razvoja vaše šole, 
kaj vam je najpomembneje?

»Če se navežem na prizna-
nje, potem zavedanje tega, 
da otroke vzgajamo in izo-
bražujemo za prihodnost, 
ne za danes; svet se ekspo-
nentno hitro razvija in mladi 
imajo ogromno informacij iz 
okolice, zato jim svetujemo, 
naj filtrirajo informacije in se 
naučijo v množici vsega raz-
brati dobre stvari in odstrani-
ti slabe. To je težko.« 

Kakšna bo torej šola priho-
dnosti – če se je v preteklo-
sti kar malo pozabljalo na 
vzgojni vidik v šoli, je videti, 

da zdaj znova stopa v ospred-
je?

»Z devetletko je na plan 
priplavala permisivna vzgo-
ja, sam pa nikoli nisem bil 
zagovornik tega. Prav se mi 
zdi, da otroku nudimo veli-
ko, a ga je obenem treba na-
vajati na odgovornost za svo-
ja ravnanja. Na podlagi tega 
gradimo naš novi vzgojni 
načrt, v katerem želimo s po-
zitivno psihologijo prepre-
čevati, ne pa 'zdraviti' posle-
dice nepravilnih dejanj. Gle-
de na to, da v zadnjih letih 
v Naklem lahko govorimo o 
obvladovanju vzgojne pro-
blematike, se mi zdi, da smo 
na pravi poti.«

Kako pa bi ocenili sodelo-
vanje s starši – zdi se, da se 
starši vse bolj vtikajo v stro-
ko in od učiteljev celo zahte-
vajo pojasnila glede njihove-
ga pedagoškega dela. Si uči-
telji sploh še upajo dati sla-
bo oceno?

»Prepričan sem, da uči-
telj, ki je strokovno dobro 
podkovan, zna argumenti-
rati svoje mnenje in za njim 
stoji, četudi se pojavljajo pri-
tiski.«

Nekateri opozarjajo, da smo 
postali družba perfekcio-
nizma, saj se večina učen-
cev žene za štiricami in pe-
ticami, trojka velja že za sla-
bo oceno. Včasih je bil uspeh 
precej enakomerneje razpo-
rejen. Kje po vašem tičijo 
razlogi za to? 

»Navidezno verjetno us-
peh dviguje množica izbir-
nih predmetov; učenci izbi-
rajo vsebine, ki jim ležijo in 
so pri njih zato tudi uspešni. 
Je pa še drug razlog, zakaj se 
današnji uspeh učencev ne 
more primerjati z uspehom 
pred dvajsetimi, tridesetimi 
leti – diferenciacija pouka. 
Ogromno truda je vložene-
ga s strani učiteljev in učen-
cev, vključujejo tudi starše. 
Učencem, ki imajo odločbe 
zaradi primanjkljaja na do-
ločenem področju, pripada-
jo dodatne ure strokovne po-
moči, ki jih izvajajo special-
ne pedagoginje in učitelji, 
učencem, ki nimajo odločb, 
pa pomagamo z dodatno in-
dividualno in skupinsko po-
močjo. Občini se moramo 
zahvaliti, da nam namenja 
sredstva še za učno pomoč, 
ki jo v popoldanskem času 
po navadi izvajajo študenti 
pedagogike – skupaj z učen-
ci delajo domače naloge, se 
učijo in podobno. Potem je 
še dopolnilni pouk, ki ga iz-
vajajo učitelji, omeniti je tre-
ba tudi medsebojno pomoč. 
Izvajamo recimo projekt Be-
remo skupaj, v okviru kate-
rega starejši učenci pomaga-
jo mlajšim učencem, ki ima-
jo težave z branjem, z delom 
v parih. Medse pogosto po-
vabimo tudi Tačke poma-
gačke, saj se ob živalih otro-
ci lažje sprostijo. Brez vse-
ga tega bi bil uspeh verjetno 
neprimerljivo slabši.«

Ravnateljevanje je včasih 
pomenilo pedagoško vode-
nje šole, danes pa naj bi bilo 
tega še najmanj, ogromno je 
administrativnega dela, kot 
opozarjajo vaši kolegi. Kot je 
mogoče zaslediti, mora rav-
natelj v šoli poznati in pri 
svojem delu upoštevati ok-
rog devetsto predpisov, za-
konov, pravilnikov, navodil 
… Kako to vpliva na delo in 
življenje v šoli?

»Ravnateljeva funkcija je 
res postala preveč birokrat-
ska. Učiteljem odkrito po-
vem, da mi je žal, da imam 
premalo časa za pedagoško 
vodenje, se pa trudim, rav-
nateljev delavnik zagotovo ni 
osemurni. Je kar zahtevno, 
ko sem postal ravnatelj, se mi 
je življenje obrnilo na glavo.« 

Precejšnje spremembe je 
v slovensko šolstvo prines-
la uvedba devetletne šole. 
Kako z današnje perspekti-
ve ocenjujete njeno uvedbo?

»Vsekakor je bila nujna in 
potrebna pa tudi koristna. 
Učenci so z devetletko dobili 

številne možnosti, ena je za-
gotovo možnost izbire pod-
ročij, na katerih se želijo in-
dividualno izpopolnjevati. 
Naslednja stvar je izbira zah-
tevnosti pri samem pouku; 
nivojski pouk so sicer ukini-
li, še vedno pa je pri matema-
tiki, slovenščini in tujem je-
ziku možno učence zadnje 
triade razdeliti v manj šte-
vilčne skupine. Devetletka 
je prinesla tudi veliko več in-
dividualnega dela. Tudi za-
radi uvedbe devetletke torej 
pri ocenah ni več Gaussove 
krivulje.«

Kljub temu imajo nekate-
ri starši pomisleke, zlasti v 
prvem razredu, kjer je bilo 
mišljeno, da bi učenje še 
vedno potekalo v glavnem 
prek igre, zdaj pa se že takoj 
začne resno delo ...

»Evalvacija devetletke je 
pokazala, da tak pristop po-
časnega učenja ni koristen 
za otroka. Po analizah na-
mreč precej učencev, ki pri-
hajajo v prvi razred, že zna 
brati, spretni so tudi na ne-
katerih drugih področjih. So 
pa učitelji prve triade tudi 
opozarjali, da so cilji, ki jih 
je treba doseči v prvi tria-
di, osredotočeni na drugi 
in tretji razred ter jih je bilo 
zato težje doseči, kot če jih 
enakomerno porazdelimo 
na vse tri razrede.«

Mnogi slovenski šoli še ved-
no očitajo, da je preveč fakto-
grafska …

»Trudimo se, da ni tako. 
Marsikje učitelji lahko učen-
cem pokažejo drugačno pot 
do znanja, ne z nekim fron-
talnim podajanjem snovi, 
ampak z individualnim, raz-
iskovalnim in skupinskim 
delom ter delom na dalja-
vo. Otroci z učitelji precej 
komunicirajo prek e-učilnic 
– si izmenjujejo informaci-
je, naloge in rešitve. Tu so še 
različni projekti, seminar-
ske naloge, eksperimental-
no delo ...«

Kje kljub temu še vidite 
možnosti za izboljšave v slo-
venskem šolstvu?

»Povsod so rezerve. V šoli 
je včasih pravzaprav težko 
ugotoviti, kako uspešen si, 
ker večina stvari ni merlji-
vih. Zame ni uspeh samo 
rezultat na nacionalnih pre-
verjanjih znanja, pomemb-
na je recimo tudi povrat-
na informacija nekdanjih 
učencev, ki nimajo težav v 
srednji šoli, kar pripisujejo 
kakovostni osnovni šoli. To 
me najbolj veseli.«

Šteje vsak posameznik
Osnovna šola Naklo je prejela Kumerdejevo priznanje za uvajanje novosti in sledenje najnovejšim smernicam razvoja na področju 
šolstva, kar naj bi se odražalo tudi v uspehih učencev, ki na različnih tekmovanjih iz znanja dosegajo izjemne dosežke.  
Šolo sedmo leto vodi ravnatelj Milan Bohinec.

Milan Bohinec / Foto: Tina Dokl

»Vsak uspeh, 
tudi majhen, mi 
veliko pomeni, 
in je treba 
ceniti vsakega 
posebej. Zato 
ni pomembno, 
da se navzven 
pokažemo 
kot dobra šola 
samo z že tako 
dobrimi učenci, 
včasih še več 
pomeni majhen 
napredek slabših 
učencev. Treba 
se je ukvarjati 
z vsemi učenci, 
ne samo z 
nadarjenimi. 
Posameznik 
šteje.«

Milan 
Bohinec 
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Ana Šubic

»Z možem imava v Bo-
sni stanovanje, a nisva dobi-
la dela in brez denarja nisva 
mogla živeti tam,« je 28-le-
tna Jelena Mijatović pojasni-
la, kaj je botrovalo njuni se-
litvi v Slovenijo. Njen mož 
je prišel pred dvema leto-
ma, delo si je našel v kranj-
ski Savi, pol leta kasneje mu 
je sledila še Jelena, ki smo jo 
ta teden srečali na delavnici 
Slovenija moja dežela – za 
tujce v Medgeneracijskem 
centru Kranj.

Brezplačne delavnice, ki 
potekajo ob torkih pod vod-
stvom profesorice slovenšči-
ne Mirjane Debelak, obisku-
je od deset do trinajst udele-
ženk, največ iz Albanije pa 
tudi iz Srbije, Bosne in Her-
cegovine, med njimi je tudi 
Poljakinja. Program je na-
ravnan na začetno integra-
cijo priseljencev v slovenski 
prostor. Začel se je oktobra 
in bo trajal do junija, v okoli 
80 urah pa bodo udeleženke 
poleg osnov slovenščine, ki 
jim omogočajo sporazume-
vanje, spoznale tudi prostor, 
v katerega so prišle. Ob na-
šem obisku so tako govori-
le tudi o Francetu Prešernu; 
vedele so povedati, da je ži-
vel tudi v Kranju, kjer je Pre-
šernovo gledališče … »Ko bo 
topleje, načrtujemo obisk 
knjižnice, Kranja, Prešerno-
vega gledališča,« je napove-
dala Debelakova. Kot pravi, 
so njene učenke zelo zainte-
resirane, na delavnice priha-
jajo redno, čeprav je udelež-
ba prostovoljna. »Pri pouku 
so zelo aktivne. Zelo mi je 
všeč, da so se, čeprav priha-
jajo iz različnih krajev, zelo 
medsebojno povezale in si 
pomagajo,« je dejala Debe-
lakova.

V Bosni vse odvisno  
od denarja in poznanstev

Jelena iz Bosne, ki je bila 
ta teden prvič na delavni-
ci, ugotavlja, da slovenšči-
na niti ni tako zelo težka, saj 
ima nekaj podobnosti z nje-
nim maternim jezikom. Naj-
več težav ji povzročata pisa-
no izražanje in slovnica, ne-
lagodno se ji je pogovarjati. 
Slovenščino se uči, da bi laž-
je dobila delo, po možnosti 

povezano z elektroenergeti-
ko, za kar se je tudi izobra-
ževala. »Jezik moram zna-
ti tudi zaradi življenja na-
sploh, rada bi opravila voz-
niški izpit in čez nekaj časa 
tudi izpit iz slovenskega jezi-
ka. Želim si slovensko drža-
vljanstvo, a kolikor vem, ga 
lahko pridobim šele po de-
setih letih bivanja v Sloveni-
ji. Bom pa junija dobila do-
voljenje za stalno bivanje,« 
se veseli Jelena. V Sloveniji 
ji je zelo všeč. »Zasebno se 
sicer ne družim s Slovenci, 
kar pa imam stika z njimi, 
so zelo prijazni. V vsaki usta-
novi, na primer v zdravstve-
nem domu, me lepo sprej-
mejo, imamo vse pravice, 
tudi na splošno se spoštuje-
jo človekove pravice. V Bo-
sni je vse odvisno od denarja 
in poznanstev, tu pa ni tako 
in to mi je všeč,« je pojasnila.

Medicinska sestra,  
ki je tudi strojni tehnik

V Kranj je iz Bosne nedav-
no prišla tudi 39-letna Tija-
na Karaulac - Kokošar. Njen 
mož v Sloveniji že deset let 
služi kruh kot poklicni vo-
znik. Pogosto je obiskoval 
družino v Bosni, pred štiri-
mi meseci pa sta v gorenjsko 
prestolnico na podlagi zdru-
žitve družin prišla še žena in 
12-letni sin, ki sedaj obisku-
je OŠ Matije Čopa. Na šoli so 
ga lepo sprejeli in mu omo-
gočajo tudi dodatne ure slo-
venskega jezika, Tijana pa se 
ga, kot pravi, uči, da bi se laž-
je vključila v naše okolje in si 
našla delo. V Bosni je že de-
lala kot medicinska sestra in 
tudi pri nas se ne bi branila 
tega ali pa kakšnega druge-
ga dela, je pa po izobrazbi še 
strojni tehnik. Slovence opi-
suje kot ljubeznive in dob-
re ljudi. »Pogrešam mamo, 
drugega pa ne, ker imam tu 
družino. Imam pa tudi Mari-
jo,« pokaže Tijana na 'sošol-
ko' na delavnici v Medgene-
racijskem centru. Spoprija-
teljila se je namreč z 39-le-
tno Srbkinjo Marijo Višić, ki 
v Kranju živi dve leti.

Kmalu na izpit  
iz slovenskega jezika

Marija Višić je v Sloveni-
jo prišla šest let za možem, 

prav tako poklicnim vozni-
kom, s katerim imata tri ot-
roke. Najstarejša, 20-letna 
hči, je morala ostati v Srbiji, 
saj ji kot polnoletni osebi ne 
pripada pravica do združit-
ve družine, tako da občasno 
prihaja v Slovenijo na obisk. 
Mlajša dva otroka, 12-letna 
hči in 9-letni sin, obiskujeta 
Osnovno šolo Matije Čopa. 
Dodatnih ur učenja sloven-
skega jezika ne potrebujeta 
več. »Ne bom lagala, težka 
je, sploh dvojina,« o sloven-
ščini pove Marija.

Kljub vsemu pa profesori-
ca Mirjana Debelak ocenju-
je, da bosta Marija in tudi Ti-
jana, pa čeprav je slednja v 
Sloveniji šele štiri mesece, 
do konca maja že usvojili to-
liko znanja, da bosta lahko 
opravili izpit iz slovenske-
ga jezika na osnovni ravni, 
ki je tudi eden od pogojev 
za morebitno pridobitev dr-
žavljanstva. »Ko se naučim 
jezika in dobim 'papirje' za 
stalno bivanje, bi si res rada 
našla kakšno delo, da ne bi 
bila ves čas doma,« je deja-
la Marija. Po poklicu je sicer 
trgovka, a kot pravi, bi popri-
jela za vsako delo, tudi v to-
varni. »V Sloveniji je vse su-
per, ljudje, narava, zelo čisto 
je … Pogrešam pa svoje pri-
jatelje in če bi si jih našla tu, 
bi mi bilo verjetno malo laž-
je,« pravi Marija.

