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»Bolniške«  
časovno omejene
Bolniška nadomestila, kot so ure
jena sedaj, so nepregledna, zato 
so ta v predlogu zdravstvene refor
me poenotena. Zbrali smo nekaj 
odzivov na novi predlog in vpraša
li, kako velik je problem bolniških 
odsotnosti.
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GORENJSKA

Stari Kranj ne bo  
več bližnjica
Kranjska občina bo s ponedeljkom 
uvedla nov prometni režim v sta
rem Kranju, s čimer naj bi se 
zmanjšale kršitve vstopov v mes
tno jedro in izstopov iz njega. Prvi 
dan bo uporabnikom v pomoč de
žurna služba.
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GG+

Dr. Ljubo Sirc  
je za vedno doma
Jutri popoldne bodo na kranjskem 
pokopališču pokopali častnega 
občana Kranja, pravnika in ekono
mista, političnega zapornika v 
nekdanji Jugoslaviji in begunca dr. 
Ljuba Sirca. Vrnil se je v prvi dom 
in v zanj edino domovino.

18

GG+

Mala Sabreen  
obiskala Jesenice
Mlada somalska begunka, ki je v 
jeseniški bolnišnici rodila deklico 
Sabreen, je s hčerkico obiskala Je
senice in v zahvalo pripravila nekaj 
tradicionalnih somalskih jedi. Obe 
še vedno bivata v azilnem domu v 
Ljubljani.
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VREME

Danes popoldne se bo  
zjasnilo. Jutri in v nedeljo 
bo pretežno jasno, ponekod 
bo megleno. Mraz v viši-
nah bo popustil. 

 
-9/1 °C

jutri: pretežno jasno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Priloga:

kranjske novice

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ob komple-
ksu podjetja Knauf Insula-
tion na Trati, ki bo tudi naj-
večji odjemalec Messerje-
vih industrijskih plinov, je 
Me sser kupil zemljišče in 
že lani želel začeti gradnjo. 
Konec minulega leta naj bi 
tovarna že stala, tako pa so 
se postopki pri pridobiva-
nju gradbenega dovoljenja 
zavlekli in je takrat posta-
lo pravnomočno šele grad-
beno dovoljenje. »Vodstvo 
skupine Messer Group je že 
leta 2014 sprejelo odločitev 

o izgradnji kisikarne v Slo-
veniji. Izbira lokacije v Ško-
fji Loki ob družbi Knauf je 
bila zaradi potreb omenje-
ne družbe po povečani po-
rabi kisika v njihovi tehno-
logiji. Messer Slovenija je o 
namenu grad nje komunici-
rala z odgovornimi na obči-
ni, kakor tudi s krajani Tra-
te. S krajani smo se večkrat 
srečevali in predstavljali na-
črte in podrobnosti glede ki-
sikarne,« o gradnji obrata 
pove direktor družbe Danilo 
Lukač. »V tem času smo pri-
dobili potrebna gradbena in 
okoljevarstvena dovoljenja, 

pri čemer nam je bilo v ve-
liko pomoč podjete Protim 
Ržišnik Perc iz Šenčurja. In-
vesticija v višini 17 milijonov 
evrov prinaša med 15 in 20 
delovnih mest. V glavnem 
iščemo sodelavce s tehnič-
no izobrazbo. S pripravljal-
nimi deli smo začeli v janu-
arju, investicijo pa bomo za-
ključili v letu 2017. Tehnolo-
gija nima velikih vplivov na 
okolje. Izvajalcev pri investi-
ciji bo več, večji del teh pa bo 
slovenskih. Vse pogodbe z 
izvajalci še niso podpisane.«

Messer začenja gradnjo na Trati
Že lani bi morali na Trati začeti graditi kisikarno, ki jo od leta 2014 na tem 
območju načrtuje podjetje Messer Slovenija. Letos pa se gradnja sedemnajst 
milijonov evrov vredne naložbe lahko začne, od lanskega decembra imajo 
namreč veljavno gradbeno dovoljenje.

Za gradnjo kisikarne so že začeli izvajati pripravljalna dela.  

Suzana P. Kovačič

Kranj – Predsednik sindi-
kata družinskih zdravnikov 
Praktik.um, specialist dru-
žinske medicine Igor Muže-
vič je poudaril, da je njihov 
cilj, da bi zdravniki družin-
ske medicine lahko celostno 
obravnavali paciente in jim 
namenili čas, ki je potreben 
za oblikovanje trdnih odno-
sov in visoke stopnje zaupa-
nja. To bi zaradi preobreme-
nitve družinskih zdravni-
kov lahko dosegli le ob zago-
tovitvi pogojev, ki bodo pri-
vabili mlade zdravnike na to 
področje dela, in kot je de-
jal Muževič, se jim je o tem 
končno le uspelo dogovoriti 
z ministrstvom za zdravje, 

ki pa krši dogovor. Kot poja-
snjuje, je predlog reformnih 
zakonov napisan tako, da 

zdravniki ne bodo imeli no-
bene avtonomije pri odloča-
nju, v kakšnem okolju bodo 

delali, pacienti pa ne bodo 
mogli prosto izbirati zdrav-
nika, ki si ga želijo. Tudi ad-
ministrativne obremenitve 
so vse hujše, dodaja. 

Sindikat Praktik.um, ki 
združuje nekaj več kot pet-
deset odstotkov vseh zdrav-
nikov družinske medicine, 
je zato 12. januarja začel iz-
vajati ukrep, s katerim do-
sledneje upoštevajo zakon o 
pacientovih pravicah. Ukrep 
so ministrstvu napoveda-
li, je pojasnil Muževič, niso 
ga pa poimenovali. »Ukrep 
pomeni samo to, da se tru-
dimo bolezenske težave pa-
cientov obravnavati čim bolj 
po strokovnih priporočilih. 

Več napotitev k specialistom
Zdravniki družinske medicine, združeni v sindikat Praktik.um, so začeli pogosteje napotovati paciente 
na sekundarni nivo zdravstvene dejavnosti. Na ministrstvu odgovarjajo: to ni zakonito.

Za zdaj še ni podatka, koliko več napotitev k specialistom 
je bilo v minulih dneh, za to bo ministrstvo direktorje 
bolnišnic še zaprosilo. / Foto: arhiv Gorenjski Glas, Tina Dokl
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Danes bo džezovski korpus 
Big Band RTV Slovenija na-
stopil na prvem koncertu v 
letu 2017 v sklopu abonmaj-
skega cikla BigBand@SiTi. 
Prisluhnete jim lahko ob 20. 
uri v SiTi Teatru v Ljubljani. 
Koncert je poimenovan Fun-
kognito. Skovanka Funkog-
nito združuje programsko 
raznovrstnost koncerta, ki 
črpa svojo izraznost v popu, 
funku in džezu ter glasbenih 
aranžmajih v stilu legendar-
nih skupin Blood Sweat and 
Tears, Earth Wind and Fire, 
Incognito. Program koncer-

ta večinoma sestavljajo avtorske skladbe Matjaža Mikuletiča 
in bodo na tem koncertu premierno izvedene. Vokalna solistka 
bo Karin Zemljič, orkester bo igral pod vodstvom dirigenta 
Tadeja Tomšiča. 
RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: S kate-
rim priljubljenim igralcem, komikom, televizijskim voditeljem 
in režiserjem bo Big Band RTV Slovenija nastopil na nasled-
njem (marčevskem) koncertu v sklopu abonmaja BigBand@
SiTi? Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 2. fe-
bruarja 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 17. januarja 2017, prejme 
sesalnik Hoover Olga Končan iz Cerkelj.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 20. januarja 2017, prejme 
dve vstopnici za ogled predstave Buh pomagej Jože Živalič 
iz Mavčič.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 24. januarja 2017, prejme 
dve vstopnici za ogled filma Mladi levi Majda Jelenc iz Žirov.
Nagrajencem čestitamo!

Funkognito – koncert Big Banda RTV Slovenija

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si
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Knjigo prejme JOŽE GOLOB iz Strahovice.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Po predlogu zdra-
vstvene reforme bodo bol-
niška nadomestila večino-
ma znašala 80 odstotkov 
osnove, pri kateri šteje pov-
prečje mesečnih plač v letu 
pred bolniško odsotnostjo. 
Takšno bo nadomestilo v 
primeru večine bolezni, po-
škodb zunaj dela pa tudi 
nege in spremstva. Stood-
stotno nadomestilo bo ve-
ljalo za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni, darovanje 
delov človeškega telesa v ko-
rist tretje osebe, zdravljenje 
posledic dajanja krvi in de-
lov človeškega telesa. Plači-
lo nadomestila za dan daro-
vanja krvi bo kril proračun.

Namesto dolgotrajne 
odsotnosti upokojitev?

V predlogu je časovna 
omejitev pravice do denar-
nega nadomestila za čas bol-
niške odsotnosti, ministrica 
za zdravje Milojka Kolar Ce-
larc je pojasnila, da smo edi-
na država v EU, ki te časovne 
omejitve nima. Bolniško na-
domestilo bo lahko zavarova-
nec v kosu prejemal največ 
eno leto ali s prekinitvami v 
dveh letih največ osemnajst 
mesecev. Po preteku tega 
roka se bodo iskale druge re-
šitve, lahko tudi upokojitev. 

Določili so tudi minimal-
no nadomestilo (80 odstot-
kov minimalne plače) in ma-
ksimalno nadomestilo (dva-
inpolkratnik povprečne pla-
če v Sloveniji v preteklem ko-
ledarskem letu). 

Doma deset let

Med bolezenskimi vzro-
ki bolniških odsotnosti, ki so 
se zaključile v letu 2015 in so 
trajale več kot pet let, se po 
podatkih Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (NIJZ) 
najpogosteje pojavljajo ko-
stno-mišične bolezni, pred-
vsem hrbta, rakave bolezni, 
poškodbe, bolezni srca in ži-
lja ter duševne bolezni. Naj-
daljša bolniška odsotnost, ki 
se je zaključila leta 2015, je 
trajala deset let, vzrok je bila 
poškodba pri delu. 

Najpogostejši razlog za 
bolniško odsotnost je si-
cer bolezen, drugi razlo-
gi, kot so poškodbe, nega in 
spremstvo, so manj pogo-
sti. Glede na število prime-
rov bolniške odsotnosti so 
bolezni dihal najpogostejše. 
Akutna prehladna obolenja 

običajno pomenijo krajšo od-
sotnost z dela.

Bolniške odsotnosti v 
Domelu

Aleš Markelj, direktor 
splošnega področja v Dome-
lu, je povedal: »Po naši pod-
jetniški kolektivni pogodbi 
zaposlenim že sedaj pripada 
nadomestilo plače za čas od-
sotnosti z dela zaradi bolez-

ni in poškodb izven dela v vi-
šini 80 odstotkov, v prime-
ru poklicne bolezni ali po-
škodbe pri delu pa v višini 
100 odstotkov. Taka ureditev 
se nam zdi smiselna. Pod-
piramo tudi predlog časov-
ne omejitve trajanja bolniške 
odsotnosti, čeprav se hkra-
ti realno zavedamo, da bo v 
praksi to težko izvedljivo.« 
V skupini Domel se giblje-
jo bolniške odsotnosti (brez 
porodniške) v zadnjih letih 

nekje med štirimi in petimi 
odstotki, lani je bolniška od-
sotnost znašala 4,68 odstot-
ka, od tega je do trideset dni 
2,43 odstotka. »Menimo, da 
so za proizvodna podjetja to 
kar v redu številke,« je pojas-
nil Markelj.

Vseh ne gre metati v isti 
koš

Dr. Romana Martinčič, 
vodja Službe za razvoj lju-
di pri delu v Kliniki Golnik, 
vidi problem poenotenja bol-
niških nadomestil v primeru 
bolezni nad 90 dni: »V tako 
dolgotrajnih bolniških stale-
žih so ljudje, ki so z resnimi 
zdravstvenimi težavami. Že 
zaradi tega so hendikepirani, 
z zmanjšanjem nadomesti-
la bodo še bolj. Menimo, da 
v teh primerih tako opevano 
načelo solidarnosti odpove.« 

Zaradi bolniških odsotnosti 
je v Kliniki Golnik v povpre-
čju na letni ravni odsotnih 
nekje 5,5 odstotka zaposle-
nih. Pretežni del odsotnosti 
traja do 30 dni. 

Nadomestila bolniških od-
sotnosti do 30 delovnih dni 
zagotavlja delodajalec oziro-
ma samostojni zavezanec, 
od 31. delovnega dne dalje 
pa zdravstvena zavarovalni-

ca. Zakon za uravnoteženje 
javnih financ (ZUJF) iz leta 
2012 je spremenil odmer-
ni odstotek nadomestil. »Ob 
upoštevanju tega, da je spre-
membe v odmernem odstot-
ku za bolniško nadomestilo 
prinesel že ZUJF in jih za pri-
mere bolezni in nege družin-
skega člana omejil na 80 od-
stotkov osnove (za prvih 90 
dni odsotnosti v breme zavo-
da), predlogu za poenotenje 
nadomestila – razen izjem – 
ne nasprotujemo,« je pove-
dala Nežka Bozovičar, pred-
sednica Sveta gorenjskih sin-
dikatov (SGS). Tako kot Kli-
niki Golnik se tudi SGS veli-
ko bolj problematična zdi na-
mera države, da se predpiše 
maksimalno trajanje zača-
sne zadržanosti z dela, kar 
lahko ob nedorečenih rešit-
vah za čas po prekinitvi bol-
niške odsotnosti, bistveno 
poslabša položaj tistih, ki so 
zaradi slabega zdravstvenega 
stanja že tako izjemno ranlji-
va skupina na trgu dela. Vseh 
bolniških odsotnosti namreč 
ne gre metati v isti koš.

Problem prezentizma

Nežka Bozovičar je opozo-
rila, da je velik zdravstveni 
problem tudi precejšen ob-
seg bolezni, ki imajo vzro-
ke v težkih tako fizičnih kot 
tudi psihičnih pogojih za 
delo. Še vedno ni dogovorje-
nega sistema priznavanja po-
klicnih bolezni. »Problem v 
marsikaterem podjetju niso 
le bolniške odsotnosti, pač 
pa tudi prezentizem, torej 

prisotnost bolnih ljudi na de-
lovnem mestu,« je poudarila.

Ustrezno delovno okolje

Bolniške odsotnosti so ob-
čutljiva tema tako za deloda-
jalce kot za delavce in sindi-
kate. »Zato je nujno, da si vsi 
prizadevamo za prijaznejše 
in varnejše delovno okolje. S 
tem bi lahko rešili en del pro-
blematike zdravstvenega sis-

tema,« je prepričana Bozovi-
čarjeva. 

S konkretnimi podatki, kot 
smo prosili, sta se med delo-
dajalci odzvala Domel in Kli-
nika Golnik. V obeh so pou-
darili, da se posvečajo pred-
vsem preventivi, na ozave-
ščanju in izobraževanju za-
poslenih, na promociji zdrav-
ja na delovnem mestu tudi z 
ergonomsko ureditvijo de-
lovnih mest, spodbujanjem 
zdrave prehrane tudi v de-
lovnem okolju, sofinancira-
njem rekreacije ... V Dome-
lu zaposlenim, poleg rednih 
zdravstvenih pregledov, nu-
dijo tudi različne brezplač-
ne preglede (npr. ultrazvok 
prostate za moške in pre-
gled dojk za ženske), spod-
bujajo in pokrijejo stroške 
cepljenj (proti gripi, klopne-
mu meningitisu). Imajo svoj 
Tim za absentizem, ki se s to 
problematiko še bolj strokov-
no ukvarja. Veliko sodeluje-
jo z medicino dela in osebni-
mi zdravniki njihovih zapo-
slenih.

Ženske več na »bolniški«

Vseh bolniških odsot-
nosti za polni delovni čas 
(vir NIJZ) je bilo v Slove-
niji v letu 2015 v povprečju 
štiri odstotke, kar pomeni 
14,5 izgubljenega koledar-
skega dne na zaposlenega, 
na Gorenjskem je bil ta de-
lež v povprečju 3,2-odstoten, 
kar pomeni 11,8 izgubljene-
ga koledarskega dne na za-
poslenega. Več je bilo v bol-
niškem staležu žensk. 

»Bolniške« časovno omejene
Bolniška nadomestila, kot so urejena sedaj, so nepregledna, zato so ta v predlogu zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju poenotena glede na vrsto razloga. Zbrali smo nekaj 
odzivov na novi predlog in nekaj podatkov, kako velik je problem bolniških odsotnosti.

Vseh bolniških odsotnosti v letu 2015 je bilo na Gorenjskem v povprečju 3,2 odstotka.  

 »Problem v marsikaterem podjetju niso le bolniške 
odsotnosti, pač pa tudi prezentizem, torej prisotnost 
bolnih ljudi na delovnem mestu.«

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Potem ko je držav-
ni svet izglasoval veto na no-
velo zakona o lokalni samo-
upravi, ki bi uzakonila odpo-
klic župana, so poslanci dr-
žavnega zbora znova odlo-
čali o njej. Za novelo je gla-
sovalo 37 poslancev, proti pa 
jih je bilo 38, da bi obveljala, 
pa bi zanjo moralo glasova-
ti najmanj 46 poslancev. Ob 
prvem glasovanju je novela 
sicer dobila podporo 45 po-
slancev. 

Župani so odpoklicu na-
sprotovali, nekateri med nji-
mi so svoj protest med zase-
danjem državnega zbora iz-
razili tudi s prisotnostjo na 
balkonu parlamentarne dvo-
rane. Noveli so nasprotovali 
tudi v združenju občin, prav 
tako v stranki SLS, ki sicer 
nima sedeža v parlamentu, 

ima pa med vsemi stranka-
mi največ županov. Če bi 
bila novela izglasovana, so 
napovedali zahtevo za ustav-
no presojo. Tako pa nove-
la ni dobila zadostne pod-
pore, saj so se v njen prid 
opredelili poslanci SMC in 
ZL, medtem ko so se v pos-
lanskih skupinah SDS, SD, 
NSi in nepovezanih poslan-
cev opredelili proti predla-
gani rešitvi odpoklica župa-
na, stranka DeSUS pa o tem 
vprašanju ni dosegla eno-
tnega stališča. Predlog zako-
nodaje, ki bi omogočil odpo-
klic župana, je tako že dru-
gič doživel neuspeh. Njego-
vi nasprotniki poudarjajo, 
da je zmagal zdrav razum, 
zagovorniki pa menijo, da 
ima takšno možnost več de-
mokratičnih držav in da to 
ne ogroža stabilnosti njiho-
ve lokalne samouprave. 

Odpoklic županov ni bil 
izglasovan
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po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja 
od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

V prostorih Osnovne šole 
Šenčur si je v teh dneh 
mogoče ogledati razsta-

vo o Ani Frank, mladem dekle-
tu, ki simbolizira vso krutost 
Nemcev pri preganjanju Judov 
med drugo svetovno vojno. In 
ko imamo pred sabo srhljive 
prizore iz nemških taborišč, v 
katerih so »reševali judovski 
problem«, verjetno ni nikogar, 
ki ne bi pomislil, da se to ne 
sme nikoli več ponoviti. A če 
se z zgodovinske distance še 
lahko zavedamo, kako daleč 
je pripeljalo preganjanje ne-
kega naroda, se zdi, da danes 
ob podobnih prizorih trpljenja 
beguncev, ki v Evropo bežijo 
pred vojno ali zgolj v upanju na 
boljše življenje, na to povsem 
pozabimo.

V Evropi smo tako dobili 
nove Jude – begunce, do kate-
rih nekateri tudi načrtno raz-
pihujejo sovraštvo. Spomnimo 
se samo lanskega protestnega 
shoda proti migrantskemu 
centru v Šenčurju ali naspro-
tovanja namestitvi mladole-
tnih beguncev brez spremstva v 
kranjski dijaški dom. O novem 
primeru nestrpnosti so pred 
dnevi poročali iz Maribora, 
kjer so neznanci ravnatelju ene 
od tamkajšnjih osnovnih šol 
prerezali gume na dveh avto-
mobilih in v okolici šole na več 
mestih lepili žaljive plakate na 
njegov račun. Vse zaradi tega, 
ker so v šolo vključili štiri otroke 
iz Sirije, ki so v Sloveniji dobili 
mednarodno zaščito in imajo 
zato tudi pravico do šolanja 

oziroma je osnovnošolsko izo-
braževanje celo obvezno, je ob 
tem primeru opozorila varu-
hinja človekovih pravic Vlasta 
Nussdorfer. Šolanje je ena od 
temeljnih človekovih pravic, na 
katero pa očitno zlahka pozabi-
mo, če gre za begunce. A to niti 
ne čudi, če strah pred begunci z 
rezilno žico na meji in spornim 
zakonom o tujcih spodbuja celo 
sam državni vrh. Zato se je ob 
mariborskem primeru odzvala 
tudi koordinacija nevladnih 
razvojnih in humanitarnih 
organizacij, ki so v skupnem 
pozivu zapisale, da smo v Slo-
veniji z napadom na lastnino 
in ime ravnatelja prestopili od 
verbalne nestrpnosti in žalitev 
v fazo fizičnega ustrahovanja, 
saj je prav vladno vztrajanje in 
zaostrovanje varnostnega dis-
kurza po njihovem privedlo do 
odprte sovražnosti do migran-
tov in tujcev nasploh. In če so 
doslej nekateri grožnje »izliva-
li« zgolj na spletnih omrežjih, 
jim je očitno vladno ravnanje 
dalo alibi, da to odslej počne-
jo tudi malce bolj odkrito in z 
napadom na zasebno lastnino 
celo stopnjujejo nasilje nad tisti-
mi, ki še verjamejo v človečnost 
in strpnost.

Zato je zgodba Ane Frank še 
kako tudi zgodba za sedanjost, 
saj prek nje mlade lahko spod-
bujamo tudi k razmišljanju o 
človekovih pravicah, nediskri-
minaciji, solidarnosti, strpnosti 
... Vrednotah, ki očitno nikoli 
ne bodo postale samoumevne, 
ne glede na lekcije iz zgodovine.

Vsak ima svojega begunca

KOMENTAR
Mateja Rant

Do sedaj smo namreč zaradi 
prevelike skrbi za zdravstveni 
sistem pogosto nase prevzeli 
odgovornost, ki nam jo stro-
ka ne nalaga. S tem smo tudi 
prevzeli tveganje ob morebi-
tni zamudi pri zdravljenju. 
Sedaj tega tveganja ne prevze-
mamo več, ampak dosledne-
je upoštevamo nasvete kole-
gov v bolnišnicah glede napo-
tovanja,« je pojasnil Muževič. 

Na ministrstvu za zdravje 
je v sredo potekal sestanek s 

predstavniki sindikata, ven-
dar neuspešno. Po mne-
nju ministrstva so aktivno-
sti sindikata v škodo pacien-
tov in v odnosu do pacien-
tov neetične ter nekolegial-
ne do zdravnikov na sekun-
darnem nivoju. Dodajajo, 
da je tovrstno napotovanje 
v nasprotju z veljavno zdra-
vstveno zakonodajo, ki dolo-
ča, da lahko osebni zdravnik 
svoja pooblastila z napotni-
co prenaša na napotnega 
zdravnika zaradi konzulta-
cije, zahtevne diagnostike 

ali zdravljenja. Napotni 
zdravnik pa lahko odkloni 
sprejem pooblastila osebne-
ga zdravnika, če niso pred-
hodno opravljene vse stori-
tve, ki bi jih lahko zagotovil 
osebni zdravnik na primarni 
ravni, oziroma narava bolez-
ni ne zahteva obravnave na 
sekundarni ravni. Predse-
dnik sindikata Praktik.um 
pa je dejal, da tveganja, da 
bi bili zaradi tega oškodova-
ni pacienti, ni, saj ustava do-
loča, da mora država nujno 
sprejeti ukrepe, s katerimi 

bo zagotovila vse zdravstve-
ne storitve, ki jih prebivalci 
potrebujejo. 

Ministrstvo za zdravje in 
sindikat Praktik.um se tudi 
nista uskladila glede traja-
nja koncesij, odprta ostaja 
še vrsta vprašanj, med dru-
gim sistem naročanja paci-
entov in dopustni čas čaka-
nja v ambulanti. Za zdaj še 
ni podatka, koliko več napo-
titev k specialistom je bilo v 
minulih dneh, za to bo mi-
nistrstvo direktorje bolni-
šnic še zaprosilo.

Več napotitev k specialistom
31. stran

Simon Šubic

Kranj – Na Območni obrtno-
-podjetniški zbornici Kranj 
so včeraj 72 svojim članom 
podelili jubilejna priznanja. 
Za 50 let samostojnega po-
slovanja so priznanje preje-
li predsednik zbornice Lud-
vik Kavčič oziroma njego-
vo podjetje Precisium ter Lo-
vro in Monika Humer s pod-
jetjem Humer. Priznanje za 
40-letnico so podelili Marku 
Oblaku (Pletenine Oblak), za 
30-letnico pa Antonu Čade-
žu (Mesarstvo Čadež), Dra-
gu Debeljaku (Dedra sport) 
in Darinki Cekić Ovijač (Fri-
zerski salon Donna). Prizna-
nja za 20-letnico delovanja je 
prejelo 39 obrtnikov in pod-
jetnikov, za desetletnico pa 21 
članov kranjske zbornice. Ob 
tej priložnosti so še spomni-
li, da je predsednik skupšči-
ne OOZ Kranj in šenčurski 
gostinec Anton Magdič (Go-
stilna Ančka) konec lanskega 
leta prejel prestižno prizna-
nje Obrtne zbornice Slovenije 
– zlati ključ za dolgoletno us-
pešno delo na področju gostin-
stva in turizma, posebno pri-
znanje ob 80-letnici delovanja 

prevozniškega podjetja SIGR 
pa je lani prejel tudi njihov član 
Sašo Bizjak.

»Z obrtjo sem začel leta 
1967 v lastni kleti. Od tedaj se 
najbolj spomnim inšpektor-
ja, ki je prišel na pregled pro-
storov za izdajo dovoljenja in 
mi je rekel, da imam nekoliko 
nizke strope, bom pa zato ver-
jetno gledal, da se čim prej se-
lim v boljše prostore. In tako 
se je tudi zgodilo,« se začetkov 
spominja Ludvik Kavčič, pro-
kurist podjetja Precisius, ki ga 
zdaj vodi njegova hči Tanja. 
Imajo petnajst zaposlenih, iz-
delujejo merilne priprave za 
avtomobilsko industrijo, tre-
nutno pa se pripravljajo na se-
litev proizvodnje iz družinske 
hiše v Stražišču na območje 
Iskraemeca v Savskem Logu 
v Kranju. »Danes so za pod-
jetnike in obrtnike zares zah-
tevni časi, saj je velik pritisk na 
cene, ob tem pa moraš zagota-
vljati najboljšo kakovost in do-
segati postavljene roke. Če vse 
to zmoreš, potem pa je posla 
kar dovolj,« je še dejal.

Lovro Humer je pred 50 
leti kot obrtnik začel z orod-
jarstvom in predelavo plastič-
nih mas. Sčasoma je posel 

tako narasel, da je podjetje iz 
Šenčurja selil v nove prostore 
v Kranju. Začeli so se ukvar-
jati tudi s trgovino ter uvedli 
lastno proizvodnjo za gostin-
sko opremo. Podjetje Humer 
je bilo med drugim prvo v Slo-
veniji, ki je začelo izdelova-
ti plastična novoletna dreves-
ca, je v pogovoru razkril Lovro. 
»Zdaj se žal počasi pripravlja-
mo, da bomo podjetje, v kate-
rem je bilo še do nedavna pet 
zaposlenih, po 50 letih dela 
zaprli. Tega mi je žal, vzrok 
za takšno odločitev pa je med 
drugim tudi v veletrgovcih, ki 

postavljajo vedno bolj nemo-
goče pogoje,« je še povedal. 

Ludvik Kavčič je prisotne ju-
bilante nagovoril tudi kot pred-
sednik OOZ Kranj in izrazil 
zadovoljstvo nad novim zako-
nom o vajeništvu, ki bo po nje-
govem še tesneje povezal izo-
braževalni sistem z gospodar-
stvom, mladim pa omogočil 
lažje vključevanje na trg delov-
ne sile. Omenil je tudi neupra-
vičeno stroge pogoje za poslo-
vanje tujih podjetij v Avstriji 
ter poudaril pomembno vlogo 
obrtne zbornice pri prizadeva-
njih za lajšanje pogojev za delo 
podjetnikov in obrtnikov. »Le 
povezani smo lahko močni in 
uspešni,« je poudaril.  

Jubilante sta pozdravila tudi 
sekretarka kranjske zbornice 
Daniela Žagar in kranjski žu-
pan Boštjan Trilar. Žagarje-
va je med drugim opozorila, 
da so gospodarski obeti v Slo-
veniji dobri, saj napoveduje-
jo triodstotno rast BDP ter od 
8- do 15-odstotno rast zaposlo-
vanja pri obrtnikih in podje-
tnikih. Župan Trilar pa je po-
vedal, da občina skuša gospo-
darstvu pomagati v okviru za-
konskih možnosti. »Navdu-
šen sem nad vašim uspehom. 
Tudi sam sem bil 22 let v go-
spodarstvu, zato vem, kako 
težko je voditi posel tako dolgo 
obdobje,« je še dejal. 

Jubilejna priznanja obrtnikom
Kranjska podjetnika Ludvik Kavčič in Lovro Humer sta v podjetniških vodah že petdeset let.  
Prvi je vodenje podjetja Precisius že predal hčeri, drugi bo svoje podjetje v kratkem zaprl. 

Šenčurski gostinec Anton Magdič (na sredi) je lani prejel 
priznanje zlati ključ za dolgoletno delo v gostinstvu in 
turizmu. / Foto: Gorazd Kavčič

Visoki jubilanti med kranjskimi podjetniki (z leve): Vesna in Marko Oblak, Monika in Lovro 
Humer ter Ludvik Kavčič (skrajno desno) v družbi sekretarke kranjske obrtno-podjetniške 
zbornice Daniele Žagar (druga z desne) /  Foto: Gorazd Kavčič
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Kranjska Gora – Kranjsko-
gorski zabaviščni center Ko-
rona velja za enega od naj-
uspešnejših členov Hito-
ve igralniške verige. So če-
trti največji po velikosti in 
kot pravi direktor Tomaž 
Repinc glede na investira-
na sredstva prav gotovo ena 
od najbolj uspešnih Hitovih 
igralnic. 

Oktobra lani so praznova-
li 25-letnico delovanja, letoš-
nje leto in prvo polovico pri-
hodnjega pa bo zaznamo-
vala predvsem popolna pre-
nova igralno-zabaviščnega 
centra. »Leta 2015 smo pre-
novili šest sob in s tem posta-
vili nivo kvalitete bivanja, ki 
ga želimo doseči, zda pa smo 
smo tik pred začetkom po-
polne prenove zabavišča Ko-
rona; prenovili bomo igral-
nico, restavracijo, spodnjih 
24 sob in za približno četr-
tino povečali samo igralni-
co,« je pojasnil Repinc. Kot 
pravi, so že začeli s pripra-
vo projektne dokumentaci-
je, prenova pa naj bi bila za-
ključena do sredine poletja 
prihodnje leto. 

S poslovanjem igralnice 
so sicer zadovoljni. »V zad-
njih treh letih smo naredi-
li kar nekaj konkretnih kora-
kov naprej, predvsem v sme-
ri pridobivanju oddaljenih 
gostov z juga Italije; to so go-
stje, ki pri nas tudi prespijo. 
Tako smo povečali zasede-
nost hotela Korona, kjer ima-
mo trideset nastanitvenih ka-
pacitet, v zadnjih treh letih pa 
smo za več kot sto odstotkov 
povečali tudi število nočitev v 
hotelih Hit Alpinee v Kranj-
ski Gori. Samo v času od lan-
skega božiča do 10. januarja 

letos smo ustvarili okoli dva 
tisoč nočitev.« Hotel, ki delu-
je v sklopu igralnice Korona, 
je ob koncih tedna večinoma 
popolnoma zaseden, dobra 

je tudi zasedenost med ted-
nom. Kot pravi Repinc, gre 
večinoma za individualne 
goste – ki jih tako tudi obrav-
navajo – ki so igralnici lojalni 
in se radi vračajo zaradi dob-
re storitve.

Večina prihaja iz Avstrije 
in Italije. »Ker smo turistič-
na destinacija, prihajajo tudi 
Hrvati, Srbi in drugi, ki po-
čitnikujejo v Kranjski Gori.

Kot še pravi Repinc, se tudi 
v igralništvu tako ponudba 
kot zahteve gostov hitro spre-
minjajo. »V preteklosti je bilo 
dovolj, da smo ponujali igral-
nico in igro, danes je potreb-
no še mnogo več. Ambient, 
storitev in dodatna ponud-
ba. Zato gremo tudi v Koroni 
v smer poudarjanja siceršnje 
usmeritve Kranjske Gore kot 
zelene destinacije, saj smo 
ne nazadnje tudi mi locirani 

v prelepem zelenem okolju, 
čemur bomo sledili z zgodbo 
in spremembami v igralnici. 
Ob tem načrtujemo večje po-
vezovanje s hotelom Špik v 
Gozdu - Martuljku; hotel se 
je pozicioniral kot tako ime-
novani haelthness hotel in 
ta povezava bo v prihodnosti 
tvorila pomemben vidik naše 
nadstandardne ponudbe.« 

V zabaviščno-igralniškem 
centru Korona je trenutno 
160 redno zaposlenih, po-
magajo si s približno štiride-
setimi študenti. Repinc pra-
vi, da so daleč najboljša igral-
nica daleč naokoli, tako gle-
de ponudbe kot glede stori-
tev, a se ob tem zavedajo, da 
jim konkurenco predstavlja 
vsak, ki se ukvarja s posebni-
mi igrami na srečo, največji 
in ključni pa je še vedno Ca-
sino Velden.

Kranjskogorska igralnica 
pred popolno prenovo
V zabaviščnem centru Korona bodo prenovili štiriindvajset sob in kar za četrtino povečali igralnico. 
Povezujejo se s hotelom Špik v Gozdu - Martuljku, kjer bo v prihodnje nastanjen del igralniških gostov.

Tomaž Repinc, direktor 
igralniško-zabaviščnega 
centra Korona v Kranjski 
Gori. / Foto: Gorazd Kavčič

Igralnico v Kranjski Gori bodo v naslednjem letu in pol temeljito prenovili, posodobili  
in povečali.

Mateja Rant

Bled – Vilo Tamaro je mini-
strstvo za notranje zadeve 
doslej že trikrat neuspešno 
prodajalo, prvič pred skoraj 
štirimi leti. Sedaj so izklic-
no ceno znižali že na tretji-
no tiste, po kateri so jo po-
skušali prodati v letu 2013. 
Takrat je bila izklicna cena 
skoraj milijon evrov, zdaj 
jo bodo prodajali za slabih 

tristo tisoč evrov. Vmes so 
pripravili še dve javni draž-
bi v letu 2014, prvič je bila iz-
klicna cena 840 tisoč evrov, 
drugič pa dobrih sto tisoč 
evrov manj.

Vila Tamara se nahaja v 
neposredni bližini Vile Bled 
in jo je do leta 2009 mini-
strstvo uporabljalo kot po-
čitniški objekt. Zdaj je vila 
potrebna temeljite obnove, 
zato so se pri ministrstvu 

odločili za njeno prodajo. 
Ker je vila pod spomeni-
škim varstvom, bo pri pre-
novi treba upoštevati kul-
turnovarstvene smernice. 
Kot so pojasnili na ministr-
stvu, bo treba v celoti obno-
viti tlake, stavbno pohištvo 
in balkone ter objekt priklo-
piti na vodovod in električ-
no omrežje. »Ministrstvo 
je kot upravljavec omenje-
ne nepremičnine naročilo 

cenitev za potrebe njene 
prodaje in kot orientacijo za 
določitev izklicne cene na 
javni dražbi,« so še razloži-
li na ministrstvu. Vila stoji 
na 184 kvadratnih metrov 
velikem zemljišču, pripada 
ji še 391 kvadratnih metrov 
okoliškega zemljišča. Pred-
kupno pravico ima Obči-
na Bled, ki pa je ne bo uve-
ljavljala, je razvidno iz bese-
dila razpisa.

Cena padla na tretjino prvotne
Na ministrstvu za notranje zadeve bodo 2. februarja pripravili javno dražbo za Vilo Tamaro na Bledu.

Urša Peternel

Jesenice – V Centru za ravna-
nje z odpadki (CERO) Mala 
Mežakla še vedno ne poteka 
biološka predelava odpad-
kov, mešane komunalne od-
padke že od začetka lanske-
ga leta zgolj skladiščijo. Na-
kopičeni kupi odpadkov pa 
povzročajo neznosen smrad, 
opozarjajo prebivalci, ki živi-
jo neposredno pod deponijo. 
V družbi EKOGOR, ki ima 

koncesijo za mehansko-bi-
ološko predelavo odpadkov, 
zagotavljajo, da bo težav ko-
nec, takoj ko bodo pridobi-
li uporabno dovoljenje, na 
osnovi katerega bodo odpad-
ke vendarle začeli tudi bio-
loško predelovati. Tehnič-
ni pregled je sicer Upravna 
enota Jesenice skupaj s čla-
ni strokovne komisije opra-
vila že sredi decembra, a ker 
so ugotovili nekaj pomanj-
kljivosti, uporabnega dovo-
ljenja in s tem odločbe o po-
skusnem obratovanju niso 
izdali. Ponoven tehnični 
pregled so opravili včeraj, je 
potrdila načelnica Upravne 
enote Jesenice Alenka Bur-
nik. Direktor EKOGOR Ivan 

Hrženjak je zagotovil, da so 
vse pomanjkljivosti odpravi-
li in dovoljenje pričakujejo v 
kratkem. S tem bodo začeli 
biološko predelovati uskladi-
ščene »težke frakcije«, upo-
rabno dovoljenje pa bo omo-
gočilo tudi izvoz »lahke frak-
cije« na sosežig v Avstrijo in 
na Madžarsko.

Na smrad že dalj časa opo-
zarja Simona Demšar, ki 
živi tik pod deponijo. »Težav 
nimamo samo prebivalci ne-

posredno pod deponijo, saj 
je na spletnem omrežju Fa-
cebook v skupini Proti smra-
du z Male Mežakle že več ob-
čanov zapisalo svoje izku-
šnje s smradom, ki z depo-
nije sega vse od Hrušice pa 
do hokejske dvorane Pod-
mežakla,« je povedala. Pro-
blem naj bi bil v tem, da kupi 
skladiščenih odpadkov niso 
pokriti. »Upravljavce občas-
no pozovemo, naj ga bolje 
pokrijejo in s tem prepreči-
jo uhajanje smradu, ki se širi 
do hiš pod deponijo in celo 
globlje v mesto. Kup je viš-
ji kot pobočje Male Mežakle, 
zato plinu, ki nastaja pri 
gnitju, ni težko 'steči' v do-
lino,« opozarja Demšarjeva. 

Včeraj ponovni 
tehnični pregled
Center za ravnanje z odpadki Mala Mežakla 
še vedno nima uporabnega dovoljenja, v 
koncesionarju EKOGOR ga pričakujejo še ta 
mesec. Stanovalci še naprej opozarjajo na 
problem smradu.

EKOGOR-ju je okoljska inšpekcija naložila, da mora 
vse uskladiščene količine odpadkov odstraniti do 
konca maja letos.

Mateja Rant

Kranj – Treba je spodbujati 
zavedanje delodajalcev o po-
menu zdravja zaposlenih na 
delovnem mestu in prilago-
ditvah, ki jih zahtevajo posa-
mezna starostna obdobja za-
poslenih, je bilo glavno spo-
ročilo okrogle mize z naslo-
vom Ergonomija za vse gene-
racije, ki so jo pretekli teden 
pripravili na kranjski fakulte-
ti za organizacijske vede. »So-
delujoči na okrogli mizi so iz-
postavili ključna vprašanja 

ergonomije, ki kot znanost o 
človeku primerno oblikova-
nem delu izpostavlja zdravo 
ter prijetno urejeno in organi-
zirano delovno okolje. Ergo-
nomija je tesno povezana z 
zavedanjem o zdravju, ekono-
miji in družbeni odgovorno-
sti,« je pojasnila pooblaščen-
ka za stike z javnostjo na fa-
kulteti Polona Šprajc in doda-
la, da so v okviru okrogle mize 
kot velik problem izpostavili, 
da je človek v očeh deloda-
jalcev prepogosto viden kot 
strošek, in ne kot naložba.

Človek v očeh delodajalcev 
strošek, in ne naložba

Komenda – Ustanova Petra Pavla Glavarja bo tudi letos denar-
no pomagala občanom občine Komenda, ki so se znašli v hudi 
socialni stiski. V ta namen so razpisali javni razpis za socialno 
pomoč. Poleg ogroženih lahko za pomoč zaprosijo tudi druge 
osebe, ki vedo za ljudi v materialni in denarni stiski, in sicer 
do 28. februarja. Denarna pomoč bo prednostno namenjena 
v obliki plačila položnic ali računov.

Socialna pomoč za ogrožene občane
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Andraž Sodja

Bled, Bohinj – Kljub opozo-
rilom lokalnih skupnosti in 
policije, da zaledenele povr-
šine jezer še ne omogočajo 
varnega gibanja, so števil-
ni opozorila ignorirali in se 

peš ali z drsalkami odpra-
vili na zamrznjeno površi-
no Blejskega jezera, kjer se 
led zaradi nizkih tempera-
tur še vedno debeli. Kljub 
temu ostajajo nezaledene-
le površine in zaplate ne-
varnega tankega ledu. Med 

prvimi smo na ledu naš-
li mlajši par, ki se je na led 
odpravil zaradi fotografije z 
otokom v ozadju. »Ni naju 
strah, zdi se mi, da je led že 
dovolj trden. Sicer pa mo-
raš malo tvegati, nesreča se 
ti pa lahko zgodi tudi doma. 
Sprva sva šla previdno, a led 
ni pokal, tako sva pot nada-
ljevala,« sta povedala po 
vrnitvi na obalo. Dva drsal-
ca, ki sta se že v dopoldan-
skih urah podala proti oto-
ku, pa sta na vprašanje, ali 
ju ni nič strah, le zamahnila 
z roko in oddrsala proti sre-
dini jezera.

Na Bohinjskem jezeru, ki 
zaradi pretočnosti ni zalede-
nelo v celoti, je ledena plo-
skev še tanjša, tako so tudi 
najpogumnejši upali stopi-
ti le nekaj metrov od obale. 
Po informacijah starejših 
Bohinjcev jezero zelo redko 
zamrzne, po navadi namreč 
zaledeni ob sneženju, ko na 
površini zamrzne sneg, zato 

je običajno ledena ploskev 
jezera bela in krhka. 

Lokalne skupnosti in Poli-
cijska uprava Kranj so v pre-
teklih dneh večkrat opozo-
rili, da je gibanje po zalede-
nelih jezerih prenevarno, ob 
obali Blejskega jezera pa so 
postavljene tudi opozorilne 
table, nekatere pa imajo pri-
vezano tudi zračnico za po-
moč pri morebitnem reševa-
nju. Poznavalci zlasti odsve-
tujejo sprehajalcem večerno 
oziroma nočno gibanje po 
zaledeneli površini, saj lahko 
spregledajo celo večje nezale-
denele površine oziroma šib-
ka mesta. Pozorni naj bodo 
na pokanje in nastanek kon-
centričnih razpok, ki kažejo, 
da je led preobremenjen.

V primeru, da se boste 
odpravili na zaledenele po-
vršine in se vam led vdre, 
razširite roke, se poskusite 
obdržati na površju ter čim 
prej priti iz vode. Če vam 
uspe priti ven, ne vstajajte, 

ker obstaja nevarnost, da 
se led ponovno vdre, am-
pak se po trebuhu odplazi-
te ali odkotalite od mesta 
vdora. Če ste priča padcu v 
vodo, se mestu vdora prib-
ližajte kar najbolj previdno, 
po možnosti po trebuhu, ali 
pa poskušajte ponesrečencu 

podati vrv, šal, hokejsko pali-
co, vejo in ga poskusite izvle-
či. Ko ponesrečenca izvleče-
te iz vode, je treba preprečiti 
podhladitev, zato ga je treba 
čim prej preobleči v suha ob-
lačila, takoj pa obvestite tudi 
center za obveščanje na šte-
vilko 112.

Kljub opozorilom na led
Kljub opozorilom, da je led še pretanek, so se na zamrznjeno Blejsko jezero odpravili številni 
radovedneži in drsalci. V Bohinju ostajajo velike površine jezera še nezaledenele.

Slika »za spomin« na zaledenelem Blejskem jezeru

Na nevarnost hoje po jezeru opozarjajo table.

Neža Rozman 

Naklo – Gasilci PGD Nak-
lo so minulo nedeljo posre-
dovali na večji gasilski in-
tervenciji. Nekaj minut čez 
enajsto so prejeli klic na po-
moč, saj je mimoidoči spre-
hajalec ugotovil, da je s stav-
bo Doma slepih in slabo-
vidnih na Okroglem ne-
kaj narobe. Prišlo je do izli-
va vode, ki je zaradi nizkih 
temperatur zmrznila, to pa 
je povzročilo, da so začele 

pokati cevi vodovodne in 
centralne napeljave, uniče-
no pa je bilo tudi pohištvo, 
tla in stene. Do nesreče naj 
bi domnevno prišlo zara-
di počene cevi pri grelniku 
vode, slednja je začela pu-
ščati vodo, ki se je razlivala 
po prostorih. Največjo škodo 
je utrpel prizidek k restavra-
ciji doma. 

Na intervenciji je sodelo-
valo trinajst gasilcev iz Nak-
lega, ki so skoraj pet ur re-
ševali pohištvo in poskušali 

ustaviti poplavljanje in led. 
Na pomoč so poklicali tudi 
vodovodnega inštalaterja in 
mojstra, ki se ukvarja s po-
pravilom centralnih nape-
ljav, prostore pa so nato ne-
mudoma začeli ogrevati. 
Zdravko Cankar, gasilec iz 
Naklega, je dejal, da so ime-
li srečo, da so še pravočasno 
ugotovili za izliv vode, saj bi 
v nasprotnem primeru ta do-
segla še ostale dele objekta, 
med drugim tudi prenovlje-
no restavracijo, in bi bila ško-
da še toliko večja. Ocenjuje, 
da bi voda celotno stavbo za-
lila že naslednji dan. 

Nesrečo so komentira-
li tudi na Zvezi društev sle-
pih in slabovidnih Slovenije, 
kjer je Azra Seražin, tajnica 
zveze, dejala, da se močno 
trudijo, da bi škodo čim prej 
sanirali. Dodala je tudi, da je 
bil poplavljen del stavbe edi-
ni del, ki še ni bil obnovljen, 
stavba pa je bila sicer ogreva-
na na temperature za prezi-
movanje. O natančnem ob-
segu škode na zvezi še ne 
morejo govoriti, se pa Sera-
žinova iskreno zahvaljuje 
gasilcem in ostalim sodelu-
jočim za nesebično pomoč 
in hitro ukrepanje.

Dom slepih in slabovidnih  
zaradi počene cevi v ledu
Zaradi domnevno počene cevi pri grelniku vode je v domu začela teči voda, 
ki se je razlivala po prostorih.

Led in voda sta uničila dobršen del stavbe, zamrznjena je 
bila tudi zunanjost objekta. / Foto: arhiv PGD Naklo
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Vse o  poteku zimskega vzdrževanja cest in pluženju
Komunala Kranj vsako leto vzpostavi zimsko 
službo, ki deluje od 15. novembra do 15. mar-
ca na območju Mestne občine Kranj. 

Izvajalci zimske službe na območju  
Mestne občine Kranj
Za prevoznost državnih glavnih cest ter re-
gionalnih cest skrbi Gorenjska gradbena 
družba Kranj, d. d. Za prevoznost lokalnih in 
mestnih cest ter prehodnost ulic, javnih poti 
in pločnikov na območju krajevnih skupnosti 
pa je odgovorna Komunala Kranj.

Naloge zimske službe
Naloge in odgovornosti zimske službe so po-
sipanje cest, pločnikov, stopnišč in ostalih po-
vršin, namenjenih pešcem, strojno pluženje 
ter odvoz snega z javnih površin po preneha-
nju sneženja. S posipanjem se začne ob vsa-
ki poledici ali pričetku sneženja, ko se sneg 
začne oprijemati cestišča. Pravilnik o vrstah 
vzdrževanja na javnih cestah in nivoju delov-
nega vzdrževanja javnih cest določa, da je s 
pluženjem potrebno začeti ob 10 cm snega 

na cestišču za glavne prometnice, vse druge 
stranske ceste in parkirišča pa po 15 cm sne-
ga. Kljub temu pa se s pluženjem začne prej.

Organiziranost zimske službe
Za učinkovito izvajanje zimske službe je od-
govorna stalna dežurna ekipa. Na dežurnih  
telefonskih številkah dobite vse informacije o 
poteku zimskega vzdrževanja cest in pluženja.

Nasveti  
Pomembno je, da pravočasno umaknemo 
svoja vozila s parkirišč oziroma javnih poti in 
omogočimo plužnim vozilom, da hitro in učin-
kovito očistijo parkirišča, zasnežene pločnike 
in pešpoti. Občani  so skladno z občinskim 
odlokom o javnem redu in miru kot lastniki ali 
uporabniki stanovanjskih in poslovnih objek-
tov dolžni očistiti sneg in vzdrževati pločnike 
pred svojimi objekti. Enako velja tudi v pri-
meru večstanovanjskega objekta. Na pot se 
vedno odpravimo malo prej in preverimo, ali 
je vozilo primerno opremljeno in pripravljeno 
za zimske razmere. 

Slika: https://icons8.com
Foto: Komunala Kranj

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občina Šenčur v 
sodelovanju z zunanjimi iz-
vajalci nadaljuje s pripravo 
razvojnega programa, izva-
ja tematske delavnice in in-
tervjuje s predstavniki in-
stitucij, podjetij in društev. 
Najprej so v izpolnjevanje 
ponudili anketo, na katero 
je odgovorilo 135 občanov iz 
vseh delov občine. Kot pravi 
pripravljavka strategije Slav-
ka Zupan, rezultati anke-
te dajejo jasne signale, da je 
občina Šenčur za vse najprej 
prostor za kakovostno prebi-
vanje, predvsem z vidika do-
stopnosti javnih storitev (vr-
tec, šola, zdravstvo ...), bliži-
ne avtoceste, Kranja in Lju-
bljane. Dnevno se namreč 
na delo iz občine vozi kar 
več kot 2600 občanov, 1500 
pa jih v Šenčur prihaja na 
delo iz drugih občin, pre-
težno Gorenjske in iz osre-
dnje slovenske regije. Ve-
lik poudarek dajejo poslov-
ni coni, ki je generator de-
lovnih mest, teh je v občini 
2500. Zaradi svoje lege obči-
na Šenčur v zadnjih desetih 
letih beleži pozitivne tren-
de v rasti prebivalstva, števi-
la delovnih mest, nizki brez-
poselnosti in ekonomski 

moči kmetij. Anketiranci so 
poudarili potrebo po večji 
usmerjenosti občine v zna-
nje, izobraževanju odraslih 
za njihovo večjo konkurenč-
nost, novih tehnologijah in-
dustrije in izboljšanju knji-
žnice. 

Z bivanjem v občini so si-
cer zadovoljni, kar so izrazi-
li tudi na splošni odprti ra-
zvojni delavnici o izzivih ob-
čine do leta 2030, kjer je bila 
rdeča nit pogovora identite-
ta Šenčurja. Pred tem so na 
delavnico povabili tudi mla-
de in jih povprašali o tem, 
kako vidijo razvoj občine 
v prihodnjih desetletjih. V 
naslednjih tednih se bodo 
s posameznimi skupinami 
občanov še sestali: beseda 
bo o krajevnih skupnostih, 
društvih, že v ponedeljek, 
30. januarja, pa bo delavni-
ca na temo turizma. Z ude-
leženci se bodo srečali ob 
16. uri v domu krajanov. Na 
področju turizma je veliko 
neizkoriščenih priložnosti, 

»speča lepotica« je denimo 
Trbojsko jezero, ljudje raz-
mišljajo o turizmu, poveza-
nem z lokalno kulinariko. 
Krompir je pomemben del 
šenčurske identitete, z njim 
povezano zgodbo vidijo kot 
priložnost za kakovosten fe-
stival in večjo kulinarično 
uveljavitev občine. Prilož-
nost ponuja enajstletna tra-
dicija simpozija keramike, 
ki v Šenčur privablja med-
narodno druščino. Tudi bli-
žina letališča in avtoceste, ki 
sta se odlično izkazala pri 
poslovnem napredku, je v 
turističnem pogledu prema-
lo izkoriščena, enako bližina 
smučišča Krvavec. V občini 
imajo zgolj dva ponudnika 
prenočitvenih zmogljivosti, 
pogrešajo hostel ... To je le 
nekaj že znanih drobcev, ki 
so se pokazali ob nastajanju 
nove razvojne strategije, več 
bodo povedali udeleženci 
delavnic, na katere računajo 
pri snovanju prihodnjih ra-
zvojnih ciljev.    

V razvojni delavnici o turizmu
V pripravi razvojne strategije občine Šenčur do leta 2030 so doslej  
pripravili dve delavnici, tretja se bo dotaknila izzivov in priložnosti na 
področju turizma.

Zaradi svoje lege občina Šenčur v zadnjih desetih letih 
beleži pozitivne trende v rasti prebivalstva, številu 
delovnih mest, nizki brezposelnosti in ekonomski 
moči kmetij. Anketiranci so poudarili potrebo po večji 
usmerjenosti občine v znanje.

Suzana P. Kovačič

Tržič – »Prostori so pred na-
šim prihodom samevali, mi 
pa smo jih oživili in jim dali 
perspektivo. Z lastnim de-
narjem in ob pomoči dona-
torjev nam uspeva vzdrževa-
ti stavbo in urejati ter opre-
mljati strelišče, da je primer-
no za vadbo, hkrati pa varno 
za strelce in okolico,« je po-
vedal Zvonko Vrankar, pred-
sednik Strelskega društva 
Tržič, ki ima strelišče v na-
jemu.

Pred ponovnim odprtjem 
so največ aktivnosti posve-
tili zvočni zaščiti, prenovi-
tvi električne napeljave, vi-
zualni urejenosti strelišča, 
novim lovilcem krogel, zaš-
čitam strelnih mest ter kva-
litetni osvetlitvi tarč in strel-
skih mest. »Strelišče nudi 
pet strelskih linij za razda-
lji petdeset in sto metrov, 
štiri opremljene proge za 
športno dinamično strelja-
nje (discipline IPSC, IDPA, 

IASC ...), sedem strelskih li-
nij na 25-metrskem strelišču 
za kratkocevno orožje, ogre-
van prostor za pripravo, či-
ščenje orožja, garderobo in 
sanitarije. Uredili smo do-
stopno cesto in parkirišča, 
nadomestili stara dotrajana 
vrata z novimi zvočno izoli-
ranimi vrati. Popravili smo 
streho, hkrati smo na strehi 
veliko naredili na protihru-
pni zaščiti. Imamo tudi nov 
klubski prostor, namenjen 
predavanjem in druženju,« 
je povzel Vrankar in dodal, 
da je to tudi edino notranje 
pokrito strelišče do razdalje 
sto metrov v Sloveniji.

V sredo so člani društva 
organizirali voden ogled 
strelišča, s predstavitvijo za-
interesirani javnosti so že-
leli preseči napačne pred-
stave o dogajanju na streli-
šču in predstaviti strelske 
discipline, ki so v največji 
meri prisotne na tem stre-
lišču. Predvsem so bili po-
vabljeni uslužbenci tržiške 

upravne enote, odzvala sta 
se tržiški in nakelski župan, 
Borut Sajovic in Marko Mra-
vlja, pa člani lovskih družin, 
gorenjskih strelskih dru-
štev, predstavniki Policijske 
uprave Kranj in Policijske 

postaje Tržič, niso pa priš-
li predstavniki inšpektora-
ta MNZ, ki je pristojno za 
strelišča. »Člani skrbimo za 
varno in odgovorno obna-
šanje na strelišču, za pravi-
len odnos do orožja. Zaradi 

porasta športnih strelcev pa 
je potreben obstoj in razvoj 
strelišč predvsem v urbanih 
okoljih,« je še dejal Zvonko 
Vrankar. Strelsko društvo 
Tržič ima trideset članov, 
prav zdaj poteka vpis novih. 

Odprli prenovljeno strelišče
Notranjih strelišč v Sloveniji ni veliko, zlasti ne tako velikih, kot je tržiško, saj obsega dva tisoč kvadratnih metrov površin  
v halah nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič. V sredo so ga ponovno odprli.

Člani Strelskega društva Tržič so organizirali voden ogled strelišča, za mikrofonom je 
Zvonko Vrankar. / Foto: Luka Rener

Ljubljana – Predsednik repu-
blike Borut Pahor je v torek 
povabil na delovno kosilo 
dobitnike priznanj za izje-
mne gospodarske dosežke v 
lanskem letu – obrtnika leta, 
nagrajence Gospodarske 
zbornice Slovenije in preje-
mnika zlate gazele ter direk-
torje gospodarske in obrtne 
zbornice ter združenja Ma-
nager. Med povabljenimi sta 
bila tudi Jožica Rejec, predse-
dnica uprave Domel Holdin-
ga, in Matej Košmrlj, izvršni 
direktor družbe NiceLabel - 
Euro Plus. Gospodarstveniki 
so s predsednikom izmenjali 
mnenja o aktualnih gospo-
darskih temah in o zapletenih 
političnih razmerah v Evropi 
in v svetu, ki bi lahko vplivale 
tudi na gospodarske razmere. 

Dobitniki priznanj pri 
predsedniku države

Kranj – Na srednji ekonom-
ski, storitveni in gradbeni šoli 
Šolskega centra Kranj bodo 
v sredo, 1. februarja, gostili 
državno tekmovanje za sre-
dnješolce v ekoznanju z nas-
lovom Včeraj, danes, jutri. 
Tekmovanja se bo udeležilo 
275 dijakov iz 53 srednjih šol, 
spremljalo pa jih bo 64 men-
torjev.

Državno tekmovanje v 
ekoznanju
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Informacije: Goldeck Bergbahnen
Schwaig 38 • A-9805 Baldramsdorf

www.sportberg-goldeck.com
office@sportberg-goldeck.com

telefon 0043/4762/2864
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Na kaj je treba paziti na smučišču? Kako lahko 
preprečimo nazgode? Kaj če se kljub vsemu kaj 
zgodi? To so osrednje teme dneva varnosti, ki bo 
4. februarja 2017 potekal na smučišču Goldeck. 

Na območju zgornje postaje vzpenjače bodo na 
več mestih svoje delo predstavili gorski reševalci, 
alpinistična policija in podjetje Goldeck Berg-
bahnen. Gorski reševalci društva Bergrettung 
Spittal bodo poskrbeli za prikaz reševanja 
ponesrečencev tudi na težko dostopnem terenu. 

55-letnica smučarske gorske reševalne službe pod načelom „varnost je na prvem mestu“

Dan varnosti 
na smučišču Goldeck

Pomagali jim bodo tudi izšolani psi. Zanimivo 
bo videti, kaj vse obsega delo alpinistične po-
licije. Poleg tega bodo gostje spoznali številne 
prednosti šole smučanja in deskanja na snegu. 
Zelo zanimiv bo tudi vpogled v široko področje 
dela podjetja Goldeck Bergbahnen. Spoznali 
boste številne dejavnike, ki pomembno vpliva-
jo na to, da gostje lahko nemoteno uživajo ob 
smučanju. Lahko si boste ogledati tudi tehniko 
zasneževanja in pripravljanja smučarskih prog. 

„Ljudem, ki radi obiščejo alpski svet, želimo po-
kazati, kako obsežno je delovno področje gorske 
reševalne službe, alpinistične policije in tudi 
sodelavcev našega podjetja. Osrednja tema, ki 
ji posvečamo vse več pozornosti, je varnost na 
smučišču. Tako se trudimo obiskovalcem dneva 
varnosti prikazati številne dejavnike, ki prispeva-
jo k zmanjšanju nezgod,“ je povedal Sebastian 
Klampferer iz podjetja Goldeck Bergbahnen.

Dan varnosti na smučišču Goldeck
Kdaj: v soboto, 4. februarja 2017, od 10. do 14. ure
Kje: ob zgornji postaji vzpenjače na območju 
otroškega parka (Kinderland Goldeck)

Vilma Stanovnik

Kranj – Kljub temu da je 
dostop za vozila v stari Kranj 
omejen že kar nekaj časa, 
pa na kranjski občini ugo-
tavljajo, da prihaja do šte-
vilnih izkoriščanj sedanjega 
sistema. Tako je vozil v mes-
tu vedno več, ulice mestne-
ga jedra pa so postale bližnji-
ca med vzhodnim in zaho-
dnim delom Kranja. 

»Ugotavljamo, da vsak 
dan v staro mestno jedro 
pripelje kar osemdeset vo-
zil več, kot jih odpelje. Me-
sečno to pomeni 2400 neza-
beleženih izstopov oziroma 
kršitev. Analiza je pokazala, 
da je največ nezabeleženih 
izstopov posledica zlorab 
kartic imetnikov dovolilnic. 
Vozila namreč v mesto vsto-
pajo s parkirnim listkom, da 
bi se izognili plačilu, pa nato 
izstopijo z uporabo kartice 
ali se močno približajo tis-
temu, ki izstopa pred njim. 
Poleg tega nekateri vozniki 

vstopajo v mestno jedro 
samo zato, da si skrajšajo 
pot in se izognejo semafori-
ziranim križiščem. Takoj po 
vstopu v mesto, kjer se je si-
cer moč brezplačno zadržati 
do pol ure, izstopijo na drugi 
strani. Zato smo se odločili, 

da bosta po novem vstop in 
izstop mogoča na isti toč-
ki. To pomeni, da če vsto-
pate v mestno jedro na vsto-
pni točki pri Čebelici, mo-
rate tu tudi izstopiti. Obvo-
zne poti bodo tako onemo-
gočene. Obenem velja tudi 

načelo 'enkraten vstop – 
enkraten izstop'. Novosti so 
tudi glede kartice. Ko boste s 
kartico vstopili v mestno je-
dro, boste morali z njo tudi 
izstopiti,« pojasnjuje kranj-
ski župan Boštjan Trilar, ki 
je v zadnjem času pogosto 

poslušal pripombe mamic z 
otroki in drugih, da je mesto 
polno avtomobilov. 

»S tem ukrepom bo v Kra-
nju odslej manj avtomobi-
lov, manj hrupa in onesna-
ževanja, več pa bo varnosti, 
bivanje za stanovalce in obi-
skovalce pa prijetnejše,« še 
pravi župan Trilar in doda-
ja, da bodo ta konec tedna le-
take z navodili dobila vsa go-
spodinjstva v Krajevnih sku-
pnostih Center, Zlato polje, 
Vodovodni stolp, Planina, 
Primskovo, Huje in Bratov 
Smuk, pisno bodo o tem ob-
vestili vse imetnike dovolil-
nic, ki niso doma v teh kra-
jevnih skupnostih, prav tako 
pa bodo ta konec tedna delili 
letake na obeh vstopnih toč-
kah v mesto. 

»V ponedeljek, ko zač-
ne sprememba veljati, bo 
ob vstopu v mesto od 4. ure 
zjutraj do 22. ure zvečer tudi 
dežurna služba, ki bo v po-
moč uporabnikom,« še do-
daja župan Boštjan Trilar.

Stari Kranj ne bo več bližnjica
Kranjska občina bo s ponedeljkom uvedla nov prometni režim v starem Kranju, s čimer naj bi se zmanjšale kršitve vstopov v 
mestno jedro in izstopov iz njega.

Staro mestno jedro z novimi omejitvami ne bo več obvoznica. /Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Najpomembnejša 
točka sredine seje kranjske-
ga mestnega sveta je bila od-
ločitev glede sprejetja odlo-
ka o javno-zasebnem par-
tnerstvu za izgradnjo telo-
vadnice pri osnovni šoli v 
Stražišču. Znano je namreč, 
da si krajani novo telovadni-
co želijo že vrsto let, do sedaj 
pa je vse ostalo pri načrtih in 
obljubah. 

Kot edino možnost, da se 
gradnja telovadnice vendar-
le začne, so na kranjski ob-
čini predlagali javno-zaseb-
no partnerstvo, s katerim bi 
občina zagotovila zemljišče 
(podelitev stavbne pravice 
za čas trajanja koncesijskega 

razmerja), kjer bo potekala 
gradnja, strošek občine pa 
bodo tudi komunalni pri-
spevek za gradnjo ter neka-
teri drugi pripravljalni stro-
ški za izvedbo projekta.

Vložek zasebnega par-
tnerja bodo drugi priprav-
ljalni stroški za gradnjo, iz-
vedba investicije ter vodenje 
in upravljanje investicije. 

Seveda bo morala občina 
mesečno 15 let plačevati na-
jemnino za uporabo telovad-
nice in tudi ta strošek je pri 
svetnikih vzbudil dilemo, 
ali ne bi bilo bolje, da bi vze-
li kredit in telovadnico zgra-
dili sami. 

Potem ko je župan Bo-
štjan Trilar pojasnil, da v pri-
meru, da čakajo na možnost 

pridobitve kredita, telovad-
nice ne bodo gradili vsaj še 
naslednjih pet let, so se sve-
tniki večinoma strinjali, 
da je skrajni čas za začetek 
gradnje ter s 25 glasovi za, 
enim proti in štirimi vzdrža-
nimi potrdili odlok o javno-
zasebnem partnerstvu.

»Po sprejetju gremo takoj 
v razpis za iskanje izvajalca. 
Ko bomo imeli izbranega po-
nudnika, bo mestni svet po-
novno potrjeval koncesijsko 
pogodbo, v kateri bodo znani 
vsi pogoji. Tako se bo lahko 
začela gradnja in računam, 
da bo ob začetku šolskega 
leta septembra 2018 telovad-
nica stala in bodo šolarji v 
njej lahko telovadili,« je po-
vedal župan Boštjan Trilar.

Bliže telovadnici v Stražišču
Kljub pomislekom o stroških so kranjski mestni svetniki na sredini seji 
po skrajšanem postopku sprejeli odlok o javno-zasebnem partnerstvu za 
gradnjo telovadnice v Stražišču.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki naj bi na sredini seji go-
vorili o izstopu Mesne obči-
ne Kranj iz Skupnosti občin 
Slovenije. Župan Boštjan Tri-
lar je to točko dnevnega reda 
umaknil, saj se na področju 
interesnih združenj lokalnih 

skupnosti obetajo spremem-
be. »Trenutno obstajajo tri 
združenja, in sicer Skupnost 
občin Slovenije, Združenje 
občin Slovenije in Združenje 
mestnih občin Slovenije. Na 
sestanku smo se, tudi na po-
budo Mestne občine Kranj, 
dogovorili, da bomo iz treh 
združenj do konca tega leta 

naredili eno združenje. Tako 
je sedaj naš izstop nepotre-
ben. Če pa se to ne bi zgodi-
lo, bom ponovno predlagal iz-
stop, saj se mi zdi, da je to, da 
imamo tri stanovska združe-
nja, izjemno neučinkovito. S 
tem vladi tudi ne dajemo kre-
dibilnosti kot sogovorniki,« je 
povedal župan Trilar.

Iz treh združenj bo eno

Škofja Loka – Drevi ob 18. 
uri bo v prostorih Lokomoti-
ve, inkubatorja in coworking 
centra v Škofji Loki drugi del 
delavnice Uspešna priprava 
in izvedba Kickstarter projek-
ta, predstavitev posameznih 
korakov do uspešne izvedbe 
Kickstarter kampanje. Kora-
ke bo podrobneje predstavil 
Jaka Kolar iz Kranja, ki je z 
blagovno znamko Gipsy and 
Clown sredi izvajanja nove 
Kickstarter kampanje Easy 
Life Belt magnetic (Lahko-
ten pas z magnetom) in je 
že med samo izvedbo prese-
gel zastavljene cilje projekta. 
Predavanje bo interaktivno, 
tako da bodo na račun prišli 
tudi tisti, ki razmišljajo o iz-
vedbi samostojnega Kickstar-
ter projekta. Predavanje je za 
vse udeležence brezplačno.

Delavnica o izvedbi 
Kickstarter projekta

Kranj – S kranjske občine 
so nas obvestili, da so da-
tum javne razprave v sklopu 
priprave Celostne prometne 
strategije MO Kranj spreme-
nili s 25. januarja na 16. fe-
bruar. Razprava v sejni sobi 
MO Kranj z naslovom Vizija 
našega prostora – ukrepajmo 
danes za prijaznejši jutri se 
bo začela ob 17. uri.