S Kosova po lepše 
življenje

Želja po lepšem in bolj-
šem življenju je pred tre-
mi meseci v Kranj pripeljala 
tudi 40-letno Valbone Kollo-
ni s Kosova, že leto pred tem 
tudi njenega moža, med-
tem ko je njen brat v Slove-
niji že dvajset let. Z Valbone 
sta prišla tudi otroka; 16-le-
tna hči, ki prav tako obiskuje 
tečaj slovenskega jezika, naj 
bi septembra začela obisko-
vati srednjo frizersko šolo, 
14-letni sin pa je devetošo-
lec na OŠ Matije Čopa, ki 
želi šolanje nadaljevati v šol-
skem centru v Škofji Loki. 
»Desetega februarja gremo 
tja na informativni dan,« z 
zanosom pove Valbone. Je 
gospodinja in nima prido-
bljene poklicne izobrazbe, a 
upa, da se bo sčasoma ven-
darle našlo delo tudi zanjo. 

Tudi zato se pridno uči slo-
venskega jezika. Slovenci 
smo, kot pravi, dobri in de-
lovni ljudje. Tudi naša hrana 
ji je všeč, sama pa raje kuha 
kosovske jedi. 

Dve leti je, kar je v Slove-
nijo s Kosova prišla danes 
19-letna Kosovare Kokolla-
ri. Podobno kot v že omenje-
nih primerih je tudi v tej dru-
žini s trebuhom za kruhom 
najprej odšel oče, sledili so 
mu še ostali družinski čla-
ni: poleg Kosovare še njena 
mami in brata. Mlada Koso-
varka, ki študira varstvo oko-
lja in komunalo, ne skriva, 
da je slovenščina zanjo tež-
ka, a ji omogoča tudi, »da 
gre lahko v trgovino, da se 
lahko sporazumeva, da lah-
ko kupi tisto, kar želi, in da 
pove, česa ne želi«. Sloven-
skih prijateljev nima in jih, 
pravi, niti ne išče.

Največ težav s 
slovenskim jezikom  
imajo Albanci

Albanske skupnosti so 
precej zaprte, ob tem prista-
vi profesorica Mirjana Debe-
lak. Tudi učenje slovenščine 
je za Albance precej težje kot 
denimo za Srbe ali Hrvate. 
»Se pa kasneje Albanci, če 
so zainteresirani, lahko zelo 
dobro naučijo slovenščine, 
ker hitreje zaznajo jezike. 
Tisti, ki govorijo hrvaški in 
srbski jezik, nimajo toliko 
težav s sporazumevanjem, 
se pa kasneje, če nimajo za-
vestnega prisvajanja in te-
žnje po tem, da bi se sloven-
ščine kvalitetno naučili, te 
naučijo lahko bistveno slab-
še,« je razložila Debelako-
va. Kot ugotavlja, je problem 
tujcev, zlasti albanske skup-
nosti, da se doma sporazu-
mevajo v maternem jeziku. 
»Večkrat povedo, da v oko-
lici ne slišijo kvalitetne slo-
venščine. To pomeni, da se 
Slovenci v zadnjih letih pre-
malo ukvarjamo s svojim je-
zikom. Včasih povedo, da 
zelo hitro govorimo, da nas 
ne razumejo, da imajo ne-
lagoden občutek, ko prosi-
jo, naj še enkrat povemo iz-
rečeno,« je pojasnila in do-
dala, da so lahko kljub temu 
rezultati neverjetni, če je po-
sameznik zainteresiran za 
učenje jezika.

Z znanjem slovenščine 
lažje do dela
Ker v Bosni zanju ni bilo dela, sta z možem prišla v Slovenijo, v Kranj, pripoveduje 28-letna Jelena 
Mijatović. Njen mož služi kruh v Savi, sama pa ta čas pozornost posveča učenju slovenskega jezika, 
zato obiskuje delavnice za tujce v Medgeneracijskem centru v Kranju. Da se bo lažje vključila v naše 
okolje in si našla delo … Tako razmišljajo tudi ostale udeleženke delavnic, priseljenke z območja 
nekdanje Jugoslavije, ki so v želji po boljšem življenju nekaj let za možmi, ki so si pri nas poiskali delo, 
skupaj z otroki prišle v Slovenijo.

Jelena Mijatović iz Bosne se slovenščino uči, da bi lažje 
dobila delo, po možnosti povezano z elektroenergetiko, za 
kar se je tudi izobraževala. / Foto: Tina Dokl

Tijana Karaulac - Kokošar iz Bosne je v Kranju šele štiri 
mesece, a jo že konec maja čaka izpit iz slovenščine na 
osnovni ravni. / Foto: Tina Dokl

»Ne bom lagala, težka je, sploh dvojina,« o slovenščini 
pravi Srbkinja Marija Višić. / Foto: Tina Dokl

Valbone Kolloni s Kosova se slovenskega jezika uči skupaj 
s 16-letno hčerko Ervero, ki naj bi septembra začela 
obiskovati frizersko šolo. / Foto: Tina Dokl 

Devetnajstletna Kosovare Kokollari s Kosova študira varstvo 
okolja in komunalo. / Foto: Tina Dokl
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Valentin Slatnar (Bôsov Tine) 
– prvi gorski reševalec

Gorenjska slovi tudi po 
velikem številu naših naj-
višjih gora. Zato je tu tudi 
največ planinskih društev 
in njihovih članov, ki se že 
dolgo ukvarjajo z gradnjo in 
vzdrževanjem planinskih 
poti in domov. Med najbolj 
vnetimi, že skoraj »zapri-
seženimi« so tudi požrtvo-
valni gorski reševalci. Vča-
sih v gorah občudujemo člo-
veka, ki jo gre navzgor »kot 
gams«. Že pred leti je kot 
tak zaslovel tudi Valentin 
Slatnar ali Bôsov Tine. Ro-
dil se je 11. februarja 1852 
v Bistričici pri Kamniku. V 
spominu je ostal tudi kot 
prvi gorski reševalec.

Bil je tudi gorski vo-
dnik,  lovec in lovski ču-
vaj. O njem je šel glas, da 

mu v gorah nikoli ne spod-
leti, ker naj bi pil gamso-
vo kri. Nadvse drzen pleza-
lec je povsod preplezal vse 
tedaj že pozabljene pre-
hode in se loteval novih in 
težjih. V spominu je ostal 
njegov znameniti podvig 
v lovu v zahodni steni Bra-
ne. Gamsa je sledil tri dni, 
od Bab na Kamniškem sed-
lu čez Svetle plati na vrh.

Vzdevek Bôs oziroma Bô-
sov Tine je dobil po kmeti-
ji pod Gradiščem v Bistriči-
ci, kjer je preživljal še po-
zno otroštvo. Njegova mati 
je bila dekla pri Bôsu, ven-
dar pa z domačimi ni bila 
v sorodu. Že kot devetle-
tni fantič je pasel  drobni-
co in oblezel vse strmine v 
Mokrici. S 14 leti je bil že 

drvar v Bistrici. Preživljal je 
težko in trdo drvarsko živ-
ljenje. Živel je tudi v času, 
ko se je veliko fantov na raz-
lične načine poskušalo og-
niti rekrutiranjem v vojsko. 
To je bil čas, ko so se reše-
vali tudi z načrtnim pohab-
ljanjem … 

Bôsov Tine je bil člo-
vek planin, ki ga je stal-
ni beg pred  rekrutira-
njem v vojsko že v mladih 
letih odvrnil od družinske-
ga življenja. Bival je v pas-
tirskih  in drvarskih kočah 
v bistriških gozdovih in se 
preživljal z delom in div-
jim lovom. O njem je šel v 
začetku glas, da je bil tudi 
strasten in nevaren divji lo-
vec. Leta 1872 ga je teda-
nji zakupnik lova v Bistrici 

– verjetno je bil to Smole 
(»Figovec«) iz Ljubljane – 
vzel v službo kot zapriseže-
nega lovskega čuvaja. Tedaj 
se je spremenil v pravi strah 
in trepet divjih lovcev. Tudi 
vsakokratni novi zakupnik 
lova v Kamniški Bistrici ga 
je rad vedno zadržal za lo-
vskega čuvaja.

Zaradi izrednega pozna-
vanja Grintovcev in bogatih 

izkušenj pri premagovanju 
nevarnih prehodov je veljal 
tudi za izvrstnega gorske-
ga vodnika. Že zaradi na-
čina življenja je postal tudi 
reševalec ljudi v gorah. Po-
gosto se je izkazal pri reše-
vanju ponesrečenih v gorah 
nad Bistrico. V spominu do-
mačinov je Valentin Slatnar 
- Bôs še vedno živ kot prvi 
gorski reševalec.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:

   V Vesci pri Vodicah se je 7. 2. 1842 rodil slikar  
Matija Koželj. S freskami je okrasil mnogo cerkva. 
Od leta 1865 je živel v Kamniku, kjer je imel  
slikarsko delavnico. 

   V Kranju se je 7. 2. 1855 rodil zbiralec ljudskih  
pesmi Janko Žirovnik. Kjer je živel, je ustanavljal in 
vodil pevske zbore ter zapisoval ljudske pesmi.

   V Kamniku se je 9. 2. 1828 rodil doktor znanosti, 
zobozdravnik Valentin Leopold Tanzer. V Gradcu 
je postal utemeljitelj stomatološke stroke na  
tamkajšnji medicinski fakulteti. 

   V Kranjski Gori se je 11. 2. 1824 rodil biolog,  
botanik, duhovnik, geolog, mikolog, narodni  
buditelj, planinec, publicist, speleolog in  
zoolog, župnik Simon Robič (Rabič).

Peter Colnar

»Stopnišče je smrdelo po 
urinu in iztrebkih, saj je koš 
za pasje odpadke bolj redko 
praznila. Bilo je konec maja, 
ko je tega psa, za katerega je 
menila, da je lepo vzgojen, 
začela spuščati na dvorišču. 
Sosedje so šli v zrak! Mnogi 
so imeli tudi majhne otroke 
– in verjemite, niti malo jim 
ni bilo všeč, ko se je tista zve-
rina zapodila mednje!

Kazalo je, da bo v soseščini 
izbruhnila prava vojna,« na-
daljuje Katica. Ob spominu 
na tiste dogodke jo še zme-
raj stisne pri srcu. »Nobe-
na lepa beseda ni pomagala, 

Živa je trmasto vztrajala, da 
ima njen pes enake pravi-
ce kot vsako drugo živo bit-
je. Še huje: eni od sosed, ki 
je bila še posebno občutlji-
va, saj je dobila otroka po več 
kot 15-letnem trudu, je zab-
rusila v obraz, da je njen pes 
enako vreden kot otroček, ki 
ga je rodila. Z možem sva iz 
dneva v dan postajala več-
ji živčni razvalini, a bila sva 
brez moči. Če sem stopi-
la do sina, kadar sem ga vi-
dela samega, je zbežal stran 
od mene. Ne jok ne solze ne 
prošnje – nič ni pomagalo.«

V najtežjih trenutkih se je 
zgodila še ena nesreča. Si-
novo prvo dekle je poskusi-
lo narediti samomor. Janjini 
starši, ki niso vedeli, da ima 
Peter že drugo, so ga pokli-
cali, naj jo obišče, ker si ga 
Janja želi videti. Ni šel, ker 
mu Živa ni dovolila. 

»Obiskala sem jo samo 
jaz. Nisem imela srca, da 
tega ne bi storila, saj sem jo 
imela še zmeraj rada. Ko me 
je vprašala, kje je Peter, sem 
se ji zlagala, da ga ni doma. 
Upala sem, da ne bo želela 
izvedeti podrobnosti. Res 
ni. Z njo sem ostala v stikih, 
a je bil vsak obisk eno samo 
mučenje. Bolezen je, žal, 
spremenila tudi njeno dru-
žino. Edino uteho sva z mo-
žem našla v vnučki, ki je bila 
in je še velik sonček. Dan za 
dnem opazovati sina, ki je 

moralno propadal pred na-
šimi očmi, ni bilo lahko. Čis-
to ga je spremenila. Če ji je 
slučajno prišlo na ušesa, da 
se je pogovarjal z menoj, je 
že bil ogenj v strehi. 

Nekoč mi je pripovedoval, 
kako je ne sme motiti, ko 
pije kavo. Postreže ji jo lah-
ko, a se mora potem umak-
niti. Menda zato, ker ona 
potrebuje mir pa tudi z njim 
se nima kaj pogovarjati. Ko 
sem ga vprašala, zakaj vse to 
prenaša, je skomignil z ra-
meni, se obrnil in šel. Ime-
la sem občutek, kot da se je 
odločil, da že v tem življenju 
dela pokoro za vse morebi-
tne grehe, ki jih je že ali ki jih 
še bo storil. Nekega dne pa 
je kot strela z jasnega padla 
zahteva o prepisu stanova-
nja na sinovo oziroma tudi 
na Živino ime. Videla sem, 
da tokrat sinu ni vseeno. Tej 
zahtevi sem se uprla! Pa ne 
toliko zaradi njega kot zara-
di hčerke. Kdo ve, kaj bi sto-
rila z njo. Lahko bi jo celo iz-
rinila iz prizidka, zmožna 
sta bila vsega. Moj ubogi sin 
je poklapano povesil rame-
na. Prešinilo me je, da se re-
vež svoje punce boji! Kdo ve, 
kaj mu je ta ženska storila, 
da je postal takšen?! Mislila 
sem, da smo si povedali, kar 
smo si morali, a sem se zmo-
tila. Čez dobre pol ure v spo-
dnje prostore privihra Živa. 
Že pri vratih me je začela 
zmerjati – mož je bil nekje 
zunaj, pa ga nisem mogla 
niti poklicati. Iz njenih ust 
so letele zmerljivke in žaljiv-
ke, tudi tiste najbolj umaza-
ne in nizkotne. Nazadnje, 
ko je videla, da sem neomaj-
na, mi je zagrozila, da bo 
nadme poslala odvetnike, ki 

bodo dosegli, da sinu izpla-
čam dediščino, s katero si 
bosta potem kupila stanova-
nje nekje drugje. Ko je vide-
la, da sem še naprej nema, 
je dodala, da pozna sodni-
ke, ki me bodo zmleli v prah 
in mi pobrali še tisto malo, 
kar imam. 'Sedaj pa pojdi in 
se v moje stanovanje nikoli 
več ne vračaj!' sem zakriča-
la in dvignila skledo za sola-
to. Z veseljem bi ji jo vrgla v 
obraz, če se ne bi obrnila in 
izginila. A izsiljevanja še ni 
bilo konec! Niti teden ni mi-
nil, pa sva z možem že do-
bila pismo od nekega odve-
tnika. V njem je pisalo, da 
sva z možem dolžna izpla-
čati dediščino tudi sinu. Pi-
sanje je bilo tako otročje in 
brez zveze, da mi je šlo na 
smeh. Mož je pobrskal po 
internetu, vendar podpisa-
nega odvetnika ni našel nik-
jer. Ta podtaknjena podlost 
mi je strla srce. Mož me je 
moral odpeljati k zdravniku. 
Ker se osebno dobro pozna-
mo, mu nisem upala pove-
dati, kaj se je zgodilo. Pred-
pisal mi je neke tablete, a jih, 
ko sem prišla k sebi, nisem 
jemala. Kdo bi pa potem pa-
zil na vnučko?! Odločila pa 
sem se, da o vsem, kar se v 
našem delu hiše dogaja, za-
upam hčerki. Nekaj je sicer 
že vedela, vsega pa ne. Zet je 
bil čisto zgrožen. Nikoli se 
ni želel vtikati v naše zdra-
he, na daleč se jim je izogi-
bal, zato je bilo slišano zanj 
še toliko hujši šok. Predlagal 
nam je, da se pozanima še 
za drugo plat, zato se je nas-
lednji dan povabil k Živi na 
kavo. Kljub temu da je bila 
pod našo streho že dve leti, še 
ni prestopil praga. Natrosila 