Nov datum razprave
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Večji del proizvedenih pli
nov bo namenjenih za po
trebe v družbi Knauf, del pli
nov pa bodo proizvajali tudi 
za slovenski trg. Na naše 
vprašanje, kako so se spo
razumeli s prebivalci Trate, 
pa Danilo Lukač odgovarja: 

»O poteku izgradnje bomo 
sproti obveščali krajane. 
Tudi ob kasnejšem delova
nju bomo redno organizirali 
srečanja z javnostjo. Prepri
čan sem, da bo tako kot osta
le družbe z dolgo tradicijo v 
tem okolju tudi Messer Slo
venija prepoznana kot dober 
delodajalec.«  

Messer začenja  
gradnjo na Trati
31. stran

Direktor podjetja Messer Slovenija Danilo Lukač 

Aleš Senožetnik

Kamnik – Na Kariernem dne
vu, ki ga že tretje leto organi
zirajo na Gimnaziji in sred
nji šoli Rudolfa Maistra, se je 
v sredo predstavilo 14 podje
tij in drugih ustanov z lokal
nega področja. Predstavniki 
podjetij so na dobro obiska
nih informacijskih točkah v 
avli šole, dijakom predstavi
li njihovo področje dela in 
možnosti zaposlitve. 

»Cilj dogodka je, da pove
žemo dijake z lokalnimi pod
jetji, da vidijo, kakšno je pov
praševanje na trgu. Na ta na
čin želimo dijake spodbudi
ti, da si čim prej začnejo na
birati izkušnje, že v srednje
šolskih in študentskih letih, 
in da zaposlitve ne iščejo šele 
po dokončanju študija,« je o 
projektu povedal soorganiza
tor Matjaž Jug s kamniškega 
Coworking centra Kikštarter. 

Darinka Vrhovec s kam
niške srednje šole je zado
voljna, da se vsako leto od
zove več podjetij z lokal
nega področja, ki predsta
vljajo širok nabor različnih 
področij delovanja. Tako 
so se predstavili Elektrina/

Interblok, Danfoss Trata, Ti
tan dom, Terme Snovik, Vr
tec Kamnik, Iskra Mehaniz
mi pa tudi Slovenska vojska, 
Študentski servis, Zavod za 
zaposlovanje idr.

Letošnja novost pa predsta
vljajo tudi predstavitve fakul
tet, ki so jih letos prvič vključi
li v okvir Kariernega dne. Di
jaki so lahko na ta način izve
deli o študiju na ekonomski 

in filozofski fakulteti, fakul
tetah za socialno delo, druž
bene vede, gradbeništvo in 
geodezijo, računalništvo in 
informatiko, organizacijske 
vede ter elektrotehniko in de
lovanju Univerze v Novi Go
rici ter Alma Mater Europea 
iz Maribora.

Takšne dogodke pozdrav
ljajo tudi dijaki. Dijak druge
ga letnika Lenart Lorenci se 

je dvotedensko prakso izku
sil že v Kikštarterju, tudi Ka
rierni dan pa se mu zdi zani
miv projekt, ki mladim prib
liža delo podjetij. »S takšni
mi projekti smo zadovolj
ni, saj je to nadgradnja zna
nja, ki ga dobimo na šoli, in 
vidimo, kako se ga da upo
rabiti,« je prepričan mladi 
Kamničan, ki se v prihodnje 
vidi v svetu podjetništva.

Zelo dober odziv podjetij
Na kamniški srednji šoli je v sredo potekal že tretji Karierni dan, ki se ga je udeležilo največ podjetij 
doslej, prvič pa so se dijakom predstavile tudi fakultete.

Tretji Karierni dan je obiskalo tako veliko dijakov kot tudi predstavnikov podjetij in fakultet.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Kot nam je po seji 
povedal župan Jurij Rebolj, 
so svetniki proračun potrdi
li z enim glasom proti. Za
vrnili so tudi edino predla
gano dopolnilo o povečanju 
sredstev za šport, ker je bilo 
vloženo prepozno, pa tudi si
cer so sredstva za društvene 
dejavnosti zaradi investicij 
močno okleščena. 

V proračunu najbolj iz
stopa projekt gradnje ploč
nika, ki naj bi ob regional
ni cesti potekal od občinske 
stavbe do šole. »Če bo priš
lo do investicije, bo vključe
na tudi država, ob urejanju 
ceste in pločnika pa sta pred
videni tudi dve avtobusni 

postajališči, javna razsvetlja
va in vsa ostala infrastruktu
ra, vključno s toplovodom, s 
katerim bi želeli v prihodnje 
povezati vse javne zgradbe v 
občini,« je povedal Rebolj. 
Za omenjeni projekt v prora
čunu namenjajo 80 tisoča
kov, veliki postavki sta tudi 
urejanje občinskega pro
storskega načrta in projekti 
Slovenija  Avstrija in Slove
nija  Italija, za katere so že 
oddali prijave na razpise in 
si od tega obetajo evropska 
sredstva. Jezerski proračun 
za leto 2017 na prihodkovni 
strani sicer znaša 1,1 milijo
na evrov, z okoli tristo tisoča
ki, prenesenimi iz leta 2016, 
pa načrtujejo za 1,4 milijona 
evrov odhodkov.    

Proračun, statut, 
poslovnik
Občinski svet na Jezerskem je potrdil letošnji 
proračun, lotili pa so se tudi sprememb 
občinskega statuta in poslovnika.

Jezersko – Dvaindvajset let že na Jezerskem prirejajo turno-
smučarski rally. Na njem je prvi dve leti še zmagoval Luka 
Karničar, gorski reševalec, ki je kmalu zatem izgubil življenje 
v nesreči ob vaji gorskih reševalcev na Okrešlju. Takrat je umrl 
tudi Rado Markič, prav tako z Jezerskega. Tretji rally so leta 
1998 že organizirali v spomin na umrla športnika in gorska re-
ševalca. Letošnji memorial Luke Karničarja in Rada Markiča je 
že dvajseti po vrsti, in ker je tekmovanje jubilejno, bo potekalo 
dva dni: jutri in v nedeljo, 28. in 29. januarja. Na jutrišnjem 
se bodo pomerili samo gorski reševalci, na nedeljskem, ki 
šteje kot tekmovanje za državno prvenstvo, pa tudi vsi drugi 
tekmovalci. Gorski reševalci bodo startali pri učnem centru 
GRZS Virnikova karavla in šli do Pečovnika in Plešivca, nato 
pa obrnili nazaj na Pečovnik. Proga nedeljskih tekmovalcev pa 
poteka od Komatevre na Pečovnik in Plešivec do Staniča, kraj-
ša proga pa obrača pod Plešivcem. Rezultate bodo za gorske 
reševalce razglasili v Virnikovi karavli, v nedeljo pa na sklepni 
prireditvi ob 14.30 v dvorani Korotan.

V spomin Luke Karničarja in Rada Markiča

Jezersko – Planinsko društvo Jezersko od januarja pa vse do 
konca marca organizira niz predavanj in praktičnih večerov, 
kjer želijo udeležencem približati gore. Beseda ni le o tradi-
cionalni planinski dejavnosti, športu in alpinizmu, pač pa so 
srečanja, ki potekajo ob nedeljskih popoldnevih v medgene-
racijskem centru v Korotanu, namenjena širši tematiki. Tri 
srečanja so že mimo, v naslednjih tednih bodo sledile teme, 
ki se ukvarjajo z nevarnostmi v gorah, opremi in pripravi na 
hribovske ture, o prvi pomoči v gorah, o osnovah orientaci-
je, posebnostih gorske narave, varstvu pred plazovi, turnem 
smučanju, varnem plezanju po feratah, vremenu. 

 

Ob nedeljah planinska šola

Mojstrana – Z ogledi Ledenega kraljestva v Mlačci se danes 
ob 14. uri v Mojstrani začenja tridnevna prireditev Zimski dan. 
Ob 18. uri bo v planinskem muzeju predavanje, od 18. do 21. 
ure pa smuka na smučišču Mojstrana in drsanje pod žaro-
meti. Ob 20.45 si bodo obiskovalci lahko ogledali formacije 
smučarskih učiteljev, sledi Après Ski Party v Baru Pr' Jozlnu. 
Tudi v soboto se bo smučalo, drsalo in zabavalo, organizirani 
so ogledi Ledenega kraljestva, ob 10. uri pa pohod v Peričnik. 
Zvečer bo zabava s skupino Lajf, ob 20. uri pa v kulturnem 
domu na Dovjem še gledališka predstava Dom na Kredarici. V 
nedeljo bo ob 10. uri družinska smučarska z Alenko Dovžan.

Zimski dan v Mojstrani

Marjana Ahačič

Jesenice – Gimnazija Jeseni
ce je prejšnji teden v Gledali
šču Toneta Čufarja pripravi
la tradicionalni, tokrat že če
trti dobrodelni koncert, na 
katerem so zbirali sredstva 
za pomoč vrstnikom iz so
cialno šibkejših družin. Na 
prireditvi so nastopili seda
nji pa tudi nekateri nekdanji 
dijaki, ki so s svojimi glas
benimi, pevskimi in plesni
mi točkami ter recitacijami 
navdušili občinstvo v dvo
rani. Lani so sredstvi, zbra
nimi na ta način, iz šolske
ga sklada 12 dijakom plača
li tabore, šolske ekskurzije, 
športne in kulturne dneve 
in podobno, nekaterim dija
kom pa so pomagali tudi pri 
nakupu učbenikov.

Koncert za pomoč vrstnikom

Na dobrodelnem koncertu z naslovom Sprostite dobroto v sebi je nastopil tudi Pevski zbor 
Gimnazije Jesenice.
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Tek na smučeh v dolini Poden/Bodental
Po zelo toplem poletju in čudovito lepi jeseni so proge za tek na smučeh v Podnu končno pokrite s snežno odejo. Ta narodni park ima 
vsako zimo dovolj snega, poleg tega pa lahko obiskovalci uživajo tudi ob čudovitem pogledu na okoliške gore. Tukajšnje proge so zelo 
priljubljene tako pri izkušenih tekačih kot pri začetnikih. 

Foto: 
Carnica Region Rosental, Peter Just

Župan Ingo Appé in tudi vsi sode-
lavci Občine Borovlje/Ferlach se 
veselijo vašega obiska in vam želijo 
veliko užitkov in veselja.
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V Celovcu TAKOJ zaposlimo:
1 tehničnega sodelavca CAD m/ž  

1 vodjo montaže/delovodjo m/ž  
4 ključavničarje za montažna 
   dela m/ž  
za gradnjo jeklenih, aluminija-
stih in steklenih konstrukcij
2 ključavničarja/sodelavca za
   gradnjo kovinskih 
   konstrukcij m/ž  
z varilnim spričevalom MAG 
in WIG, za gradnjo kovinskih 
konstrukcij in splošna
ključavničarska dela, pogoji so 
večletne delovne izkušnje ter 
dobro znanje nemščine (pisno 
in ustno), starost neomejena

Plača po avstrijski kolektivni po-
godbi. Možno delovno razmerje 
za NEDOLOČEN ČAS. Nudimo 
vam tudi možnost bivanja. Veseli-
mo se vaše vloge v nemščini:

Firma JERGITSCH-GITTER
Metallbau u. Zaunbau 

GmbH
A-9073 Klagenfurt/Celovec

Schulstrasse 1
e-pošta: 

jergitsch-gitter@aon.at

www.goerner-group.com

Pišite nam:

bewerbung@goerner-group.com
Goerner Group 
ga. Josefine Kopeinik / Personalbüro
St. Ruprechter Straße 115
A-9020 Klagenfurt/Celovec

Smo poslovna industrijska družba za proizvodnjo 
embalaže z glavnim sedežem v Celovcu. Naši 
odjemalci so številni mednarodni koncerni iz 
tehnične in živilske industrije. Velik poudarek 
dajemo inovacijam izdelkov in dovršeni trajnosti 
vseh delovnih procesov. 

Še naprej rastemo z novimi idejami. Pospremite 
nas na tej poti! 

Zaposlimo:

Tehničnega sodelavca za 
pripravo za tisk m/ž

Druckvorstufentechniker w/m

Če iščete izziv v poslovni kulturi, kjer veselje, ideje, 
moč in inciativnost veliko pomenijo, potem se 
veselimo vaše vloge. Predpostavljamo tudi, 
da znate nemško. 

Podrobnejše informacije o delovnih nalogah, pogojih 
in plači najdete na naši spletni strani 
www.goerner-group.com/karriere

Pišite nam:

Tudi letos je Občina Borov-
lje/Ferlach vložila veliko 
truda v pripravo čim boljših 
prog za tek na smučeh v Pod-
nu/Bodental.

V preteklih letih nam je uspe-
lo pripraviti tri zelo zanimive 
krožne tekaške steze:
1. lahka tekaška steza „Volks-
bank“ (modra) – za prosti in 
klasični slog, dolžina 4 km 
2. srednje težka tekaška steza 

„McDonald’s“ (rdeča), – za 
prosti in klasični slog, dolžina 
9 km
3. težka tekaška steza „Skin-
fit“ (črna) – za klasični slog, 
dolžina 3 km

Vse tekaške steze so dobro 
označene in redno oskrbova-
ne. Gostom so na voljo tudi 
tečaji teka na smučeh. Opre-
mo za tek si je mogoče tudi 
izposoditi. Po športnih užitkih 

so gostje prisrčno vabljeni na 
kulinarične dobrote v bližnje 
gostilne.

Ker je vzdrževanje tekaških 
prog tudi stroškovno kar 
velik zalogaj, je priskočilo 
na pomoč tudi nekaj pokro-
viteljev. Med najvidnejšimi 
so Volksbank Kärnten Süd 
e.Gen., McDonald’s Jarz 
GmbH in Skinfit Shop Kla-
genfurt/Celovec. Vsi drugi 
pokrovitelji pa pomagajo 
na področju medijskega 
poročanja, grafičnih in tudi 
tiskarskih storitev.

Poleg teka na smučeh je 
Občina Borovlje/Ferlach na 
območju travnika Bodenbau-
erwiese pripravila tudi 2,5 kilo-
metra dolgo pot za nordijsko 
hojo. Prisrčno vabljeni!

Dodatne informacije:
www.ferlach.at

Aleš Senožetnik

Kamnik – Jože Trontelj je 
skozi vsa leta svojega življe-
nja veliko razmišljal o etič-
nih vprašanjih in zavzemal 
trdna stališča glede splava in 
evtanazije, ki so mu jih ne-
kateri očitali kot konserva-
tivna. Glede prvega je v ne-
kem pogovoru za Mladino 
povedal, da ga prepoveduje 
že Hipokratova prisega in ga 
medicina šteje za zlo. Hkra-
ti pa je dodal, da vprašanje 
splava ni preprosto in obsta-
jajo okoliščine, ko ni etično 
sporen, predvsem ob hudi 
okvari plodu, ki ni združlji-
va s preživetjem, in zunaj-
maternični nosečnosti. 

Nasprotoval je evtanaziji, 
vendar zagovarjal opustitev 
ali neuvedbo zdravljenja, ko 
to le podaljšuje trpljenje umi-
rajočega in z njim ni mogo-
če rešiti življenja. »Veliko 
nesporazumov izvira iz zme-
de izrazja. Nekateri govorijo 
o pasivni evtanaziji, izrazu, 
ki bi ga bilo najbolje izgnati 
iz razprav. Navadno to pome-
ni opustitev zdravljenja, ki 
lahko še vzdržuje ali podalj-
šuje življenje. Če s tako tera-
pijo ni mogoče doseči izbolj-
šanja zdravja niti rešiti življe-
nja, njena opustitev ali ukini-
tev etično ni sporna, ampak 
edino pravilna. Ko bolniku, 

ki je po izkušnjah izgubljen, 
nehajo podaljševati življenje 
in predsmrtne muke in se 
osredotočijo na lajšanje bole-
čin in drugega trpljenja, go-
vorimo o prekinitvi ali ne-
uvedbi brezupnega zdravlje-
nja. Aktivnemu zdravljenju 
pa se lahko odpove tudi bol-
nik sam, če se zaveda pome-
na sovje odločitve in je spo-
soben odločati o sebi. Pravi-
ca prepovedati zdravniške 
posege v svoje telo, je sveta 
pravica,« je Jože Trontelj na 
spominskem večeru v dvora-
ni frančiškanskega samosta-
na v Kamniku spregovoril z 
glasom Toneta Ftičarja, ki je 
prebiral njegove misli in za-
pise.

Nekatere etične dileme ter 
strokovno plat Trontljevega 
zanimanja in dela je predsta-
vil njegov tesni sodelavec 
Tone Žakelj, član komisije za 
medicinsko etiko, medtem 
ko je njegova soproga Tatja-
na Trontelj svojega pokojne-
ga moža orisala z druge pla-
ti – kot zvestega življenjske-
ga spremljevalca, sodelav-
ca, družinskega človeka. Bil 
je velik ljubitelj glasbe, pred-
vsem klasične. Prav tako kot 
do ljudi pa je tudi do živali go-
jil posebno empatijo.

»Zdravniki se bolj kot ve-
čina drugih zavedamo, kako 
dragoceni so za človeško 

družbo bolni, invalidni in 
umirajoči. Ob njih se zave-
damo potrebe po solidarno-
sti, medsebojni pomoči, ki jo 
bomo nekoč morda potrebo-
vali tudi sami. Gre za kohe-
zivnost človeške družbe, ki 
temelji ne samo na človeko-
vih pravicah, ampak tudi na 
medsebojni naklonjenosti in 
dobrohotnosti. V malo bolj 
staromodnem jeziku bi lah-
ko govorili o ljubezni do bliž-
njega in dobrih delih. Zadnji 

dnevi življenja so lahko čas 
duhovnega življenja. S tem 
lahko umirajoči naredijo na 
ljudi okoli sebe izjemno mo-
čan vtis. Človek, ki je šel sko-
zi izkušnjo pomoči umira-
jočemu, ni več isti, kot je bil 
prej. Do bolnih in umirajo-
čih imamo še poseben dolg, 
to je skrb za ohranitev njiho-
vega osebnega dostojanstva 
in samospoštovanja,« so od-
zvanjale besede Jožeta Tron-
tlja, ki se je ukvarjal z vsemi 

obdobji človeškega življenja, 
predvsem pa z veliko tanko-
čutnostjo in pronicljivostjo 
razmišljal o težkih etičnih di-
lemah, s katerimi se srečuje-
mo v sodobni, tehnološko na-
predni družbi. 

Napredku navkljub ali 
prav zaradi njega pa je bil 
prepričan, da mora v sodob-
ni sekularni družbi etika op-
raviti tisti del, ki ga je ne-
koč zavzemala vera. Zavze-
mal se je za uvedbo etike v 

šolstvo, od vrtca pa vse do po-
diplomskega študija. Pred-
vsem pa je stremel k ohranit-
vi človekovega dostojanstva, 
tudi v najtežjih trenutkih. 
»Do bolnih in umirajočih 
imamo še poseben dolg, to 
je skrb za ohranitev njihove-
ga osebnega dostojanstva in 
samospoštovanja. Kar stori-
mo dobrega za stare, bolne 
in umirajoče, se bo v raznih 
oblikah obilno povrnilo tudi 
mladim in zdravim.«

Jože Trontelj v iskanju etike v medicini
Jože Trontelj je bil priznan slovenski nevrolog, v zadnjem obdobju svojega življenja tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.  
Kot bioetik in predsednik državne komisije za medicinsko etiko je pomembno oblikoval etična stališča v slovenski medicini. Društvo sv. Jakoba  
mu je v rodnem Kamniku nedavno posvetilo spominski večer.

Tatjana Trontelj, Tone Žakelj, voditeljica večera Ivanka Učakar in Tone Ftičar
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Bled – Festival AS, organiza-
torji Kulturno društvo Sekvo-
ja iz Ljubljane so ga poime-
novali po očetu saksofona 
Adolphu Saxu, bo na Bledu 
letos potekal že tretje leto za-
pored. »Ko smo na začetku 
iskali primerno lokacijo za fe-
stival, smo že  imeli v mislih 
tudi njegovo širitev na med-
narodno sceno. Zato je bil pri 
izbiri kraja pomemben tudi 
element prepoznavnosti lo-
kacije v očeh udeležencev. 
Ker je Bled slovenski turistič-
ni in naravni biser, ki slovi po 
celem svetu, izbira zagoto-
vo ni bila težka, poleg tega pa 
ima Bled s svojim poletnim 
festivalom in Okarino lepo 
poletno ponudbo, ki jo naš fe-
stival samo še bogati, in to v 
drugem, manj aktivnem delu 
leta,« izbor Bleda za gostitelja 
Festivala AS pojasnjuje nje-
gov vodja Lev Pupis, seveda 
tudi sam odličen saksofonist.

Letos na Bledu pričaku-
jejo več kot 150 aktivnih 

saksofonistk in saksofo-
nistov ter njihovih staršev. 
Med nastopajočimi saksofo-
nisti in slušatelji seminarjev 
so tu še trije saksofonski or-
kestri  iz Avstrije ter eden z 
Madžarskega, osrednji gost 
festivala Philippe Geiss pa 
prihaja iz Francije. Kot na-
daljuje Pupis, ima organiza-
cijski odbor festivala, v kate-
rem so še Jovana Joka, We-
ronika Partyka, Irena Šmid, 
Matjaž Škoberne in Gašper 
Primožič, vizijo, da bi Fe-
stival AS postal vodilni to-
vrstni dogodek v regiji Al-
pe-Donava-Jadran. »Enkrat 
letno naj bi se srečevali na 
Bledu. S pomočjo umetno-
sti in izobraževanja želimo 
izmenjevati znanje in izku-
šnje ter z glasbo prispevati 
tudi k razvoju slovenskega 
turizma.«

Letos bo na sporedu kar 
sedem koncertov, na ka-
terih bomo slišali razno-
vrstno glasbo za vse oku-
se, zadoščeno bo tako dže-
zovski, klasični pa tudi bolj 

zabavni glasbi. Danes zvečer 
ob 19.30 bodo festival sveča-
no odprli s koncertom Pihal-
nega orkestra Logatec s soli-
sti saksofonisti, organizator-
ji pa so naklonjeni tudi mla-
dim glasbenikom v lokal-
nem okolju, zato bo v prvem 
delu koncerta nastopil tudi 
Pihalni orkester GŠ Rado-
vljica. V restavraciji Panora-
ma bo sledil Tango večer z 
LadieSaxophone kvartetom 
in tango skupino.

V soboto bodo čez dan po-
tekale delavnice in mojstr-
ski tečaji za učence, dijake 
in študente, ki jih bodo vo-
dili priznani domači in tuji 
predavatelji – Philippe Ge-
iss, Gerald Preinfalk, Le-
vente Puskas, Jan Gričar in 
Nina Rogina. Ta dan bos-
ta tudi dva koncerta, in si-
cer matinejski ob 12. uri, 
ko se bosta predstavila dva 
mladinska saksofonska or-
kestra iz Avstrije, zvečer pa 
se bo predstavil saksofonski 
ansambel graške univerze, 
ki ga vodi profesor Gerald 

Preinfalk. Na koncertu bo 
nastopil tudi osrednji gost 
tokratnega festivala Phi-
lippe Geiss iz Francije. Sle-
dil bo Džez sešn z glavnima 
zvezdama – obema profe-
sorjema.

Nedelja bo že tradicional-
no namenjena nastopom 
slovenskih glasbenikov. Na 
matinejskem koncertu bodo 
mladi solisti izvajali dela slo-
venskih skladateljev. Dru-
štvo slovenskih skladateljev 
letos na festivalu sodeluje 
kot partner. Čez dan bo po-
tekal tudi seminar za učitelje 
z zanimivimi predavanji s 
področja pedagogike in zlas-
ti temami, prilagojenimi za 
učitelje saksofona. Festival 

se bo tradicionalno zaklju-
čil s koncertom saksofon-
skega orkestra mladih slo-
venskih glasbenikov SOSju-
nior, v katerem letos aktivno 
sodeluje 36 članov s 15 glas-
benih šol iz vse Slovenije. 
Koncert bo dirigiral maestro 
Miro Saje, solist pa bo mladi 
slovenski virtuoz Jan Gričar. 

Festival je v veliki meri 
naklonjen mladim. »V goste 
pripeljemo vrhunske sakso-
foniste, ki jim lahko v živo 
prisluhnejo na koncertih, 
mladi se lahko prijavijo tudi 
na glasbene seminarje, ki jih 
ti umetniki in pedagogi tudi 
vodijo. Seveda mladim daje-
mo tudi možnost nastopa-
nja in izražanja na katerem 

izmed naših koncertov. Le-
tos smo prvič razpisali av-
dicijo za mlade soliste, ki 
bodo v spremljavi orkestra 
nastopili na uvodnem kon-
certu danes zvečer,« dodaja 
Lev Pupis, ki posebej ome-
nja še nedeljski mladinski 
koncert Made in Slovenia, 
na katerem se bodo predsta-
vili učenci glasbenih šol, di-
jaki Konservatorija za glas-
bo in balet Ljubljana ter štu-
dentje Akademije za glas-
bo v Ljubljani. Na tem kon-
certu bodo izvajali izključ-
no dela slovenskih skladate-
ljev, s čimer bodo tudi na Fe-
stivalu AS obeležili 70-letni-
co Društva slovenskih skla-
dateljev.

Saksofonisti na Bledu
V Festivalni dvorani na Bledu bo od danes do nedelje potekal Festival AS, 
ki bo v goste privabil številne tako izkušene mojstre kot obetavne učence 
saksofona iz Slovenije in tujine, kar se še kako dobro sliši tudi za obiskovalce, 
ki jih navdušuje zvok tega čudovitega instrumenta.

Vodja Festivala AS Lev Pupis med dirigiranjem orkestru mladih saksofonistov 
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Ljubljana – Že po tradiciji 
vselej v začetku koledarske-
ga leta podelijo priznanja 
Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti. Na prireditvi 
sta zbrane nagovorila mini-
ster za kulturo Tone Peršak 
in direktor JSKD Marko Re-
pnik. »Zahvalil bi se vsem 
nagrajencem, ki so s svojim 
delovanjem na najrazličnej-
ših področjih ljubiteljske 
kulture svetel zgled vsem, 
ki jim kultura pestri vsak-
dan. Pomembno je, da se 
zavedamo, kako trdno druž-
beno vezivo je ljubiteljska 
kultura in kako krepi odno-
se med ljudmi, zato so pre-
dani posamezniki, med ka-
tere sodijo tudi naši nagra-
jenci, za družbo še kako po-
membni,« je poudaril Mar-
ko Repnik.

O nagrajencih je odloča-
la komisija, ki jo je izbral 
nadzorni svet sklada in so jo 
sestavljali Ervin Hartman, 
Branka Bezeljak, Igor Šva-
ra, dr. Janko Malle in pred-
sednik Jože Osterman, ki je 
v poročilu zapisal, da je bilo 

njihovo delo vse prej kot lah-
ko, a so slednjič odločili, da 
bo letošnja prejemnica zlate 
plakete JSKD za življenjsko 
delo zborovodkinja in peda-
goginja Majda Hauptman. 
Srebrne plakete so prejeli 
Marcel Štefančič, Ivo Kralj, 
Ciril Murnik in Emil Aber-
šek. Zlati znak JSKD pa sta 

prejela Andrej Makor in le-
tos tudi edina nagrajena Go-
renjka pesnica Agata Trojar 
za pomemben prispevek k 
širjenju literarne umetnosti 
in bralne kulture ter razvo-
ju novih vsebin in oblik de-
lovanja. 

Trojarjeva je že kot naj-
stnica začela objavljati svoje 

pesmi v literarnem glasilu 
Sejalec, takrat še pod psev-
donimom Jagoda. Leta 1985 
je izdala prvo samostojno 
zbirko Jagode, sledile so še 
tri: Jagode 2, Vonj nasme-
ha in Nekaj grižljajev lune. 
Njen pesniški glas so po-
magali ostriti Neža Mau-
rer, Miha Mohor, Lojze Ko-
vačič in Aleš Šteger. Kasne-
je je bila tudi sama (so)men-
torica in vodja različnih lite-
rarnih skupin. Od leta 1989 
vodi Literarno skupino Kul-
turnega društva Sava Kranj, 
od ustanovitve pred šesti-
mi leti je tudi predsednica 
Kulturnega društva Sejalec 
umetnosti z Zgornje Senice 

pri Medvodah, pri Združe-
nju umetnikov Škofja Loka 
pa spodbuja razvoj likovne 
in literarne dejavnosti ter 
skrbi za povezovanje dru-
štev na državni in mednaro-
dni ravni.

Agata Trojar je bila tudi 
idejna vodja in koordinator-
ka več mednarodnih kultur-
nih projektov Evropske uni-
je, v katerih so se združe-
vale kulturne institucije ter 
ustvarjalci različnih ume-
tniških zvrsti iz vsaj osmih 
držav. Rezultat so bile med-
narodne izmenjave, ki so so-
delujočim omogočile spo-
znavanje delovanja soro-
dnih organizacij v tujini in 
hkrati širile razpoznavnost 
naših ustvarjalcev.

Svojo povezovalno vlogo 
je prenesla tudi na osebnej-
šo raven. S svojimi izbrani-
mi pesmimi v zadnji zbir-
ki Nekaj grižljajev lune 
(2015, ponatis 2016) je na-
mreč privabila kar petdeset 
likovnih, glasbenih in film-
skih umetnikov ter rokodel-
cev iz Slovenije in Nemčije, 
da so se nanje odzvali s svo-
jimi slikami, fotografijami, 
kratkimi filmi, glasbo. Po 
izidu knjige je skupaj s so-
delavci začela pripravljati 
večzvrstne (literarno-glas-
beno-filmsko-likovne) ve-
čere, napol improvizacijske 
dogodke, ki so se začeli pred 
letom in pol v Škofji Loki in 
nadaljevali s turnejo po Slo-
veniji.

Zlati znak za Agato Trojar
Na osrednji prireditvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti so v dvorani Palacij na Ljubljanskem gradu v sredo podelili 
priznanja za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske 
kulture. Med nagrajenci tudi pesnica Agata Trojar.

Zlati znak je Agati Trojar podelil direktor JSKD Marko Repnik. / Foto: Janko Eržen

Lom – Jutri, v soboto, 28. ja-
nuarja, ob 19. uri bo v Domu 
krajanov v Lomu pod Stor-
žičem uprizoritev avtorske 
modre komedije Čakalnica v 
produkciji KD Figura Kranj. 
Vstop bo prost.

Čakalnica v Lomu

Kranj – V okviru Regijskega 
literarnega srečanja (OI JSKD 
Kranj), bo v torek, 31. januar-
ja, ob 18. uri v Stolpu Škrlovec 
pogovor z Boštjanom Goren-
cem - Pižamo, komikom, pre-
vajalcem in avtorjem knjige 
leta z naslovom sLOLvenski 
klasiki1. Domov v goste pri-
haja mož, ki daje slovenskim 
klasikom smeh, da bi izzval 
greh! No, malo že … in tu se 
zabava šele začne, vabi izpra-
ševalka Carmen L. Oven.

Literarno srečanje z 
Boštjanom Gorencem

Kranj – V sredo, 1. februar-
ja, ob 17. uri bo v dvorani 
Mestne knjižnice Kranj pre-
davanje mag. Mateje Prosen 
na temo verstev. Način življe-
nja in verovanja naših pred-
nikov v paleolitskem obdobju 
še danes buri domišljijo. Kdo 
so bili naši predniki, kako so 
živeli, kako so si predstavljali 
delovanje sveta in v kaj so ve-
rovali? Sprehodila se bo tudi 
po spomenikih monumental-
ne arhitekture. 

Potovanja po zgodovini 
verstev
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Dragočajna – »Ni vse v rezul
tatih, ni vse v zmagah, meda
ljah, globusih ... Ni vse v de
narju. To je pač samo nagra
da za trdo delo, za vsa priza
devanja, odrekanja, vse, kar 
si na svoji poti naredil prav 
in narobe. V bistvu gre za 
trenutke, ki jih doživljamo, 
skozi katere zorimo in raste
mo, ter za izkušnjo, ki smo 
jo uspeli izkusiti za vse naše 
bodoče generacije,« v vabi
lu na poslovilno tekmo pra
vi Rok Flander in dodaja, da 
se je skozi leta veliko naučil, 
srečal ogromno zanimivih 

ljudi, prepotoval velik del 
sveta, se naučil tujih jezikov 
in si ustvaril družino. 

»Sploh pa sem užival v 
tem, kar sem počel, tako na 
snegu kot na vodi in povsod 
vmes,« pravi Rok, ki bo juni
ja dopolnil 38 let.

»Imel sem takšno življe
nje, ki bi ga z veseljem pono
vil. Sploh te občutke na sne
gu, ko si v življenjski formi, 
ko je to dovolj, da si ob tem 
najboljši na svetu, je res ne
kaj fenomenalnega, nekaj 
najboljšega, kar sem v živ
ljenju izkusil. Je pa ško
da, da sem bil v tistih tre
nutkih premalo izkušen in tega nisem znal dovolj ceni

ti. Če bi to stanje dosegel da
nes, sem prepričan, da bi vle
kel precej dlje, kot sem tak
rat,« tudi razmišlja Rok in 
dodaja, »ničesar ne obžalu
jem, ne življenju ne v športu. 
Od dvanajstega leta, ko sem 
prvič stopil na desko, sem ži
vel sanjsko, a pri 37 letih, po 
osemnajstih letih, odkar sem 
prestopil med profesionalce, 
je prišel čas mojega slovesa 

od tekmovalnega deskanja. 
Ta korak dojemam kot nekaj 
lepega. V užitek mi bo reči 
zbogom tekmovalni deski, v 
užitek mi bo še zadnjič zavi
jugati med količki, kot mi je v 
užitek vse drugo v življenju. 
Saj sem naredil vse, kar mi je 
bilo storiti, osvojil sem vse, 
kar se mi je ponudilo. Res, da 
nimam olimpijske kolajne, a 
je že tako moralo biti. S tem 
bom moral in znal živeti.«

Slovo na domači tekmi
Eden naših najuspešnejših deskarjev Rok Flander iz Dragočajne se je odločil, da bo na jutrišnji tekmi 
svetovnega pokala na Rogli zadnjič zavijugal med količki in se poslovil od tekmovalnega športa.

Rok Flander je kar trikrat nastopil na olimpijskih igrah, jutri pa 
se bo na Rogli poslovil od tekmovalne kariere. / Foto: Gorazd Kavčič

Rok Flander je sodeloval na kar 142 tekmah 
svetovnega pokala in štirikrat zmagal. Trinajstkrat 
je nastopil na svetovnih prvenstvih, udeležil se je 
zimskih olimpijskih iger 2006 v Torinu, zimskih 
olimpijskih iger 2010 v Vancouvru ter zimskih 
olimpijskih iger 2014 v Sočiju. Leta 2007 je zbirko 
uspehov dopolnil z naslovom svetovnega prvaka v 
paralelnem veleslalomu.

Vilma Stanovnik

Dolenja vas – Ta teden je Ame
riška športna akademija za 
športnika leta 2016 proglasila 
plavalca Michaela Phelpsa in 
za športnico leta 2016 gimna
stičarko Simone Biles. Phelps 
je na olimpijskih igrah v Riu 
osvojil šest medalj, od tega pet 
zlatih, skupaj pa ima v svoji vi
trini neverjetnih 28 medalj z 
olimpijskih iger, kar 23 je zla
tih. Njegova rojakinja Bileso
va je v Riu lansko poletje osvo
jila štiri zlate in eno bronasto 
medaljo.