mu je cel kup laži, ob kate-
rih so mi šli lasje pokonci. 
Menda sva ji z možem hote-
la zastrupiti psa, na vrtu sva 
mu nastavila poginulo mač-
ko, polno nekega strupa, za-
piramo ji toplo vodo in po-
dobne neumnosti, ki nor-
malnemu človeku ne bi pad-
le na pamet, kaj šele takšne-
mu, ki ima dve diplomi. Se 
oproščam, če zvenim zlob-
no, a tako je! Po tem pogo-
voru sta se začela prepirati 
tudi Živa in Peter. Kaj vse 
sva z možem morala poslu-
šati! Strop je bil, žal, odličen 
'prevodnik' vsega, kar se je 
zgoraj dogajalo. Potem se 
je zgodilo neizbežno: oči-
tno je prekipelo tudi sinu, 
saj se je nekega dopoldneva, 
ko nje ni bilo doma, odselil. 
K meni je prišel le toliko, da 
me je objel in prosil, naj mu 
odpustim. Dejal je še, da če 
bi ostal še samo en dan, bi se 
mu zmešalo. Čudno se mi je 
zdelo, zakaj gre on, saj je tu-
kaj doma. 'Ona noče,' je bil 
kratek. Po njegovem odho-
du je postalo še huje. Zače-
li so prihajati različni moš-
ki, ki so parkirali kar na do-
vozu. Zgodilo se je tudi, da 
je sama izginila za več dni 
in v tem času je nesrečni pes 
tulil in zavijal, da nihče na 
ulici ni mogel spati. Ko jo je 
mož prosil, naj ga da v za-
vetišče, se je postavila pre-
denj z besedami: 'Če vas še 
ni nihče zjebal, vas bom pa 
jaz.' Sem in tja je nastopilo 
obdobje krajšega miru. Ona 
se ni brigala za nas, mi pa 
zanjo ne. Prenehala je pla-
čevati svoj del stroškov, po-
leti, ko so na vrtu dozoreva-
li paradižniki in ostala ze-
lenjava, je brez slabe vesti 

potrgala vse, kar se ji je za-
hotelo. Z možem sva že raz-
mišljala, da bi na pomoč 
poklicala novinarje iz odda-
je Tednik ali Preverjeno, pa 
hči ni dovolila te sramote. 
Jaz sem bila že tako na kon-
cu z živci, da mi je bilo čisto 
vseeno, če nas – poleg sose-
dov – vlači po zobeh vsa Slo-
venija. Prišlo je poletje in s 
hčerkino družino smo šli za 
teden dni na dopust v eno od 
hišic v Čateške toplice. Bilo 
je zelo lepo, zlasti za moje 
živce, prav oddahnilo se mi 
je. Nekega poznega veče-
ra pa me pokliče sestrična, 
ki je v času naše odsotnos-
ti zalivala rože in skrbela za 
hišo. 'Pridite domov, tamla-
da vam bo celo hišo razbila!' 
je razburjeno kričala v tele-
fon. Z možem in zetom smo 
sedli v avto in se sredi noči 
odpravili domov. Pričakalo 
nas je žalostno stanje: Živa 
se je sicer odselila, a je s se-
boj odpeljala vse, tudi tisto, 
kar ni bilo njeno. Sama ali 
s kakšno tujo pomočjo pa je 
uničila ves parket, odmon-
tirane in ukradene so bile 
pipe, ploščice v kopalnici pa 
so bile povsem uničene. Se-
sedla sem se na tla. Česa po-
dobnega še vojska ne bi pus-
tila za sabo! Mož me je ob-
jel, ter tolažil, da to, kar je 
storila, ni nič hudega. Da je 
le odšla in je nikoli več ne 
bomo videli. Zet je hotel pri-
javiti na policijo, a smo se po 
neprespani noči potem od-
ločili, da raje ne. Dovolj je 
bilo gorja. Žal je stanovanje 
še danes prazno, sin se vanj 
ni želel več vrniti. In to me 
ob vsem hudem, kar smo 
doživeli, še najbolj boli.«

(Konec)

»Tamladi« in »tastari«, 2. del

Odšla je
Milena Miklavčič
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Razgledi

Vaš razgled

Da kultura, poezija in gledališče še zdaleč niso 'zatežena' stvar, že vrsto let dokazujejo dijaki 
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so v občini že dolgo znani po svoji 
odlični gledališki skupini in recitatorjih. A tako, kot so ob letošnjem kulturnem prazniku 
prav vse prisotne navdušili z recitalom Balade in romance (na sliki njihova interpretacija 
Povodnega moža), bi si iz šolske avle nedvomno zaslužili nastopiti na odru katerega koli 
kulturnega hrama pri nas. To je dokazal tudi aplavz, ki mu kar ni bilo konca. J. P. / Foto: Tina Dokl

Miha Naglič

»Čipka je samostojna luk-
njičava tvorba iz tekstilnih in 
njim podobnih niti. Tako ne-
kako bi jo opredelile slovar-
ske definicije, a to je le manj-
ši, vidni del čipke. Precej večji 
je njen nevidni, nesnovni del: 
vsaka čipka odseva razvojno 
pot svoje in drugih čipkar-
skih tehnik, zgodovino vseh 
meddeželnih vplivov in iz-
menjav čipkarskih veščin in 
vzorcev. V sebi nosi ustvar-
jalnost izdelovalcev, ki so čip-
kam dali pisano paleto ob-
lik, in tvornost uporabnikov, 
ki so čipkam vtisnili mnogo-
tere pomene. Na naši razsta-
vi dobi čipka še en pomen: s 
svojimi nitnimi prepleti in 
vzorci simbolizira nevidne 
vezi med različnimi časi, pro-
stori in ljudmi … / Čipke so 

najpogosteje obravnavane v 
povezavi s čipkarskimi teh-
nikami in z njimi povezanim 
razvojem evropskega prosto-
ra od 16. stoletja dalje. Čip-
karske tehnike izhajajo iz sta-
rejših veščin tkanja, prepleta-
nja, vozlanja, mreženja, veze-
nja ..., kar je skupna človeška 
dediščina. Čipka kot samos-
tojni izdelek brez tekstilne 
podlage pa je iznajdba rene-
sančne zahodne Evrope. Čip-
karske tehnike in čipkasti iz-
delki so se v naslednjih stolet-
jih selili po evropskih deže-
lah in postopoma tudi širše. 
Zato pripoved o čipkarskih 
tehnikah vzbuja pomisleke o 
'samo naši' čipki v smislu av-
tentičnosti, pristnosti in sa-
mosvojosti lokalnega, regi-
onalnega ali nacionalnega. 
Vsekakor pa je to pripoved o 
'tudi naši' čipki … / Tudi če je 

zgolj senca ali površinska im-
presija, vdihne stvarem ne-
kaj mehkega in nedoločljivo 
čarobnega. Ne glede na način 
izdelave in material obogati 
predmete in prostore z 'do-
dano vrednostjo' pomenov, 
ki so bili skozi rabo pripisa-
ni čipki nasploh: posebnost 
in prazničnost, dragocenost 
in razkošje, prestiž in ugled, 
zakritost in odkritost obe-
nem. Pa tudi čistost in erotič-
nost, romantiko in nostalgijo, 
'neskončni' ponavljajoči se ri-
tem ... in nedokončano zgod-
bo o ustvarjalnosti in medčlo-
veških vezeh ...« (Str. 5)

Čipke si vedno radi og-
ledujemo in se pri tem ne 

sprašujemo, kaj čipka sploh 
je. Tako smo lani videli ime-
nitno razstavo, ki jo je ob 
svetovnem čipkarskem kon-
gresu v Sloveniji (OIDFA) v 
Slovenskem etnografskem 
muzeju (SEM) postavila dr. 
Janja Žagar. Ob sklepu pol-
letne razstave je izšel še njen 
katalog, ki ni le popis raz-
stavljenega, ampak tudi re-
fleksija videnega. Da je res 
tako, priča gornji odlomek. 
Če razstave sploh niste vide-
li, lahko utrinke z nje še ved-
no doživite v tej knjižici in v 
naših čipkarskih Snovanjih. 
Izšla so 29. 11. 2016 in so še 
v spletnem arhivu: http://
arhiv.gorenjskiglas.si/

Nove knjige (368)

ČIPKAste vezi

Janja Žagar, ČIPKAste vezi, katalog razstave, SEM, 
Ljubljana, 2016, 72 strani, 10 evrov, www.etno-muzej.si

Alenka Bole Vrabec

Bliža se valentinovo, ki pri 
nas doma kot uvožena pri-
ložnost za trgovce ni preveč 
»v čislih«. A to mi ne brani, 
da bi malo ne »coprala«. Ba-
zilika v ljubezenskih vreči-
cah naj bi ohranjala naklo-
njenost. Zato jo je v moji ku-
hinji precej, posebno zdaj, 
ko jo je v določenih trgovi-
nah mogoče kupiti svežo. 
Pa poglejmo, od kod sploh 
prihaja. Mozzarella z bazi-
liko in paradižnikom je ita-
lijanska klasika. A polja ba-
zilike so na sosednjem škor-
nju zrasla dosti dosti pozne-
je. Bazilika (ocimum basili-
cun) je doma v prednji In-
diji. Ovalni, svetleči se tem-
nozeleni listi imajo močan 
vonj, ki vzbuja tek in izbolj-
ša koncentracijo. 

V Indiji je bazilika velja-
la za sveto rastlino. Pos-
večena je bogu Višnuju in 

njegovi ženi Lakšmi. Prista-
ši Višnujevega kulta si veže-
jo vence iz bazilike in nosi-
jo verižice, narejene iz kore-
ninic te rastline. Pri Hinduj-
cih je navada, da list bazilike 
položijo pokojniku na prsi. 
Stoječ pred nebeškimi vra-
ti z listom bazilike na mes-
tu, kjer je srce, ima pokoj-
nik vstopnico za večnost. V 
starem Rimu so verovali, da 
se razširja sovraštvo, brž ko 
je izgovorjena beseda bazi-
lika. Ponekod so jo imeno-
vali poprovka. Slišala je tudi 
na ime kraljevski balzam ali 
zel, dobra za možgane, gos-
poska zel. 

Če bi radi še močnejši 
okus, lahko juham z bazili-
ko dodaste nekaj kapljic ba-
zilikinega olja.

Obnese se tudi v kari-
ju. Bazilikin pesto pa je ne-
kaj nepogrešljivega, poseb-
no za juhe in nekatere sola-
te. Za ljubezenske mošnjič-
ke ne dam roke v ogenj, ali 
res učinkujejo. Dobri pa so. 
Krhki kot ljubezen. Postre-
žemo tople ali hladne, z do-
danim srčkom na krožniku. 

Zelenjavna juha z 
bazilikinim pestom 

Za 6 oseb potrebujemo: 
6 večjih krompirjev, 4 ko-
renčke, 2 bučki (cukini), 1 
pest stročjega fižola, sveže-
ga ali zamrznjenega, 2 pe-
sti kuhanega belega fižola, 
sol in poper, 2 pesti teste-
nin – najtanjših špagetov, 
3 stroke česna, 1 pest listov 
bazilike, 80–100 ml oljčne-
ga olja, 60 g naribanega 
ementalca.

Krompir, korenje in buč-
ki olupimo in narežemo na 
ne premajhne kocke. V lonec 
damo 1,5 l vode, krompir, ko-
renje, bučki in stročji fižol in 
na nizki temperaturi kuha-
mo 75 minut. Dodamo rezan-
ce in kuhan bel fižol ter še 15 
minut kuhamo na srednjem 
ognju. Solimo in popramo.

Stremo česen, baziliko pa 
oplaknemo pod tekočo vodo 
in otresemo. V terilniku stre-
mo baziliko in dodamo oljč-
no olje ter mešamo, da dobi-
mo gladko pasto. Juho zlije-
mo v jušnik in vmešamo ba-
zilikin pesto. Ponudimo z 
naribanim parmezanom in 
bageto.

Ljubezenski mošnjički

Za 1 peko potrebujemo: 
300 g listnatega testa, 200 g 
marcipana, 75 g sladkorja v 
prahu, 100 g zmletih man-
dljev, osmina litra smetane, 
ščep cimeta, 2 kapljici olja 
grenkih mandljev, brizg li-
moninega soka, 1 jajce.

Pečico ogrejemo na 220 
°C. Sveže ali odtajano listna-
to testo razvaljamo in zreže-
mo na kvadrate. Vse sesta-
vine, razen jajca, zmešamo. 
Iz zmesi naredimo majhne 
kroglice in jih razporedimo 
po kvadratih testa. Jajce ubi-
jemo in ločimo. Z beljakom 
namažemo robove testa. 
Zdaj konice testa potegne-
mo navzgor in stisnemo, da 
nastanejo mošnjički, ki jih 
premažemo z rumenjakom. 
Na pekač, navlažen z vodo, 
zložimo mošnjičke in jih pe-
čemo od 15 do 20 minut.   

Pa dober tek!

Na dan zapeljivosti

mizica, 
pogrni se

Potem ko je še pred tednom dni Bohinjsko jezero prekrival čist kristalni led, ki se po 
besedah domačinov pojavi zelo redko, je z otoplitvijo in snežnimi padavinami jezero dobilo 
bolj značilno belo ledeno površino iz zaledenelega snega. A. S. / Foto: Andraž Sodja



Grega Flajnik

T
anji so Muce Co
patarice spekle 
velikansko tor
to in ji zapele 
pesem Vse naj

boljše. Za dodatno presene
čenje je poskrbel harmoni
kar, ki ji je zaigral nekaj lepih 
melodij. Tudi slavljenka je 

prinesla svojo torto, tako 
da je bilo sladkih poslastic 
dovolj za vse. 

Sedemnajst Muc Copataric 
se sicer sestaja že šesto leto in 
v tem času so napletle copat
ke za mnoge novorojenčke, 
rojene na Gorenjskem. Tanja 
se je skupaj z mamo skupini 
pridružila pred petimi leti in 
je od takrat zadolžena za zavi
janje in dekoriranje copatk. 

Njihovih srečanj ne sme 
zamuditi, najbolj pa je srečna, 
ko gredo na obisk v porodniš
nico. Novorojenčkov se nam
reč najbolj veseli.

Tanja sicer vsak dan od pol 
osmih do pol dveh hodi v služ
bo na Varstvenodelovni Cen
ter v Kranju, kjer skupaj s 64 
sodelavci izdelujejo drsnike 
za zavese, angelčke iz gline, 
barvajo krožnike ... Pravi, da 

je spretnost ustvarjanja pri
nesla že s seboj na svet. Deja
vna je tudi doma, saj ves čas 
nekaj ustvarja. Nazadnje je za 
nečaka Svita izdelala pravega 
papirnatega dinozavra. Naj
bolj vesela je, če gre ob koncih 
tedna z družino na izlet.

Tanji želimo še veliko 
ustvarjalnih let in da bi čim 
večkrat lahko šla v porodni
šnico obiskat novorojenčke.

PRIDNE MUCE COPATARICE 
TUDI PRAZNUJEJO
Pretekli konec tedna je štirideseti rojstni dan praznovala Tanja Draksler, zato so ji Glasove Muce 
Copatarice pripravile presenečenje.

Glasove Muce Copatarice so vesele, da jim pomaga Tanja 
(na sliki v sredini). 

Urša Peternel

Jutri, v soboto, ob 
19.30 bo v kulturni 
dvorani na Brezni
ci premiera odrske 
uprizoritve Jalnove 

kmečke povesti Ovčar Mar
ko. Predstava je v Gledali
šču Julke Dolžan Žirovni
ca Breznica začela nastaja
ti ob lanski obletnici Jalno
ve smrti. „V uprizoritvi smo 
strnili dogajanje v pripovedi 
in se osredotočili predvsem 
na prepletanje dveh moti
vov, motiva planšarstva in 
kmečkega življenja v vaseh 
pod Stolom in planinah nad 
njimi ter ljubezenske zgod
be, ki se spleta med ovčar
jem Markom in Podlipniko
vo Ančko,“ je povedal Aleš 
Jekovec, ki je poskrbel za 
scenarij, skupaj z Jožetom 
Resmanom pa tudi za režijo. 

V predstavi nastopa petnajst 
igralcev, ki razen dveh izjem 
vsi prihajajo iz vasi pod Sto
lom. Zasedba je mlada, 
saj je kar deset igralcev še 

srednješolcev. Ovčarja Mar
ka igra Primož Košir, Anč
ko Manca Murnik, igrajo 
pa še Borut Verovšek, Mimi 
Urbanc, Zoran Kalan, Laura 

Slana Papler, Tanja Bergelj, 
Teja Mezek, Katarina Poklu
kar, Alja Bernik, Gašper Kli
nar, Sašo Dijak, Jaka Dol
žan Lukežič, Juš Sitar in Jan 
Čelesnik.

Ovčar Marko je prva povest 
Janeza Jalna, ki je sprva izha
jala v časopisu Mladika, v 
knjigi pa je izšla leta 1929. 
Kmečka povest je postavlje
na v drugo polovico 18. sto
letja, dogajanje pa v vasi pod 
Stolom in na planine nad 
njimi. Tudi osebe, o katerih 
pripoveduje povest, so zares 
živele v vaseh pod Stolom.

Po jutrišnji premieri bo 
prav tako na Breznici pono
vitev predstave v soboto, 18. 
februarja, zatem pa načrtu
jejo gostovanja po okoliških 
kulturnih dvoranah, udele
žbo na Linhartovem sreča
nju, konec maja ali v začet
ku junija pa bodo predstavo 
uprizorili na prostem.

OVČAR MARKO NA BREZNICI
V Gledališču Julke Dolžan so pripravili odrsko uprizoritev Jalnove kmečke povesti.

Krajši odlomek iz predstave so prvič predstavili na proslavi 
ob občinskem prazniku Občine Žirovnica. / Foto: Luka Rener
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V Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah bo to nedeljo 
ob 19.30 koncert Nataše Vester Trseglav, ki deluje pod 
umetniškim imenom Taša. Vsestranska glasbenica, pev-
ka in pianistka se tako po dveh letih znova vrača na odre.

Taša po dveh letih znova na odru
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TA JE DOBRA
sudoku_LAZJI_17_12
NALOGA

7 5 2 3 9
7 3 4 8

4 6 9
3 4 6 2 1
8 3 9

6 2 5 8 4
4 1 5

8 9 1 5
2 5 9 7 4

sudoku_LAZJI_17_12

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEZJI_17_12
NALOGA

9 7 2
1 7 2 4

2 4 5
9 8 4

6 2
4 7 3

8 6 9
7 3 6 2
2 1 5

sudoku_TEZJI_17_12

REŠITEV

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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravila P. F.                        

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_12
NALOGA

75239
7348

469
34621
839

62584
415

8915
25974

sudoku_LAZJI_17_12

REŠITEV

758241369
921673458
463985127
537496281
184732596
692518743
376824915
849157632
215369874

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_17_12
NALOGA

972
1724

245
984

62
473

869
7362
215

sudoku_TEZJI_17_12

REŠITEV

984715236
175326489
326849517
753982641
869154723
241673958
518267394
497538162
632491875

Različni kotli v peklu
France je sanjal, da ga angel vodi skozi pekel in mu raz-
kazuje velike kotle, v katerih se ljudje kuhajo zaradi svojih 
grehov. Vsak izmed kotlov je bil pokrit, ob njem pa je stal 
stražar, da ljudje ne bi pobegnili ven.
Tako prideta do kotla, ki ni bil pokrit, kaj šele, da bi ob 
njem stal kakšen stražar. 
»Kaj pa je s temi tukaj?« vpraša France.
»Ah, tule noter so Slovenci,« odvrne angel.
»Kako, a oni pa nimajo stražarjev?« še naprej sprašuje 
France.
»Le kaj jim bodo stražarji? Kadarkoli se kdo od njih posku-
ša izmuzniti mimo, ga drugi takoj ulovijo in potegnejo 
nazaj v kotel,« suvereno odgovori angel.

Narobe je razumel 
Zapornik po 15 letih zbeži iz zapora. Vdre v hišo, da bi 
našel hrano in orožje, in naleti na par v postelji. Ukaže 
moškemu, naj zleze iz postelje, ga priveže na stol, žensko 
pa priveže na posteljo, jo poljubi na vrat, vstane in odide 
v kopalnico.
Medtem mož reče ženi: »Poslušaj, ta tip je pobegli zapor-
nik. Verjetno je bil dolgo v zaporu in že leta ni videl ženske. 
Videl sem, kako je poljubil tvoj vrat. Če bo želel seksati s 
tabo, se mu ne upiraj in se ne pritožuj, samo naredi, kar 
hoče. Bodi močna, draga. Ljubim te.«
Žena mu odgovori: »Ni poljubil mojega vratu, na uho mi 
je zašepetal, da je gej in da se mu zdiš seksi, in me vprašal, 
ali imava kaj vazelina. Rekla sem mu, da je v kopalnici. 
Bodi močen, dragi. Tudi jaz te ljubim.«

Povozili dimnikarja 
»Si slišala, da je našega dimnikarja povozil avto?«
»Strašno! Kaj tudi na strehah nismo več varni?!« 

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Sprostili se boste in ugotovili, da ste v bistvu lahko hitro 
zadovoljni in da ni treba veliko za dobro razpoloženje. V 
tem tednu se boste veliko ukvarjali z domačo okolico in 
tudi sami s seboj. Naučili se boste vzeti svojih pet minut.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Z umikom v samoto boste želeli le prikriti, da vam dolo-
čene osebe pomenijo več, kot si želite priznati. Čeprav 
boste imeli nadzor, se stresu ne bo dalo izogniti. Uredile 
se bodo pomembne zadeve, ki so bile že nekaj časa skrite 
pod preprogo.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Pričakujete lahko resnično dober in pozitiven teden. Poln 
bo različnih presenečenj. Tudi notranja spoznanja bodo 
zelo sproščujoča. V glavnem se boste posvečali najbli-
žjim. Lepe besede bodo sprožile lepe dogodke in vse bo 
čudovito.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Iz trenutka v trenutek boste prelagali obveznosti in s 
tem tudi odgovornosti, zato bo zaključek tedna pester, 
stresen, napet in aktiven. Včasih ni vse tako, kot vidimo. 
Vidimo tako, kot se nam v tistem trenutku zdi najbolj 
sprejemljivo. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Res, obeta se kar nekaj manjših težav. A z malo truda in z 
veliko dobre volje se da marsikaj doseči. Nasveti ne bodo 
vedno dobri. Če boste le hoteli in seveda ne boste iskali 
različnih izgovorov, se vam obeta zelo prijeten izlet.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Teden se bo začel z dobrimi novicami, ki vas bodo pope-
ljale v pozitivno razmišljanje o vseh rešitvah, ki se zdi-
jo nemogoče. Zvezde vam bodo naklonjene, tako da se 
bodo vse morebitne težave, poslovne ali pa druge, reše-
vale brez zapletov.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Vreme bo na vas precej vplivalo, zato bo vaše počutje 
v naslednjem tednu precej nestabilno. Svoja čustva in 
občutke boste skrivali pred drugimi, čeprav to nikakor ni 
dobro zdravilo. Nekdo, od kogar tega ne pričakujete, vam 
bo stal ob strani.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Občutek, da se nikamor ne premaknete, pa čeprav bi vlo-
žili še več truda kot sicer, bo trajal samo v začetku tedna, 
zato brez panike. V ljubezenskem svetu bo vse potekalo 
brez raznih pritiskov. Veliko se boste razvajali in uživali v 
trenutkih. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Tudi zvezde bodo v tem tednu na vaši strani, zato nikar 
ne odlašajte z novimi začetki. Spremembe pridejo v obliki 
dobrih novic, in to od osebe, na katero ste že skoraj poza-
bili. Zaradi financ si ne delajte skrbi, na vidiku je denar.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
V tem tednu so pravi dnevi za različna tveganja. Lahko so 
to finančne naložbe, odločitve v ljubezni, zamenjave slu-
žbe, bivanja, skratka povsod. Uspelo vam bo ujeti pravi 
ritem in prav nič vas ne bo ustavilo na poti do cilja. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Po dolgem času boste našli notranji mir, po katerem ste 
hrepeneli in skoraj obupali. Vse mogoče težave na raz-
ličnih področjih se bodo rešile prav kmalu. Dobre novice 
vas čakajo tudi glede službe, saj se nekdo spomni na vas.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Zaradi duhovnega dozorevanja se bodo odstranile stare 
blokade, ki nekaterim lahko prinesejo dodatni nemir in 
nova vprašanja. Razne obveznosti bodo vzele kar nekaj 
časa, a ker boste povezali prijetno s koristnim, bo za vse 
prav.
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Emisije CO2: 163−103 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,4−4,0 
l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0686−0,0167 
g/km. Število delcev: 0,00963−0,00124 x 1011. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba velja za 
modela Passat in Passat Variant. Slike so simbolne.

Popolnost gradijo majhne, domišljene stvari. In dolg niz 
domišljenih stvari, vključenih v posebno serijo R-Line Edition, 
vam bo polepšal vsako vožnjo z modeloma Passat in Passat 
Variant. Žarometi LED High, zatemnjena 
stekla, kamera za vzvratno vožnjo, 
18-palčna platišča, aktivni informacijski 
zaslon in radionavigacijski sistem Discover 
Media – vse to in še več, zdaj po posebej 
privlačni ceni izvedbe R-Line Edition.

Passat R-Line Edition.  
Posebna linija, rezervirana 
za najbolj zahtevne.

www.volkswagen.si

VWoglasDealerPassat_2017_98x204.indd   1 26/01/17   14:01

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW PASSAT 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO  

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavska cesta 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Rešitvekrižanke(geslo,se
stavljenoizčrkzoštevilče
nih polj in vpi sa no v ku pon 
izkrižanke)pošljitedosre
de, 22. februarja 2017, na 
Go renj ski glas, Ble i  we i so va 
ce sta 4, 4000 Kranj. Reši
tvelahkooddatetudivna
bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na 
Ble i we i so vi ce sti 4.
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Osemletna nečakinja Britney Spears je 
po hudi nesreči izven nevarnosti. Mad-
die je s štirikolesnikom zletela v ribnik in 
se skoraj utopila. Nekaj dni je bila v kri-
tičnem stanju, sedaj pa je, po poročanju 
tujih medijev, izven nevarnosti, budna 
in brez nevroloških posledic. Maddie je 

hčerka Jamie Lynn Spears (24), ki je pred osmimi leti šoki-
rala javnost, ko je pri šestnajstih letih postala mamica.

Nečakinja Britney Spears izven nevarnosti

Ameriška pevka Madonna (58) je posvoji-
la dvojčici iz Malavija, čeprav je pred krat-
kim to zanikala. Štiriletnima deklicama je 
ime Esther in Stella. Pevka je iz Malavija 
leta 2006 posvojila Davida Bando, tri 
leta kasneje pa še Mercyja Jamesa. Foto-
grafijo dvojčic je na Instagramu prvič 

objavila julija lani, vendar ni želela javno priznati posvoji-
tve, dokler ta ne bi postala uradna.

Madonna posvojila štiriletni dvojčici

Zaradi posledic raka na trebušni slinavki 
je umrl Richard Hatch (71), ki je zaslovel 
z vlogo kapitana Apolla v znanstveno-
fantastični seriji  Battlestar Galactica, 
ki so jo predvajali v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Leta 1979 mu je vloga 
prinesla celo nominacijo za zlati globus. 

Zaigral je tudi v seriji Santa Barbara. Zadnje dni pred smr-
tjo mu je stal ob strani sin Paul Michael.

Poslovil se je kapitan Apollo

Avstralska pop pevka Kylie 
Minogue (48) je zmagala v 
bitki proti devetnajstletni 
Kylie Jenner, ki je poskušala 
uradno zaščititi svojo bla-
govno znamko ličil pod ime-
nom Kylie. Predstavnik je 

pojasnil, da pevka pod tem imenom deluje kot umetnica 
in tudi kot aktivistka že več desetletij, in sicer še preden 
se je Jennerjeva sploh rodila. 

Kylie Minogue zmagala

VRTIMO GLOBUS

S. Lesjak, A. Šubic

K
ranjska Layerje-
va hiša je kulturni 
praznik obeležila s 
posrečeno kombi-
nacijo glasbe in sli-

karskega ustvarjanja. Uvo-
doma so namreč v galeri-
ji Stolpa Škrlovec na ogled 
postavili razstavo slik, ki so 
nastajale ob skladbah znane-
ga domačega kitarista Mar-
ka Matjašiča - Jimija, nato pa 
se je dogajanje preselilo na 
tamkajšnji oder, kjer je Jimi 
v duetu z violinistom Kle-
menom Bračkom predstavil 
nekaj skladb, ki so nastajale 
na nedavnem projektu Dvo-
cikel. Razstava je rezultat 

delavnice abstraktnega sli-
kanja, ki je v Layerjevi hiši 
potekala nekaj dni pred Pre-
šernovim dnem, ustvarjalci 
pa so navdih črpali iz skladb 
Jimijeve nove plošče Zgod-
be, ki predstavlja nov mej-
nik v njegovi glasbeni kari-
eri. Deset večinoma daljših 
instrumentalnih skladb se 
v veliki meri odvrti v duhu 
klasičnega roka, tako plošča 
Jimijevih glasbenih popoto-
vanj kot tudi ob njih nastaja-
joča razstava pa sta zagotovo 
obogatili kulturni praznik.

Eden najbolj prepozna-
vnih kranjskih fotografov 
Boštjan Gunčar vsako leto 
na predvečer slovenske-
ga kulturnega praznika v 
Galeriji Steklarstva Jugovic 

v Bitnjah pripravi razstavo. 
Razstava Ples ob drogu je 
tretji del Gunčarjevega foto-
grafskega motivnega sklo-
pa, ki se je začel, ko sta z las-
tnico plesnega studia Made-
moiselle Tino Perko priš-
la na idejo, da ples ob dro-
gu predstavita nekoliko dru-
gače. Tako je prvi – urbani 
– sklop fotografij deklet ob 
drogu nastal v večjih in atra-
ktivnejših slovenskih mes-
tih, drugi sklop v neokrn-
jeni naravi, še povsem sve-
že fotografije tretjega sklo-
pa pa so nastale januarja v 
Gunčarjevem ateljeju. Boš-
tjan še naprej ostaja zvest 
ostrim črno-belim fotogra-
fijam in premišljenim kom-
pozicijam, ki v sebi nosijo 

zgodbo, že tradicionalno pa 
je bilo odprtje razstave prava 
paša za oči, saj so zbrani lah-
ko uživali v nastopih plesalk 
ob drogu.