Akademija, neodvisna akre
ditirana športna univerza s 
programi za izobraževanje, 
raziskave in storitve, nagra
do vsako leto podeli tistemu, 
ki je pomembno prispeval 
k športu, tokrat pa se je med 

svetovno znanimi imeni zna
šel tudi Peter Prevc, ki je bil na 
akademiji izbran za športnika 
marca 2016. 

Drugo mesto med špor
tniki je pripadlo jamajške
mu sprinterju Usainu Boltu, 

na sijajnem tretjem pa se je 
že znašel naš skakalni as, ki 
je bil po razglasitvi rezultatov 
seveda zelo polaskan. »Rad bi 
se zahvalil vsem, ki so glaso
vali zame! Ta novica je nova 
čast zame in za moje delo, 

potrditev, da sem delal prav 
in dobro. Biti v družbi takšnih 
imen tako visoko je kar težko 
predstavljivo, če sem iskren, 
kar nepredstavljivo, saj gre res 
za same vrhunske ase svetov
nega športa. Hkrati pa je ta na
ziv tudi obveza za naprej, da 
delam še bolj trdo in zavzeto, 
kar nisem dolžen le sebi, am
pak tudi vam, dragi navijači,« 
je povedal Peter Prevc.

Peter je med drugim pre
hitel športne zvezde, kot so 
košarkarja Stephen Curry in 
LeBron James, golfist Rory 
Mcllroy, teniški igralec Andy 
Murray in nogometaš Cristi
ano Ronaldo.

V ženski konkurenci je dru
go mesto osvojila madžar
ska plavalka Katinka Hoss
zu, tretje pa ameriška teniška 
igralka Serena Williams. 

Prevc boljši kot Ronaldo
Po izboru Ameriške športne akademije je Peter Prevc med najboljšimi športniki sveta osvojil tretje 
mesto in tako prehitel nekatere zvezdnike, kot so košarkar LeBron James, teniški igralec Andy Murray  
in nogometaš Cristiano Ronaldo.

Peter Prevc, ki je v lanski sezoni v svetu smučarskih skokov 
osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, je dobil novo priznanje.

Jože Marinček

Kranj, Jesenice – Hokejisti 
HDD SIJ Acroni Jesenice so 
v sredo odigrali prvo tekmo 
v drugem delu Alpske hokej
ske lige. Na domačem ledu so 
gostili hokejiste avstrijskega 

EC Alge Elastic Lustenau, ki 
so jih premagali z 2 : 4 (1 : 1, 1 
: 2, 0 : 1). Za Jeseničane sta za
dela Eric Pance, ki je zadel v 
14. minuti za vodstvo 1 : 0, in 
Sašo Rajsar, ki je v 39. minu
ti zadel za izenačenje na 2 : 2. 
Tokrat domačim hokejistom 

ni uspelo izkoristiti številčne 
premoči na ledu, poleg tega 
pa je bil razpoložen tudi go
stujoči vratar, saj je zbral kar 
44 obramb. Naslednjo tek
mo bodo hokejisti HK SIJ 
Acroni Jesenice odigrali jut
ri, v soboto, ko bodo gostovali 

v avstrijskem Feldkirchu. V 
razširjenem članskem držav
nem prvenstvu pa bodo tek
mo dvajsetega kroga v soboto 
v Zagrebu odigrali hokejisti 
vodilnega moštva na lestvici, 
HK Triglav. Hokejisti HKMK 
Bled so prosti.

Jeseničani drugi del začeli s porazom

Vilma Stanovnik

Kranj – Na državnem prven
stvu mladih v bowlingu, ki 
je minuli konec tedna pote
kalo v Ljubljani, so Bowling 
klub Kranj zastopali Matej 
Demšar v kategoriji do 21 
let in Aleks Slipac ter Dimi 
Qendrim Krasniqi v katego
riji do 15 let. 

Dimi je ponovil uspeh 
izpred dveh let, postal je mla
dinski podprvak do 15 let, po
tem ko je v finalu izgubil pro
ti Jakobu Del Pieru iz Epica. 
Aleks je v krstnem nasto
pu na državnem prvenstvu 

zasedel peto mesto, pičle tri 
keglje mu je zmanjkalo do 
polfinala. Dimi je bil v kvali
fikacijah tudi najboljši igra
lec do 10 let.

Matej Demšar je nastopil 
v konkurenci do 21 let, kjer 
je po težkem boju zasedel 
šesto mesto. Boljši od njega 
so bili igralci reprezentanti, 
zato je Matejevo šesto mes
to prav tako odličen uspeh.

»Z igro mladih sem zelo 
zadovoljen, saj vsako leto 
napredujejo in to dokazuje
jo tudi na tekmovanjih,« je 
po prvenstvu povedal men
tor Gorazd Kavčič.

Dimi državni podprvak

Dimi Qendrim Krasniqi je v kategoriji do 15 let osvojil 
naslov državnega podprvaka. / Foto: Gorazd Kavčič 

Kranj – V soboto se je s tekmami 1. kroga začelo člansko 
državno prvenstvo nove tekmovalne sezone. Obe tekmi sta 
bili odigrani v bazenu Kodeljevo v Ljubljani. V prvi tekmi je 
branilec naslova VK Ljubljana Slovan s 25 : 5 premagal mari-
borski Branik, v drugi tekmi pa so vaterpolisti VD Kamnik z 12 
: 7 premagali vaterpoliste VK Koper 1958. Kranjski AVK Triglav 
je bil v 1. krogu prost. V drugem krogu se bosta pomerila AVK 
Triglav in VK Koper 1958 (jutri, sobota ob 18. uri). Tekma, ki bi 
se morala odigrati v Mariboru med domačim AVK Branikom 
in VD Kamnikom je prestavljena na sredo, 1.februarja. Bo pa 
kranjski pokriti olimpijski bazen pred igranjem tekme članske-
ga državnega prvenstva že napolnjen z vaterpolisti, saj bo v 
njem potekala liga Alpe Adria. Začelo se bo ob 12.25, ko bodo 
kot prvi v vodo skočili vaterpolisti ŠD Kranj 75 in se pomerili 
s Staro Savo. Sledila bo tekma Nedeljom u 9 – VD Mrož, nato 
še tekma Stara Sava – NBC in VD Mrož – ŠD Kranj 75, turnir 
pa se bo končal s tekmo NBC – Nedeljom u 9. 

Vaterpolisti začeli z državnim prvenstvom

Krvavec – Z današnjim uradnim odprtjem na Plaži Krvavec se 
bo začelo tridnevno tekmovanje svetovnega pokala v telemark 
smučanju na Krvavcu. Ob tem se bodo predstavile vse repre-
zentance, tudi naša. Jutri in v nedeljo se bodo tekmovalci in 
tekmovalke pomerili v paralelnem sprintu, v ponedeljek pa v 
sprintu. Vse dneve se spored začenja ob 10. uri. 

Telemark smučarji na Krvavcu

Kranjčan Jure Aleš se je na zadnjih tekmah svetovnega 
pokala uvrščal med najboljšo deseterico. / Foto: Gorazd Kavčič 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Medtem ko je večina 
kmetovalcev kmalu po božič-
no-novoletnih praznikih za-
čela načrtovati, koliko seme-
na, gnojil in drugega repro-
dukcijskega materiala bodo 
potrebovali za letošnjo (je-
sensko) setev, predvsem pri-
delovalci ozimnih žit z zani-
manjem spremljajo razvoj 
posevkov, ki so jih posejali 
jeseni. Kot pravi Marija Ka-
lan, specialistka za rastlin-
sko pridelavo v Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj, 
je zdaj še težko oceniti, kako 
bo letošnja zima z dalj časa 
trajajočim mrazom vplivala 
na ozimine. Ozimna pšeni-
ca in tritikala namreč veči-
noma dobro prenašata niz-
ke temperature, če rastline 
do zime oziroma do mraza 
razvijejo vsaj dva ali tri pra-
ve liste. Ozimni ječmen zač-
ne z razraščanjem že jeseni 
in naj bi do zimskega mraza 
razvil vsaj dva ali tri stranske 
poganjke. 

Problemi tam, kjer voda 
ni odtekla

»Ocenjujem, da so vsa 
žita, ki so bila posejana med 
15. in 20. oktobrom, dosegla 
optimalno stopnjo razvoja, 

zato pri teh žitih za zdaj ne 
pričakujem problemov s 
prezimitvijo. Dež in sneg, 
ki sta padla 13. januarja, sta 
imela na ozimine blagodej-
ni vpliv, saj so se suha tla ok-
rog korenin le navlažila. Na 
delih njiv, kjer voda zaradi 
sestave tal ali iz drugih ra-
zlogov (zbitost, povoženost) 
ni odtekla, je na posevkih 
žit zmrznila. Na teh mes-
tih se lahko zgodi, da bodo 
posevki slabši; lahko pa tudi 
propadejo. Upam, da le ne 
bo prehudo, saj so bila žita 

pred padavinami že v zim-
skem mirovanju; verjetno 
pa bomo spomladi lahko 
opazovali razlike med sorta-
mi glede na to, kako so pre-
zimile. Takoj ko bo nastopi-
la odjuga in se bo zemlja od-
tajala, se bo že po nekaj dne-
vih videlo, ali bodo žita za-
čela rasti,« pravi Marija Ka-
lan in dodaja: »Ko bodo na-
povedi vremena ugodne in 
se bo zemlja vse bolj ogre-
vala, bo treba pohiteti s pr-
vim dognojevanjem žit, še 
posebej tistih, ki so se jeseni 

slabo razrasla. Če se bo iz-
kazalo, da žita ne bodo pre-
zimila, se bo takoj, ko bodo 
tla dovolj suha, treba odloči-
ti za setev jarih žit. S setvi-
jo trav in detelj ne bo treba 
hiteti, saj ta semena potre-
bujejo za kalitev toplejša tla 
kot jara žita ali krmni grah.« 
Kar zadeva škodljivce, bosta 
mraz in zima brez snega po 
mnenju Kalanove vsaj malo 
zmanjšala »stalež« miši, ki 
jih je bilo jeseni veliko opa-
ziti zlasti na travnikih, med-
tem ko ne bosta vplivala na 
koruznega hrošča, strune in 
preostale talne škodljivce. 
»Hladna tla bodo vplivala na 
kasnejši razvoj rastlin, to pa 
verjetno tudi na kasnejši po-
jav škodljivcev.«  

Na sadnem drevju ne 
opažajo znakov pozebe

In kako je v sadjarstvu? 
Tatjana Zupan, vodja zadru-
žnega sadovnjaka Resje, je 
povedala, da v fazi mirova-
nja vegetacije dalj časa tra-
jajoče nizke temperature ne 
vplivajo negativno na sadno 
drevje, tudi na mlada dre-
vesca ne. Posledice more-
bitne pozebe bi se pokazale 
šele po otoplitvi, za zdaj ne 
opažajo znakov pozebe, pri 
jablanah pa je nekoliko bolj 
občutljiva sorta jonagold. V 
nasadu tudi že ves januar ob-
rezujejo sadno drevje, ljubi-
teljskim sadjarjem pa svetu-
jejo, da s tem delom začne-
jo po otoplitvi. Za nekaj pa 
bo zmrzal vendarle koristila 
tudi sadjarjem. »V zadnjih 
letih, ko so bile mile zime, 
so se miši in voluharji zelo 
razmnožili in so povzroča-
li že veliko škodo v nasadu. 
Upam, da bo v letošnji zimi, 
ko so tla bolj globoko zmr-
znila, narava naredila selek-
cijo in vzpostavila že poru-
šeno naravno ravnotežje,« 
je dejala Tatjana Zupan.

Posledice bo razkrila otoplitev
V kmetijsko-svetovalni službi tudi ob dalj časa trajajočem mrazu in zimi brez snežne odeje ne 
pričakujejo problemov s prezimitvijo žit, ki so bila jeseni pravočasno posejana in so se do zime 
oziroma do mraza že optimalno razvila. Na delih njiv, kjer voda ni odtekla, je možno, da so žita 
zmrznila, dejanske posledice pa bo razkrila otoplitev.  

Marija Kalan Tatjana Zupan

Kako so prezimila žita, bo dejansko pokazala šele (spomladanska) otoplitev.

Marija Kalan ugotavlja, da v letošnji zimi mraz traja 
že vse od konca novembra, padavin v zadnjih dveh 
mesecih skoraj ni bilo, tla so zmrznjena približno 
petindvajset centimetrov globoko, morda v senčnih 
legah tudi globlje.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne decembra lani za mleko, 
dostavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plača-
le v povprečju 26,84 evra za 
sto kilogramov, kar je bilo za 
62 centov ali za 2,36 odstot-
ka več kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

4,26 odstotka maščobe in 
3,48 odstotka beljakovin, je 
bila povprečna dejanska od-
kupna cena 30,01 evra in je 
bila za 82 centov ali za 2,81 
odstotka višja kot novem-
bra. Odkupovalci so za mle-
ko s 3,7 odstotka maščobe in 
3,15 odstotka beljakovin pla-
čali povprečno 24,15 evra za 
sto kilogramov, cena, izraču-
nana glede na vsebnost ma-
ščob in beljakovin v mleku, 
pa je znašala 28,18 evra. 

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka ma-
ščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na de-
jansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

 Mesec Cena mlekarn  Cena odkupovalcev
  *standardna  *dejanska   *standardna  *dejanska
December 2012  31,00  32,56  26,56  30,71
December 2013  36,23  38,36  31,06  36,12
December 2014  32,64  34,09  27,77  31,72
December 2015  28,88  30,70  24,86 28,33
Julij 2016  23,72  25,62  21,67  23,34
Avgust 2016  24,28  26,10  22,20  24,15
September 2016  24,62  26,71  21,95  24,76
Oktober 2016  25,32  27,85  23,02  26,09
November 2016  26,22  29,19  23,87  27,35
December 2016  26,84  30,01  24,15  28,18

Radovljica – Radovljiška izpostava Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Kranj bo naslednji teden pripravila dve predavanji o 
novem izračunu katastrskega dohodka (KD) in o njegovem 
vplivu na dohodnino. Prvo predavanje bo v torek, 31. januarja, 
ob 9.30 v Gorjanskem domu v Zgornjih Gorjah, drugo pa v 
petek, 3. februarja, ob 9.30 v Kulturnem domu Joža Ažmana 
v Bohinjski Bistrici. Po novem zakonu o ugotavljanju kata-
strskega dohodka, ki z letošnjim letom prinaša nov izračun 
KD-ja, se pri izračunu poleg kmetijskih in gozdnih zemljišč 
upošteva tudi izračun KD od posebnih kultur (zelenjadnice, 
zelišča, beluši, jagode na njivah ...) in dohodki od izdelkov 
prve stopnje predelave lastnih kmetijskih pridelkov in gozdnih 
proizvodov v malem obsegu (do 3500 evrov letnega prometa).    

Nov izračun katastrskega dohodka

Češnjica – Društvo podeželskih žena Selške doline bo v so-
delovanju s kmetijsko svetovalno službo pripravilo v torek, 
31. januarja, z začetkom ob 16. uri v prostorih Loške zadru-
ge na Češnjici predavanje z naslovom Urinska inkontinenca 
(nehoteno uhajanje urina) je obvladljiva. Predavala bo Darija 
Šćepanović, predsednica Združenja fizioterapevtov Slovenija, 
zaposlena na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana.

Urinska inkontinenca je obvladljiva

Rateče – Na marsikateri kmetiji v zimskem času razmišljajo 
tudi o tem, kako bi še povečali dohodek. Ena od možnosti 
za to je pridelovanje zelišč, ugotavljajo v jeseniškii izpostavi 
oddelka za kmetijsko svetovanje, kjer na to temo, še zlasti 
o novo odkritih zeliščih, pripravljajo predavanje. Predavanje 
bo v petek, 3. februarja, ob 9.30 v domu krajevne skupnosti 
v Ratečah. Predavala bo kmetijska svetovalka Tatjana Grilc.

Predavanje o novo odkritih zeliščih

Škofja Loka – V ponedeljek, 30. januarja, z začetkom ob 9. uri 
bo v gasilskem domu na Trati pri Škofji Loki predavanje z nas-
lovom Kako pridelovati koruzo ob pojavu koruznega hrošča. 
Predavala bo Marija Kalan, specialistka za rastlinsko pridelavo 
v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, ki bo predstavila zna-
čilnosti hrošča, priporočila za njegovo obvladovanje, možne 
načine zatiranja in nekaj primerov kolobarja, s katerim bi lahko 
zagotovili dovolj voluminozne krme za govedo. Kot ugotavljajo 
v kmetijski svetovalni službi, se je koruzni hrošč na Gorenj-
skem že udomačil in bo v prihodnje vplival na obseg pridelave.

Pridelovanje koruze ob pojavu koruznega hrošča

Cveto Zaplotnik

Kranj – Predstavniki kmetij-
skih nevladnih organizacij – 
kmetijsko-gozdarske zbor-
nice, sindikata kmetov, zve-
ze lastnikov gozdov, zdru-
ženja turističnih kmetij, za-
družne zveze, zveze kme-
tic in zveze slovenske pode-
želske mladine – so na ne-
davnem srečanju s pred-
stavniki ministrstva za fi-
nance in geodetske uprave 

predstavili svoja stališča in 
predloge glede množičnega 
vrednotenja kmetijskih in 
gozdnih zemljišč ter kmetij-
skih stavb. Zbornica ob pod-
pori ostalih nevladnih orga-
nizacij nasprotuje predlogu 
ministrstva za finance, da bi 
model vrednotenja temeljil 
na metodi primerljivih pro-
daj, saj bi ta vključeval tudi 
špekulativne nakupe ze-
mljišč, ki kasneje ne bi bila 
namenjena za kmetijsko in 

gozdarsko dejavnost. Da bi 
se temu izognili, v zbornici 
predlagajo uporabo dohod-
kovne metode, za katero bi 
uporabili dostopne podatke. 

V zbornici se zavzema-
jo za to, da bi tudi kmetijska 
in gozdna zemljišča, ki so 
po namenski rabi opredelje-
na kot stavbna, a se na njih 
opravlja kmetijska ali goz-
darska dejavnost, vrednoti-
li po modelu za kmetijska in 
gozdna zemljišča. V zvezi z 

vrednotenjem kmetijskih 
objektov zagovarjajo stali-
šče, da je vse objekte na kme-
tiji, torej tudi tiste, v katerih 
se opravlja dopolnilna dejav-
nost, treba vrednotiti enako 
kot ostale kmetijske objekte, 
ne pa kot poslovne ali indu-
strijske objekte. Iz vrednos-
ti kmetijskih in gozdnih ze-
mljišč je po mnenju zbornice 
treba izločiti vse neodmerje-
ne občinske in javne ceste ter 
drugo javno infrastrukturo.

Iz modela izločiti špekulativne prodaje

Kamnik – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano De-
jan Židan bo danes, v petek, obiskal družbo Meso Kamnik. 
Ogledal si bo proizvodnjo in se z vodstvom pogovarjal o ak-
tualnih zadevah.

Minister Židan danes na obisku v Mesu Kamnik
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S pokojninsko reformo se v Sloveniji po-

stopno veča delež starejših zaposlenih, 

hkrati pa je med starejšimi večji delež niz-

ko izobraženih kot med ostalimi zaposle-

nimi. Podatki o vključenosti odraslih v 

izobraževanje kažejo, da so manj izobra-

ženi zaposleni pogosto prikrajšani glede 

dostopa in vključenosti v izobraževanje 

in usposabljanje. Prav tako zanimanje za 

izobraževanje, tako formalno kot nefor-

malno, s starostjo upada. Starejši ter nižje 

izobraženi zaposleni so posledično manj 

konkurenčni na trgu dela, imajo manj-

še možnosti napredovanja ali pridobitve 

boljšega delovnega mesta. 

Usposabljanje v okviru projekta Znanje 

nas aktivira (ZNA) zaposlenim, starejšim 

od 45 let, omogoča izboljšanje temeljnih 

in poklicnih kompetenc.  Cilj je večja kon-

kurenčnost, mobilnost ter osebni razvoj, 

ki je nujen za delovanje v sodobni družbi.

Ljudska univerza Škofja Loka, Ljudska 

univerza Radovljica, Ljudska univerza 

Tržič ter Šolski center Škofja Loka so 

partnerji v projektu Znanje nas aktivira 

(ZNA). V obdobju od septembra 2016 do 

marca 2019 bodo organizirali programe 

splošnega neformalnega izobraževanja 

odraslih (Prvi koraki v svet tujega jezi-

ka – angleščina, nemščina, italijanščina, 

Tuji jeziki – moje okno v svet, Gibanje 

za zdravje, Ustvarjalnice, Nemogoče je 

ne-komunicirati, Vodenje skupine, Zdrav 

življenjski slog, Vitko inoviranje), nefor-

malne programe za pridobivanje digi-

talnih kompetenc (Digi računalništvo, 

Računalništvo za zaposlene, Digitalna 

fotografija, Word za zahtevne uporabni-

ke, Računalniške in digitalne tehnologi-

je – gradnik kvalitete življenja in kariere, 

Socialna omrežja in marketing, Pamet-

nejši od pametnih telefonov in tablic, 

Spleti svojo spletno stran), javno veljav-

ni program Računalniška pismenost za 

odrasle, programe priprav za prijavo v 

postopek pridobitve kvalifikacije oziroma 

certifikata (Urejanje besedil, Preglednice, 

Upravljanje datotek, Vodja delovne skupi-

ne v proizvodnji, Operater/operaterka na 

CNC-stroju, Talilec/talilka, Livar/livarka 

tlačnega litja, Mizar, restavratorski sode-

lavec/mizarka, restavratorska sodelavka, 

Angleščina, Nemščina) ter programe 

usposabljanja za življenjsko uspešnost 

(Jaz in moje delovno mesto, Moj korak, 

Knjige so zame).

Izvedba programov je časovno in krajev-

no prilagojena zaposlenim udeležencem, 

ki se zato lažje odločajo za obiskovanje 

usposabljanja. Programi so organizirani v 

dopoldanskem, popoldanskem ter večer-

nem času v Škofji Loki, Radovljici, Tržiču, 

Bohinju, Žireh ter na Bledu. 

V prvi polovici leta 2017 bo poudarek na 

izvedbi računalniških programov. 

Program Digi računalništvo je namenjen  

udeležencem, ki se želijo naučiti uporab-

ljati osebni računalnik, pošiljati elektron-

sko pošto, uporabljati spletni brskalnik 

ter oblikovati besedilo.

Udeleženci, ki so že računalniško pisme-

ni, pa lahko svoje znanje Worda, Excela in 

elektronske pošte nadgradijo v programu 

Računalništvo za zaposlene.

Dodatne informacije:

Ljudska univerza Škofja Loka, 04 506 13 80, 

tanja.avman@guest.arnes.si

Ljudska univerza Radovljica, 04 537 24 12, 

lur@guest.arnes.si

Ljudska univerza Tržič, 04 592 55 51,  

kristina@lu-trzic.si 

Šolski center Škofja Loka, 04 506 23 71, 

alojzij.kokalj@scsl.si

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 

sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 

unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Zaposleni in aktivni  
tudi po 45. letu
Na Ljudski univerzi Škofja Loka, Ljudski univerzi Radovljica, 
Ljudski univerzi Tržič ter v Šolskem centru Škofja Loka izvajajo 
brezplačne izobraževalne programe za zaposlene.

Računalniški tečaj v Žireh

Program Gibanje za zdravje v Radovljici

Cveto Zaplotnik

Kranj – Hranilnica Lon je v 
ponedeljek objavila rezul-
tate javne ponudbe delnic, 
s katero naj bi zagotovila 
dodatni kapital za vzdržno 
poslovanje in zadostila 
zahtevam Banke Slovenije. 

V ponudbi je bilo 25.245 
novih delnic po emisij-
ski ceni 99 evrov za delni-
co, vlagatelji pa so skupno 
vpisali in vplačali 20.182 
delnic v skupni vrednos-
ti 1.998.018 evrov. Ker je 
osnovni kapital hranilni-
ce razdeljen na delnice v 

nominalni vrednosti 75 
evrov, bo hranilnica s tem 
povečala osnovni kapital za 
1.513.650 evrov.

Dokapitalizacija je pote-
kala v dveh krogih. V prvem 
krogu, ki je potekal od 12. do 
27. decembra lani, so obsto-
ječi delničarji in vlagatelji, ki 
so pridobili prednostno pra-
vico od obstoječih delničar-
jev, vpisali in vplačali 6862 
delnic v emisijski vrednos-
ti 679.338 evrov. V drugem 
krogu, v katerem so poleg 
obstoječih delničarjev lah-
ko sodelovali tudi drugi vla-
gatelji, so vpisali in vplača-
li 13.320 delnic v emisijski 
vrednosti 1.318.680 evrov, 
od tega 11.850 delnic veliki 
vlagatelji, ki so tako k bruto 
izkupičku ponudbe prispe-
vali 1.173.150 evrov.

Vlagatelji vplačali štiri petine 
ponujenih delnic
Pri dokapitalizaciji Hranilnice Lon so obstoječi delničarji in drugi vlagatelji 
vplačali približno štiri petine ponujenih delnic.

Hranilnica Lon se je kapitalsko okrepila. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Ljubljana – Na Gospodar-
skem razstavišču v Ljublja-
ni bo od 1. do 4. februarja 
osrednja turistična sejem-
ska prireditev v Sloveniji – 
sejem Natour Alpe-Adria s 
ponudbo zelenega, aktivne-
ga turizma in z butično po-
slovno borzo. Na sejmu se 
bo predstavilo 330 ponudni-
kov iz Slovenije, Bosne in 
Hercegovine, Hrvaške, Sr-
bije, Makedonije, Italije, Al-
banije, Avstrije, Madžarske, 

Češke, Slovaške, Nepala, 
Indije, Jordanije in Tuni-
zije. Aktivni oddih v naravi 
bodo predstavili Slovenska 
turistična organizacija, tu-
ristična, planinska, ribiška 
in kajakaška zveza, zdru-
ženje turističnih kmetij, 
lokalne skupnosti, gospo-
darsko interesno združe-
nje Pohodništvo in kolesar-
jenje, fitnes zveza, Športna 
unija, Aktivni in fit ... Obi-
skovalci se bodo lahko pre-
izkusili na plezalni steni, 
se s t. i. zipelinom spustili 

z ene na drugo stran, naj-
mlajšim bo na voljo otro-
ška skakalnica. V času sej-
ma bo več pogovorov in po-
svetovanj, med drugim o av-
todomskem turizmu, plov-
nih odlokih in ureditvi plov-
be po rekah, tematskih po-
hodnih poteh, dobrih pra-
ksah pohodništva in kole-
sarjenja in o turističnih vod-
nikih. Podelili bodo prizna-
nja za gorske športe, špor-
tno plezanje in alpinizem 
ter razglasili najboljšo te-
matsko regionalno pot. 

Sejem turistične ponudbe

Cveto Zaplotnik

Kranj – Nadzorni svet druž-
be SIJ – Slovenske industrije 
jekla se je na seji prejšnjji te-
den seznanil z odstopno iz-
javo predsednika uprave An-
tona Chernykha, nato izgla-
soval razširitev uprave na tri 
člane in za začasnega pred-
sednika uprave za največ šest 
mesecev imenoval Andreya 
Zubitskiyja, dosedanjega 
predsednika nadzornega 

sveta, ki je tudi častni kon-
zul Ruske federacije v Slove-
niji s sedežem na Jesenicah. 
Za člana uprave je imenoval 
Denisa Manceviča, doseda-
njega člana nadzornega sve-
ta in direktorja za korpora-
tivno komuniciranje v SIJ-u. 
Medtem ko bo Zubitskiyju 
funkcija predsednika nad-
zornega sveta začasno mi-
rovala, je Mancevič odsto-
pil z mesta člana nadzorne-
ga sveta. Igor Malevanov še 

naprej ostaja član uprave in 
finančni direktor. Nadzorni 
svet se je seznanil tudi s pr-
vimi neuradnimi rezultati 
lanskega poslovanja Skupi-
ne SIJ (njen del je tudi jese-
niški SIJ Acroni) in jih ozna-
čil kot dobre in skladne s po-
slovnimi načrti. V prvih de-
vetih mesecih minulega leta 
je ustvarila 637,9 milijona 
evrov prihodkov od prodaje 
in 28,5 milijona evrov čiste-
ga dobička.

Spremembe v upravi SIJ-a

Kranj – Vlada je na seji prejšnji teden dala soglasje k letnemu 
načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017, ki ga je 
pripravil Slovenski državni holding (SDH). Letni načrt določa 
tudi seznam dvajsetih naložb za odprodajo. Na seznamu sta 
med drugim banki NLB in Abanka, v katerih je država edina 
lastnica, v načrtu pa je tudi prodaja 43-odstotnega deleža SD-
H-ja v družbi Casino Bled in 0,17-odstotnega deleža države 
v Gorenjski banki.

Država načrtuje prodajo deleža v Casino Bled

Kranj – Komisija PRO PR 
Awards, ki deluje v okviru 
mednarodne konference za 
odnose z javnostmi v Jugo-
vzhodni Evropi, je objavila 
imena dobitnikov priznanj 
PRO PR Awards. Med njimi 
je tudi Aleš Udir iz  Iskratela. 

Priznanje Alešu Udirju
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Aleš Senožetnik

Kamnik – V ponedeljek ne-
kaj pred pol deveto uro zjut-
raj je z nožem oborožen 
moški oropal bencinski ser-
vis Petrol na Bakovniku, so 
sporočili s Policijske uprave 
Ljubljana. Kot je znano, je v 
prostore bencinskega servi-
sa vstopil zamaskiran moš-
ki in od prodajalca zahteval, 
naj mu izroči denar. Svoje 
zahteve je podkrepil z no-
žem, pri tem pa je sam iz bla-
gajne odtujil denar in cigare-
te, nato pa zbežal. Kot nam je 
povedal uslužbenec bencin-
skega servisa, ki je bil na de-
lovnem mestu v času ropa, 
je moški kakšnih tridese-
tih let po vstopu v prostore 
iz torbe izvlekel nož in zah-
teval denar. »Neposredno 

zaposlenim sicer ni grozil, je 
pa stopil za pult in vzel denar 
in cigarete, nato pa zbežal,« 
je dodal prodajalec, ki ga je 
neprijetna izkušnja prese-
netila, saj, kot dodaja, po nje-
govem vedenju na bakovni-
škem bencinskem servisu 
ropa v preteklosti še ni bilo.

Policisti nadaljujejo pre-
iskavo, saj storilca še niso 
našli. Po podatkih Policij-
ske uprave Ljubljana naj bi 
bil visok okoli 170 centime-
trov, suhe postave, oblečen 
v temen volnen puli, ki ga je 
imel potegnjenega čez nos, 
čez pulover je imel oblečeno 
črno bundo, na glavi je imel 
temno volneno kapo. Obut je 
bil v modre športne copate in 
oblečen v svetle hlače iz džin-
sa. Pri sebi je imel nahrbtnik 
sivo-modre barve.

Z nožem na črpalko

Neznani ropar je z bencinskega servisa na Bakovniku 
odnesel nekaj gotovine in cigaret.

Simon Šubic

Kranj – Sojenje zoper nekda-
njega direktorja Žičnic Vo-
gel Tomaža Šumija, njegove-
ga naslednika Antona Štebla-
ja, direktorja Projektivnega 
podjetja Kranj Marjana Mar-
kiča in direktorja Gorenj-
ske gradbene družbe Branka 
Žiberne zaradi domnevne 
preslepitve in ponareditve li-
stin pri črpanju 1,7 milijona 
evrov nepovratnih evropskih 
sredstev za postavitev štiris-
edežnic Brunarica in Orlove 
glave na Voglu v letu 2007 se 
na kranjskem okrajnem so-
dišču po 23 narokih vendar-
le bliža koncu. Sodnica Mile-
na Turuk je namreč na pone-
deljkovi glavni obravnavi za-
vrnila predlog obrambe po 
postavitvi sodnega izveden-
ca gradbene stroke in izrazi-
la pričakovanje, da bodo po-
stopek naslednjo sredo kon-
čali. Prav tako je iz postopka 
začasno izločila Žiberno, ki 
je že dalj časa na bolniškem 
dopustu, tega pa bo po bese-
dah njegove zagovornice Ma-
gde Vraničar zdravstvena ko-
misija glede na naravo zdra-
vstvenih težav verjetno še po-
daljšala. V ponedeljek sta si-
cer obdolžena Šumi in Šte-
blaj še dodatno dopolnila 
svoja zagovora.

Tedanji vodja projekta An-
ton Šteblaj je v dopolnitvi za-
govora med drugim pouda-
ril, da so zaradi zahtev zavo-
da za varstvo narave gradnjo 
lahko izvajali samo med 15. 

avgustom in 1. marcem. Po-
stavitev novih dveh žičnic se 
je po njegovih besedah zara-
di birokratskih ovir oziroma 
neopravljenega dela ministr-
stva za gospodarstvo zamak-
nila v pozni jesensko-zim-
ski čas. »Gradnja je predsta-
vljala izreden izziv. Izvaja-
la se je na višini od 1600 do 
1800 metrov visoko in z izje-
mno zahtevnimi dostopnimi 
potmi. Vremenski pogoji so 
bili ključen faktor našega us-
peha ali neuspeha. Zgodnji 
sneg v začetku oktobra ni bila 
posebnost za Vogel, bali smo 
se zmrzali, ker bi bili delov-
ni pogoji povsem nemogoči. 
Tedaj je na Voglu pihal mo-
čan veter, tako da so bile de-
lovne razmere na meji človeš-
kih zmožnosti. Dogajalo se 
je, da se nekateri delavci niso 

vračali na gradbišče, ker eno-
stavno niso prenašali tako 
težkih razmer,« se spominja. 
Kot je še opozoril, je bil 22. de-
cembra 2007 opravljen teh-
nični pregled novih naprav, 
dva dni kasneje so prejeli 
uporabno in gradbeno dovo-
ljenje, medtem ko so pogod-
bo o sofinanciranju projekta, 
v kateri so bili navedeni tudi 
vsi pogoji za gradnjo, z mini-
strstvom podpisali 7. januarja 
2008, torej šele dva tedna po 
prejetem obratovalnem do-
voljenju. »S tem se je končala 
naša borba z naravo, iz kate-
re smo izšli kot veliki zmago-
valci, je poudaril Šteblaj, ki je 
investicijo na Voglu primer-
jal še z nedavno investicijo na 
Kaninu. Medtem ko je bila 
investicija v dve novi žičniški 
napravi na Voglu vredna 4,9 

milijona evrov, je obnova treh 
starih žičniških naprav na Ka-
ninu stala 7,5 milijona evrov. 
Na Voglu so porabili štiri od-
stotke manj denarja, kot so 
načrtovali, na Kaninu se je 
investicija podražila za polo-
vico, država pa je kar mimo 
razpisa z 1,5 milijona evrov 
pomagala investitorjem, ki 
jim je zmanjkalo sredstev za 
dokončanje projekta. 