Na Kanal A pa prihaja seri-
ja oddaj StendAp predsta-
vlja. Vid Valič je ob 10-let-
nici stand up scene v Slo-
veniji zbral priznane komi-
ke: Janeza Usenika, Peri-
co Jerkovića, Tina Vodopiv-
ca, Tadeja Toša, Saša Stare-
ta, Ano Marijo Mitić in dru-
ge, s katerimi so razproda-
li vse predstave, sedaj pa si 
bodo njihove nastope lahko 
ogledali tudi televizijski gle-
dalci. Prvi dve oddaji bosta 
na sporedu prihodnji torek 
in sredo, 14. in 15. februarja, 
ob 20. uri. 

VSE BARVE UMETNOSTI
Layerjeva hiša je gostila zanimiv projekt ustvarjanja slik ob navdihu skladb kitarista Marka Matjašiča - 
Jimija, fotograf Boštjan Gunčar pa nadaljuje s čutnimi razstavami z motivi plesalk ob drogu.

Slikarske ustvarjalke so svoj navdih našle v Jimijevih 
skladbah. / Foto: Primož Pičulin

Kitarist Marko Matjašič - Jimi in programska vodja v 
Layerjevi hiši Zala Vidali / Foto: Primož Pičulin

Mojster fotografije Boštjan Gunčar v družbi deklet, brez 
katerih ne bi bilo tokratne razstave / Foto: Primož Pičulin

Odprtje razstave je bilo – kot vedno pri Boštjanu Gunčarju 
– prava paša za oči. / Foto: Boštjan Gunčar

V oddaji StendAp predstavlja bosta gledalce zabavala tudi 
Tin Vodopivec in Janez Usenik. / Foto: Marko Delbello Ocepek

Komik Sašo Stare in pobudnik projekta ob 10-letnici stand 
up scene v Slovenji Vid Valič / Foto: Marko Delbello Ocepek

Na letošnji prireditvi Prešernov smenj v Kranju so 
gostili tudi aktualno miss Slovenije Majo Taradi. 
Največji slovenski pesnik se je tako imel priložnost 
po kranjskih ulicah sprehoditi tudi v družbi najlepše 
Slovenke, ki sicer prihaja iz Ljubljane. / Foto: Primož Pičulin
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 11. 2.
13.30, 15.40, 17.50, 19.00, 20.00, 
21.10, 22.10 PETDESET ODTENKOV TEME
13.00, 15.00, 17.00 LEGO BATMAN FILM, 
sinhro.
18.20 JACKIE
16.20 XXX: REAKTIVIRAN
14.00, 20.10 DEŽELA LA LA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 11. 2.
13.50, 15.00, 17.30, 18.40, 20.00, 
21.00, 22.20 PETDESET ODTENKOV TEME
18.50 LEGO BATMAN FILM
13.30, 15.40, 17.50 LEGO BATMAN  
FILM, sinhro.
14.30, 16.40 LEGO BATMAN FILM,  
3D, sinhro.
20.10, 22.15 KROGI 

16.10 ZLATO
18.30 JACKIE
21.10 NEVIDNO ZLO: ZADNJE POGLAVJE
20.30, 22.40 XXX: REAKTIVIRAN
14.10, 16.20 ZAPOJ, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 10. 2.
18.00 LEGO BATMAN FILM, 3D, sinhro.
20.00 PR HOSTAR

Sobota, 11. 2.
18.00 LEGO BATMAN FILM, 3D, sinhro.
20.00 PETDESET ODTENKOV TEME

Nedelja, 12. 2.
16.00 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
18.00 PR HOSTAR
20.00 PETDESET ODTENKOV TEME

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

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 10. februarja, in ponedeljek, 13. februarja
20.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PLES (v Stolpu Škrlovec)

Sobota, 11. februarja
10.00 Jan Malik: ŽOGICA MAROGICA (matineja, v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Nedelja, 12. februarja
19.30 NATAŠA: V IMENU LJUBEZNI (celovečerni koncert)

GLEDALIŠKI SPORED

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Za Prešernov dan 
je to že stalnica pa tudi sicer 
Zavod za turizem Preddvor 
večkrat povabi obiskovalce 
Preddvora k ogledu gradu, 
kjer se je rodila, odraščala, 
ustvarjala in se zaljubila Jo-
sipina.

Pisateljica, ki se je poročila 
s priznanim pesnikom, go-
vornikom in politikom Lo-
vrom Tomanom in komaj 
21-letna umrla v Gradcu, 
kjer je tudi pokopana, je bila 
namreč sodobnica Franceta 
Prešerna in njegova velika 
občudovalka. Pogosto je obi-
skovala njegov grob v Kra-
nju, prepričana, da velikega 
pesnika Kranjci v njegovem 
času niso dovolj cenili. Obi-
skovalcem, ki so dodobra na-
polnili spominsko sobo Josi-
pine Turnograjske, so prika-
zali promocijski film o njej, 
Mirjam Pavlič je orisala nje-
no življenje in delo, prebrala 
kratko prozno delo in spre-
govorila o poznavalki prve 

slovenske pisateljice ddr. 
Miri Delavec, ki je razisko-
vala njeno delo, med drugim 
tudi obsežno koresponden-
co med pisateljico in Lovrom 

Tomanom, ki je obsegala več 
kot tisoč pisem in je Delavče-
vo navdihnila najprej k razi-
skovanju za diplomsko delo 
in nato naprej. Obiskovalci 

so prišli od vsepovsod, iz Kra-
nja, Ljubljane, celo iz Šmarij 
pri Jelšah, vsakokrat pa se 
za svojo rojakinjo zanimajo 
tudi domačini. 

Na obisku pri Josipini
Ob kulturnem prazniku so pripravili obisk v spominski sobi prve slovenske pisateljice, pesnice in 
skladateljice Josipine Urbančič Turnograjske, ki je urejena v Domu starejših občanov Preddvor

Za slovenski kulturni praznik so obiskovalcem odprli spominsko sobo Josipine Urbančič 
Turnograjske.
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha spominov

avtomatski  
dežnik

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke Go-
renjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 48,10 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste v naši 
avli lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od sedmih daril 
(na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 v  Kranju
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) vsak dan od 7. do 15. ure, 
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo 
veljata le za 

fizične osebe.  
Daril ne  

pošiljamo po 
pošti. Količina 

daril je omejena.

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le

vodnik  
po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

kava Barcaffe 250 g

V Loških razgledih (LR) 31/ 
1984 je bil ob 40-letnici stre-
ljanja talcev v Škofji Loki ob-
javljen prispevek o streljanju 
50 talcev. Ko ga je kmalu po 
izidu prebral moj mož, Tone 
Bozovičar, mi je rekel, da to, 
kar piše, ni resnično. K temu 
prispevku sem takrat v LR 
dopisala resnico, kot mi jo je 
takrat povedal moj mož.
Ob mednarodnem znanstve-
nem posvetu Človekove pra-
vice in svoboščine – ZA VSE 
ČASE!, ki je bil organiziran v 
Škofji Loki 7. in 8. decembra 
2016, sem se ob poslušanju re-
ferata o petdesetih talcih odlo-
čila, da še enkrat zapišem to, 
kar mi je kot očividec zaupal 
moj mož Tone Bozovičar, in 
pošiljam prispevek za objavo v 
Loških razgledih.
Tone Bozovičar je bil rojen leta 
1927 v Stari Loki, od leta 1931 
pa je z očetom in mamo živel v 
hiši nad cesto nasproti Gostil-
ne Plevna. Tudi v času, ko je 
divjala vojna, je šel večkrat obi-
skat svojo staro mamo v Staro 
Loko. Tako je tudi v začetku fe-
bruarja leta 1944 proti večeru s 
kolesom odšel proti Stari Loki. 
Ko je prišel do Balanta, je tam 
zagledal Lojzeta Kovačiča - 
Gaja, dvajsetletnega mladeni-
ča, ki ni bil Škofjeločan, pač pa 
je delal v škofjeloški klavnici. 
Poznala sta se, pa ga vpraša, 
kaj tam dela, saj je vedel, da je 
Gaj v partizanih. Tiho bodi, 
mu je rekel. K Ogrinu (danes 
Kapucinski trg 11) sem pri-
šel ostrič neko dekle, pa je ni 

Resnica  
o petdesetih 
talcih v Škofji 
Loki, 7. februar 
1944

K pisanju me je spodbudil 
članek, ki je bil v Gorenjskem 
glasu objavljen v torek, 31. ja-
nuarja 2017. Na sliki v prvi 
vrsti stoji predsednik Repu-

Dražgoše
Zahodni del poti ob ograji pro-
tokolarnega območja Brdo je 
po prvem opozorilu izpred treh 
let v enakem stanju kot tedaj 
– torej posuta z rečnim oz. sa-
vskim prodom, ki je absolutno 

Brdska pot – 
drugič

V imenu občinskega odbora 
SLS Naklo odgovarjam na 
pismo Jureta Renka, podžu-
pana Občine Naklo, ki je bilo 
v Gorenjskem glasu objavljeno 
23. decembra 2016.
Večina v občinskem svetu je 
potrdila povišanje cen za čišče-
nje in odvajanje odpadne vode, 
med njimi je bil tudi Jure Ren-
ko. Legitimna pravica  vsakega 
svetnika je, da glasuje, kot se 
mu zdi, da je prav in primer-
no. Seveda mora vsak za svoje 
odločitve sprejeti odgovornost. 
Če je Jure Renko presodil, da 
je podražitev, ki je dodatno bre-
me za občane, potrebna za de-
lovanje občine Naklo, bi priča-
koval, da bo tako tudi razlagal 
občanom. Vendar se je kasneje 
čudil in občanom razlagal, 
kako je to res preveč in da nič 
ne more pri tem. Tako je govoril 
tudi na občinskem svetu, kjer je 
prav tako izražal presenečenje 
nad posledicami sklepa. Kaj je 
to drugega kot sprenevedanje? 
Jure Renko je tudi podžupan, 
tako se je tudi podpisal, kar 
njegovi izjavi daje še večjo težo. 
Škoda, da občinska oblast ne 
prakticira več snemanja sej in 
posnetkov ne objavlja na sple-
tni strani. 
Jure Renko očita SLS, da je v 
mandatu 2006–2010 sprejela 
odločitev o izgradnji čistilne na-
prave in da smo že takrat vede-
li, kakšne bodo cene po zagonu 
naprave. Tudi pri tem Jure Ren-
ko zavaja. Odločitev za gradnjo 
je bila res sprejeta v mandatu 
prejšnjega župana, izvajalec 
pa je bil izbran leta 2012, v 
mandatu sedanjega župana 
Marka Mravlje, ko je bila zna-
na končna vrednost investicije. 
Tudi izračun cen in metodolo-
gija izračunavanja amortiza-
cije je bila sprejeta v mandatu 
sedanjega župana. Očitno za-
radi pomanjkanja pogajalskih 
veščin niso bila dosežena boljša 
izhodišča za našo občino. Žal 
je takšna tudi napoved, saj je 

Večina svetnikov 
za podražitev

župan na decembrski seji ob-
činskega sveta napovedal, da se 
občina ne bo več potegovala na 
evropska sredstva, ki prinesejo le 
neprijetne posledice. Ali je to ali-
bi, da ni konkretnih razvojnih 
projektov? V proračunu je Ob-
čina Naklo imela celo presežek, 
ker ni bila zadosti podjetna pri 
načrtovanju projektov.
Izgradnja kanalizacije in čis-
tilne naprave je bila obveznost 
direktive EU. Ko je občina 
Naklo v letih 2011 in 2012 
pridobila gradbeno dovoljenje 
za kanalizacijo, ko je opravila 
izbor izvajalcev in ko je pod-
pisala dogovor o sofinanci-
ranju gradnje iz skladov EU, 
bi še vedno lahko odstopila od 
gradnje. S tem bi tvegala pla-
čevanje globe. Če za sredstva 
EU Občina Naklo ne bo več 
kandidirala, bodo vsi stroški 
izgradnje obremenili občinski 
proračun, torej bo manj de-
narja za druge stvari.
Svetniška skupina Sloven-
ske ljudske stranke je na sep-
tembrski seji nasprotovala sko-
raj 70-odstotni podražitvi, saj 
ne želimo vseh stroškov obesiti 
na ramena občanov. Tako smo 
na zadnji kot tudi na predza-
dnji seji predlagali in podali 
konstruktivni predlog, naj ob-
čina preveri možnost znižanja 
vrednosti omrežnin ali s sub-
vencijo pokrije del teh stroškov, 
tako kot nekatere druge občine. 
Takoj se je pojavil protiargu-
ment, da bo zaradi tega manj-
ši občinski proračun. Višja 
omrežnina predstavlja dodatni 
prihodek v proračun občine in 
s tem neke vrste dodatni davek 
za občane. Menimo, da je pri-
zadevanje za zmanjševanje 
bremen občanov vendarle naša 
primarna naloga. 

Marjan Babič, 
OO SLS Naklo

blike Slovenije Borut Pahor 
skupaj z udeleženci proslave v 
Dražgošah. Nad njimi se vije 
zastava s peterokrako zvez-
do, simbol agresorske vojske, 
ki smo se ji (tudi s smrtnimi 
žrtvami) leta 1991 odločno 
zoperstavili in jo premagali. 
Kdo so ostali, ki stojijo skupaj 
s predsednikom pod sovražno 
zastavo z rdečo zvezdo? So 
morda tisti, ki so se takrat 
uprli agresorju s figo v žepu, 
ali pa so tisti, ki jih Janez Sta-
novnik imenuje hlapci, rojeni 
za hlapce (verjetno oboji). 
Tudi Janez Stanovnik je bil 
do podpisa Dolomitske izjave 
1943 krščanski socialist, nato 
pa (zato, da si je rešil kožo) 
komunistični hlapec. Koliko 
odstotkov kolaborantov je bilo 
med 2. svetovno vojno, je za 
našo državo nepomembno, za 
nas in za današnji čas so bolj 
in zelo nevarni kolaboranti, ki 
so pomagali agresorski vojski 
ob napadu na našo mlado 
državo leta 1991. Po zagoto-
vilu slavnostnega govornika 
Martina Premka ne potre-
bujejo sprave. To je zelo skrb 
vzbujajoča in žalostna izjava. 
Tudi vaščanov Dražgoš, ki so 
takrat morali po nedolžnem 
umreti, so se govorniki na 
proslavi samo bežno spomnili. 
V Lomu pod Storžičem ima-
mo na zunanji steni cerkve 
svete Katarine pritrjene tri 
spominske plošče. Na prvi so 
napisana imena padlih v prvi 
svetovni vojni, skupaj 19 juna-
kov. Na ostalih dveh ploščah so 
vsi padli in zamolčani farani 
iz Loma v drugi svetovni voj-
ni, skupaj 28 vaščanov. Tudi 
vsi tisti, ki so takrat, ko smo 
pritrdili vse tri plošče na enem 
mestu, nasprotovali, so spoz-
nali, da je to edini način za 
spravo med nami. Kdorkoli, če 
želi, lahko postoji ali pomoli ali 
prižge svečko v spomin padlim 
in umrlim v obeh vojnah. 
Tudi v Dražgošah bi bil že 
čas, da se preneha s kazanjem 
mišic in se na dostojen in 
spoštljiv način pokloni po ne-
dolžnem pobitim domačinom 

in partizanom. Včasih smo iz 
spoštovanja do umrlih in pa-
dlih zapeli: postoj, kdor mimo 
greš, ta kraj je svet.