Tedanji direktor Žičnic 
Vogel Tomaž Šumi je imel 
pripombe na ocenjevanje 
prispelih vlog na prvem od-
piranju, saj bi po njegovem 
moral njihov projekt že tedaj 
prejeti zadostno število točk. 
Znova je zatrdil, da ni niko-
gar preslepil, saj so bili na 
gospodarskem ministrstvu 
ves čas natančno seznanjeni 
s situacijo na Voglu. 

Gradnja žičnic izreden izziv
Dokazni postopek v zadevi Vogel na kranjskem okrajnem sodišču so bolj ali manj pripeljali h koncu. 
Obdolženi Anton Šteblaj je za konec predstavil zahtevne razmere med gradnjo novih štirisedežnic.

Štirisedežnici Orlove glave in Brunarica na Voglu so leta 2007 zgradili v 122 dneh. 
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Simon Šubic

Kranj – Novi sodni red, ki 
je začel veljati v letošnjem 
letu, je med drugim razši-
ril možnost fotografiranja v 
zadevah, kjer javnost ni iz-
ključena, tudi na sodnike in 
člane senata, kar v preteklo-
sti ni bilo dovoljeno brez nji-
hove privolitve. Še več, če je 
bilo doslej fotografiranje in 
snemanje medijem omogo-
čeno le pred začetkom glav-
ne obravnave in ob ustni 
razglasitvi sodbe, pa je se-
daj – sicer ob dovoljenju 
predsednika sodišča – mož-
no snemanje celotnega po-
teka obravnave. Ob uvedbi 
novih pravil pa je prišlo do 
nejasnosti, v kakšnem ob-
segu je dovoljeno fotografi-
ranje in snemanje v civilnih 

zadevah. Podpredsednica 
vrhovnega sodišča Nina Be-
tetto je zato pred dnevi na 
pravosodnega ministra Go-
rana Klemenčiča naslovi-
la dopis, v katerem ga pro-
si za razlago določb z vidika 
varstva osebnostnih pravic 
strank v civilnih zadevah, 
saj za razliko od kazenskih 
zadev snemanje v njih ureja 
le sodni red, ki je podzakon-
ski akt. Ob tem se po oce-
ni Betettove postavlja vpra-
šanje, ali snemanje in fo-
tografiranje strank pomeni 
poseg v njihovo osebnostno 
pravico na lastni podobi, ki 
jo varuje ustava.

»Javnost sojenja je bistve-
na prvina demokratične 
družbene ureditve in tudi z 
ustavo posebej zajamčena 
pravica, ki v okviru temeljne 

človekove pravice do sodne-
ga varstva zagotavlja uresni-
čevanje pravice do poštene-
ga sojenja,« je razložil Kle-
menčič. V razlagi je minis-
ter poudaril, da javnost so-
jenja zajema javnost obrav-
nave in javnost izrekanja 
sodb, omejitev javnosti so-
jenja pa je lahko določena 
le z zakonom. Seveda pa je 
treba način in izvedbo sne-
manja ter fotografiranja or-
ganizirati in zagotoviti tako, 
da so onemogočeni nedo-
pustni posegi v človekovo 

dostojanstvo in osebno-
stne pravice strank in ude-
ležencev v postopku ter da 
je obenem omogočena čim 
bolj nemotena izvedba jav-
ne obravnave oziroma izvr-
ševanja sodne oblasti, je do-
dal. Po ministrovem mne-
nju ima sodnik posame-
znik oziroma predsednik 
senata, ki vodi postopek, na 
voljo vsa potrebna sredstva, 
da se tudi osebnostne pra-
vice strank v fazi fotografi-
ranja in snemanja ustrezno 
zavarujejo.

Dileme glede snemanja obravnav
Minister za pravosodje Goran Klemenčič je prepričan, da je javnost sojenja bistvena prvina 
demokratične družbene ureditve.

Če je bilo doslej fotografiranje in snemanje medijem 
omogočeno le pred začetkom glavne obravnave in ob 
ustni razglasitvi sodbe, pa je sedaj – sicer ob dovoljenju 
predsednika sodišča – možno snemanje celotnega 
poteka obravnave.

Simon Šubic

Kranj – Radovljiški krimi-
nalisti so zaradi več kazni-
vih dejanj ponarejanja li-
stin in izneverjenja kazen-
sko ovadili odgovorno ose-
bo društva iz Radovljice, ki 
si je v povezavi s finančnim 
poslovanjem organizacije 
več let nezakonito prilaščala 
njena finančna sredstva, so 
sporočili s Policijske uprave 
Kranj. Po naših podatkih naj 
bi šlo za invalidsko društvo v 
Radovljici. 

Tiskovni predstavnik go-
renjske policije Bojan Kos je 
pojasnil, da si naj bi si ova-
dena oseba v okviru povračil 
potnih stroškov, članarin, 
oddaje počitniških kapacitet 
društva, organizacije sreče-
lovov, sejnin in v več drugih 
primerih nezakonito prilas-
tila več tisoč evrov društve-
nega denarja. Kriminalisti 

so ugotovili, da naj bi si ova-
dena na ta način društveni 
denar nezakonito prilasti-
la več kot dvestokrat, v vsa-
kem primeru pa naj bi šlo za 
finančno korist od nekaj pa 
do več sto evrov, v vsaj enem 
primeru pa tudi za več kot 
tisoč evrov. Sum kraje de-
narja so kriminalistom po 
ugotovljenih nepravilnostih 
naznanili iz oškodovanega 
društva.

Za izneverjenje gre, če 
nekdo, ki zastopa premo-
ženjske koristi kakšne osebe 
ali oskrbuje njeno premože-
nje, zavestno ne dela v njeno 
korist. Za posebne primere 
ponarejanja listin pa gre, če 
nekdo izda listino v imenu 
kakšne osebe brez pooblasti-
la ali koga preslepi o vsebini 
listine, da jo ta podpiše, mis-
leč, da podpisuje drugo listi-
no oziroma drugačno vsebi-
no itd., pojasnjuje policija.

Društvu izmikala denar

Domžale – Ljubljanski kriminalisti so po končani preiskavi 
okoliščin smrti 34-letne Domžalčanke, ki jo je septembra lani 
med kuhanjem do smrti stresla elektrika, podali kazensko 
ovadbo zoper osumljenca zaradi utemeljenega suma storitve 
kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Po poroča-
nju časnika Dnevnik naj bi kriminalisti ovadili moža pokojne. 
Vzrok za tragedijo v mladi družini z dvema otrokoma naj bi 
namreč bila nepravilna priključitev štedilnika na električno 
omrežje brez ustrezne ozemljitve, kar naj bi mož 34-letnice 
opravil kar sam. Smrti naj bi posredno botrovali tudi bližina 
vode v tistem trenutku in obutev pokojnice.

Ovadili naj bi moža pokojne 
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Aktualno
Jutri popoldne bodo na 
kranjskem pokopališču pokopali 
dr. Ljuba Sirca. Stran 18

Obletnice
Dr. Gregor Voglar Carbonarius 
je bil dvorni zdravnik ruskega 
carja Petra I. Velikega. Stran 19

MultiKulti
Begunka, ki je rodila v jeseniški 
bolnišnici, je v zahvalo pripravila 
nekaj somalskih jedi. Stran 20

Aleš Senožetnik

Čeprav smo Slovenci zna-
ni po popotniških podvigih 
in radi prisluhnemo tudi po-
topisnim predavanjem, ki jih 
je vedno precej, pa redkokdaj 
na kakšnega pride toliko pos-
lušalcev, kot jih je minulo ne-
deljo prišlo poslušat Prigode 
Klemna Grmška. Osrednja 
kulturna dvorana v Komen-
di je ob kakšnem drugem do-
godku ostala napol prazna, se 
je na potopisnem predavanju 
domačina s Križa pri Komen-
di lepo napolnila. Številni kra-
jani so prišli prisluhnit, kaj se 
je v dvajsetih mesecih potova-
nja Klemnu pripetilo na poti.

Pustil službo in odšel  
na pot

Kot 29-letnik se je Klemen 
Grmšek tako rekoč čez noč 
odločil, da bo štopal do Ba-
lija. Pustil je službo kuharja 
in se pred skoraj dvema leto-
ma z napisom »Bali« postavil 
ob rob cestnega uvoza na pri-
morsko avtocesto v Ljublja-
ni. »Malo so mi piskali in se 

smejali, tako da sem vedel, da 
na ta način ne bom prišel da-
leč,« se zasmeji Klemen in z 
njim poslušalci. 

A prvi avto je ustavil in za 
njim še marsikateri. Prešto-
pal je pot od Ljubljane, ja-
dranske obale, čez Grčijo v 
Turčijo, od tam v Gruzijo in 
Armenijo in Iran. Tam mu 
je načrte prekrižala vizum-
ska politika Turkmenistana 
in drugih držav Srednje Azi-
je, pri katerih ni dobil dovo-
ljenja za prestop meje. Zato 
mu ni preostalo drugega, da 
z letalom odleti v Katman-
du in od tam nadaljuje pot, 
ki ga je prek Nepala vodila v 
Indijo in države Jugovzho-
dne Azije.

Klemna pa pot ni vodila di-
rektno proti končnemu ci-
lju. Kot pokaže na zemljevi-
du, je ubiral številne stranpo-
ti, delal ovinke in si na ta na-
čin države, ki jih je obiskal, 
tudi podrobno ogledal. »Vča-
sih je težje najti prostor za šo-
tor, kot bi človek mislil. Tista 
mehka travica nekje v naravi 
nekako ni vedno tako blizu, 
kot smo navajeni v Sloveniji. 

Pa še misel, ki sem jo ujel 
na potovanju: Good people 
attract good people! (Dob-
ri ljudje privlačijo dobre lju-
di),« je zapisal v enem od svo-
jih prvih javljanj za lokalni 
komendski časopis.

A bolj kot se je bližal dr-
žavam Srednje Azije – Gru-
ziji, Azerbajdžanu in Iranu 
– večkrat so mu vozniki po-
leg sopotnikovega sedeža 
odstopili tudi mesto v svojem 
domu. »Lepota štopanja je 
ravno v tem, da spoznaš dob-
re ljudi, saj štoparjem po na-
vadi ustavljajo le prijetni ljud-
je, ki so dobri po srcu. Tisti, 
ki to niso, odpeljejo mimo. 
S tem spoznaš prijazne in 
odprte domačine, ki so me 
večkrat povabili domov. Vse-
ga tega ne bi doživel, če bi se 
na pot odpravil z javnim pre-
vozom in spal po hotelih,« je 
prepričan Klemen.

Najbolj gostoljubni  
so Gruzijci

Na izredno prijaznost je 
naletel predvsem v tradicio-
nalno muslimanskih drža-
vah, kjer so znani po gosto-
ljubju. Predvsem pa so ga 
presenetili Gruzijci, ki gostu 
v čast pripravijo pravo gosti-
jo. Tako se mu je večkrat zgo-
dilo, da so gostitelji priredili 
pravo malo slavje. Povabili so 
prijatelje, zakurili žar, odprli 
steklenice vina, piva ali vod-
ke in nazdravljali ter se gostili 
še dolgo v noč. »Edina težava 
pri tem je, da so imeli zame 
večkrat narejen urnik tudi za 
naslednji dan, tako da nisem 
imel izbire, da bi šel kam po 
svoje,« v napol v šali, napol 
zares pripomni Klemen in 

doda, »skoraj pravilo je, da 
so v državah z nizkim stan-
dardom ljudje veliko bolj pri-
jazni in odprti, še posebej 
do tujcev, kot pa v zahodnja-
ških državah z visokim stan-
dardom. Za njih je posebna 
čast, če te lahko sprejmejo v 
svoj dom in pogostijo.

Na poti pa se ni le zabaval. 
Ko mu je zmanjkalo denar-
ja, je opravljal različna prilo-
žnostna dela in v Iranu celo 
postal vodja kuhinje v pre-
stižnem hotelu. Tam se je 
tudi zaljubil in skoraj končal 
v zaporu, ker je s punco se-
del skupaj na klopi. Druženje 

moških in žensk, ki niso po-
ročeni ali v sorodu, je namreč 
v tej državi prepovedano.

Indija mu je ostala v ne-
koliko grenkejšem spomi-
nu, saj so mu na vlaku ukrad-
li nahrbtnik z dokumenti, ra-
čunalnikom in fotoaparatom. 
Pravi, da je tudi to prispeva-
lo k temu, da se je prej vrnil 
domov. »Zelo rad fotografi-
ram, od takrat naprej pa sem 
bil brez pravega fotoapara-
ta in sem posnetke lahko de-
lal le s telefonom. Razmišljal 
sem, da bi se za dlje časa usta-
lil v Bangkoku, zaslužil za nov 
računalnik in fotoaparat in 

potem nadaljeval do Balija. A 
bi se vse skupaj preveč zavlek-
lo, zato sem zadnji konec poti 
prepotoval bolj na hitro,« po-
jasnjuje sogovornik.

Ni važen cilj, temveč pot

Kaj pa Bali? Priljubljeni in-
donezijski otok, znan po go-
rah vulkanskega izvora, riže-
vih poljih, peščenih plažah 
in koralnih grebenih pravza-
prav ni bil glavni namen po-
tovanja. »Bali je predstavljal le 
točko, ki je bila dovolj daleč od 
doma, da sem si jo izbral za 
cilj. Prav lahko bi si izbral tudi 
kakšno drugo točko na ze-
mljevidu,« pravi Klemen in s 
tem potrjuje zlato življenjsko 
(in popotniško) vodilo, da ni 
pomemben cilj, temveč pot.

Potovanje mu bo ostalo v 
spominu trajno zapisano kot 
nepozabna izkušnja. »Solo 
potovanje te nauči tudi ne-
odvisnosti, saj deset tisoč ki-
lometrov od doma nimaš ni-
kogar, družine ali prijateljev. 
Zaneseš se lahko edino nase. 
Na takšnem potovanju pred-
vsem spoznaš samega sebe 
in se začneš bolj zavedati 
svojih kvalitet in slabosti,« 
zaključuje Klemen Grmšek.

Do Balija na štop
Po dvajsetih mesecih potovanja se je s štoparske poti na Bali vrnil Klemen 
Grmšek s Križa pri Komendi.

Klemen Grmšek na enem izmed gorskih prelazov v Indiji / Foto: osebni arhiv Klemna Grmška

Prizor s poti v indijski Himalaji / Foto: osebni arhiv Klemna Grmška

Na poti se je preživljal s priložnostnimi deli in v Iranu 
postal tudi šef kuhinje (prvi z desne). / Foto: osebni arhiv Klemna Grmška
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Včeraj o noveli zakona  
o tujcih

Državni zbor je včeraj po 
nujnem postopku obravna
val predlog novele zakona 
o tujcih, ki predvideva akti
vacijo posebnega ukrepa za 
omejitev vstopa tujcev v dr
žavo v primeru zaostrenih 
migracijskih razmer. Na za
konsko novelo je v zadnjih 
tednih letelo kar nekaj kri
tik, predvsem s strani Sveta 
Evrope in nevladnih organi
zacij, ker da posega v ustav
ne pravice in pravice, ki jih 
zagotavlja Ženevska kon
vencija, zato so za teden na 
pristojnem odboru državne
ga zbora za notranje zade
ve že sprejeli nekaj dopolnil. 
Do zakona so kritični tudi v 
nekaterih parlamentarnih 
strankah, predvsem zaradi 
določila, da bi bila za aktivi
ranje posebnega ukrepa pot
rebna dvotretjinska večina 
poslancev. Po mnenju neka
terih bi zadoščala že absolu
tna večina, v SDS predlaga
jo, da naj o aktivaciji ukre
pa odloči kar vlada, poslanec 
SD Janko Veber pa, da bi o 
zaostrenih razmerah moral 
presojati Svet za nacional
no varnost in o tem svetova
ti vladi. Zaskrbljenost zara
di sprejema novele je izra
zil tudi predsednik državne
ga zbora, ki se je prejšnji te
den srečal s predstavnikom 
generalnega sekretarja Sve
ta Evrope za migracije in 
prebežnike Tomašem Boč
kom. Posebni ukrep iz pre
dloga novele predvideva, da 

policija tujcu, ki ne bo izpol
njeval pogojev za vstop v Slo
venijo, ne bo dovolila vstopa 
v državo. Če bi izrazil name
ro podati prošnjo za medna
rodno zaščito, pa bi policija 
izvedla identifikacijski po
stopek, a namero zavrgla kot 
nedopustno in tujca napoti
la v državo, iz katere je pri
šel, če v tej državi ne bi bilo 
sistemskih pomanjkljivo
sti glede azilnega postopka 
in pogojev za sprejem pro
silcev, ki bi lahko povzročile 
nevarnost mučenja, nečlo
veškega ali poniževalnega 
ravnanja.

Odpoved policistu 
zakonita

Delovno sodišče v Kopru 
je pred dnevi presodilo, da je 
bila odpoved pogodbe o za
poslitvi Mihi Sakaču, ene
mu od petih policijskih sin
dikalistov, ki so bili odpuš
čeni zaradi afere glede do
govarjanja o prometni kon
troli ministra Borisa Kop
rivnikarja, zakonita. Sakač, 
zastopa ga odvetnik Fran
ci Matoz, ki je že napovedal 
pritožbo na višje delovno so
dišče, v tožbi zatrjuje, da je 
bila odpoved pogodbe o za
poslitvi nezakonita, zato je 
vložil zahtevek, da ga mora 
delodajalec pozvati nazaj na 
delo, mu izplačati vse plače 
z obrestmi vred in povrniti 
stroške postopka. Sodišče je 
ugotovilo, da je bila odpoved 
pogodbe o zaposlitvi zakoni
ta, saj je bila pravočasna in 
izpeljana po zakonitem po
stopku, zanjo pa je obstajal 
resen in utemeljen razlog, ki 

je onemogočal nadaljevanje 
delovnega razmerja do izte
ka odpovednega roka, odpo
ved pa poleg tega ni bila po
dana iz diskriminatornih ra
zlogov. Sodišče je še ugo
tovilo, da je bil Sakač eden 
glavnih idejnih snovalcev in 
organizatorjev načrtne usta
vitve in nadzora ministra 
Koprivnikarja, katerega iz
ključni namen je bil vplivati 
na ministrov ugled v družbi 
in oslabitev pogajalske moči 
vladne strani. S tem je priš
lo do grobe zlorabe funkci
je policista ter poznanstev in 
informacij, ki jih je imel Sa
kač zaradi zaposlitve v poli
ciji. Tožnik naj bi s svojim 
ravnanjem grobo posegel 
v ugled policije, zaupanje 
vanj pa je bilo porušeno do 
te mere, da ni mogel nadalje
vati z delom v policiji. 

Državni poslanci 
vendarle podprli Sušlja

Državni zbor je ta teden dal 
soglasje k imenovanju Mar
jana Sušlja za generalnega 
direktorja Zavoda za zdrav
stveno zavarovanje Sloveni
je (ZZZS), s čimer je na tem 
položaju nasledil Sama Faki
na, ki je v državnem zboru že 
dvakrat ostal brez potrebne 
podpore. Izglasovana pod
pora je bila sicer za Sušlja, ki 
je zadnje mesece ZZZS vo
dil kot v. d. direktorja, pre
senečenje, saj je dejal, da se 
podpore državnega zbora 
ni nadejal, potem ko mu jo 
je mandatnovolilna komi
sija odrekla. »Vesel sem, da 
so tudi poslanci prepoznali 
moje kompetence, izkušnje 

in ustrezen program dela,« je 
dejal. Za Sušlja bo pri vode
nju zdravstvene blagajne naj
bolj pomembno sodelovanje 
ter tudi oddaljevanje od med
sebojnega obtoževanja in ne
gativne klime. »Pred nami so 
zahtevne naloge, kot so sis
temska zakonodaja, prema
lo denarja in učinkovitost v 
zdravstvu. Skupaj lahko veli
ko naredimo,« je napovedal. 
Kot je poudaril, bo za precej 
težke in zahtevne odločitve, 
ki so pred zdravstvom, nujno 
potreben tudi širši družbeni 
konsenz. 

Ana Roš kuharica leta

Kuharska mojstrica Ana 
Roš iz Kobarida je po izbo
ru žirantov akademije The 
World’s 50 Best Restau
rants najboljša kuharica v 
letu 2017. Najprestižnejši 
naziv v svetu kulinarike po
deljuje revija Restaurant, ki 
vsako leto izbira in predsta
vlja tudi najboljše restavraci
je na svetu. Ali se je tudi Hiša 
Franko, ki jo Roševa vodi s 
partnerjem Valterjem Kra
marjem, uvrstila na lestvi
co najboljših restavracij na 
svetu, bo znano 5. aprila, ko 
bodo v Melbournu v Avstra
liji razkrili letošnji izbor. Pri 
tem je zanimivo, da Roše
va nima formalne kuharske 
izobrazbe, do osemnajste
ga leta pa je po lastnih bese
dah le redkokdaj sploh kuha
la. Med številnimi prejetimi 
priznanji omenimo še naziv 
najbolj talentirane kuhari
ce leta 2015 po izboru kuli
naričnega združenja Jeunes 
Restaurateurs d'Europe.

Roševa naj kuharica sveta
Kuharsko mojstrico Ano Roš iz Kobarida so proglasili za najboljšo kuharico na svetu. Državni poslanci 
včeraj kljub vsem kritikam obravnavali novelo zakona o tujcih. 

Državni zbor je včeraj obravnaval za številne sporno novelo 
zakona o tujcih, ki uvaja možnost aktivacije posebnega 
ukrepa za omejitev vstopa tujcev v državo v primeru 
zaostrenih migracijskih razmer. / Foto: arhiv GG

Pred slovenskim zdravstvom so zahtevne odločitve, za 
katere je potreben širši konsenz, meni novi generalni 
direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Marjan Sušelj. / Foto: Gorazd Kavčič

Kobariška mojstrica kuhanja Ana Roš je najboljša kuharica 
na svetu. / Foto: Alenka Brun

Več kot vlada obljublja 
varnosti, manj varno se po
čutijo ljudje in bolj jih je 
strah. To je bila glavna ugo
tovitev posveta strokovnja
kov s področja varnosti na 
Pravni fakulteti v Ghen
tu, kjer sem več let preda
val o poznomodernih tren
dih varnosti. Zastraševanje 
z varnostnimi ogrožanji, 
povečevanje policijskih po
oblastil in sredstev masov
nega nadzora omogoča, da 
se skrijejo drugi problemi 
v družbi, vladajoča elita pa 
ostaja na oblasti.

V Sloveniji poteka laični, 
politični in strokovni var
nostni diskurz, ki je proti
slovno ideološko motiviran 
in neučinkovit. Vse bolj se 
oddaljujemo od klasičnih 

vojaških ogrožanj, kar ter
ja nove pristope in kreiranje 
politik. Med dejavniki ogro
žanja izstopajo migracije. 
Namesto upravljanja države 
v dobro ljudi se poraja ume
tno ideološko spodbujena 
kultura strahu. To je mož
no predvsem zaradi stopnje
vanja ekonomske in social
ne negotovosti, ki temelji na 
strahu pred izgubo zaposli
tve, eksistenčne in socialne 
varnosti na eni strani in stra
hu pred tujci in migranti na 
drugi strani.

Sodobno družbo zazna
muje nepredvidljiv in izra
zito protisloven ekonom
ski, politični in socialni ra
zvoj. Vedno bolj dezorga
nizirano in kaotično druž
bo označujejo ekonomska 

in politična globalizacija, ki 
že spominja na ekonomski 
in kulturni imperializem. 
Med drugim zaostruje pola
rizacijo med t. i. razvitim in 
nerazvitim svetom, poglab
lja razkorak med različni
mi kulturami oziroma civi
lizacijami, spodbuja verski 
fundamentalizem in posle
dično terorizem, stopnjuje 
revščino, tako v nerazvitem 
kot tudi v razvitem svetu, 
zapostavljenost oziroma iz
ključenost ranljivih družbe
nih skupin (npr. pripadni
kov manjšin, mladih, osta
relih ipd.), zmožnost posa
meznih držav, da bi same 
oblikovale strategijo svo
jega ekonomskega in si
ceršnjega razvoja ter se na 
ta način soočile s problemi, 

in nikakor ne nazadnje po
jav novih kompleksnih ob
lik izrazito intenzivnega in 
daljnosežnega ogrožanja 
individualne in kolektivne 
varnosti.

Prav zato je treba proak
tivno postaviti sistemske 
rešitve varovanja kot ne
kakšne stand by mehaniz
me, ki bodo zagotavljali, da 
bo varnostni sistem deloval 
ne glede na varnostno situ
acijo, upoštevajoč naslednja 
ogrožanja: vojaška; notranje 
varnostna; naravne in druge 
nesreče.

Sodobne države razpola
gajo s tovrstnimi mehaniz
mi, kaj pa namerava vlada v 
Sloveniji? Po eni strani nas 
prepričuje, da je ogroženost 
Slovenije nizka, po drugi pa 

uvaja represivne ukrepe, kot 
je zadnji predlog novele za
kona o tujcih. Problem v Slo
veniji je, da se zakoni ne iz
vajajo. Pri predlaganih za
konih pa gre zdaj še korak 
dlje, saj so takšni, da se jih 
sploh ne da izvajati. Zakaj 
niso izvajali 'schengna' in 
drugih že sprejetih zakonov 
ob prejšnjem migrantskem 
valu?

Kje je tu tako propagirana 
pravna država in zavzema
nje za ustavne pravice, ali 
gre za njen antipod policij
sko državo in za obvladova
nje ljudi na podlagi strahu? 
Medtem ko se vsi ukvarjajo 
s strahom, v ozadju poteka 
nekontrolirano zadolževa
nje in razprodaja slovenske
ga bogastva in kulture.

Dr. Bojan Dobovšek,  
vodja skupine nepovezanih poslancev

moj pogled

S strahom do sprememb
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Jože Košnjek

med sosedi

Slovenci v zamejstvu (544)

Materinščina je kot roža
»Slovenščina in materin-

ščina je kot roža, ki jo moraš 
prilivat, da ne usahne,« je 
rek, ki ga pogosto pove pro-
fesor latinščine in grščine, 
občasno pa tudi slovenšči-
ne in zgodovine Jože Wako-
unig iz Kotmare vasi/Koett-
mannsdorfa. Upokojeni dol-
goletni profesor Slovenske 
gimnazije v Celovcu in pred 
tem tudi na leta 1976 ukinje-
ni Kmetijski šoli v Podrav-
ljah/Foederlachu pri Belja-
ku je bil rojen 4. septembra 
leta 1941 kot drugi od trinaj-
stih otrok v družini kmeta 
in kovača Jozija Wakouni-
ga v Mlinčah/Muellnernu 
pri Šentprimožu/St. Primu-
su v Podjuni. Profesor Jože 
Wakounig, magister zna-
nosti in nosilec naziva višji 
študijski svetnik, o katerem 

teče beseda, za prijatelje pa 
kar Pep, je prejel pretekli pe-
tek eno od najuglednejših 
priznanj Slovencev na Ko-
roškem, Tišlerjevo nagrado. 
Že 38 let jo najzaslužnejšim 
ženam in možem iz sloven-
ske skupnosti na Koroškem 
podeljujeta Narodni svet ko-
roških Slovencev in Krščan-
ska kulturna zveza iz Celov-
ca. Tudi izvajalci kulturne-
ga programa so bili iz kraja 
otroštva in zrelih let slavljen-
ca. Njemu v čast sta zapela 

moški pevski zbor Vinko Po-
ljanec iz Škocjana/St. Kanzi-
ana in mešana pevska skupi-
na Slovenskega prosvetnega 
društva Gorjanci iz Kotma-
re vasi.

O Tišlerjevem nagrajen-
cu je obširno govoril njegov 
dolgoletni prijatelj, predse-
dnik Narodnega sveta ko-
roških Slovencev dr. Valen-
tin Inzko. Našteval je nje-
gove osebnostne in poklic-
ne vrline: nadarjenost, ki jo 
je kazal že kot dijak klasične 

gimnazije na Plešivcu, rodo-
ljubje, sposobnost realnega 
ocenjevanja razmer, kar mu 
je dalo poznavanje grške in 
rimske misli, strogost, do-
slednost, pravičnost in ko-
rektnost v odnosu do ljudi, 
tudi do dijakov, odločnost 
in seveda visoka narodna za-
vednost, ob kateri je kot iz-
obražen in kultiviran človek 
znal spoštovati tudi druge 
in drugačne. Bil je dejaven v 
kraju bivanja, kjer je bil 33 let 

občinski svetnik, in seveda v 
Narodnem svetu ter Enot-
ni listi, saj je bil zagovornik 
samostojnega slovenskega 
političnega zastopstva. Še 
naprej ostaja kritik dogovo-
ra med koroško vlado in Slo-
venci o postavitvi dvojezič-
nih krajevnih in drugih na-
pisov ter o financiranju dru-
gih dejavnosti Slovencev na 
Koroškem iz leta 2011. Zanj 
ostaja ta kompromis – 'na-
teg'.

Letošnji Tišlerjev nagrajenec profesor Jože Wakounig.

Danes ob 8. uri se bo začel dan odprtih vrat na 
Mohorjevi dvojezični ljudski šoli v Celovcu. V nedeljo, 
29. januarja, ob 14. uri se bo v gostilni Podobnik v 
Železni Kapli začelo srečanje harmonikarjev, ob pol 
treh pa se bo v Domu prosvete v Tinjah/Tainachu 
začela prireditev Kultura – vez med rodovi in rojaki.

Miha Naglič

Obljube, ki jih ni izpolnil

Predsednik Obama je 
na začetku svoje vladavine 
marsikaj obljubil, a je bilo 
osem let očitno premalo, da 
bi obljube izpolnil. »Zapor 
v oporišču Guantanamo na 
Kubi, simbol ameriške 'voj-
ne proti terorizmu', je, kot 
kaže, preživel predsednika, 
čigar mandat se je začel z 
ukazom o njegovem zapr-
tju. Kljub priznanju ame-
riških oblasti, da je Busheva 
administracija dovoljevala 
mučenje, ni zaradi Obamo-
ve odločitve za to nihče od-
govarjal. Obamovih osem 
let je bilo ob tem po mnenju 
nekaterih priznanih novi-
narjev najslabših za medij-
sko svobodo v ameriški zgo-
dovini. V tem času se je tudi 
občutno povečala zmožnost 
ZDA (pa tudi njihov apetit) 
za nezakonito prisluškova-
nje po vsem svetu. Obama 
je izgnal iz ZDA več ljudi 
kot vsi ameriški predsedni-
ki v 20. stoletju skupaj. Kri-
tiki opozarjajo, da prepušča 
Donaldu Trumpu odlično 
namazan stroj za deporta-
cije. Veliko upanja za spre-
membe je Obama prinesel 
Afroameričanom, a tudi na 
področju rasnih odnosov 
je težko opaziti napredek. 
Prvega temnopoltega pred-
sednika v zgodovini ZDA bo 
tako nasledil predsednik, ki 
uživa podporo rasistov …« 

Vzemimo za primer samo 
Obamov odnos do žvižga-
čev in do vse večjega nadzo-
ra nad vsemi. »Medtem ko 
Obama ni preganjal zloči-
nov predhodne administra-
cije, pa je odločno preganjal 
tiste, ki so medijem oziroma 
javnosti razkrivali skrivnos-
ti o početju oblasti. Obamo-
va administracija je tako na 
podlagi zakona o vohunje-
nju iz leta 1917 zaradi izda-
janja zaupnih podatkov pre-
ganjala dvakrat več ljudi kot 
vse prejšnje administraci-
je skupaj (sedem primerov 
proti trem). Med temi pri-
meri sta najbolj znana pre-
gona Chelsea Manning in 
Edwarda Snowdna … Oba-
movi administraciji se zara-
di pregonov žvižgačev, v ne-
katerih primerih tudi medi-
jev in posameznih novinar-
jev, očita represivni odnos 
do medijev in raziskovalne-
ga novinarstva. Pred izvolit-
vijo pa je Obama obljubljal 
popolnoma nasprotne poli-
tike. Tako je bila ena izmed 
programskih točk njegove 
kampanje leta 2008 prav 
zaščita žvižgačev … Deja-
nja žvižgačev, ki razkrivajo 
tovrstne nepravilnosti, so v 
Obamovem taboru pred vo-
litvami označili za 'dejanja 
poguma in domoljubja, ki 
lahko včasih rešijo življenja 
in pogosto prihranijo dav-
koplačevalske dolarje', kar 
bi bilo 'treba spodbujati, ne 
pa zatirati'. Večkrat nagra-
jeni novinar Greenwald, ki 

je za Guardian pisal tudi o 
Snowdnovih razkritjih, je 
ob koncu prvega Obamo-
vega mandata zapisal, da je 
Obama vodil 'agresivnejši 
in maščevalnejši napad na 
žvižgače kot kateri koli pred-
sednik v ameriški zgodovi-
ni'. Podobno meni tudi raz-
iskovalni novinar New York 
Timesa James Risen, ki je 
bil tudi sam žrtev večletne-
ga pregona Obamove admi-
nistracije, ki ga je želela pri-
siliti v razkritje vira. Kot je 
dejal, je bila ta administraci-
ja 'največji sovražnik medij-
ske svobode' v zadnjih gene-
racijah. Konec lanskega leta 
je v članku navajal Trevor-
ja Timma, izvršnega direk-
torja neprofitnega Sklada za 
svobodo medijev, ki je dejal: 
'Obama je postavil temelje, 
ki jih Trump potrebuje za 
napad na medije, kot ga še 
ni bilo.' …«

Rast nadzora v dobi 
Obame

»Ob tem je Obama, kot 
je pisala revija Foreign Po-
licy, v osmih letih ustvaril 
'najvsiljivejši nadzorni apa-
rat na svetu', aparat, ki ga je 
Snowden razkril. Drugi vo-
ditelji so sicer morda ustva-
rili bolj represiven režim 
vohunjenja, a nihče ni pri-
šel niti blizu primerljivo ve-
likemu, obsežnemu, dra-
gemu in vsiljivemu, piše 
FP. Revija izpostavlja gro-
mozanski obseg zbiranja 

podatkov, prestreženih z 
zasebnih telefonov, elek-
tronskih pošt in družbe-
nih omrežij po vsem svetu. 
'Ameriški nadzor je po Oba-
movi inavguraciji 20. janu-
arja 2009 eksponentno na-
rasel,' so zapisali, v ta na-
men pa je bilo porabljenih 
več kot sto milijard dolarjev. 
Obama je na tem področju 
zapustil dediščino, ki lah-
ko pod naslednjim predse-
dnikom še zraste. Pri tem 
je Greenwald pred več kot 
tremi leti opozoril na iro-
nijo lova Obamove admini-
stracije na Snowdna, češ da 
'isti ljudje, ki gradijo vsep-
risoten nadzorni sistem za 
vohunjenje za vsemi na sve-
tu, vključno z lastnimi drža-
vljani, zdaj človeka, ki je to 
razkril, obtožujejo vohunje-
nja'.« (Vir: Boris Vasev, 
MMC RTV SLO)

Želje Therese May

»Velika Britanija zapušča 
Evropsko unijo in moja na-
loga je, da naredim, kar je 
prav za našo državo. Želim, 
da Velika Britanija iz tega 
obdobja sprememb odide 
močnejša, pravičnejša in 
enotnejša ter z jasnejšo vizi-
jo kot kadar koli prej. Želim, 
da smo varna, cvetoča, tole-
rantna država, magnet za 
mednarodne talente.« Tako 
vidi brexit britanska premi-
erka Theresa May. So to le 
želje ali realna pričakova-
nja? Bomo videli.

Doba Obame končana
Predsednik Obama je Belo hišo prepustil nasledniku. Svoje predsednikovanje je začel z Nobelovo 
nagrado za mir, ki jo je dobil kot bianco menico, a je ni izpolnil. In še marsikaj mu lahko očitamo …

Uradna fotografija družine Obama: Barack in Michelle, 
hčerki Sasha in Malia, v Zeleni sobi Bele hiše, 1. 9. 2009  

Aretacije vojak(inje) in žvižgačice Chelsea Manning, ki 
je leta 2010 WikiLeaksu posredovala obsežno gradivo 
zaupnih diplomatskih depeš. Predsednik Obama jo je pred 
odhodom iz Bele hiše pomilostil. / Foto: Wikipedija

Britanska premierka in indijski premier Narendra Modi, 
septembra 2016. Se bo Velika Britanija po brexitu oprla tudi 
na svoje bivše kolonije? / Foto: Wikipedija
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Jože Košnjek

Življenje dr. Ljuba Sirca, ki 
bi bil 19. aprila star 97 let, je 
zgodba o igrivem, vendar res-
nem otroštvu in mladosti v 
hitro se razvijajočem in živ-
ljenja polnem Kranju, o nje-
govi domoljubni odločitvi za 
upor in prvih nesoglasjih gle-

de vodilne vloge v njem, o par-
tizanu v 5. Prekomorski bri-
gadi ter o strahovitem, krivič-
nem trpljenju, ki ga je po vojni 
prestala Sirčeva družina. Kri-
vica, ki ji je bila storjena, še do 
danes ni povsem popravljena. 
Dr. Ljubo Sirc je umrl v Veli-
ki Britaniji 1. decembra lani. 
Njegova zadnja želja je bila 
počivati v domači zemlji, ob 
očetu Franju, ki je po trpinče-
nju v zaporu umrl leta 1950, 
in mami Zdenki, rojeni v prav 
tako kranjski industrijski Pir-
čevi družini, ki se je poslovila 
s sveta maja leta 1978.

Poteptani  
mladostni ideali

Mladi Ljubo Sirc se je v fan-
tovskih letih, čeprav je bil sin 
industrialca, ki je v svoji tek-
stilni tovarni v Stražišču za-
posloval tudi do 250 delavk 
in delavcev, navduševal nad 

demokracijo, nad idejami 
Sovjetske zveze, nad liberaliz-
mom in seveda nad Jugoslavi-
jo do take mere, da sta šla z de-
dom Cirilom Pircem, dolgo-
letnim kranjskim županom, 
leta 1934 v Beograd na pogreb 
v Franciji ubitega kralja Ale-
ksandra Karađorđevića. Lju-
bo, edinec v Sirčevi družini, je 

obiskoval kranjsko Gimnazi-
jo, po maturi pa se je v študij-
skem letu 1939/1940 vpisal 
na ljubljansko Pravno fakulte-
to, čeprav je bila njegova prva 
študijska ljubezen ekonomi-
ja, vendar tega študija takrat v 
Ljubljani še ni bilo. Druga sve-
tovna vojna je bila za Sirčevo 
družino katastrofa. Nemci so 
ji zaplenili tovarno in hišo ter 
ji zaradi njene narodne zaved-
nosti grozili z izselitvijo v Sr-
bijo. Zato so se Sirčevi umak-
nili v Ljubljano, kjer je Ljubo 
nadaljeval s študijem na prav-
ni fakulteti, kot mladenič na-
prednih misli pa je našel so-
mišljenike v liberalno–nacio-
nalističnem krilu študentov, 
ki so vzpostavili stik z dr. Črto-
mirjem Nagodetom in njego-
vo politično skupino, imeno-
vano Stara pravda. »Pravdaši« 
so se z Borisom Kidričem do-
govorili za vključitev v Osvo-
bodilno fronto slovenskega 

naroda. Zveza je bila kratka. 
Ker je hotela imeti Komuni-
stična partija absolutno oblast 
in je bil vsak, ki se je želel zu-
naj fronte boriti proti okupa-
torju, »razredni sovražnik«, 
ne pa zaveznik, so bili »prav-
daši« zaradi nasprotovanja 
takemu stališču iz fronte iz-
ključeni. Ljubo je nadaljeval 
študij, vendar se je zaradi bo-
jazni pred maščevanjem leta 
1943 umaknil v Švico. Tam 
je študiral, vendar je želel na-
zaj domov, še posebej po spo-
razumu med Titom in Šuba-
šićem, da bo po vojni v Jugo-
slaviji uveden demokratični 
večstrankarski sistem. V Italiji 
se je vključil v 5. Prekomorsko 
brigado in kot partizan v Splitu 
dočakal svobodo. Žal se njego-
vo upanje ni uresničilo. Zno-
va, tako kot v uporniškem letu 
1941. Njegova prizadevanja za 
vzpostavitev demokratičnega 
sistema se niso uresničila. Ker 
je zagovarjal možnost za delo-
vanje demokratične opozici-
je vodilni Komunistični parti-
ji, so ga maja leta 1947 zaprli 
skupaj z njegovim očetom. Na 
tako imenovanem »Nagode-
tovem procesu« so zaradi do-
mnevnega protidržavnega de-
lovanja, vohunjenja in sodelo-
vanja z emigrantskimi orga-
nizacijami sodili Ljubu, oče-
tu Franju in še trinajstim so-
obtoženim. Prvoobtoženi dr. 
Črtomir Nagode, Boris Fur-
lan in Ljubo Sirc so bili obso-
jeni na smrt. Odvzete so jim 
bile tudi vse državljanske pra-
vice. Usmrčen je bil le dr. Na-
gode, vsem drugim je bila ka-
zen znižana. Ljubu najprej na 
dvajset let zapora, leta 1954 pa 
so ga po sedmih letih in pol, 
od katerih je dve leti presedel 
v samici, izpustili. Oče Franjo, 
ki je bil obsojen na deset let za-
pora, je bil fizično in duševno 

strt. Leta 1950 so ga spusti-
li na prostost, vendar je kma-
lu umrl. Ljubo ga je videl zad-
njič na procesu, potem pa ni-
koli več. Ostala je samo mama 
Zdenka. Ljubo je dobro vedel, 
da zanj v Jugoslaviji ni priho-
dnosti. Iskal je službo, ven-
dar so bila zanj vsa vrata zapr-
ta. Zato je leta 1955 preko Ita-
lije zbežal v Veliko Britanijo, 
ki je postala njegova druga do-
movina.

Raziskovalec komunističnih 
gospodarstev

Za dr. Ljuba Sirca, ki je med-
tem izpopolnil svoje znanje 
ekonomije, se je začelo novo 
svobodno življenje raziskoval-
ca, univerzitetnega pr o fesorja, 
moža in očeta. Po prihodu je 
krajši čas delal na BBC, kjer 
je spremljal poročanje neka-
terih radijskih postaj iz Rusije 
in nekdanje Jugoslavije, hkra-
ti pa uresničeval svoje aka-
demske ambicije, ki sta mu 
jih v mladosti preprečila vojna 
in zapor. V Fribourgu v Švici 
je leta 1960 opravil doktorski 
študij, ki ga je sklenil z diser-
tacijo o protislovjih marksistič-
ne ekonomije s posebnim po-
udarkom na jugoslovanskem 
samoupravljanju. Krajši čas 
je poučeval v Daki v Banglade-
šu, nato pa je bil ugleden raz-
iskovalec in predvsem profe-
sor na inštitutu IEA (Institute 
of Economic Affairs) v Londo-
nu, na škotski Univerzi v Dun-
deeju in na oddelku za poli-
tično ekonomijo na Univer-
zi v Glasgowu. Na Škotskem 
je spoznal soprogo Sue, tudi 
univerzitetno profesorico, po 
rodu Valežanko, s katero ima-
ta hčerko Nadio. Po upokoji-
tvi je leta 1983 s pomočjo pri-
jateljev in ameriške ustanove 

Eahart Foundation v Londonu 
ustanovil Center za raziskova-
nje komunističnih ekonomij 
CRCE, ki se je ukvarjal tudi s 
prehodom teh ekonomij v tr-
žno gospodarstvo, ki mu reče-
mo »tranzicija«.

Izigrani predsedniški 
kandidat 

Dr. Ljubo Sirc je tudi po 
upokojitvi deloval v medna-
rodnih liberalnih združenjih. 
Srčno pa je želel domov, v rod-
ni Kranj, v Slovenijo. Z neka-
terimi mladostnimi prijatelji, 
na primer s Sašom Slavcem, 
sta se srečevala – na tujem, ka-
kor z mamo Zdenko, ki so ji 
srečanja s sinom preprečevali 
tudi z zapleti pri izdaji potne-
ga lista. Leta 1989 mu je bilo 
dovoljeno priti na kongres so-
ciologov v Beogradu. Ko je iz-
stopil iz letala, so mu agenti 
srbske tajne policije poveda-
li, da jih je slovenska policija 
prosila, naj ga aretirajo, Beo-
grajčani pa so sporočili v Lju-
bljano, naj to storijo kar sami, 

saj gre Sirc naprej v Ljublja-
no. Po štiriintridesetih letih 
izgnanstva je bil spet doma in 
njegovi svojci ter prijatelji niso 
mogli verjeti, da je to res. Po-
tem je vsako leto prihajal do-
mov in običajno stanoval pri 
Darji Okorn, po domače Pir-
čevi, kjer je bila doma njegova 
mama. S Slovenijo, še posebej 
s slovensko politiko, ima gren-
ke izkušnje. Vrhovno sodišče 
je razveljavilo obsodbo na Na-
godetovem procesu in dr. Lju-
bu Srcu vrnilo čast, dobro ime 
in vse odvzete pravice. Njegov 
sodni boj za vrnitev odvzetega 
premoženja ali odškodnino je 
pravi križev pot. Ljubo se je po-
gosto vprašal, ali je Slovenija 
res pravna država. Leta 1992 
ga je takratna vodilna stranka 
Liberalna demokracija Slove-
nije izbrala za svojega kandi-
data za predsednika republi-
ke. Dr. Ljubo Sirc je, prepri-
čan, da gre pri LDS za pravo 
liberalno stranko, vezano na 
idejno izročilo klasičnega li-
beralizma, kandidaturo spre-
jel. Vendar je ostal osamljen 
in izigran, brez prave stran-
kine podpore. Za vedno se je 
umaknil iz slovenske politike. 
Takratni predsednik stranke 
in vlade dr. Janez Drnovšek je 
izrekel obžalovanje za tak raz-
plet kandidature in ga name-
raval leta 2000, ob osemde-
setletnici, odlikovati z zlatim 
znakom svobode. Dr. Sirc je 
vljudno odgovoril, da odliko-
vanja ne bo sprejel, dokler Slo-
venija, ki se razglaša za pravno 
državo, ne bo skladno z zako-
ni rešila njegovega problema. 

Dr. Ljubo Sirc je sedaj do-
končno doma. Počiva naj 
v miru in spokojno. Tudi 
v imenu Gorenjskega gla-
sa, za katerega je vselej na-
šel čas!

Dr. Ljubo Sirc je za vedno doma
Jutri popoldne bodo na kranjskem pokopališču, kjer počivata njegova oče Franjo in mama Zdenka, pokopali častnega občana Kranja, pravnika in 
ekonomista, političnega zapornika v nekdanji Jugoslaviji in begunca dr. Ljuba Sirca. Vrnil se je v prvi dom in v zanj edino domovino.

Pravnik in ekonomist dr. Ljubo Sirc v prostoru nekdanje Pirčeve barvarne maja leta 2010, 
ko je bil star 90 let. To je bil eden zadnjih obiskov njemu tako ljubega rojstnega Kranja,  
ki ga je leta 2003 imenoval za častnega občana. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Dr. Ljubo Sirc s soprogo Sue. Spoznala sta se na univerzi na Škotskem, na kateri sta bila 
oba profesorja. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

»Pred dnevi me je nekdo 
vprašal, ali smo kaj 
denarja vzeli iz tovarne 
in ga skrili na tujem. 
Kje pa! Oče je varčeval 
in vlagal v razvoj. Rad 
povem primer iz svoje 
mladosti, ko nas je oče 
peljal na Bled in sem si 
jaz zaželel drugi, dražji 
malinovec, kot ga je 
naročil on. Ne, je rekel. 
Mi potrebujemo denar 
za tovarno.« (Iz pogovora 
za Mojo Gorenjsko, maj 
2010)

»Leta 1948 in 1949 so me včasih v zaporu obiskovali 
člani tajne komunistične policije, da bi z menoj 
razpravljali o političnem in gospodarskem stanju. 
Bil sem dovolj neumen, da sem jim povedal, kar sem 
v resnici mislil. Pravim neumen, ker je verjetno ta 
odkritost podaljšala moje bivanje v zaporu. Na moje 
kritike niso imeli odgovorov, le zaničljivo so mahali z 
rokami: No, to ti misliš, Sirc! Gotovo jih je osupnilo, ko 
so nekaj let kasneje, leta 1952, njihovi voditelji začeli 
govoriti enako kot jaz o centralnem planiranju.« (Dr. 
Ljubo Sirc v svoji knjigi Brezpotja socializma)
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Dr. Jurij Kurillo

Dne 12. marca 1651 je na 
Voglarjevi domačiji v Nak-
lem privekal na svet materi 
Alenki in očetu Martinu kot 
drugi od pozneje šestih otrok 
deček, ki so ga krstili za Gre-
gorja. Fant je moral biti bistre 
glave, saj so ga starši z neusli-
šano željo, da bi postal duhov-
nik, poslali po končani kranj-
ski osnovni šoli na gimnazi-
jo v Celovec. Študij je nadalje-
val najprej na graški jezuitski 
univerzi, kjer je postal doktor 
filozofije, nato pa v Bologni, v 
Rimu pa naj bi bil leta 1680 
promoviran kot »Doctor Me-
dicinae Universae«. 

Kot zdravnik je najprej de-
lal šest let v koroškem Pliber-
ku, kjer se je posebno izkazal 
pri zatiranju kuge, izredno 
nevarne bolezni, ki je v tistih 
časih divjala po Evropi. Nato 
je deloval med drugim tudi 
v Radgoni, kjer leta 1683 po-
ročil vdovo Marijo po zaradi 
kuge umrlem Matiju Fluher-
ju, ki mu je rodila dve hčerki.

O bolezni kugi (pestis) so 
takratni zdravniki vedeli le 
to, da je strašno nalezljiva, 
saj so njenega povzročite-
lja odkrili šele sto let pozne-
je (Pasterella, pozneje Yersi-
nia pestis, 1849). Med nje-
nimi žrtvami je bilo mno-
go zdravnikov. Bacil kuge 
se je vselej pritihotapil v Sre-
dnjo in Zahodno Evropo iz 
dežel Otomanskega impe-
rija, kjer so to bolezen spre-
jemali kot »Alahovo kazen« 
brez kakršnih koli ukrepov. 
Nasprotno pa so habsbur-
ške oblasti strogo ukrepa-
le po posebnem Kužnem 
redu (Infections Ordnung), 
ko so po potrebi požgali tudi 
kakšno hišo ali podrli most. 
Ob mejah s Turčijo, v Vojni 
krajini, pa so uredile poseb-
ne sanitarne kordone, kjer 
je bila najvažnejša štiride-
setdnevna karantena, stroga 
izolacija popotnikov.

V službi pri ruskem carju

Naš doktor Voglar je bil 
pri svojem medicinskem op-
ravilu tako učinkovit, da so 
ga štajerski deželni stano-
vi zaradi njegove velike stro-
kovnosti in znanja nemške-
ga, latinskega, italijanskega 
in »ilirskega« jezika pripo-
ročili habsburškemu cesar-
ju Leopoldu I. (1640–1705), 
ko je ta iskal za svojega prija-
telja, carja Petra I. Romano-
va (1672–1725) primernega 

zdravnika, ki bi odšel v trajno 
službo na ruski dvor. Tam je 
bil Voglar sprejet leta 1689. 
Njegova žena je s hčerjo priš-
la za njim v Moskvo šele čez 
domala deset let in je tam čez 
čas tudi umrla.

Ob prihodu v Moskvo ga 
je car bogato obdaril z de-
narjem in različnimi upo-
rabnimi predmeti. V glav-
nem mestu Rusije je Voglar 
navezal proti volji ruskih ob-
lasti stike s tamkajšnjimi je-
zuiti, ki so jih sicer dolžili, 
da hočejo pravoslavce spre-
obrniti v katoliško vero. Za-
radi goreče privrženosti ka-
toliški veri in zvestobi svoje-
mu cesarju Leopoldu I. ga je 
ta leta 1694 povzdignil v de-
dni plemiški stan z lastnim 
grbom in imenom Carbona-
rius de Wiesenegg (»Oglar s 
travniškega vogala«). Obe-
nem je bil imenovan za ce-
sarskega svetnika. Očitno ga 
je habsburški dvor kljub nje-
govemu službovanju pri ru-
skem carju upošteval kot po-
membnega zastopnika av-
strijske monarhične oblasti.

Voglar se je kot vojaš-
ki zdravnik udeležil različ-
nih bitk ambicioznega ru-
skega carja Petra I., pozne-
je imenovanega Veliki, ki je 
skušal kar se da razširiti svo-
jo vladavino. Da bi prišel do 

Črnega morja, se je njegova 
vojska podala leta 1695/96 
v bitke za Azovsko morje s 
krimskimi Tatari kot vazali 
Otomanskega imperija. Tu 
si je Voglar s svojo vnemo 
pri oskrbi ranjencev, še zlas-
ti pa pri zatiranju kuge s pre-
ventivnimi ukrepi, prislužil 
visoko vojaško odlikovanje.

Pri slovitih zdravnikih

Peter Romanov je v že v 
mladosti pri druženju s tujci 
v moskovski »Nemecki« četr-
ti občudoval civilizacijski na-
predek, ki so ga v nasprotju z 
Rusijo kazale zahodnoevrop-
ske dežele. Da bi jih pobliže 
spoznal, obenem pa prido-
bil čim več tamkajšnjih stro-
kovnjakov, je leta 1697 or-
ganiziral tja veliko odpravo, 
v kateri je bil inkognito tudi 
sam, spremljal pa ga je po-
leg drugih zdravnikov in ra-
nocelnikov verjetno tudi Gre-
gor Voglar. Car se je zanimal 
za različna tehnična dogna-
nja pa tudi za medicinske iz-
sledke. Tako naj bi z Voglar-
jem obiskala poleg nekaterih 
drugih slovitih zdravnikov 
na Nizozemskem tudi anato-
ma Friedricha Ruyscha, ki se 
je bil proslavil s svojimi ana-
tomskimi preparati človeš-
kega ožilja, ki mu je vbrizgal 

vosek. Vladar je odkupil ne 
samo veliko takih preparatov, 
pač pa tudi navodila za sam 
postopek. Ko je ruska odpra-
va leta 1698 obiskala Anglijo, 
je car sprejel v svojo službo ve-
liko tamkajšnjih kirurgov in 
ranocelnikov ter lekarnarjev.

Med bivanjem v tujini so 
se Petru leta 1698 uprle eli-
tne vojaške enote strelcev, ki 
so podpirale njegovo obla-
stiželjno polsestro Sofijo. 
Pri priči se je vrnil domov 
in zatrl upor ob neusmilje-
nem obračunavanju z udele-
ženci. Po pisnih pričevanjih 
je bil pri nekaterih zasliše-
vanjih prisoten tudi Gregor 
Voglar, ki je imel po takra-
tnih običajih nehvaležno in 
za zdravnika nevredno nalo-
go obujati hudo mučene ob-
dolžence, da so postali spo-
sobni za nadaljnje krute po-
stopke. Po carski »ekskurzi-
ji« v Zahodno Evropo je ru-
ska medicina zelo napredo-
vala in se je postopoma prib-
ližala takratnim medicin-
skim središčem. Mnogo ru-
skih študentov je odšlo na 
študij medicine v tujino.

Pozneje je Gregor Voglar 
sodeloval v carjevih vojaških 
operacijah proti Švedom, ki 
so postali s svojim mladim 
kraljem Karlom XII. glavni 
nasprotnik širjenja ruskega 
imperija proti Baltiku. Tako 
se je leta 1700 udeležil oble-
ganja Narve, kjer pa je bil ujet 
in interniran v Revelu (danes 
Talin v Estoniji), kjer je potem 
še naprej deloval kot zdrav-
nik. Od tam je Ruse zapro-
sil za denarno podporo, obe-
nem pa jim je skrivoma po-
šiljal tajne podatke o gibanju 
švedske vojske. S posredova-
njem habsburškega cesar-
ja Leopolda so ga pozneje iz-
pustili, tako da se je lahko spet 

vrnil v Moskvo, kjer je postal 
vladni tajni svetnik. Leta 1709 
je bil v znameniti in odločil-
ni bitki pri Poltavi, ko je ru-
ska vojska dokončno prema-
gala švedske sile. Voglar je de-
loval kot vojaški zdravnik še v 
drugih bitkah carja Petra za 
pribaltske teritorije, ki so bili 
zanj nadvse pomembni, saj 
je dal na tamkajšnjih moč-
virnih tleh leta 1717 zgraditi 
po zahodnoevropskih vzorih 
novo mesto Sankt Peterburg, 
kamor je iz Moskve premak-
nil prestolnico ruske države.

V visokih krogih

Kakšno je bilo življenje 
dr. Gregorja Voglarja v civil-
nem moskovskem življenju, 
je bilo doslej še malo raziska-
no. Vsekakor se je gibal v viso-
kih krogih, saj je bil med dru-
gim osebni zdravnik ne le 
carja, ampak tudi vplivnega 
carjevega generala in admi-
rala ter svojega prijatelja Ško-
ta Patricka Gordona. Do leta 
1714 je delal v moskovski ci-
vilni upravi, po 26 letih dela v 
Rusiji pa je zaprosil za odpust 
z namenom, da se vrne v do-
movino. Po mnenju zgodovi-
narja medicine dr. Petra Bo-
risova naj bi prispel na Kranj-
sko sredi marca 1716, po dru-
gih, starejših virih pa že v za-
četku decembra 1715. Ni pa 
dokazana njegova domnev-
na diplomatska naloga, češ 
da naj bi še prej odšel v Rim 
(k papežu?) na razgovore o 

morebitni združitvi katoliške 
in ruske pravoslavne cerkve, 
za kar sicer car Peter ni bil 
prav nič navdušen!

Po pisnih dokumentih 
je dr. Gregorij Voglar Car-
bonarius kmalu po vrnitvi 
v domovino hudo zbolel in 
mu ni pomagala niti pomoč 
znanega kranjskega zdrav-
nika dr. Gottfrieda Heineja 
(tudi Heyne) in je tako umrl 
v Kranju 2. februarja 1717.

Darilo za dva vodnjaka

Že hudo bolan je dal 20. 
oziroma 21. marca 1716 se-
staviti oporoko, ki je zelo na-
tančno opredelila različne 
prejemnike njegove zapušči-
ne s kar čedno vsoto denarja. 
V njegovem še do danes oh-
ranjenem seznamu najde-
mo zdravniški instrumenta-
rij, srebne predmete, knjige, 
listine in pisma, osebno orož-
je, obleko in različne uporab-
ne predmete. Denar je name-
nil mnogim obdarovancem: 
več sorodnikom, sestram, 
nečakom in bratrancem, ne-
kaj tudi različnim cerkve-
nim ustanovam v krajih svo-
jega študija ter revežem. Ne-
kaj naj bi ga šlo za letno šti-
pendijo sinovoma nečaka Ni-
kolaja Šinkovca, ki ga je kot 
16-letnik spremljal na poti v 
Moskvo. Največjo vsoto, pet 
tisoč goldinarjev, pa je daro-
val rojstni vasi Naklo za zgra-
ditev dveh vodnjakov s tekočo 
vodo sredi vasi. 

Dr. Gregor Voglar Carbonarius, 
dvorni zdravnik ruskega carja
Drugega februarja bo minilo tristo let od smrti dr. Gregorja Voglarja Carbonariusa, ki je bil dvorni zdravnik ruskega carja Petra I. Velikega.

Grb, ki ga je dobil dr. Gregor Voglar Carbonarius de 
Wieseneck, ko ga je habsburški cesar Leopold I. leta 1694 
proglasil za dednega plemiča (Arhiv RS, Ljubljana).

Na mestu dveh napajalnih korit so Nakljanci v Voglarjev 
spomin leta 2002 sredi vasi postavili lep vodnjak po načrtih 
akademskega kiparja Staneta Kolmana. / Foto dr. Jurij Kurillo

O znamenitem 
zdravniku je napisal 
pisatelj Josip Jurčič 
povest, ki jo je imenoval 
Doktor Karbonarius in se 
žal predčasno konča kar v 
Ljubljani.

Gorenjsko zdravniško 
društvo podeljuje svojim 
zaslužnim članom 
priznanje dr. Gregorija 
Voglarja Carbonarius de 
Wieseneck, ki ga je leta 
1998 prejel tudi pisec 
tega prispevka.
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Konec oktobra lani je v jese-
niški bolnišnici mlada somal-
ska begunka, ki so jo domači-
ni iz Rateč v popadkih našli ob 
cesti, rodila deklico. Zdravo in 
krepko temnolaso malčico je 
mamica poimenovala Sab-
reen (v arabščini ime pome-
ni »potrpežljivost«), po varni 
oskrbi v bolnišnici pa so tako 
mamico kot deklico namesti-
li v azilnem domu v Ljublja-
ni, saj je Somalka zaprosila za 
mednarodno zaščito. Zdaj, ko 
ima deklica Sabreen že štiri 
mesece, pa sta z mamico Fir-
dews znova obiskali Jesenice. 
Pod okriljem Človekoljubne-
ga dobrodelnega društva UP 
z Jesenic so namreč v jeseni-
ški Hiši sreče pripravili ve-

čer s pokušino tradicionalnih 
somalskih jedi, ki jih je prip-
ravila Firdews. Tako je iz veli-
kih posod dišalo po rižu v pi-
ščančji omaki, v izvirniku se 
jed imenuje bariis usku kari-
is, in zelenjavni prilogi, ki ji v 
Somaliji rečejo bariis maraq.

Kot je povedala Faila Pašić 
Bišić iz društva UP, se je s 
tem, ko je skuhala nekaj tra-
dicionalnih jedi iz Somalije, 
Firdews zahvalila Jeseniča-
nom, Ratečanom in nasploh 
Gorenjcem, ki so ji pomaga-
li, poskrbeli zanjo in za nje-
no hčerkico. 

Čakajoč na odločitev o 
azilu

In kako sploh živita Fir-
dews in Sabreen danes, 

kako je poskrbljeno zanju? 
Somalka je, kot je povedala 
Faila Pašić Bišić, še vedno v 
postopku pridobivanja med-
narodne zaščite oziroma 
azila. »Postopek je zelo dol-
gotrajen, mučen, že doslej je 
imela več intervjujev, s kate-
rimi slovenska država ugota-
vlja, da bi bilo njeno življenje 
ob vrnitvi v Somalijo ogrože-
no. Ker v Somaliji vladata la-
kota in revščina, ni pa vojne, 
naj to ne bi bil zadosten raz-
log za podelitev azila, pred-
nost imajo begunci iz Siri-
je in Iraka. Tako so možnos-
ti, da bi Firdews dobila med-
narodno zaščito, žal zelo 
majhne,« je povedala Pašić 
Bišićeva. Ob tem je opozo-
rila, da bi v primeru, da bi 
Somalka azil vendarle dobi-

la, v skladu z mednarodni-
mi konvencijami imela pra-
vico do združitve družine, 
kar pomeni, da bi v našo dr-
žavo prišli tudi mož in še dve 
hčerki, ki so ostali v Somali-
ji. Hčerki naj bi bili stari de-
set in šest let, Firdews pa je 
občasno v stiku z družino 
prek telefona. 

Za malčico je dobro 
poskrbljeno

Somalka je sicer nepisme-
na, neizobražena, govori le 
arabsko, in še to somalsko 
narečje, tako da je sporazu-
mevanje z njo dokaj težav-
no. Ob njenem obisku na 
Jesenicah sta tako za pre-
vajanje skrbeli Faila Pašić 
Bišić in Maročanka Aisha 

Ezzouitni, ki že dalj časa 
živi na Jesenicah. Je pa mla-
da mamica še vedno izred-
no zadržana v komunikaci-
ji in ni govorila o tem, kako 
se je znašla v Sloveniji. Izve-
deli smo le, da je prvotno na-
meravala priti do sorodni-
kov v Nemčiji, zdaj pa se je 
odločila, da bo poskusila os-

tati v Sloveniji, če bo le do-
bila azil. Jo pa zelo zebe, je 
povedala vročine navajena 
Somalka, ki tudi malo Sab-
reen nenehno toplo oblači, 
da deklice ne bi zeblo. Po za-
gotovilih Faile Pašić Bišić pa 
je za obe zelo dobro poskr-
bljeno in njuna soba v azil-
nem domu v Ljubljani je na-
polnjena z različnimi pred-
meti, od oblačil do drobnih 
priboljškov, malo Sabreen 
menda čakajo tudi velike čo-
kolade, ki jih za zdaj seveda 
še ne more jesti. Ker je ma-
mica ne doji, ima na voljo 
dovolj mlečnega nadomest-
ka. »Sklenili smo, da malči-
ci ne sme manjkati prav nič, 
zato smo aktivirali ljudi, ki 
so se radi odzvali in poma-
gali. Tako je za Sabreen dob-
ro poskrbljeno,« je dejala Pa-
šić Bišićeva, ki je še dodala, 
da ju v azilnem domu obi-
skujejo skoraj vsak dan. Že-
lijo pa si, da njuno bivanje 
ne bi bilo omejeno zgolj na 
azilni dom, temveč bi se nju-
na socialna mreža razširila, 

da bi vzpostavili stike tudi z 
drugimi ljudmi. Tako je bil 
njun obisk na Jesenicah na-
menjen tudi širitvi socialne 
mreže mamice Firdews, ki 
celo zna že nekaj slovenskih 
besed. 

Zahvala tudi bolnišnici

Večera v Hiši sreče se je 
udeležila tudi predstavnica 
Splošne bolnišnice Jeseni-
ce Sandra Jerebic, ki je pri-
nesla tudi pozdrave pred-
stojnice ginekološko-porod-
nega oddelka Eve Macun, ki 
je malo Sabreen pomagala 
spraviti na svet. Prvotno so 
celo načrtovali, da bi se sre-
čali v bolnišnici, a so zaradi 
številnih viroz in gripe obi-
sku v bolnišnici v teh dneh 
omejeni. »Veseli nas, da je 
Sabreen zdrava in krepka 
in da sta z mamico v redu,« 
je ob tem dejala Sandra Je-
rebic. Firdews se je srečala 
tudi s prostovoljko Zumre-
to Ilmić, eno prvih, ki jo je 
obiskovala po porodu. In za-
nimivo, razumeli sta se, če-
tudi Zumreta ne zna arab-
sko, Firdews pa niti sloven-
sko niti angleško. »Vse sva 
se zmenili!« je ob tem deja-
la Zumreta, ki je komaj ča-
kala, da v naročje vzame do-
jenčico. Varušk tudi sicer 
ni manjkalo, temnolasa in 
temnooka deklica se je dob-
ro počutila v čisto vsakem 
naročju in je naokrog delila 
prikupne nasmeške. 

Pritisk civilne družbe

Faila Pašić Bišić je ob tem 
dejala, da si bodo v društvu 
UP prizadevali, da bi Fir-
dews in Sabreen vendarle 
lahko ostali v Sloveniji, pri 
čemer računa tudi na pri-
tisk civilne družbe na našo 
državo, da bi jima odobrila 
mednarodno zaščito. »Ne 
vem, komu bi bila dojenčica 
v naši državi lahko v napoto, 
zato res upamo, da bosta os-
tali pri nas,« je dodala. V na-
sprotnem primeru namreč 
tako mamico kot dojenčico v 
nekaj mesecih čaka: depor-
tacija.

Mala Sabreen obiskala Jesenice
Mlada somalska begunka, ki so jo s popadki našli ob cesti v Ratečah in je potem v jeseniški bolnišnici rodila deklico Sabreen, je s hčerkico obiskala Jesenice 
in v zahvalo pripravila nekaj tradicionalnih somalskih jedi. Obe še vedno bivata v azilnem domu v Ljubljani in čakata na odločitev o mednarodni zaščiti.

Somalka Firdews z malo Sabreen v Hiši sreče na Jesenicah

Riž v piščančji omaki, v izvirniku se jed imenuje bariis usku 
kariis, in zelenjavna priloga, ki ji v Somaliji rečejo bariis 
maraq.

Mala Sabreen v naročju Faile Pašić Bišić iz društva UP. 
Deklica je neverjetno potrpežljiv dojenček, ki le redko joka, 
dobro se počuti v vsakem naročju in zvedavo opazuje svet 
okrog sebe. 

Sandra Jerebic iz Splošne bolnišnice Jesenice, kjer so se 
izkazali s skrbjo za porodnico in dojenčico.

Mala Sabreen nima državljanstva in tako tudi ne 
osebne izkaznice, potnega lista ... V naši državi 
namreč ne velja avtomatizem, po katerem bi slovensko 
državljanstvo dobili otroci tujcev, ki se rodijo v 
Sloveniji.

Somalski obroki so predvsem mesni. Meso, zlasti 
govedino, jagnjetino in včasih piščanca, pripravljajo 
na različne načine, pečeno, na žaru, ocvrto ... Kot 
začimbe uporabljajo kumino, koriander, karijevo 
omako, meso pa običajno postrežejo skupaj z rižem.