Jože Meglič - Tič

doma. Vsako dekle, za katero 
so partizani zvedeli, da se dru-
ži z nemškim vojakom, so na 
balin ostrigli. Skupaj sta odšla 
v smeri proti Fari. Ko sta prišla 
do pekarije Grošelj (danes Op-
tika Maretič), mu je Gaj spet 
rekel, počakaj, da vidim, ali je 
pek doma. Lastnika pekarne 
so imeli za nemškega simpati-
zerja. Ni ga bilo v pekariji. Ko 
sta šla skupaj naprej po Stari 
Loki, je iz hiše, kjer je bil doma 
krojač Repovž, stopil nemški 
vojak – purš. Čez roko je imel 
verjetno obešene zlikane hla-
če svojega oficirja. Ko ga Gaj 
zagleda, reče: »Ne ustraši se!« 
potegne pištolo in ustreli tega 
nemškega vojaka. Potem sta 
zbežala vsak na svojo stran. 
Pri »talepem znamenju« je 
stal Gosarjev Tone, ki je kas-
neje zgorel v Veštrskem mlinu, 
in vprašal, kaj se je zgodilo. Ko 
mu je moj mož Tone povedal 
za dogodek, je le še rekel: »Spet 
bo hudič …« Drugi dan je bila 
racija. Dva dni so se vršile 
hišne preiskave. Tudi pouka 
ni bilo. Doma smo z velikim 
strahom pričakovali najhujše. 
Do naše hiše niso prišli s pre-
iskavo. Ko smo po dveh dneh 
ponovno lahko šli v šolo, je na 
šolsko dvorišče pripeljal tovor-
njak s spuščenimi stranicami, 
posut z vso krvavo žagovino. 
Otroci smo vsi hiteli k oknom 
gledat. Učiteljica se je nagnila 
čez mizo in v solzah rekla ot-
rokom, naj gremo domov. Ne-
katere učenke so odšle proti fari 
in tam videle postreljene talce, 
ki so jih Nemci položili pred 
hišo, kjer je bil ustreljen njihov 
vojak. Jaz sem pohitela domov 
na Plac in hvala Bogu nisem 
videla te grozote.
Ko je bilo vojne konec, se je Gaj 
vrnil v Loko. Spet je delal v 
klavnici, kakor pred vojno. Na-
okrog se je vedno vozil z zap-
ravljivčkom. Ko so leta 1945 
na gradu zadrževali vrnjene 
domobrance, je Gaj vsak dan 
popoldan k nekdanji Mure-
tovi domobranski postojanki 
odpeljal kakega domobranca, 
ga tam ustrelil in zagrebel v 

»šicgraben«. Ko so otroci dru-
gi dan šli gledat, so videli slabo 
zakopane žrtve. To mi je po-
vedala moja prijateljica in so-
šolka Pavla Šubic (Ocvirkova 
Pavla) iz Zminca.
Gajevo življenje po vojni res 
ni bilo lahko. Kadar je prišel v 
našo gostilno Pri Kajbitu in ga 
je nekdo malo bolj pogledal, je 
kar znorel. Čutil se je krivega. 
Med vojno heroj, po vojni pa 
so ga njegovi tovariši zapustili, 
imeli so dobre položaje, on pa 
je bil še vedno zaposlen v klav-
nici.
Nekega dne v letu 1958 je 
menda ženi napisal pismo. 
Zaposlena je bila v Šeširju na 
Spodnjem trgu. Ko je ob dveh 
popoldan zaslišala strel, je 
rekla: »To je on!« in stekla po 
klancu na Plac. Videla je svoje-
ga moža, ki se je tja pripeljal z 
zapravljivčkom in se sredi trga 
ustrelil. Jaz sem bila takrat za-
poslena v Kroni in sem videla 
nesrečni Gajev konec.

Meri Bozovičar,  
Škofja Loka

Meri Bozovičar je rojena 1931 
v Zmincu nad Škofjo Loko v 
družini, ki je imela v lasti Go-
stilno Pri Kajbitu (Pr' Kajbet). 
Po poroki s Tonetom Bozo-
vičarjem se je preselila v hišo 
na današnji Partizanski cesti, 
kjer živi še danes. Je aktivna 
na Univerzi za tretje življenj-
sko obdobje v Škofji Loki, pro-
stovoljka v Loškem muzeju in 
avtorica številnih prispevkov v 
Glasilu Društva upokojencev 
Škofja Loka Mi o sebi.

29. stran



V Združenju zdravstvenih za-
vodov Slovenije se odzivamo 
na tri napačne trditve v odgo-
vorih Igorja Muževiča v inter-
vjuju Najbolj dragocen v am-
bulanti je čas avtorice Suzane 
P. Kovačič, ki je bil objavljen v 
Gorenjskem glasu 3. februarja 
2017 na 18. strani. 
Prvič, Igor Muževič v intervju-
ju navaja podatek, da je »An-
keta Združenja zdravstvenih 
zavodov Slovenija pokazala, 
da so pacienti v povprečju ne-
koliko bolj zadovoljni s konce-
sionarji«, kar ne drži.
Zadovoljstvo z obravnavo in 
kakovostjo storitev osebnega 
zdravnika so v raziskavi zdru-
ženja anketiranci ocenili s pov-
prečno oceno 4,18. Ocena je 
identična tako pri anketiran-
cih, ki imajo osebnega zdravni-
ka v ZD, kot tistih, ki imajo za-
sebnega zdravnika s koncesijo, 

Najbolj 
dragocen v 
ambulanti je čas
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IZLET /  OD 30. MARCA DO 2. APRILA 2017

Krakov in Visoke Tatre
Vabimo vas za izlet na Poljsko. Najprej bomo obiskali Zakopane, privlačno 
športno letovišče pod Visokimi Tatrami. Naslednji dan si bomo ogledali 
rudnik soli v mestu Wieliczka, ki je ena največjih poljskih znamenitosti. 
V Krakovu se na vsakem koraku srečujemo s preteklostjo, vendar je me
sto hkrati živahno, polno razgibanega kulturnega življenja in ljubezni do 
umetnosti ter učenosti. Ogledali si bomo vse večje znamenitosti mesta, 
ki ga zaradi številnih cerkva imenujejo tudi poljski Rim. Z visokega stolpa 
Marijine cerkve v Krakovu že 600 let vsako uro zaigra trobenta v spomin 
na dogodek, ko so Tatari napadli mesto. Zadnji dan se bomo odpeljali do 
zloglasnega koncentracijskega taborišča AuschwitzBirkenau. Po ogle
du sledi vožnja v mesto Zywiec, kjer stoji slavna pivovarna Zywiec, in nato 
čez Slovaško in Avstrijo domov. Na izletu bodo z vami sodelavci Gorenj
skega glasa, ki se bodo potrudili, da vam bo še posebej lepo.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede  po programu, lokalno 
vodenje v Krakovu, lokalno vodenje po spominskem parku Auschwitz, vstopnino v pi
vovarski muzej in pokušino piva, vstopnino v rudnik soli Wieliczka, lokalno vodenje, dva 
polpenziona v hotelu turistične kategorije s tremi zvezdicami na območju Zakopanov in 
Krakova v dvoposteljni sobi, vodenje aranžmaja, organizacijo ter DDV.

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41 ali Grega 
Flajnika na 031 38 26 25. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali 
pišete na: narocnine@gglas.si.

CENA: 255 €

Organizator:

Termin: od 30. marca
do 2. aprila 2017
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/2014200, fak su 04/2014213  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 24. 3.; KOPALNI IZLET TOPOLŠICA: 20. 2.; BANOVCI: 7.–11. 
5; LENDAVA: 5.–9. 3.; STRUNJAN: 19.–22.  3.; BERNARDIN: 2.–5. 4.; 
BANJA VRUĆICA - AKCIJA: 24. 2.–3. 3.; MADŽARSKE TOPLICE - 
AKCIJA: 2.–6. 4.; MORJE: MURTER, DUGI OTOK IN ROGOZNICA 
- VEČ TERMINOV.  www.rozmanbus.si.

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
 

Ljubezen v spalnici
Jesenice – V Železarskem muzeju v Ruardovi graščini na Sta-
ri Savi se bo v torek, 14. februarja, ob 18. uri ob razstavi Je-
senice – mesto železarjev začel muzejski večer z naslovom 
Ljubezen v spalnici, tanka meja med erotiko in pornografijo 
v likovni umetnosti. Predaval bo Aljaž Pogačnik, kustos Gor-
njesavskega muzeja Jesenice. Vstop bo prost.

IZLETI

Na Planino nad Vrhniko
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 23. fe-
bruarja, na izlet na Planino nad Vrhniko. Odhod posebnega 
avtobusa bo ob 8. uri izpred Creine, vrnitev v Kranj pa je 
predvidena do 17. ure. Hoje bo dve uri in pol do tri ure, iz-
let je lahek planinski, primeren tudi za pohodnike. Prijave z 
vplačili sprejemajo do 20. februarja v pisarni društva.

OBVESTILA

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – Medgeneracijski center Kranj organizira v ponedeljek, 
13. februarja, ogled Prešernovega gledališča. Zbor pred Prešer-
novim gledališčem bo ob 17. uri. V torek, 14. februarja, bo ob 
17.30 pogovor na temo Starševstvo – ni panike! Moj otrok hodi 
v vrtec. Pogovor bo vodila Nataša Štupar Jarović, uni. dipl. pe-
dagoginja, spec. na področju predšolske vzgoje. V torek, 14. 
februarja, bodo ob 17.30 igralne urice za otroke po načelih wal-
dorfske pedagogike. Za prijavo na dogodke pokličite po tel. 041 
724 134 ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

O programu Autodesk Inventor za 3D-modeliranje 
izdelkov v lesni in drugih obrteh
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in soposlov-
ni center Kovačnica vabita na predstavitveno predavanje Mož-
nosti uporabe programa Autodesk Inventor za 3D-modeliranje 

izdelkov v lesni in drugih obrteh. Program, ki ni pretežek za 
učenje in prinaša vrsto koristi pri načrtovanju, proizvodnji in tr-
ženju izdelkov lesne in drugih obrti, bo v torek, 21. februarja, ob 
18. uri v prostorih Kovačnice, Župančičeva 22, Kranj. Udeležba 
je brezplačna, prijave pa zbirajo do ponedeljka, 20. februarja. 
Za prijavo in več informacij se lahko obrnete na uros.branko-
vic@ctrp-kranj.si, tel. 040 303 752 (Uroš).

PREDAVANJA

Z izkušnjami do zdravja
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi v petek, 10. febru-
arja, ob 18. uri v prostore društva na predavanje Martina Le-
skovarja z naslovom Z izkušnjami do zdravja. Vstopnine ni.

Proučevanje Sv. pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
11. februarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Sv. pisma s temo Vrhunski kozarci o lahko vaši! 
Pogovor bo povezoval Pavel Repnik.

Vpliv stresa, krvne skupine in prehrane na sladkorno 
bolezen

Kranj – V ponedeljek, 13. februarja, bo ob 18. uri v prostorih 
GTV – Gorenjske televizije, Oldhamska cesta 1a, predavanje z 
naslovom Prepoznavajmo vplive stresa, krvne skupine in pre-
hrane na razvoj sladkorne bolezni. Predavala bo Jožica Ramšak.

RAZSTAVE

Loški muzej ob Pokalu Loka 2017
Škofja Loka – Danes, v petek, 10. februarja, v Galeriji Ivana Gro-
harja kot poklon Pokalu Loka pripravljajo razstavni dogodek, 
ko bosta kustosinji Loškega muzeja Biljana Ristić in Mojca Ši-
frer Bulovec od 18. do 20. ure na ogled postavili kolaž preteklih 
smučarskih razstav, ki jih je Loški muzej pripravljal ob Pokalu 
Loka. 

KONCERTI

Koncert ŽePZ Josipine Turnograjske
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi na slavnostni 
koncert ob 25-letnici delovanja Ženskega pevskega zbora Jo-
sipine Turnograjske Društva upokojencev Preddvor in v po-
častitev slovenskega kulturnega praznika, ki bo v nedeljo, 12. 
februarja, ob 16. uri v Kulturnem domu v Preddvoru.

PREDSTAVE
Ovčar Marko
Breznica – Gledališče Julke Dolžan Breznica bo v soboto, 11. 
februarja, ob 19.30 v kulturni dvorani na Breznici premierno 
uprizorilo delo Janeza Jalna Ovčar Marko. 

Špeganje ali peepshow pod Alpami 

Medvode – V Kulturnem domu Medvode si danes, v petek, 
10. februarja, ob 19.30 lahko ogledate predstavo Špeganje ali 
peepshow pod Alpami.

Belanski impresarij
Bohinjska Bela – Kulturno društvo Bohinjska Bela – Gledali-
šče Belansko vabi na premiero komedije Belanski impresarij, 
ki bo v soboto, 11. februarja, ob 19.30 v Domu krajanov na 
Bohinjski Beli. Ponovitev bo v nedeljo, 12. februarja, ob 19. uri.

Moj Vinko
Cerklje – Dramska sekcija Kulturno-umetniškega društva 
Pod lipo Adergas bo gostovala v soboto, 11. februarja, ob 
19.30 v dvorani Kulturnega hrama Ignacija Borštnika s kome-
dijo v treh dejanjih Antona Žumbarja Moj Vinko. Komedijo 
bodo v Cerkljah ponovili v nedeljo, 12. februarja, ob 16. uri.

Kaj je videl butler?
Visoko – KUD Visoko vabi v soboto, 11. februarja, ob 19.30 
v Dom krajanov Visoko na ogled abonmajske predstave za 
abonma in izven Kaj je videl batler?, romantične komedije v 
izvedbi Kulturnega društva Mlin Radomlje.

Povodni mož
Visoko – KUD Visoko vabi v soboto, 11. februarja, ob 10. uri v 
Dom krajanov Visoko na ogled otroške gledališke predstave 
Povodni mož v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc.

Turjaška Rozamunda
Trzin – V Kulturnem domu Trzin bo v nedeljo, 12. februarja, v 
okviru otroškega abonmaja Franckov živžav ob 16. uri predsta-
va Družinskega gledališča Kolenc Turjaška Rozamunda.

neprimeren zato, ker je nesta-
bilen (kotalno trenje), usodno 
pa je učinkoval ob poledici ja-
nuarja letos!
Pešci in rekreativci so morali 
hoditi izven poti, padali so, 
prišlo pa je tudi do hujših po-
škodb! Tokrat opozarjam vodjo 
oddelka občine Kranj, zadnjič, 
da odredi sanacijo cestišča – do 
poletja letos, sicer bodo sledili 
odškodninski in kazenski po-
stopki zoper njega osebno, ker 
je odgovoren za »unikatno« 
posipanje makadama, ki nima 
primere v Evropi!