Slovensko zunanje ministrstvo iz varnostnih razlogov 
odsvetuje vsa potovanja v Somalijo. »Vse kraje pesti 
pomanjkanje hrane, še posebno v osrednjem in 
južnem delu države, zaradi česar prihaja do obsežnih 
selitev ljudi znotraj Somalije kot tudi izseljevanja 
v tujino. Zaradi selitev in prepolnih begunskih 
kampov prihaja do širjenja bolezni, povečane stopnje 
kriminala in manjše varnosti za tujce,« je zapisano na 
spletni strani ministrstva.
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Pavel Knobel – »bukve iz 
Kranja, polne drekanja«

Marsikdo bo zastrigel z uše-
si ob podatku, da je bil Pavel 
Knobel prvi slovenski pesnik. 
Če nam je všeč ali ne, drži, da 
je izdal leta 1801 prvo sloven-
sko samostojno zbirko pos-
vetnih pesmi z naslovom Šti-
ri pare kratkočasnih novih pe-
smi od Pavla Knobelna sko-
vane inu Kranjcem v spo-
min dane. Uradno proglaše-
ni prvi slovenski pesnik je si-
cer Valentin Vodnik, saj je slo-
venska literarna zgodovina za 
prvo slovensko pesniško zbir-
ko v pra vem pomenu besede 
razglasila Vodnikove Pesme 
za pokušino, ki pa so izšle v 
Ljubljani šele pet let kasneje, 
februarja 1806. Sam Valen-
tin Vodnik je Knoblovo »moj-
strovino« označil kot »bukve 
iz Kranja, polne drekanja«.

Učitelj, organist, sklada-
telj in cerkovnik Pavel Kno-
bel se je rodil 24. januarja 
1765 na Orehku pri Postoj-
ni. Napisal in uglasbil je oko-
li dvajset cerkvenih pesmi 
in latinsko mašo Missa sim-
plex. Najprej je učil v Postoj-
ni, svojo knjigo s slovito pe-
smijo Od perdca pa je izdal 
v Kranju, kjer je učil 13 let. 
Kasneje ga je življenje za-
neslo še v Višnjo Goro, Rib-
nico in Tomaj.

»Štiri pare kratkočasnih 
novih pesmi od Pavla Kno-
belna skovane inu Krajncam 
za spomin dane« so bile to-
rej izdane v Kranju. Neka-
teri so se in se še nad tem 
zgražajo, drugi so se (in se 
še) smejijo. Smešno ali ne, 
očitno je, da so Knobel in 

njegovi sodobniki že pozna-
li trditev, ki še vedno pravi, 
da je »perdec« za človeško 
telo nekaj dobrega. Zato po-
skušajmo gledati na vodilno 
pesem Od perdca kot pouč-
no ali pa zabavno epizodo ra-
zvoja slovenskega pesništva. 
Ostalo pa je zapisano: »Tu-
kej morem naprej zamerkat, 
de v eni tovaršiji pred ludmi 
perdeti, je vendar vselej nes-
podobnu. Kdur tedej za volo 
zdravja perdca zaderžat ne 
smej, nej ga saj iz kašlenjam 
ali vsekvanjam sprej mi, da 
se ne bo šlišal.«

Sicer pa bodimo konkret-
ni. V Štirih parih kratkočas-
nih novih pesmi namreč be-
remo tudi pesem, napisa-
no za solo in kor, to je zbo-
rovsko spremljavo: 

Solo: Kdur enga jetnika / 
Iz ječe spusti / Ga hvala veli-
ka / Povsod doleti. Kor: Na-
pnimo fagot / Perdimo pov-
sod, / Tiberju na čast, / K' je 
dal to oblast!

Solo: Naš' strš' dobra dela 
/ še nejso poznal', / sapo, 
ke je bla zrela, / so v čevah 
držal'. Kor … 

Solo: Arcat se poflisa / Nu 
vsakmu povej, / de perdec 
se skisa, / če vunkej ne grej. 
Kor …

Solo: Prav noter ni zanj, / 
Prostor je tesan, / Sram nej te 
ne bo / Pahni ga glasnu. Kor …

Solo: Ženske se še en 
malu / Sramujejo v'čas, 
/ Spuščaju po malu, / 
Po tihim, počas'. Kor …   
Solo: Ga hočjo vtajit, / 
Ne morjo tu skrit, / Če 
uhu zain ne zvei / Pa 
nos kmal povei. Kor …    
Seveda se pripoved o 
»perdcu« še vleče in vleče … 
Skratka: vse za zdravje!

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske: 
*   V Žirovnici se je 26. 1. 1797 rodil slovenski 

jezikoslovec kritik in literarni zgodovinar Matija 
Čop. Imel je odločilno vlogo pri razvoju slovenske 
literature.

*   V Radovljici se je 27. 1. 1712 rodil zdravnik Janez 
Krizostom Pollini. Domnevno je imel skrivno 
sredstvo proti spolnim boleznim. 

*   V Zagorici pri Bledu se je 27. 1. 1738 rodil šolnik, 
filolog in prosvetlitelj Blaž Kumerdej. 

*   V Novi vasi pri Lescah se je 28. 1. 1763 rodil goriški 
nadškof in metropolit ilirski Jožef Balant. 

*   V Kranju se je 29. 1. 1840 rodil lekarnar Karel 
Šavnik, kranjski župan med letoma 1874 in 1910.

Milena Miklavčič

»Šele dosti kasneje, ko 
sem bil hudo bolan, stak-
nil sem pljučnico, sem začel 
razmišljati o globoki jami, 
ki sem si jo sam skopal. Bli-
žal sem se petdesetemu letu, 
hčerke nisem videl že skoraj 
deset let, bil sem zapit bedak 
z neurejenimi zobmi, ki ga 
nihče ni maral. Prespal sem 
osamosvojitev, prespal sem, 
da so prišli drugačni časi …«

Branko – malo za šalo, 
malo zares – trdi, da mu 
žensk ni nikoli manjkalo. 
Pogosto mu je bilo žal, da 
ni raje študiral psihologi-
je. Tega, zakaj so si maloda-
ne vse, ki so se spentljale z 
njim, zadale za cilj, da ga re-
šijo pogube, ni razumel. Pri 
tem so bile vztrajne ravno to-
liko kot on, da se ne prepusti 
njihovemu vplivu. Nekoč je 

nekaj časa bival pri neki zelo 
mladi ženski, bila je ena tis-
tih nadobudnic, ki so verjele, 
da bodo lahko v Ljubljani po-
magale klošarjem in ostalim 
zgubam, ki jih ni bilo malo – 
in preživele. 

»V primerjavi z njo sem 
bil že starec, a takrat, ko kak-
šen teden nisem pil, sem bil 
še kar pri močeh. Le dlani 
z oteklimi prsti, ker mi led-
vice niso najbolje delova-
le, sem moral skriti, pa sva 
oba imela občutek, da ni nič 
narobe. Potem pa mi je nje-
na prisotnost začela vzbuja-
ti slabo vest, nekega jutra, ko 
je ni bilo doma, sem si oprtal 
culo (dobesedno) in izginil. 
Kot vem, je še danes sam-
ska, ne rešuje le zgub, po-
maga živalim, zavzema se 
za obstoj volkov in podobno. 
Sem in tja greva na kavo, če 
pridem v Ljubljano, več kot 
toliko pa ne. Skoraj leto dni 
sem živel – in to potem, ko 
sem se že odločil, da neham 
piti – z neko ločenko. Imela 
je tri otroke, najstarejša hči 
je bila v sedemnajstem letu. 
Kar dobro smo vozili, dokler 
mi to dekle ni priznalo, da 
je zaljubljeno vame. Ponov-
no sem zbežal, in čeprav tak-
rat nisem pil že več kot dve 
leti, sem se ponovno vdal tej 
pregrehi. Bilo me je groza, 
kaj bi se zgodilo, če bi slu-
čajno podlegel nagonu in se 
spentljal s tistim otrokom. 
Kar nekaj časa sem se vla-
čil po Koroškem, takrat je 
bilo zelo moderno odkrivati 

negativne vodne tokove, ki 
slabo vplivajo na človekovo 
zdravje. Ker večino medicin-
skega znanja še ni izpuhtelo 
iz moje glave, sem na ta ra-
čun kar dobro služil. Ljudje 
pa, naivni, da bolj niso mog-
li biti, so mi tovrstne usluge 
drago plačevali. Pa da se ne 
bom samo kritiziral, naredil 
sem marsikatero dobro delo, 
saj sem jih več poslal k zdrav-
niku. Pri tem sem jim zabi-
čal, da morajo vztrajati, da 
dobijo specialistično obrav-
navo. Na prelomu tisočle-
tja sem imel spet obdobje 
treznosti. Živel sem z neko 
žensko, ki je verjela v zdra-
vo prehrano, pri Kitajcih v 
Kölnu pa se je naučila ma-
saže stopal. Na te 'čungalun-
ga' zadeve nisem dosti dal, a 
me je le prepričala, da sem 
ji prisluhnil. Poduhovlje-
na plat me ni zanimala, le 
konkretna. Kadar je stran-
kam razlagala, da so zbole-
li zato, ker čutijo do partner-
ja prezir in sovraštvo, sem 
se raje odstranil, ker se mi 
je zdelo smešno. Potem pa 
mi je padlo na pamet, da bi 
zdravilne učinke uporabil 
na sebi. Predlagal sem Meti, 
partnerici, naj me ozdravi 
'ljubezni' do alkohola. Sprva 
je bila v zadregi, saj takšne-
ga primera v svoji dolgole-
tni praksi ni imela. Potem 
pa sva se nekega petkovega 
popoldneva usedla v avto in 
se odpeljala k njenim učite-
ljem v Köln. V treh dneh se 
je pri njih toliko naučila, da 

se ji je zdelo, da bodo terapije 
lahko koristne tudi pri meni. 
Moram reči, da sem se te no-
vice po eni strani razvese-
lil, ker je nisem želel razo-
čarati, po drugi strani pa me 
je postalo strah. Predolgo 
časa sem ga že 'vozil', da bi 
se znal kar naenkrat soočiti 
s povsem drugačnim nači-
nom življenja. Po spletu na-
ključij sem na hčerkino že-
ljo z njo ponovno vzpostavil 
stike, ki so bili sicer na pre-
cej majavih nogah, a ven-
darle. Tako rekoč sem imel 
pred očmi nekakšen cilj, za 
katerega se je splačalo žive-
ti oziroma biti in ostati tre-
zen. Metine masaže stopal 
so bile dolgo časa zelo bole-
če. Včasih sem tulil od bole-
čine, a me je spodbujala, naj 
potrpim, da bo bolje. Sproti 
mi je 'obnavljala' ledvice, je-
tra in bogvedi še kaj, kar je 
bilo verjetno že skoraj pov-
sem uničeno. Čez kakšne 
tri mesece, ko nisem pijače 
niti povohal več, kaj šele, da 
bi kaj popil, mi je Meta pre-
dlagala, da bi ponovno lahko 
kaj naredil zase. Recimo, da 
bi obnovil zdravniško licen-
co. Skoraj me je kap ob nje-
nem predlogu. Zlasti potem, 
ko mi je namignila, da bi lah-
ko odprl zasebno ordinacijo, 
ki so, kamor sem pogledal, 
rasle kot gobe po dežju. Vzel 
sem nekaj časa za razmislek. 
Ni bilo enostavno. Moji mo-
žgani so leta in leta plavali v 
alkoholu, zdelo se mi je, da 
so že čisto uničeni. S težavo 

sem se lotil dela. Ni bilo lah-
ko. Potreboval sem veliko 
lastne moči in še več njene 
spodbude. V tem času sem 
se občasno ponovno sreče-
val z nekdanjimi kolegi, ki 
so bili vsi po vrsti dobro pre-
skrbljeni, uspešni, nekateri 
so si kot zasebniki ustvarili 
tudi zavidanja vredne stan-
darde. Jaz sem bil še zmeraj 
izgubljen pezde, ki si je zavo-
zil življenje. Pa tudi leta so se 
mi že nabrala na grbi.« Bran-
ku beseda z lahkoto teče, ne 
nazadnje tudi zato, ker govo-
ri o tistem obdobju svojega 
življenja, na katerega je da-
nes najbolj ponosen. 

Če ne bi bilo Mete, mu ver-
jetno ne bi uspelo. Bolj je za-
upala vanj kot on sam. Po-
magalo je tudi, ker mu je 
hčerka povedala, da bo pos-
tal dedek. Kar naenkrat je 
imel tisoč razlogov za srečo.

»Potem pa se je zgodilo 
sredino jutro. Meta je mora-
la po nekih opravkih v Lju-
bljano. Preden je zavila na 
glavno cesto, se je vanjo z vso 
močjo zaletel norec, ki je po 
celonočnem popivanju ves 
omotičen sedel za volan. Še 
sreča, da so nesrečo opazili 
drugi, kajti sam je pobegnil 
na varno. Kasneje so ga ob-
sodili na dve leti pogojno, še 
izpita mu niso vzeli, barabi. 
Meta si je usodno poškodo-
vala roki, tako da svojega dela 
nikoli več ni mogla opravlja-
ti. Z nečloveškimi napori je 
toliko prišla k sebi, da se lah-
ko, če je nujno, premika tudi 

brez bergel. Nesreča me je 
streznila bolj, kot lahko priz-
nam. Prvič zato, ker jo je 
povzročil zapit bedak, drugič 
pa zato, ker sem lahko dob-
roto vračal s še več dobrote. 
Meta je bila prepričana, da jo 
bom pustil na cedilu in zbe-
žal, kot je bila pred tem moja 
navada. Nisem tega storil. V 
najhujših trenutkih sem bil 
noč in dan ob njej, jo masi-
ral, kot me je naučila, ali pa 
sem jo le držal za roko, ka-
dar je tulila od bolečin. Ime-
la je več kompliciranih ope-
racij, tudi na hrbtenici. Težki 
trenutki so naju še bolj pove-
zali med seboj. Kadar sem se 
zlomil, me je tolažila, naj se 
ne žrem. Zmeraj mi je dala 
vedeti, da sva skupaj samo 
zato, ker sem velik del svo-
jega življenja popolnoma za-
vozil. Če takrat, v svoji prvi 
službi, ne bi dal odpovedi, se 
ne bi nikoli srečala. Tako mi 
je govorila. Verjel sem ji, ker 
sem v njej videl tudi ange-
la. Najbolj sem bil vesel tre-
nutka, ko sva skupaj čakala 
ob telefonu, da mi sporoči-
jo, bom dobil vnuka ali vnu-
kinjo …«

Danes, na stara leta, ima 
tudi Branko veliko zdra-
vstvenih težav, ki so priha-
jale v njegovo življenje kot 
posledica divjega, pijanske-
ga, nebrzdanega življenja. 
A pokoro z veseljem nosi na 
svojih ramenih, zavedajoč 
se, da je zanjo kriv sam. In 
nihče drug. 

(Konec)

Moj ata, 3. del

Pokora

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Alenka Bole Vrabec

... Maja bo minilo 170 let 
od smrti nemške romantič-
ne skladateljice Fanny Men-
delssohn Bartholdy, pozne-
je Hensel, dolga leta nez-
nane in zatajene. Bila je šti-
ri leta starejša sestra Felixa 
Mendelssohna Bartholdyja 
(1809–1847), čudežnega ot-
roka in skladatelja, ki pa je bil 
izjemno ljubosumen na ta-
lent svoje sestre in ji je z oče-
tom vred preprečil kariero 
glasbenice. Fanny se je rodi-
la 1805 v Hamburgu v druži-
ni judovskega bankirja, ki se 
je preselila v Berlin in pres-
topila v evangeličansko vero. 
Ko je bilo Fanny štirinajst 
let, ji je oče napisal pismo, 
da glasba ne more biti temelj 
njenega poklicnega početja, 
kot je njenemu bratu. Felix je 

bil zvezda, s 26 leti dirigent 
leipziškega orkestra, in je ob 
svoji smrti, star 38 let, že ve-
ljal za klasika. Očetovo pisa-
nje, da je njeno sicer sijajno 
igranje na klavir in skladanje 
lahko le okras ženstvenosti, 
ki je odlika vsake ženske, je 
Fanny skoraj ubilo. Majhna 
po postavi, a prelepih oči 
se je Fanny poročila z dvor-
nim slikarjem Henslom, in 
v glasbeni dvorani domače 
hiše od 1831 naprej prireja-
la privatne koncerte z znani-
mi glasbeniki. V veliki druži-
ni je bila nekakšen strelovod, 
njena glasba pa nikoli ni bila 
pomembna. Zares srečna in 
sproščena je bila le na poto-
vanju po Italiji 1839, kamor 
jo je peljal soprog. Šele pri 
štiridesetih letih si je upala 
objaviti nekaj svojih liričnih 
skladb za klavir, v zapušči-
ni pa jih je več kot 400, med-
tem ko njeno življenje odgri-
njajo dnevniki in pisma. Dne 
14. maja 1847 jo je med igra-
njem na klavir zadela mož-
ganska kap. Za ljubitelje kla-
virske glasbe je njeno Leto 
(Das Jahr) poseben glasbeni 
koledar … Iskanje je vključe-
valo tudi 

Berlinski golaž  
s šampinjoni

Za 4 osebe potrebujemo: 
500 g puranjih prsi, olje, 500 g 
čebule, 500 g šampinjonov, ve-
liko rdečo papriko, strok česna, 
2 žlici sladke paprike, sol, črni 
poper, kajenski poper ali čilijeve 

kosmiče po okusu, 2 žlici para-
dižnikove mezge, 3/4 l zele-
njavne juhe, lonček kisle sme-
tane, pest narezanega drobnja-
ka, pest sesekljanega peteršilja, 
500 g širokih rezancev, maslo.

Purana oplaknemo, osu-
šimo s kuhinjsko brisačo ter 
zrežemo na trakove. Čebu-
lo zrežemo na tenke lističe, 
šampinjone pa na pol cm ši-
roko. Očiščeno papriko zre-
žemo na trakove. Drobnjak 
narežemo, peteršilj seseklja-
mo, česen stremo.

Meso na olju z vseh stra-
ni dobro opečemo in vzame-
mo iz posode. Nato dodamo 
čebulo, mešamo, dokler ne 
postekleni, posujemo s slad-
ko papriko, spet premešamo 
in dodamo šampinjone, pa-
priko in česen. Meso damo 
nazaj v kozico in prilijemo 
juho. Ko zavre, zmanjšamo 
ogenj in na srednjem ognju 
cmarimo dobro uro, dok-
ler meso ni povsem meh-
ko. Solimo in začinimo s ka-
jenskim poprom, čilijevimi 
kosmiči ali tabascom. Odvis-
no od tega, kako pekoč naj bo 
golaž po našem okusu. Če je 
pregost, dodamo malo juhe. 
V večji skodelici zmešamo 
nekaj golaževega soka in ki-
slo smetano, da se ne nare-
dijo grudice, ko zmes vlije-
mo v golaž, in ga potresemo 
z drobnjakom. 

Široke rezance skuhamo 
po navodilu, vendar morajo 
biti še 'na zob', jih odlijemo, 
zabelimo z maslom in posu-
jemo s peteršiljem. 

Fanny, to se za 
žensko ne spodobi!
mizica, 
pogrni se

Miha Naglič

»'Pozdravljena, jugoslo-
vanska vojska, na osvobojeni 
slovenski zemlji,' je 9. maja 
1945 – ob osvoboditvi Ljublja-
ne – zapisal duhovnik in pisa-
telj Fran Saleški Finžgar. 'Pri-
di z oljkovo mladiko miru, ki 
naj vzcvete v novi dobi za novo 
delo v poštenosti in pravičnos-
ti, v trudu in znoju, v spošto-
vanju resnične svobode, ki je 
v tem, da radi služimo pra-
vičnim zakonom v prid naši 
skupnosti. V to skupno soži-
tje naj nas ne druži nobeno 
nasilje – vse naj bo sad nezla-
gane in nesebične ljubezni.' 
Vendar je tudi pristavil: 'Ne 
slepimo ne sebe ne drugih z 
zlato dobo, ki nam jo obetajo 
... Zlato te dobe je še sila globo-
ko zakopano in bo treba krva-
vih žuljev, da ga izgrebemo.' / 

Slovensko prebivalstvo je ko-
nec vojne pričakalo z navdu-
šenjem in olajšanjem, mar-
sikje pa tudi s tesnobo in stra-
hom. V mestih in na podeže-
lju so partizanske enote pozd-
ravljali s cvetjem in petjem, 
toda obenem so se zlasti v 
osrednji Sloveniji za umikajo-
čo se nemško vojsko vile dol-
ge kolone beguncev. Zmago-
valci, ki so napovedovali nag-
lo obnovitev porušene domo-
vine ter nacionalno in social-
no pravičnejši družbeni red, 
kot je bil predvojni, so uživa-
li množično ljudsko podpo-
ro. Vseeno za klice k strpnosti 
in domoljubni miroljubnosti 
niso imeli posluha. Povojni 
obračun z nasprotniki parti-
zanstva in okupatorskimi so-
delavci je bil v Sloveniji – kot 
drugod v Jugoslaviji – krut in 
neizprosen. Boris Kidrič je 5. 

maja 1945, ko je prevzemal 
funkcijo predsednika prve 
povojne slovenske vlade, res-
da nastopil proti nenadzoro-
vanemu maščevanju nad 'za-
vedenimi množicami', a je v 
isti sapi napovedal 'brezkom-
promisen boj proti narodnim 
izdajalcem' …« (Str. 631–632)

Gornji odlomek ponazar-
ja, kako se zgodovinopisje 
spreminja, čeprav poroča o 
ljudeh in dejanjih, ki so se že 
zgodila in jih ni mogoče spre-
meniti ali »popraviti«. Tudi 
sicer bi pred letom 1990 tež-
ko izšla zgodovinska sinteza, 
kakršna je ta. Zgodovinar-
ji Peter Štih, Vasko Simoniti 

in Peter Vodopivec so opravi-
li veliko delo. Slovensko zgo-
dovino od prazgodovinskih 
kultur do začetka 21. stole-
tja so prikazali tako, da zaje-
ma vse, kar se je v tem času 
zgodilo na današnjem ozem-
lju Slovenije in v njenem za-
mejstvu. Njihovo izhodišče 
je, da »slovenska zgodovina« 
ni samo zgodovina enega na-
roda, temveč zgodovina vseh 
ljudi, ki so živeli in oblikova-
li zgodovinski tok na ozemlju 
s slovenskim prebivalstvom. 
Tudi plemstva, ki ni bilo slo-
vensko, a je stoletja vodi-
lo »slovensko« zgodovino … 
Mogočna knjiga!

Nove knjige (366)

Slovenska zgodovina

Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec, 
Slovenska zgodovina, dva zvezka, Modrijan, Ljubljana, 
2016, 876 strani, 85 evrov, www.modrijan.si

Čarobna zimska podoba v led okovanega slapa Peričnik je dokaz, da ledeniška dolina Vrat 
upravičeno sodi med najlepše in najbolj markantne slovenske – pa tudi svetovne – naravne 
znamenitosti. Slap zaradi svoje prisojne lege zamrzne le vsakih nekaj let, kar je še dodatni 
razlog, da v teh dneh polarnih temperatur obisk 'zabavnih' nakupovalnih središč rajši 
nadomestite z izletom v pravljični svet, ki ga ustvarja narava. S. L. / Foto: Primož Pičulin

Tako kot v naši deželi sodijo tudi na Poljskem smučarski skoki med ene izmed najbolj 
priljubljenih športov. Rdeče morje navdušenih domačih navijačev je v Zakopanah vzneseno 
valovilo ob uspehih svojih športnikov, občinstvo pa je z aplavzom športno nagradilo tudi 
naše pogumne orle in si s tem 'zaslužilo' vabilo na finale v Planico. S. L./ Foto: Peter Košenina



Alenka Brun

P
onovno je bila glav-
na pobudnica kon-
certa Maja Ahačič, 
pri celotni organi-
zaciji pa ji je zelo 

pomagal sin Luka. Koncert 
ima dobrodelno noto, kjer 
je celoten izkupiček, lah-
ko bi rekli predlagane vsto-
pnine, namenjen za pomoč 
občanom v stiski oziroma 
centrom Karitas Dekanije 
Kranj. 

Dvorana je bila polna, da 
pa je med koncertom vse 
teklo tako, kot je treba, sta 
letos z besedo skrbela Kra-
njčana Klavdija Jurišič in pa 
Ciril Plešec, ki ga večina poz-
na iz breško-drulovške žup-
nije, pred leti pa je bil kar 
precej aktiven v radijskih 
vodah kot moderator.

Žal tokrat zaradi bolez-
ni nismo prisluhnili Sta-
netu Vidmarju, je pa poleg 
Ansambla Anžeta Šuštarja, 
benda Mali oglasi, ki je pred 
kratkim izdal novo zgoščen-
ko, priljubljenih in energi-
čnih zmagovalcev zadnje-
ga šova Slovenija ima talent, 
dua WildArt ter mladinske-
ga pevskega zbora Utrip iz 

Besnice nastopil še en velik 
slovenski talent: Žiga Lak-
ner. Žiga je pod svoje okri-
lje in v uk pred tremi leti 
vzela magistrica opernega 
petja in tudi učiteljica petja 
Alenka Gotar, ki smo ji rav-
no tako lahko prisluhnili na 
odru nedeljskega koncerta. 

Žiga se je ravnokar vrnil 
iz Barcelone, kjer se je ude-
ležil enega največjih tekmo-
vanj opernih pevcev na sve-
tu Francisco Vinas in kot 

slovenski kontratenor dose-
gel izjemen uspeh. 

Vsako leto se predtekmo-
vanj, ki potekajo v New Yor-
ku, Tokiu, Milanu in po dru-
gih glasbenih prestolnicah po 
vsem svetu, udeleži približno 
1500 opernih pevcev, v konč-
no tekmovanje pa se jih uvrs-
ti sto. V žiriji sedijo najvidnej-
ša imena opernega sveta in 
letos je bilo prvič, da se je na 
tekmovanje uvrstil tudi Slo-
venec in kljub nadvse močni 

konkurenci prišel do polfina-
la, čeprav je bil s svojimi rosni-
mi enaindvajsetimi leti daleč 
najmlajši udeleženec, saj je 
povprečna starost tekmoval-
cev okoli trideset let. V finale 
so se kasneje uvrstili pevci, ki 
že delajo mednarodno karie-
ro. Je pa tovrsten uspeh dob-
ra popotnica Žigi za prihod-
nost in obet, da lahko Slove-
nija po dolgih letih računa na 
mladega opernega pevca, ki 
ima lastnosti velikih. 

POMAGAJMO SI
Dom krajanov Primskovo v Kranju je konec tedna tradicionalno gostil koncert Pomagajmo si. Koncert 
ima dobrodelno noto, vsako leto pa na Primskovo s svojim programom privabi več obiskovalcev.

Boštjan Grabnar in Maja Ahačič / Foto: Tina Dokl

Alenka Gotar s fanti iz Ansambla Anžeta Šuštarja –  
oziroma tudi v družbi svojega soproga Anžeta Šuštarja 
(skrajno desno) / Foto: Tina Dokl

Duet WildArt zadnje čase veliko srečujemo na gorenjskih 
odrih in fanta vedno znova navdušita. / Foto: Tina Dokl

Nastop benda Mali oglasi: dinamičnost se je v veliki meri z odra prenesla tudi na  
publiko v dvorani. / Foto: Tina Dokl

Povezovalca programa Klavdija Jurišič in Ciril Plešec

Kamnik – V soboto, 28. januarja, bo ob 21. uri v točilnici 
Mali grad koncert skupine Fool Nation. Mlada rokovska 
zasedba ustvarja avtorsko glasbo, vseh pet članov pa se 
dobro znajde v različnih stilih – od bluza in roka pa vse do 
džezovskih standardov in funka. »V svojih delih morda 
ne iščemo neke zabavljaške glasbe, ob kateri bi množice 
norele, pač pa imamo rajši tisti drugi efekt, da z glasbo 
povemo zgodbo, da začaramo prav vsakega, ki si drzne 
prepustiti misli zvokom kitare, da se lahko vsak potopi v 
linije basovskih strun in nežnih ali bolj razbijaških udarcev 
po činelah, ki te popeljejo v neki svoj svet, od srednjeveš-
kih bojev v križarskih vojnah pa vse do tihega in prijetnega 
filozofiranja ob polni luni in lahnem poletnem vetriču,« o 
svoji glasbi pravijo člani.

Koncert skupine Fool Nation

Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur, avtor Miro Erzin 
in ilustratorka Anja Osenar vabijo danes, v petek, 27. 
januarja, ob 19. uri v Dom krajanov Šenčur, na promocijo 
nove knjige z naslovom Pesem (iz zbirke Najlepše dekli-
ce sveta), s krajšim koncertom ansambla iz Nove Gorice 
CelloStrike. Ansambel violončelistov je v svetu komorne 
glasbe zanimiva in iskana redkost. Ansambel Cellostri-
ke je nastal po vzoru slovitega ansambla violončelistov 
Berlinskih filharmonikov. Njihov repertoar vsebuje zna-
na dela skladateljev iz vseh slogovnih glasbenih obdobij. 
Poleg tega pa mladi glasbeniki izvajajo transkripcije ple-
snih ritmov, nežne romantične melodije in tudi bolj trde 
zvoke kitarskih rifov metalskih skupin, kot sta Metallica 
in Apocalyptica.

Predstavitev knjige Pesem in koncert 
CelloStrike
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Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_8
NALOGA

9 8 5 3 7 2 4
4 9

3 9 8
3 4 8 2

7 1
2 7 3 5

2 7 5
8 7

7 9 2 5 3 6

sudoku_LAZJI_17_8

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_17_8
NALOGA

9853724
49

398
3482

71
2735

275
87

792536

sudoku_LAZJI_17_8

REŠITEV

985367241
416582739
723194856
391458672
547926183
268713495
632879514
854631927
179245368

LAŽJI 
SUDOKU

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_16_08
NALOGA

6 8 9 5
5 8 1 6

4 7
4 3

4 5 2 9
1 7

9 6
3 2 8 4

2 9 8

sudoku_TEZJI_16_08

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_16_08
NALOGA

6895
5816

47
43

4529
17

96
3284

298

sudoku_TEZJI_16_08

REŠITEV

617248935
598163427
342795186
986421573
475386219
123957648
834519762
751632894
269874351

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.                        

TA JE DOBRA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Porsche pri Bogu
Po smrti je izumitelj znanega avtomobila Ferdinand Porsche 
prišel v nebesa, kjer ga je pričakal sveti Peter z besedami: 
»Gospod Porsche, zaradi vaših zaslug v kreiranju zname-
nitega avtomobila in doprinosa k avtomobilski industriji si 
lahko zaželite, karkoli hočete. Izpolnil bom vašo željo.«
Porsche se zamisli in reče: »Dopustite mi, da se malo 
pogovorim z Bogom.«
Sveti Peter se strinja in ga pelje v božje prostore.
Porsche vpraša Boga: »Dragi Bog, vaša kreacija, ženska – 
kaj ste mislili, ko ste jo ustvarjali?«
»Kako to mislite?« vpraša Bog.
Porsche: »Veste, vaša kreacija ima precej napak. Poglej-
te: prednja stran ni aerodinamična, izdelek je preglasen, 
vzdrževanje je predrago, pet do šest dni v mesecu je pov-
sem neuporabna, zadnja stran preveč visi, nenehno se 
mora barvati in popravljati, sprednje luči so premajhne in 
poraba goriva je prevelika.«
Bog pomisli in odvrne: »Gospod Porsche, mogoče je vse 
to res, ampak statistično gledano več moških 'vozi' moj 
izum, kot pa vašega.«

Davčni inšpektor 
Stopim iz trgovine, v eni roki imam dve pašteti, v drugi 
čokolado. Ustavi me neki gospod, ki se predstavi takole: 
»Dober dan, sem davčni inšpektor.«
»Dober dan tudi vam.«
»Imate račun?«
»Nimam.«
»Veste, da je kazen 40 evrov, ker za blago, ki ste ga kupili, 
nimate  računa?«
»Saj nisem kupil, ukradel sem.«
»Aja, potem je pa vse v redu. Lep dan in nasvidenje.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Čaka vas veliko dela. Finančna varnost vam pomeni ključ 
do svobode in neodvisnosti. Storili boste vse, kar je v vaši 
moči, da boste poravnali stare račune in začeli na novo 
graditi finančni vzpon. V ljubezni vas čaka nekaj lepega.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Prijetno vas bodo presenetile novice, ki jih sicer že dol-
go čakate. Hitro se bo treba odločiti, da priložnost ne bo 
šla mimo vas in boste ostali praznih rok. Na čustvenem 
področju vas čaka kar nekaj dela, nekdo še vedno čaka, da 
izpolnite obljubo.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Zvrstili se vam bodo razni dogodki na čustvenem področju. 
Skušali se boste odmakniti, vendar vam ne bo uspelo. Prišli 
boste do točke, ko se bo treba odločiti in postaviti stvari na 
svoje mesto. Še dobro, da imate skrito zalogo energije.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Zelo v kratkem boste imeli dobro priložnost za zamenja-
vo službe. Lahko pa je tudi napredovanje v že obstoječi 
službi. Kar bo, bo dobro, le da je konec enoličnosti. Daljšo 
pot boste lahko izkoristili poslovno in zasebno.

Lev (23. 7.–23. 8.)
V tem obdobju se boste morali kar večkrat prilagajati. 
Tako na delovnem mestu kot med bližnjimi. Nikar tega ne 
vzemite preveč za hudo, ampak za občasno orožje proti 
hudi jezi oziroma prepirom. Imeli boste nekaj denarnih 
skrbi. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Že dolgo časa nekaj pričakujete, pa se vam nikakor ni 
hotelo rešiti pozitivno. Vaše besede bodo končno naletele 
na prava ušesa in obeta se vam uspeh. Zaradi nepomem-
bnih stvari boste prišli v navzkriž z nekom, ki vam druga-
če veliko pomeni.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Vaše počutje bo zelo pozitivno. Imeli boste občutek, da 
vam gredo stvari kot po maslu. Pri denarju boste obrnili 
nov list. Tudi poslovno vam bo uspelo, da boste stvari 
pripeljali tako daleč, kot si želite. Torek bo vaš srečen dan.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Prvi dnevi v tednu ne bodo najboljši za večje spremem-
be. Raje počakajte do sredine tedna in šele nato pojdite 
v akcijo. Načrt vam bo v celoti uspel. V ljubezni ne boste 
zadovoljni le z avanturo, kar boste dali tudi jasno vedeti.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Razne informacije pa tudi sam tok dogajanja vas bo spr-
va prestrašil in imeli boste občutek, da ste popolnoma 
nesposobni. K sreči se vam stanje hitro normalizira in vse 
boste uspešno opravili. V družinskem krogu se vam obe-
tajo lepe spremembe. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Obetajo se vam prijetni dogodki in ves teden se vas bo 
držala dobra volja. Izkoristili boste vsako možnost lepih 
trenutkov in nihče, čeprav rad, vas ne bo mogel spravi-
ti s tira. Zvezde vam bodo naklonjene tudi na delovnem 
mestu. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Prve dni v tednu se vas bo polastil dvom in bali se boste 
razočaranja. Presenečenje, ki vas čaka v koncu tedna, bo 
tako veliko, da boste v trenutku pozabili na vse, kar je bilo 
slabega. Še v pravem času boste uspeli rešiti zamujeno.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Obremenjevali se boste zaradi denarja. Vse se bo rešilo 
dobro in v pravem času. Določeni ljudje vam bodo šli na 
živce. Umaknite se, saj ni treba, da morate čisto vse pre-
našati. Te dni vas bo presenetil telefonski klic, odzovite se 
povabilu.
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Obiščite rojstne hiše slovenskih literatov.  
Pot je nezahtevna in primerna za pohodnike vseh starosti.  
Na osrednji proslavi pred Prešernovo rojstno hišo v Vrbi  

nastopajo Zoran Predin, Janez Škof in Tone Partljič. 