Janko Žepič, Praga

zato njegova trditev nikakor 
ne drži. Anketa Združenja je 
tudi pokazala, da anketirani, 
ki imajo izbranega osebnega 
zdravnika v zdravstvenem 
domu, nekoliko višje (s pov-
prečno oceno 4,33) zaupajo 
svojemu zdravniku kot anketi-
ranci, ki imajo izbranega oseb-
nega zdravnika s koncesijo (s 
povprečno oceno 4,31). 
Drugič, Igor Muževič v inter-
vjuju opisuje fenomen mrtvih 
duš v zdravstvenih domovih. 
Trditev, da so direktorji stimu-
lirani, da zdravnikov ne zapo-
slujejo in da naj bi tako imeli 
zaposlenih manj zdravnikov, 
kot imajo priznanih in plača-
nih programov, je nekorektna 
in zlonamerna. Dejstvo je, da 
je na področju družinske medi-
cine pomanjkanje zdravnikov 
največje, na kar direktorji in 
Združenje zdravstvenih zavo-
dov Slovenije že leta opozarja-
mo. Igorju Muževiču svetuje-
mo, da si ogleda javne razpise 
delovnih mest zdravstvenih do-
mov, ki potrebe po zdravnikih 
brezuspešno dnevno objavljajo 
v medijih. Zdravniška zborni-
ca Slovenije šele v zadnjih letih 
pospešeno razpisuje speciali-
zacije družinske medicine in 
posledično se vse več speciali-
stov zaposluje v ambulantah 
družinske medicine. Trajalo bo 
seveda še kar nekaj časa, da se 
bo ta izpad zaradi neustrezne 
politike specializacij korigiral. 
Tretjič, Združenje zdravstve-
nih zavodov Slovenije ni Igor-
ja Muževiča nikoli razglasilo 
(niti zanj glasovalo) za naj 
zdravnika, kot je v uvodu in-
tervjuja navedeno, sicer pa 
imenovanje tega naslova ni v 
pristojnosti Združenja. 

Metod Mezek,  
direktor
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

V LJUBNEM - opremljeno 2-SS samski 
osebi ali paru, zelo ugodno, predplači-
lo 6 mesecev, tel.: 040/389-518  
 17000447

HIŠE
PRODAM

V KRANJU prodam pritličje hiše, 
4-sobno stanovanje, klet in 210 m2 
vrta, tel.: 031/449-093 17000430

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

NISSAN Micra, letnik 2002, in Fiat 
Panda 4 x 4, letnik 2003, po delih, po 
dogovoru, tel.: 041/722-625  
 17000450

R Scenic 1.4 B, let. 2001, klima, 
200.000 km, narejen velik servis, nove 
gume, reg. 2/2018, tel.: 040/285-
748 17000432

VW Golf plus TDI, bencin, letnik 2011, 
1. lastnik, 40.000 km, garažiran, z ga-
rancijo, tel.: 031/308-540  
 17000462

VW Polo 1.4 L, letnik 1998, 146.000 
km, dobro ohranjen, rdeče barve, tel.: 
051/254-555 17000444

VW Polo, bencin - plin, letnik 2007, in 
karamboliran Golf 4 TDI, disel, letnik 
2000, tel.: 041/894-493 
 17000436

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME na platiščih 165/65/13, M + 
S (Clio, Opel, VW 4 x 100), gume M 
+ S Fulda, nove, 165 / 70 / 14, tel.: 
041/722-625 17000355

KUPIM

VOZILO, celo, v okvari ali poškodova-
no, od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, 
Tomislav Josipovič, s.p., Drulovka 23a, 
tel.: 031/629-504 17000392

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

REZAN les: bukev, javor, jesen, češ-
nja, hruška, lipa, bor, smreka in butare, 
tel.: 041/442-848 17000440
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ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustila naša draga

Ana Obreza
p. d. Mlinarjeva Anika iz Sp. Besnice

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebej 
se zahvaljujemo negovalkam pomoči na domu, patronažni sestri 
Martini Štilec, dr. Terčonu ter dr. Kopaču. Hvala tudi nosačem, 
pevcem, zvonarjem, gospodu župniku in pogrebni službi Navček. 
Hvala vsem, ki ste našo Aniko pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči vsi njeni
Besnica, 5. februarja 2017

Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj
Tel.: 04/202 13 53, Fax: 04/202 17 85

GSM 051/320 700, 
E-pošta: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

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

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

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

29 90
EUR

                                                     Cena knjige je 

Pričevanja o življenju 
tržiških baronov

Knjiga predstavlja 
življenje in delo 
članov rodbine Born, 
ki so si pol stoletja 
prizadevali za splošen 
družbeni napredek 
Tržiča. Ob tem je 
v njej prek pisnih 
in ustnih virov ter 
številnih fotografij 
na bralcu prijazen 
način opisano, kako 
so pred približno sto 
leti živeli Tržičani in 
okoličani.

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

Trda vezava
Format 165 mm x 235 mm 

412 strani
ISBN 978-961-6893-84-8

Cena: 29,90  EUR

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

Bojan Knific 

BORNOVI V TRŽIČU
Pričevanja o življenju tržiških baronov

Leta 1891 je baron Julius Born – bančnik in pod-

jetnik svetovnega formata – v Tržiču kupil ob-

sežno posest. Prezgodnja smrt mu je preprečila 

uresničitev smelih načrtov, a njegovim idejam sta 

sledila sinova Friedrich in Carl – predvsem slednji 

je ključno zaznamoval razvoj Tržiča in njegovega 

gospodarstva.

Knjiga predstavlja življenje in delo članov rodbine 

Born, ki so si pol stoletja prizadevali za splošen 

družbeni napredek Tržiča. Ob tem je v njej prek pi-

snih in ustnih virov ter številnih fotografij na bralcu 

prijazen način opisano, kako so pred približno sto 

leti živeli Tržičani in okoličani.

Knjiga Bojana Knifica je temeljito in vsestransko 

odlično delo o tržiški veji članov rodbine Born, ki so 

imeli judovsko, nemško in plemiško poreklo. Poznali 

so svet, bili odprti vanj, imeli so dobro izobrazbo, ob-

vladali so diplomatske spretnosti, bili so tolerantni in 

prilagodljivi. Zgodba v knjigi pa je vpeta tudi v kraje 

in usode ljudi, ki so bili z Bornovimi tako ali drugače 

povezani. Torej je hkrati pripoved o življenju v Tržiču 

in okolici (Podljubelj, Jelendol idr.) v obravnavanem 

obdobju.
Prof. dr. Janez Bogataj

Bojan Knific

BORNOVI V TRŽIČU

Pričevanja o življenju  
tržiških baronov
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Leta 1891 je baron Julius Born – bančnik in podjetnik 

svetovnega formata – v Tržiču kupil obsežno posest. 

Prezgodnja smrt mu je preprečila uresničitev smelih 

načrtov, a njegovim idejam sta sledila sinova Friedrich 

in Carl – predvsem slednji je ključno zaznamoval razvoj 

Tržiča in njegovega gospodarstva. 

Knjiga predstavlja življenje in delo članov rodbine  

Born, ki so si pol stoletja prizadevali za splošen druž-

beni napredek Tržiča. Ob tem je v njej prek pisnih in 

ustnih virov ter številnih fotografij na bralcu prijazen 

način opisano, kako so pred približno sto leti živeli  

Tržičani in okoličani.
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ISBN 978-961-6893-84-8
29,90 €

www.narava.si

NOVO iz založbe Narava

Dr. Bojan Knific, rojen leta 1971, je od ok-

tobra 2013 zaposlen kot kustos v Tržiškem 

muzeju, prej je dobro desetletje delal kot 

samostojni strokovni svetovalec za folklor-

no dejavnost pri Javnem skladu Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti. Njegovo 

raziskovalno zanimanje je usmerjeno v 

proučevanje razvoja pripadnostnega kostu-

miranja – oblačenja »narodnih noš«, kostumiranja folklornih 

skupin in folkloriziranja plesnega izročila ter v zadnjem času 

spoznavanja in predstavljanja lokalne dediščine Tržiča.

O avtorju 

ZAHVALA 

Nenadoma in mnogo prezgodaj nas je v 26. letu starosti zapustil 
naš dragi 

Matej Krevs
iz Čirč pri Kranju

Od njega smo se poslovili 27. januarja 2017 na pokopališču v Zgor-
njih Bitnjah. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom, še posebno Vesni Valančič in Mileni Naglič, 
za vsa izrečena sožalja, pomoč in podporo, darovane sveče, cvetje in 
denarno pomoč. 
Posebno se zahvaljujemo vsem sodelavcem, predvsem kolektivu 
Weber iz Škofje Loke, kolektivu Drogerije DM in sodelavcem Za-
varovalnice Triglav. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Vinku 
Podbevšku in pogrebni službi mestnega pokopališča Kranj za lepo 
opravljen pogrebni obred, moškemu zboru Spomin za lepo zapete 
žalostinke, posebna zahvala pa je namenjena gospodu Tonetu Zelni-
ku za spodbudne besede ob boleči izgubi. 
Zahvaljujemo se vsem Matejevim prijateljem, bivši razredničarki 
Poloni Gašperšič in sošolcem OŠ Staneta Žagarja, ki so ga v tako 
velikem številu pospremili v prerani grob. 
Matej, vedno boš živel v naših srcih!

Vsi žalujoči

Kamorkoli greš,
karkoli narediš,
tukaj te bom čakal ...
(Richard Marx)

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

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

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

Rezultati 12. krog – 8. februar 2017
17, 19, 21, 26, 28, 32, 38 in 29

Loto PLUS: 2, 6, 9, 18, 19, 23, 33 in 14
Lotko: 9 8 1 7 9 5

Sklad 13. krog za Sedmico: 620.000 EUR
Sklad 13. krog za PLUS: 550.000 EUR
Sklad 13. krog za Lotka: 670.000 EUR

LOTO

SUH, žagan les različnih dimenzij, de-
beline 20, 25 in 50 mm, tel.: 041/608-
616 17000463

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 031/33-99-28, 
pisarna 02/61-31-583; SES d.o.o., 
Opekarska ul. 22, Maribor 
 17000344

ZRAČNO suhe hrastove plohe, tel.: 
041/582-770 17000460

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 17000386

BUKOVA in hrastova drva, možna do-
stava, tel.: 031/330-425 
 17000451

KVALITETNA, cepljena, hrastova drva, 
metrska ali razžagana, po ugodni ceni, 
možna dostava, tel.: 041/639-348       
  
 17000425

LESENE brikete za kurjavo, ugodno, 
tel.: 040/887-429 
 17000377

SUHA bukova in mešana drva, lahko 
razžagana in z dostavo, tel.: 031/826-
621 17000295

KUPIM

ODKUP bukove hlodovine – goli. Les-
na Biomasa Markun, d.o.o., Bašelj 64, 
Preddvor, tel.: 040/825-242  
 17000381

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

TABURE in kavč, ki se spremeni v 
zakonsko posteljo, violet tekstil, tel.: 
031/644-802 17000459

TURIZEM
ODDAM

ŽE razmišljate o dopustu in pole-
tju? V Barbarigi oddam apartma, tel.: 
041/680-201, Sonja 
 17000437

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 17000390

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

2 MLADA kužka mešančka, igriva in 
prijazna, tel.: 051/785-304 17000442

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILEC na sveder in trosilec ume-
tnega gnojila Creina, 500 kg, tel.: 
041/287-901 17000438

KUPIM

100-LITRSKI kotel za žganjekuho, tel.: 
051/703-233 17000456

GUMI voz in manjši traktor, tel.: 
031/604-918 17000464

KOSILNICO BCS, ohranjeno, tel.: 
031/600-276 17000441

MOTOKULTIVATOR Muta ali podobno 
in prodam suha bukova, hrastova drva, 
tel.: 031/378-946 17000434

TRAKTOR  kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 17000373

TRAKTOR Ursus, IMT, Zetor, Deutz, 
Štore, Univerzale, TV ali podobno ter 
kultivator Gorenje Muta, tel.: 031/851-
485 17000380

PRIDELKI
PRODAM

JABOLČNI kis, tel.: 051/202-963  
 17000455

JEČMEN, tel.: 031/617-833 17000453

KROMPIR kifelčar, tel.: 04/25-91-
294 17000461

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 MESECEV starega bikca, tel.: 
031/346-729 17000458

14 LET staro kobilo Haflinger, tel.: 
041/218-877 17000445

3 BIKCE, tel.: 031/266-163 17000439

3 MESECE starega bikca simentalca, 
tel.: 031/542-293 17000454

6 MESECEV starega bikca simentalca, 
tel.: 041/926-269 17000449

BIKCA ČB, 14 dni; teličko ČB, 5 te-
dnov in brejo telico 8 mesecev, tel.: 
04/25-51-705, 031/616-647 17000443

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo, pripeljemo na dom, 
tel.: 041/710-113 17000372

OVNA, starega 1 leto, tel.: 04/23-12-
103 17000446

PRAŠIČE, težke 100 do 140 kg, lahko 
tudi polovica, možnost dostave, tel.: 
041/760-789 17000448

TELICO simentalko, staro 7 mesecev, 
tel.: 051/209-541, okolica Tržiča  
 17000452

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 14 dni, 
tel.: 040/641-660 17000435

BIKCE mesne pasme, do 10 dni sta-
rosti ali več, tel.: 041/608-616 17000465

ODKUP živine za Avstrijo– Kogler. Pla-
čano v nekaj dneh. Kogler Franz A., 
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 17000382

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 17000433

18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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ZAHVALA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 60. letu starosti zapusti
la naša ljuba mami, babi, hčerka, sestra, teta

Elizabeta Kuralt
Podlipnikova Betka iz Žabnice

Ob boleči izgubi svoje drage mami se zahvaljujemo vsem sorodni
kom, prijateljem in bivšim sodelavcem Merkurja za darovane sv. 
maše, sveče in denarno pomoč. Zahvala gre tudi g. župniku in ga
silcem, pogrebnemu zavodu Hipnos in pevcem za lepo opravljen 
obred. Posebna zahvala gre tudi Andreju Vilfanu in Jožetu Freli
hu za ganljiv govor, dr. Andreju Šubicu, dr. Simoni Borštnar in 
njeni ekipi za ves trud v boju za njeno zdravje in nazadnje dobrim 
sosedom. Hvala prav vsem za besede tolažbe, tople stiske rok, za 
sočutno srce. Hvala vsem, ki ste našo mamico pospremili do nje
nega preranega groba, se od nje poslovili ...

Žalujoči: hčerka Nataša, vnukinja Lana, mama Tončka in njen 
brat Stanko z družino

Vse življenje si garala, 
vse za dom, družino dala.
Ostale so sledi povsod
od dela tvojih pridnih rok. 

ZAHVALA

V 85. letu se je za vedno poslovila naša draga mama, stara mama, 
prababica, tašča, teta, sestrična

Frančiška Plevel
roj. Vreček, p. d. Kuharjeva mama iz Velesovega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja. Hvala za podarjene sveče in svete maše. 
Posebna zahvala župnikoma g. Slavku Kalanu in Jožetu Lapu za gan
ljiv pogrebni obred ter nosačem. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo 
pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. 
Na današnji dan pa mineva 18 let, odkar se je poslovil ata Janez.

Žalujoči vsi domači

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

ZAHVALA

V 103. letu se je tiho za vedno poslovila od nas naša draga mama, 
stara mama, prababica in teta

Marija Derlink
roj. Ceferin, iz Zale nad Železniki, 21. 1. 1915–26. 1. 2017

Iskreno iz srca se zahvaljujemo vsem dobrim sosedom, prijate
ljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, mo
litve in darove za svete maše. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, ki 
ste jo obiskovali v domu v času njenega bivanja in ste jo v tako 
velikem številu pospremili na zadnjo pot slovesa. Hvala gospodu 
župniku Tinetu Skoku iz Železnikov za lepo pogrebno svečanost. 
Hvala pogrebni službi Navček z Visokega. Hvala pevcem za prele
po petje. Hvala osebju doma Center slepih in slabovidnih v Škofji 
Loki za tako skrbno in ljubečo nego v času njenega bivanja. Še 
enkrat velika zahvala vsem imenovanim in neimenovanim za vso 
pomoč v teh težkih dneh slovesa od naše mame.  

Vsi njeni
Zala, Martinj Vrh, Tržič in Novaki, 31. januarja 2017

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustil

Janez Križaj
p. d. Ararjev Janez iz Žabnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in maš
ne namene. Hvala g. župniku Simonu Fortuni za lepo opravljen 
cerkveni obred, pogrebni službi Navček, gasilcem nosačem žare, 
praporov ter predsedniku PGD Žabnica za lepo opravljen govor. 
Hvala pevcem za zapete žalostinke, DU Žabnica. Hvala vsem, ki ste 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem 
imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA

 Ob izgubi našega dragega moža, očeta, deda, pradeda in brata

Stanislava Jesenka
 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste se   
v tako velikem številu poslovili od njega. Hvala za tolažilne besede, sočuten stisk roke, 

darovano cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo dr. Petri Mesec Rodi za večletno 
zdravljenje in osebju oddelka za intenzivno nego bolnišnice Golnik. Zahvaljujemo  

se gospodu župniku za opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Komunale  
Škofja Loka, pevcem Škofjeloškega lovskega pevskega zbora za zapete žalostinke  

in praporščaku Društva upokojencev.

 Žalujoči: žena Francka, hčerka Sonja in sin Miloš z družinama, brat z družino  
Škofja Loka

ZAHVALA

V 71. letu se je od nas za vedno poslovil naš dragi mož, ati, nono, 
brat, stric in svak 

Ive Pavlić 
iz Podnarta, rojen v Jadranovu

Ni besed, s katerimi bi se radi zahvalili sorodnikom, sosedom, pri
jateljem, bivšim sodelavcem Gradbinca Kranj, sodelavcem Iskre Me
hanizmi Lipnica in OŠ Orehek Kranj, sovaščanom, praporščakom 
in znancem za vso nesebično pomoč in podporo, ki smo jo res 
potrebovali. Hvala vsem za ustno in pisno izražena sožalja, darovano 
cvetje, sveče, denarno pomoč, darovano sveto mašo in materialne 
dobrine. 

Iskreno se zahvaljujemo osebju kardiološkega in hematološkega 
oddelka Kliničnega centra v Ljubljani, ki so mu s svojim stro
kovnim znanjem podarili kar nekaj let življenja.

Posebno se zahvaljujemo Lovski družini Kropa, gospodu župniku 
in pogrebni službi Akris za veličastno opravljen pogrebni obred.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k zadnjemu 
počitku. 

Posebna zahvala prijateljem iz njegovega Jadranova. Vedno vam je 
govoril: »Čuvajte mi more i kamik.« Čuvajte ga tudi naprej.

Žalujoči: žena Gusti, hčerki Sandra in Katja, vnuka Žan in Gal, 
sestra Jelka in brat Mate z družinama ter ostalo sorodstvo

Ko si vesel,  
prijatelje povabiš,  
ko ti je hudo,  
pridejo sami.

Ob tem žalostnem  
dogodku smo to res  
občutili. 

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

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je nepričakovano zapustil svoj krog družine in prijateljev  
in se od zemeljskega življenja poslovil

Drago Žvokelj
roj. 21. 10. 1936

Od njega se bomo poslovili v soboto, 11. februarja 2017, ob 15. uri v Radovljici.  
Na dan pogreba bo žara od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Greta, Nataša, Atis in Tomaž z družinami ter ostalo sorodstvo

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO dostavljalca  hrane po Kranju. 
Damjana Kristanc, s.p. Šorlijeva 12, 
Kranj, tel.: 031/833-500 17000457

ZAPOSLIMO voznika kamiona C ka-
tegorije, za dnevne vožnje. CCLAN, 
d.o.o., Kranj, Britof 182, Kranj, kontakt 
na cclan@t-2.si, tel.: 041/640-380  
 17000375

NIKAMED, d.o.o., Kidričeva c. 31, 
Kranj zaposlimo terenskega komer-
cialista. Nudimo dobre pogoje dela, 
stimulativno nagrajevanje in organizi-
ran prevoz. Kontakt: Aleš Rogelj, tel.: 
041/604-413 17000198

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 17000387

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17000211

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 17000317

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 17000389

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 17000388

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 17000374

POLAGANJE vseh vrst keramike, kom-
pletna adaptacija kopalnic, Pečarstvo 
Železnik, Stanislav Železnik, s.p., Vin-
harje 14, Poljane nad Šk. Loko, tel.: 
031/505-468 17000024

POSEK in spravilo lesa, možnost od-
kupa lesa na panju. M-LES, Matej Urh,  
s.p., Bodešče 18, Bled, tel.: 031/561-
613 17000199

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 17000385

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje – 
izvajamo vse od temeljev do streh, no-
tranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 17000042

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17000391
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Anketa

Bogomir Jereb, Kranj:

»Načeloma ostajam kar pri 
tistih ponudnikih, ki sem jih 
vajen. Zamenjal sem le po-
nudnika dodatnega zavaro-
vanja.«

Milojka Kavaš, Kranj:

»V preteklosti sem že zame-
njala mobilnega operaterja 
pa tudi banko. Glavni razlog 
je seveda cenejša ponudba 
pa tudi boljša storitev.« 

Marija Smolej, Tržič:

»Držim se preizkušenih po-
nudnikov in jih ne menjam. 
Mislim, da se zaradi nekaj 
centov razlike v ceni ne spla-
ča menjati, če bi bile razlike 
večje, pa bi bilo seveda dru-
gače.«

Robert Ažman, Kranj:

»Zamenjal sem zdravnika, 
sicer pa načeloma kar vztra-
jam pri preizkušenih, tudi če 
morda ni vse vedno idealno, 
saj tovrstne menjave tudi 
zahtevajo svoj čas in napor.«

Aleš Senožetnik

Danes imamo na izbiro več 
ponudnikov storitev kot 
kdajkoli prej. Izberemo lahko 
poljubno banko, ponudnika 
interneta ali mobilne telefo-
nije, zavarovanja, operaterja 
električnega omrežja, zame-
njamo osebnega zdravnika … 
Kako pogosto pa se za to tudi 
odločimo?

Zvesti izbranim 
ponudnikom

Nedeljko Davidovič, Kranj:

»Zamenjal sem samo ponu-
dnika interneta, predvsem 
zaradi nižje cene in boljše 
storitve. Sicer pa ostajam pri 
preizkušenih ponudnikih sto-
ritev in se redko odločim za 
menjavo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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–2/1 oC

–4/–1 oC

3/6 oC

4/10 oC

0/3 oC

–1/2 oC

–2/1 oC

4/11 oC

0/2 oC

0/4 oC

0/2 oC

–2/1 oC
–1/2 oC

–1/2 oC

–3/2 °C –2/4 °C–3/1 °C

Maja Bertoncelj

Hraše – Smučarska tekači-
ca Anamarija Lampič se je 
v ponedeljek zvečer vrnila 
iz Pjongčanga v Južni Kore-
ji, kjer je zmagala na tekmi 
svetovnega pokala. V Hra-
šah, vasi ob Valburgi, kjer 
je njen dom, so jo pričakali 
navijači. Čakal jo je prisrčen 
sprejem, za katerega je vede-
la, a je bila kljub vsemu pre-
senečena in ganjena.

»Vse to je zame nekaj no-
vega, saj je prvič. Zelo je lepo. 
Bolj sem bila šokirana tukaj, 
ker je prišlo toliko ljudi, kot 
ob zmagi v Južni Koreji. Kar 
tresem se. Zadnjih trideset 
ur, kolikor smo bili na poti, 
nisem skoraj nič spala,« je 
bila nasmejana 21-letna Ana-
marija Lampič. Med prvimi 
so ji čestitali domači, s šop-
kom rož je nanjo težko čakal 
tudi njen fant Boštjan Klavž-
ar, prav tako reprezentant v 
teku na smučeh. To so tisti, 
za katere Anamarija pravi, da 
so njeni najzvestejši navija-
či. Na uradnem delu spreje-
ma je zbrane najbolj nasme-
jala s prisrčnim odgovorom 
na vprašanje, kakšna je Ana-
marija v prostem času, kako 
šola, ljubezen ...: »S šolo se 

ravno ne bi hvalila, ljubezen 
gre fino, šport pa tudi teče. 
Prostega časa pa ni.« Za ve-
lik uspeh sta ji čestitala tudi 
župan Medvod Nejc Smole 
in predsednica KS Smlednik 
Nežka Bogataj, nato pa jo je 
pod odrom čakala torta z na-
pisom zlata Ana. Razrezala 
jo je s pomočjo prijateljice iz 
reprezentance Nike Razin-
ger. Iz množice pa je odme-
valo »Kdor ne laufa, ni Slo-
ven'c, hej, hej, hej!«. Vrstile 
so se čestitke in druženje ob 
domači hrani.

Zmaga Lampičeve je bila 
tudi prva za trenerja Stefa-
na Saracca, odkar je od le-
tošnje sezone na čelu slo-
venske reprezentance. 
»Ana je bila zelo močna. 
Razmišljal sem o stopnič-
kah, ne pa o zmagi. Taktič-
no je izjemna tekmovalka. 
Ne začne na polno, razmi-
šlja o celotni tekmi, moč-
na je tudi v spustih. Taktič-
no odteče, kot tečejo moš-
ki. Njena zmaga je poseb-
na tudi zame. Upam, da 
bo šlo tako še naprej. Ima 

sposobnosti ne le v sprintu, 
ampak tudi na razdalji,« je 
dejal italijanski trener. 

Slovenska športna junaki-
nja preteklega konca tedna 
se že pripravlja na nove tek-
me svetovnega pokala in na 
svetovno prvenstvo, njene 
misli pa so usmerjene tudi 
že v veliki cilj, olimpijske 
igre prihodnje leto, ki bodo 
prav na progi, kjer je doseg-
la svojo prvo zmago. »Moti-
vacije imam veliko in še bolj 
bom trenirala,« pravi tekači-
ca TSK Triglav Kranj.

Po zmagi še slavje doma
Smučarski tekačici Anamariji Lampič so v domačem kraju po vrnitvi iz Južne Koreje, kjer je prvič 
zmagala na tekmi svetovnega pokala, pripravili sprejem. »To je zame prvič. Tako sem bila nervozna, da 
že trideset ur nisem skoraj nič spala,« je povedala pred navijači.

Anamarija Lampič se je ob prihodu domov uspeha veselila tudi v družbi najbližjih. 
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Danes, jutri in v nedeljo bo večinoma oblačno. Predvsem 
danes bo lahko občasno rahlo naletaval sneg. Jutranje tem-
perature bodo malo pod lediščem, dnevne pa nekaj stopinj 
nad njim.

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

Vilma Stanovnik

Pokljuka – Sredi tega tedna je 
Mednarodna biatlonska zve-
za na izrednem kongresu v 
avstrijskem Fieberbrunnu 
rusko zvezo pozvala, da zara-
di državno vodenega dopin-
ga odstopijo od organizacije 
svetovnega prvenstva 2021. 
Ruska biatlonska zveza ima 
čas, da prvenstvo vrne, do 
24. februarja, nato pa naj bi 
o prireditelju prvenstva vno-
vič odločali na rednem kon-
gresu IBU prihodnje leto v 
Poreču. Predsednik ruske 
zveze Aleksander Kravcov je 
v prvem odzivu za agencijo 

Tass povedal, da Rusija pr-
venstva ne namerava vrniti, 
v primeru odvzema pa je že 
odpovedal odhod na Medna-
rodno športno razsodišče v 
Lozani. Če bo IBU svoje skle-
pe uresničila, se nova prilož-
nost za SP 2021 ponuja tudi 
prirediteljem na Pokljuki, ki 
so za omenjeno prvenstvo na 
lanskem kongresu že kandi-
dirali, tekmovanja pa je dobil 
Tjumen. Pokljuka sicer zdaj 
pripravlja kandidaturo za SP 
2023, kot pravijo na Smučar-
ski zvezi Slovenije, pa ponov-
na kandidatura za SP 2021 v 
novih okoliščinah postaja ak-
tualna.

Priložnost za Pokljuko

Ljubljana – Na vseslovenskem tekmovanju osnovnošolcev v 
ekoznanju, ki ga pripravlja Ekošola v sodelovanju s Teleko-
mom Slovenije, se je v gorenjski regiji najbolje odrezala ekipa 
učencev OŠ Naklo. S tem so se uvrstili na državno tekmovanje, 
ki bo potekalo 17. februarja na OŠ Rodica. Na šolskem tek-
movanju se je letos pomerilo 3087 učencev iz 142 slovenskih 
ekošol. Zmagovalna ekipa OŠ Naklo z imenom Nakulegende 
je dosegla 23 od 30 možnih točk. Kot so pojasnili organiza-
torji, je bil letošnji Ekokviz precej zahteven, saj nobena ekipa 
ni pravilno odgovorila na vseh trideset zastavljenih vprašanj, 
ki so se nanašala na odgovorno ravnanje s hrano, iznajdbe v 
preteklosti in krožno gospodarstvo. Finalni Ekokviz bo potekal 
v dveh delih, in sicer bodo v prvem delu ekipe reševale kviz 
prek spletne strani, nato pa se bodo na ustnem delu pomerile 
med seboj v poznavanju okoljskih tematik.

Regijski prvaki osnovnošolci iz Nakla

Domžale – Domžalski župan Toni Dragar je pred dnevi spre-
jel dvanajst dijakov in študentov, ki so s podpisom pogodbe 
postali novi štipendisti Občine Domžale. »Smo občina pod-
jetnosti, športa, kulture in smo tudi socialna občina. Mladi 
v Domžalah so podjetni, izobraženi, želijo doseči nekaj več, 
zato mi je v veselje, da lahko danes podelimo štipendije in s 
tem pokažemo, da nam ni vseeno za mlade ter njihovo in našo 
skupno prihodnost,« je dejal župan. Na razpis se je letos sicer 
prijavilo 49 kandidatov, štipendije (dijaki dobijo 181 evrov, 
študentje pa 237 evrov mesečno) pa so namenjene nadarjenim 
dijakom in študentom, otrokom iz socialno ogroženih družin 
ter dijakom in študentom, ki študirajo na šolah za deficitarne 
poklice, ter kandidatom, ki študirajo v tujini. Občina Domžale 
štipendije podeljuje že vse od šolskega leta 1995/96, do sedaj 
pa so jih podelili že 260.

Dvanajst novih štipendistov Občine Domžale

Brdo pri Kranju – V torek, 14. februarja, bo na Brdu pri Kranju 
potekala slavnostna akademija ob podelitvi 52. Bloudkovih 
priznanj za leto 2016. Prireditev v dvorani Grandis se bo za-
čela ob 17.45.

Podelitev Bloudkovih priznaj