Z nakupom pohodniške knjižice si zagotovite posebne ugodnosti; brezplačne  
prigrizke in tople napitke (kava, čaj) ob poti, bon za malico (jed na žlico v Vrbi)  

ter darilo – Poezije Franceta Prešerna. Knjižica stane 8 evrov za odrasle  
in 4 evre za otroke, kupiti jo je mogoče v Prešernovi in Čopovi rojstni hiši.

MEDIJSKI POKROVITELJ

SLOVENSKA KULTURA 
JE NAŠ PONOS, 

zato 8. februarja vsi na pohod 
po Poti kulturne dediščine Žirovnica. 

Več na visitzirovnica.si

Nagrade: 3 pohodniške knjižice za Pohod po Poti kulturne 
dediščine Žirovnica. S pohodniško knjižico dobite tudi bon za 
toplo jed in knjigo Poezije Franceta Prešerna.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj  
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do četrtka, 2. februarja 
2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.



26

DRUŽABNA KRONIKA

PETEK_27. 01. 2017

Osemnajstletna hči pokojnega Micha-
ela Jacksona Paris Jackson trdi, da je bil 
njen oče umorjen, njegovega zdravnika 
Conrada Murrayja pa krivi za pevčevo 
odvisnost od propofola, zaradi katerega 
je umrl. »Večkrat je poudaril, da si veliko 

ljudi želi njegove smrti, absolutno sem prepričana, da je 
bil umorjen,« je prepričana Paris, ki pravi, da jo oče še 
vedno obiskuje v sanjah, ona pa še vedno nosi njegovo 
zapestnico, ki diši po njem.

Je bil Michael Jackson umorjen?

Mel Gibson se je pri enainšestdesetih 
razveselil devetega otroka. Sinu sta s 
partnerko Rosalindo Ross nadela ime 
Lars Gerard. »Navdušena sta, Lars pa je 
čudovit. Vsa družina je zbrana in Mel je 
zaljubljen do ušes. So že doma, srečni in 

zdravi,« je povedal vir za People. Par novice še ni komen-
tiral.

Mel Gibson devetič oče

Devetindvajsetletniku, ki je lani iz iClou-
da ukradel gole zasebne fotografije zvez-
dnic, med drugimi tudi Jennifer Lawren-
ce, je sodišče odredilo devet mesecev 
zaporne kazni in pet tisoč tristo evrov 
globe. Edward Mayerczyk je kaznivo 

dejanje priznal. Njegov odvetnik se je na sodni obravnavi 
skliceval na stanje depresije in pojasnil, da je Edward tudi 
po škandalu obiskoval terapevta zaradi anksioznosti in 
paničnih napadov.

Kazen za anksioznega hekerja

Nova voščena replika Ryana Goslin-
ga (36) v berlinskem  muzeju Madame 
Tussaud je, po poročanju tujih medijev, 
grozljiva. »Preveč je koščen, čelo ima, kot 
bi bilo v njem ogromno botoksa, obraz 
pa prevelik,« je bilo le nekaj negativnih 

opazk, ki so zakrožile v medijih. Londonska replika igralca 
je nekaj povsem drugega, saj je voščena lutka zvezdniku 
filma Dežela La La zelo podobna.

Voščeni Gosling je grozljiv

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Z
ačelo se je z 
Večerjo na zaj-
li, kjer so gostje 
uživali v poseb-
nem doživetju 

okusov v kabinah krvavške 
žičnice, za kar so poskrbeli 
Luka Jezeršek, ki se ga pred-
vsem spominjamo kot enega 
treh MasterChefovih sodni-
kov, pa Darko Klemen, mas-
terchef Slovenije 2016, in 
Tomaž Bolka (Gostilna Kriš-
tof). Smučarsko-kulinarični 
praznik se je v nedeljo nada-
ljeval z Gourmet druženjem 
na snegu, kjer so na Krvavški 
plaži prisotne poleg že ome-
njenega Darka Klemna s svo-
jimi okusi razvajala še zna-
na in manj znana domača 

kuharska imena: Uroš Štefe-
lin (Vila Podvin), Igor Jago-
dic (Restavracija Strelec), 
David Vračko (Restavracija 
Mak), Jorg Zupan (Atelje), 
Damjan Fink (Gostilna na 
Gradu) in Jernej Kamič (Res-
tavracija Blejski grad). Osre-
dnji dogodek smučarko-ku-
linaričnih dni pa je prišel na 
vrsto na koncu, v ponedeljek: 
Pokal Gourmet 2017, kjer so 
se med količki pomerili gos-
tinci, vinarji in gurmani. Pri-
javilo se jih je dobrih 150, z 
rekordom proge pa sta slavi-
la danes gostinka Jeseničan-
ka Alenka Dovžan (Restav-
racija Ejga) in Tomaž Juvan, 
lastnik Hostla Celica, ene-
ga najbolj prepoznavnih slo-
venskih hostlov.

Dogodek sta tokrat doda-
tno kulinarično začinili še 

dve kuharski imeni: Tomaž 
Kavčič (Dvorec Zemono) in 
pa posebni gost, Neapeljčan, 
trikratni prejemnik Miche-
linove zvezdice Vincenzo 
Guarino, ki je obiskovalcem 
v okušanje ponudil bombon 
ocvrte polenovke z oma-
ko neapeljskega rumenega 
paradižnika. Guarino je svo-
jo jed poimenoval Napoli–
Krvavec 970 km … Poklon 
Sloveniji.

Odlični hrani so delale 
družbo tudi izbrane peni-
ne in vse dni pester sprem-
ljevalni program. Po lansko-
letnem enodnevnem je tudi 
letošnje večdnevno dogaja-
nje naletelo na dober odziv.

Spomladi pa se na Pop TV 
vrača že tretja sezona doma-
čega MasterChefa. In med 
izbranimi tekmovalci, ki 

bodo poskušali očarati žirijo 
s svojimi kreacijami na krož-
nikih, smo našteli tri gorenj-
ska imena, med njimi dva 
znana Gorenjca: Tržičana, 
radijskega moderatorja in 
humorista, zabavnega televi-
zijskega poštarja in mojstra 
Boštjana Megliča - Peško (50) 
in pa športnika, telovadca na 
konju z ročaji Saša Bertonclja 
(32) iz Gorenje vasi pri Rete-
čah. Peška ima rad jedi na žli-
co, Sašo recimo njoke, med-
tem ko sam najbolje pripra-
vlja lososa na različne nači-
ne. Iz Bohinjske Bistrice pa 
prihaja najmlajši udeleženec 
letošnjega kuharskega šova, 
dvajsetletni Elvis Kudić. Je 
dijak Srednje šole za gostin-
stvo Radovljica, trenira atleti-
ko, na MasterChef Slovenija 
pa so ga prijavili sošolci.

POKAL GOURMET 2017
Krvavec je gostil pestro kulinarično dogajanje, ljubiteljem snežnih radosti in dobre hrane pa je šlo tudi 
vreme na roko. Na male zaslone pa kmalu prihaja tretja sezona slovenskega MasterChefa.

Na tovrstnih prireditvah največ zanimanja vedno požanjejo 
gostje: Vincenzo Guarino (desno) in znan obraz še bolj 
znane kuharske reklame Tomaž Kavčič. 

Ponedeljkova kuharska ekipa: Damjan Fink, Darko Klemen, 
Jernej Kamič, Jorg Zupan, Tomaž Kavčič in Vincenzo 
Guarina / Foto: arhiv organizatorja (Studio foto DD team)

Guarinov pozdrav Sloveniji / Foto: arhiv organizatorja (Studio foto DD team) Boštjan Meglič - Peška / Foto: arhiv šova (Pop TV)

Sašo Bertoncelj / Foto: arhiv šova (Pop TV) Elvis Kudić / Foto: arhiv šova (Pop TV)

Natašo Ristić (23) smo srečali na eni filmskih premier, 
ki jih organizira kranjski Cineplexx, v vlogi hostese pri 
VIP-pultu. Ljubljančanka je študentka ekonomije, ki gre 
tudi sama rada kdaj pa kdaj v kino. Ima pa tudi sladek 
hobi: rada peče torte in piškote. / Foto: A. B.

 F
ot

o:
 a

rh
iv

 o
rg

an
iz

at
or

ja
 (

St
ud

io
 fo

to
 D

D
 t

ea
m

)



27Gorenjski glas
petek, 27. januarja 2017 ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 28. januarja
10.00 LEV IN MIŠKA (matineja; v dvorani PGK)
19.30 Boris Devetak, Žan Papič: BUH POMAGEJ (v dvorani PGK)
20.00 Ingmar Villqist: HELVERJEVA NOČ (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 28. 1.
13.00, 17.00, 20.40 XXX: REAKTIVIRAN
21.00 LOVING
19.15 POPOLNI TUJCI
17.30 DRUŽINA BREZ ZAVOR
13.20, 15.40, 18.00, 20.20 DEŽE-
LA LA LA
13.50 BALERINA IN VIKTOR, sinhro.
15.30 ZAKAJ RAVNO ON?
15.00 ZAPOJ, sinhro.
19.00 PR’ HOSTAR

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 28. 1.
17.20 JACKIE
17.40, 20.00, 22.10 XXX: REAKTIVIRAN
21.10 RAZCEPLJEN
19.20, 22.25 DRUŽINA BREZ ZAVOR
18.15 ČREDA

18.00, 20.30 DEŽELA LA LA
20.50 KITAJSKI ZID
14.00, 15.50 BALERINA IN VIKTOR, sinhro.
13.45 VSE ZA PRSTAN
15.40, 20.15 ZAKAJ RAVNO ON?
14.40, 16.50 ZAPOJ, sinhro.
13.40, 16.00 ZAPOJ, 3D, sinhro.
13.50, 15.30, 19.00 PR’ HOSTAR

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 27. 1.
18.00 AMERIŠKA PASTORALA
20.00 DOTIK VODE

Sobota, 28. 1.
18.00 DOTIK VODE
20.00 LOVING

Nedelja, 29. 1.
19.00 AMERIŠKA PASTORALA

Organizatorji filmskih predstav 
 si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

Prebrala sem misli g. Andreja 
Bolčine o evrskem kovancu, ki 
nosi sliko Triglava in verz Oj, 
Triglav moj dom – s cmokom v 
grlu. Niso tako daleč tisti časi, 
ko so bili ljudje kaznovani ali 
celo mučeni zaradi slovenske 
besede. Kaj pa danes? Imamo 
samostojno državo, svoj denar, 
pa imam občutek, da je nekate-
rih sram govoriti slovensko.
Če greste v večja središča, se 
lesketajo nad vrati lokalov tuja 
imena, ki jim niti lastniki ne 
vedo pravega pomena. Še celo 
imena pevskih skupin so tuja. 
Vabijo na koncerte, pa ko-
maj slišimo kakšno slovensko 
pesem. Pred leti sem bila na 

proslavi ob slovenskem kultur-
nem prazniku 8. februarja, 
pa je nastopajoči zbor zapel 
Zdravljico v tujem jeziku! V 
časopisu ali na televiziji včasih 
zasledimo, da je slovenščina v 
zamejstvu ogrožena. Bojim se, 
da je bolj ogrožena na tej strani 
meje. Poslušamo tujke in popa-
čenke pri govorih politikov in 
drugih javnih delavcev. Oni 
so prvi odgovorni za slovensko 
besedo. Naj poskrbijo, da bodo 
proizvodni obrati (kolikor jih je 
še), trgovine, gostinski lokali, 
kulturne ustanove itd. … ime-
novane po naše!

Marija iz Škofje Loke

Evrski kovanec

PREJELI SMO

Mateja Rant

Kranj – Ekipa Skrana je v le-
tošnji sezoni FLL novinka, 
a se jim je na regijskem iz-
boru že uspelo uvrstiti v fi-
nale tekmovanja, ki bo v za-
četku februarja na Osnov-
ni šoli Dobrova. »Druži nas 
navdušenje nad tehniko in 
užitek ob gradnji robotov,« 
je pojasnil njihov mentor 
Klemen Kovač, ki je v ekipi 
zbral brate Štefana, Janeza 
in Andreja Kovača, pridružil 
se jim je še njihov prijatelj 
Noel Milost. »Kot mentor 
jim pomagam, da razvijajo 
svoje ideje in znanje, ter jih 
navdušujem in motiviram,« 
je poudaril Klemen Kovač in 
dodal, da se že od malih nog 
navdušujejo nad Lego koc-
kami in je to le še korak nap-
rej od otroške razigranosti, 
čeprav še vedno ostaja neke 
vrste igra.

First Lego League je med-
narodni multidisciplinar-
ni raziskovalni program, ki 
mladim poskuša približa-
ti znanost in jih navdušiti za 
raziskovanje, tako da spod-
bujajo radovednost, krea-
tivnost, sodelovalno učenje 
in skupinsko delo s pomoč-
jo atraktivne robotike. Mla-
di tako skozi igro razvijajo 
in krepijo logični in tehnič-
ni način razmišljanja ter se 
učijo programiranja. Spod-
buja jih še k uporabi sodob-
nih tehnologij v koristne, hu-
mane namene. Program se 

odvija v osemdesetih drža-
vah po svetu, sodeluje pa več 
kot dvajset tisoč ekip, je po-
jasnil Klemen Kovač. Njiho-
va ekipa se je na tekmova-
nju pomerila prvič. Del tek-
movanja je tudi projekt, ki so 
ga morali letos pripraviti pod 
naslovom Živalski zavezni-
ki. »Odločili smo se za tridi-
menzionalni mozaik, s po-
močjo katerega predstavlja-
mo nekatere ogrožene živa-
li,« je pojasnil Kovač. Raz-
mišljali so namreč, kako bi 
povečali ozaveščenost gle-
de problematike izumiranja 
živalskih vrst in jim je sprva 
prišel na misel navaden mo-
zaik iz malih Lego kock, a so 

kasneje svojo prvotno idejo 
nadgradili tako, da so ji doda-
li še globino, in nastal je tri-
dimenzionalni mozaik an-
tilope in ogrožene ribe. »Za 
finale pa smo se lotili izdela-
ve mozaika bobra, ker sodi 
med ogrožene živalske vrste 
v Sloveniji.« Njihovo idejo so 
uvrstili celo na uradni portal 
FLL, je ponosen Kovač.

Najbolj zanimiv del FLL 
pa je po njegovih besedah 
tekmovalni del z roboti, ki 
jih izdelajo sami. »S pomoč-
jo robota Lego Mindstorm 
je treba v dveh minutah in 
pol uspešno opraviti čim več 
nalog in tako zbrati čim več 
točk,« je razložil in dodal, da 

je prav zanimivo opazova-
ti, ko robot hiti po poligonu 
in rešuje naloge. Najzahtev-
nejše je po njegovih besedah 
programiranje robota, saj so 
poleg znanja potrebne tudi 
izkušnje. »Vsekakor pa tudi 
mlade glave lahko veliko pri-
spevajo s svojimi bolj 'nori-
mi' idejami, ki so včasih tako 
enostavne, da še sam ne mo-
reš verjeti, kako nisi videl re-
šitve, ki je bila tik pred no-
som,« je mlade tekmovalce 
pohvalil Klemen Kovač. Ker 
se bliža finale, se ta čas tru-
dijo še izboljšati programe 
in se urijo na progi, da bi z 
robotom v kar najkrajšem 
času opravili čim več nalog.

Druži jih navdušenje nad 
tehniko in gradnjo robotov
Med tremi gorenjskimi ekipami, ki so se uvrstile v finale letošnjega tekmovanja First Lego League (FLL),  
je tudi ekipa kranjskih skavtov, ki so se poimenovali Skrana. 

V okviru projekta Živalski zavezniki so izdelali tridimenzionalne mozaike treh  
ogroženih vrst živali. / Foto: Tina Dokl
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Zadnje delo Romana 
Leljaka natančno, od 
kraja do kraja popisuje 
identiteto ˝špicljev˝ 
in njihovo število. Je 
nadaljevanje knjige Speča 
Udba, v kateri je avtor 
objavil imena aktivnih in 
rezervnih pripadnikov 
Udbe. V tokratni knjigi pa 
objavlja osebe, ki so bile 
dejansko registrirane 
kot sodelavci Udbe. 
˝Špiclji Udbe˝ pomenijo 
razkrivanje globokih 
anomalij v slovenskem 
značaju in utegnjeno 
biti celostno povabilo 
k očiščenju slovenske 
družbe, če le zanjo ni 
prepozno.

24  90
EUR

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Cena knjige je  24,90 EUR. Če jo naročite  
po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku 
Pošte Slovenije. 19  90

EUR

AKCIJA

100 hitrih in preprostih receptov,  
s katerimi boste navdušili svoje goste.
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EUR

Cena knjiga je

21,90
 + poštnina

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.

Večdnevni Glasovi izleti 
Vabimo vas, da se nam pridružite na večdnevnih izletih, ki 
jih načrtujemo v letošnjem letu. Organizacijo izletov smo 
zaupali agenciji Alpetour, ki ima veliko izkušenj z daljšimi 
izleti. Z vami bodo tudi naši zaposleni, ki bodo še dodatno 
poskrbeli, da vam bo na izletih lepo.

PREDVIDENI IZLETI:
Krakov in Visoke Tatre 30. 3.–2. 4. 2017 – 4 dni,  
predvidena cena izleta: 255,00 EUR
Beograd 26. 5.–28. 5. 2017 – 3 dni, 
predvidena cena izleta: 146,00 EUR
Šarganska osmica in Višegrad 22.–24. 9. 2017 – 3 dni, 
predvidena cena izleta: 199,00 EUR
Za dodatne informacije pokličite:
Grega na tel.: 031 38 26 25,  
ali pišite na: grega.flajnik@g-glas.si

        I IZLETI
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Ana Šubic

Selca – Med številnimi 
zagretimi navijači bratov 
Prevc je tudi selški župnik 
Damjan Prošt. Trinajst let 
je že, kar je prevzel župnijo 
Selca, pod okrilje katere sodi 
tudi Dolenja vas, od koder 
prihajajo Prevčevi. Peter je 
bil tedaj v sedmem razredu, 
se spominja Prošt in doda, 
da sta se mlajša brata Cene 
in Domen kmalu pridruži-
la ministrantom in še danes 
prideta z veseljem ministri-
rat, če nista odsotna. »Vsi tri-
je so bili zelo zavzeti, delovni 
in vztrajni, da so bili ob špor-
tu uspešni še v šoli. Ključna 
pri tem je bila družina s svo-
jo vzgojo in veliko podporo,« 
je poudaril.

Prošt je tako v vseh teh le-
tih imel priložnost precej 
dobro spoznati brate Prevc 
in se zato še toliko bolj ve-
seli njihovih uspehov. Nav-
dušenje je v zadnjih sezo-
nah postalo tako veliko, da 
občasno celo najame kom-
bi in se v družbi faranov od-
pelje do tujega skakalnega 
centra, kjer si v živo ogleda-
jo skoke in spodbujajo naše 

skakalce. Obveznosti žu-
pnika so konec tedna neod-
ložljive, zato si lahko vzame 
čas le v petek, da se odpravi-
jo na ogled treninga in kva-
lifikacij. »Po navadi se zme-
nimo zelo na hitro. Zraven 
vedno povabim kakšnega 
župnijskega sodelavca in 
ministrante, pevke pri otro-
škem zboru, skratka mla-
de, ki na različne načine po-
magajo v župniji. Zanje je 
to zelo veliko doživetje,« je 
pojasnil Prošt in dodal, da 
se mladi izletniki menjajo, 
saj se morajo prilagajati šol-
skim obveznostim. 

V tej sezoni so že bili v Bi-
schofshofnu, Wisli in minu-
li petek v Zakopanah. »Saj 
ni daleč, le malo dlje kot do 
Rima, le da je do tja precej 
več avtocest,« pove o zad-
njem, okoli 800 kilometrov 
dolgem izletu na Poljsko, ki 
so ga združili z romanjem. 
Odpravili so se v četrtek ob 
osmih zvečer, poleg Prošta 
še štirje župnijski sodelavci 
in štirje ministranti. »Pred 
šesto uro zjutraj smo bili že 
v znanem poljskem romar-
skem središču Čenstohova, 
kjer smo imeli sveto mašo v 
stranski kapeli ob znameni-
ti Črni Mariji, nato smo se 
odpravili še v Krakov, kjer 
smo si ogledali novo cerkev, 
posvečeno Janezu Pavlu II., 
v kateri je 2000 kvadratnih 
metrov mozaikov patra Mar-
ka Rupnika, ter grob in cer-
kev sestre Favstine Kowal-
ske,« je pojasnil Prošt. Pot 
jih je nato vodila v sto kilo-
metrov oddaljene Zakopa-
ne, do koder so potrebovali 
skoraj štiri ure, saj se je tja 

zgrnilo čez dvajset tisoč na-
vijačev. A se je splačalo, saj 
je bil Peter Prevc na obeh tre-
ningih najboljši, v kvalifika-
cijah pa tretji, pri čemer se je 
vseh sedem slovenskih ska-
kalcev prvič v tej sezoni uvr-
stilo na tekmo, se spominja 
Prošt.

Prevčevi navijače iz svo-
je fare tudi pozdravijo. »V 
Zakopanah to sicer ni bilo 
možno, a pred tem, ko smo 
bili v Wisli, smo se pa sreča-
li, ker smo imeli boljše vsto-
pnice, saj ni bilo takega na-
vala,« je povedal Prošt in po-
udaril, da so bratje kljub sla-
vi, ki so jo s seboj prinesli 
uspehi, ostali enaki. »Prav 
nič ne izstopajo, jih pa mar-
sikateri otrok, tudi mini-
strant, občudujoče gleda. 
Takim sem po novoletni 
turneji, ko so bili Prevčevi 
doma, kar rekel, da Cene-
tu ali Domnu lahko sežejo v 
roke, čestitajo za uspehe in 
želijo vse dobro za naprej,« 
se spominja v smehu.

V Zakopane so se selški 
farani odpravili z novim na-
vijaškim transparentom, ki 
ga je naročil prav njihov žu-
pnik. Kdaj ga bodo ponovno 
razvili, še ne, morda že v krat-
kem v Oberstdorfu. »Odvis-
no je od mojih obveznosti. 
Japonska, Koreja in Skan-
dinavija tako ne pridejo v 
poštev, potem je pa samo za-
ključek v Planici, ki me pa ne 
mika preveč, saj je tam tako 
ali tako že veliko slovenskih 
navijačev. Raje grem tja, kjer 
jih je malo,« nam je še zau-
pal Prošt, ki rad spremlja 
tudi druge športe, ta čas še 
posebej rokomet.

Župnik zagret navijač bratov Prevc
Selški župnik Damjan Prošt večkrat najame kombi ter se z družbo župnijskih sodelavcev in ministrantov odpravi v tuje skakalne centre,  
kjer spodbujajo brate Prevc. Nazadnje so bili v Zakopanah. Cene in Domen sta še danes ministranta.

V Wisli v družbi Ceneta Prevca: Ema, Hana, Tine in župnik Damjan Prošt

Nazadnje so si ogledali trening in kvalifikacije v Zakopanah.

 »Vsi trije so bili zelo 
zavzeti, delovni in 
vztrajni, da so bili ob 
športu uspešni še v šoli. 
Ključna pri tem je bila 
družina s svojo vzgojo in 
veliko podporo,« o bratih 
Prevc pravi Damjan 
Prošt, ki je že trinajst let 
župnik v Selcih.



DRVA, mešana, 40 EUR/m3, možna 
dostava manjših količin, tel.: 04/51-
88-063, 041/446-510 17000291

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

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
031/343-161 17000296

SUHA drva, hrast ali bukev, smrekove 
plohe, debeline 5 cm, tel.: 04/23-11-
964, 041/481-588 17000299

ZELO ugodno prodam lesene brikete 
in pelete, tel.: 040/887-425 17000027

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOTNO sedežno garnituro s posteljno 
funkcijo, malo rabljeno, 230 x 150, 
tel.: 031/300-274 17000278

SEDEŽNO garnituro, štirised in dvo-
sed, v bež barvi, zelo ugodno, tel.: 
04/23-32-361, 031/675-915 17000192

PODARIM

KLUBSKO mizico, bukev, steklo, tel.: 
051/669-531 17000329

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

MALO rabljen sušilni stroj Beko, cena 
100 EUR, tel.: 031/723-151 17000318

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

GORILEC Olimpic ter 80-litrski bojler, 
tel.: 031/736-852 17000284

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 17000005

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

EZOTERIKA, knjige, razglednice, tapi-
serije. Glej Duhovni utrip 20. 5. 2013, 
tel.: 040/567-544 17000257

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj 
+ vstajenje. Glej Duhovni utrip 6. 4. 
2015, tel.: 040/567-544 17000258

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 17000298

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SADILEC in izkopalnik krompirja ter 
samonakladalko Sip 16 cm3, tel.: 
051/673-752 17000285

TRAKTOR Štore 504, z nakladačem, 
prikolico Sip 25/6, puhalnik in cepilec 
drv, tel.: 04/23-11-964, 041/481-
588 17000300

TRAKTOR  Zetor 6341 in 6911, Same,  
Delfino 4 x 4 in zadnji kopač - dvigalo, 
tel.: 031/316-548 17000306

KUPIM

FREZO za zemljo Tomo Vinkovič, lahko 
tudi v okvari, tel.: 041/677-605  
 17000287

SADILEC krompirja in VZ zgrabljalnik 
ali tračni obračalnik, tel.: 031/492-
941 17000303

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Deutz, 
Univerzale, Štore ali TV ter ostalo kme-
tijsko mehanizacijo, tel.: 031/562-
809 17000137

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico, 
lahko v okvari, tel.: 031/500-933  
 17000019

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, beli Sora in Fiana ter 
rdeči Desire, tel.: 041/971-508 17000279

PIRA, pirina moka, jabolka ter so-
kovi. Kmetija Jerala, Podbrezje, tel.: 
031/311-417 17000283

POVITE bale, okrogle bale slame in 
pšenico, tel.: 031/688-556 17000292

RDEČE in rumeno korenje, rdečo 
peso in zelje, tel.: 031/793-390 
 17000293
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PETKOVA PRIREDITEV 
Izvaja: Kaličopkovo gledališče 

ZIMA JE PRIMA 
Petek, 27. januar  2017, ob 17.30 uri 

OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                    
SOBOTNA MATINEJA 

Izvaja: LG Tri in LS Bobek  
LEV IN MIŠKA 

Sobota, 28. januar  2017,  ob 10. uri 
Prešernovo gledališče Kranj 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa, 
ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu dne 10. januarja 
2017 z geslom DOBRA IDEJA ZA DARILO, prejmejo knjigo 
La nonna La cucina La vita: Cvetka Mandelj, Jesenice, Rica 
Panjtar, Blejska Dobrava in Metka Praprotnik, Naklo.

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa, 
ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu dne 13. januarja 
2017 z geslom NASMEJAN ENERGIJE POLN VSAKDAN, 
prejmejo darilni bon v vrednosti 10 EUR Vita centra Naklo: 
Jožef Mali, Cerklje, Janez Križaj, Preddvor in Franc Dobre, 
Križe. Čestitke vsem nagrajencem

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na 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: 5.–9. 2.; MORJE: MURTER, DUGI OTOK IN ROGOZNICA 
- VEČ TERMINOV.  www.rozmanbus.si.

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

Rezultati 8. kroga – 25. januarja 2017 
14, 15, 26, 27, 28, 35, 37 in 20

Loto PLUS: 5, 6, 9, 15, 23, 24, 38 in 27 
Lotko: 9 6 0 2 8 4

Sklad 9. kroga za Sedmico: 410.000 EUR 
Sklad 9. kroga za PLUS: 500.000 EUR 
Sklad 9. kroga za Lotka: 620.000 EUR

LOTO

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.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

PAR srednjih let išče 1- do 1,5-sobno 
stanovanje v okolici Kranja – razdalja do 
5 km, od maja 2017 do avgusta 2017, 
zaradi adaptacije svojega stanovanja, 
tel.: 040/579-402, Dragica 17000233

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO, 16 m2, pri pošti na Dražgo-
ški ulici, varovana, 65 EUR/mes., tel.: 
031/549-008 17000288

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME, letne, malo rabljene s platišči 
185/55 R15, tel.: 041/450-680 
 17000254

TEHNIKA
PRODAM

LCD TV Samsung 40, visoke ločljivosti, 
zelo lepa slika, ugodno, tel.: 041/223-
155 17000311

STROJI IN ORODJA
KUPIM

MIZARSKO kombinirko SCM in trač-
no žago za razrez hlodovine, tel.: 
031/316-548 17000305

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 17000002

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.

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

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

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

Irena Jereb s.p., Zoisova 1, Kranj  
G: 041 860 938, E: irena@trida.si
www.tridanepremicnine-ij.si

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

IZLETI

Pohod na Svete Višarje
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na 
zimski pohod na Svete Višarje (1766 m). Odhod bo v soboto, 
4. februarja, ob 7.30 izpred penziona Špik v Gozdu - Mar-
tuljku. Zmerne hoje bo od pet do šest ur. Prijave zbirajo do 
četrtka, 2. februarja, po tel.: Majda 051 336 635 in Špela 040 
794 678.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
28. januarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma s temo Lažni učitelji. Pogovor bo 
povezoval Gorazd Novak.

S kolesom do Grčije
Žirovnica – V Knjižnici Matije Čopa v Žirovnici bo v pone-
deljek, 30. januarja, ob 19. uri potopisno predavanje Mance 
Čujež S kolesom do Grčije.

Pravilna namestitev atlasa pri človeku
Kranj – V ponedeljek, 30. januarja, bo ob 9.30 v poslovni 
hiši GTV – gorenjske televizije, Oldhamska cesta 1a, Predrag 
Djordjević predaval o odkritju pravilnega nameščanja atlasa 
pri človeku, ki da bo popeljalo človeški rod do boljšega in 
kvalitetnejšega življenja. Več informacij in prijave po tel. 041 
289 632 – Jožica.

OBVESTILA

Tekmovanje v sankanju
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk organi-
zira za svoje člane tekmovanje v sankanju, ki bo v nedeljo, 
29. januarja. Zbor in prijave ob 9.30 pri Bučanovi rampi pri 
smučišču v Gozdu - Martuljku. 

Predstavitev osnov lednega plezanja
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi 
na predstavitev osnov lednega plezanja s Klemenom Gri-
čarjem, ki bo v soboto. 28. januarja. Zbor bo ob 8. uri pri 
Penzionu Špik v Gozdu - Martuljku. Dodatne informacije: 
041 749 055 – Klemen.

KONCERTI

Rekviem za žive
Ljubljana – V nedeljo, 29. januarja, bo ob 20. uri v župnijski 
cerkvi sv. Janeza Krstnika v Trnovem v Ljubljani koncert Aka-
demskega pevskega zbora France Prešeren Kranj, ki bo kot 
prvi v Sloveniji izvedel Requiem for the living ameriškega 
skladatelja Dana Forresta.

RAZSTAVE

Javno vodstvo po razstavi Potovanje
Škofja Loka – V Galeriji na Gradu Loškega muzeja Škofja 
Loka bo v nedeljo, 29. januarja, ob 11. uri javno vodstvo po 
razstavi Potovanje, na kateri se predstavljata finska umetni-
ka Kalle Hamm in Dzamil Kamanger. 

PREDSTAVE

Buh pomagej
Kranj – V Prešernovem gledališču Kranj si jutri, v soboto, 28. 
januarja, ob 19.30 lahko ogledate komedijo Buh pomagej, ki 
je nastala v produkciji zavoda Smejmo se.

Moj Vinko
Preddvor, Šenčur – Dramska sekcija Kulturno-umetniškega 
društva Pod lipo Adergas bo s komedijo v treh dejanjih An-
tona Žumbarja Moj Vinko danes, v petek, 27. januarja, ob 19. 
uri gostovala v dvorani Kulturnega doma v Preddvoru. Jutri, 
v soboto, 28. januarja, pa bodo ob 19. uri gostovali v dvorani 
Kulturnega doma v Šenčurju.

Zapečkarji

Sovodenj – Jutri, v soboto, 28. januarja, si ob 10. uri lahko 
ogledate premierno uprizoritev nove komedije Neč Bat Teatra 
z naslovom Zapečkarji. Ponovitvi bosta v nedeljo, 29. janu-
arja, ob 15. uri in v nedeljo, 12. februarja, prav tako ob 15. uri.
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ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica  
in prababica

Mihaela Hudobivnik
z Orehka pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in znan
cem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in svete maše. Hvala go
spodu župniku Cirilu Plešcu za opravljen pogrebni obred, po
grebni službi Komunala Kranj ter pevcem. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi domači
Orehek, 16. januarja 2017

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

ZAHVALA

V 64. letu starosti nas je nenadoma zapustil dragi mož, oče, ata, 
tast, brat, stric, nečak in bratranec 

Milan Sekne
iz Vogelj, 1953–2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za vsa izražena ustna in pisna sožalja ter topel stisk dlani, 
za darovano cvetje, sveče in mašne namene. Hvala g. patru Andreju 
Piršu za lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni službi Navček ter 
nosačem žare in praporov PGD Voglje. Hvala DU Šenčur, dekliški 
pevski skupini iz Šenčurja za zapete žalostinke ob vežici ter Vokal
ni skupini Storžič za lepo petje ob slovesu. Zahvaljujemo se vsem 
njegovim bivšim sodelavcem in prijateljem golobarjem, predvsem 
g. Romanu za ganljiv spust golobov ob slovesu. Posebna hvala tudi 
harmonikarju Primožu za lepo odigranega Pastirčka. 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 
Voglje, januar 2017

Mnogo si ustvaril, zdaj vsak korak
spomin je nate in hvaležna misel 
luč je, ki ne ugasne ...
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Delovni dnevi ob mlaju
v letu 2017:

ned., praznik
predelava zdravilnih zelišč

Informacije: 04/531 83 40 (od 9. do 10. ure)
Naročila: po 19. uri  na gsm: 041 223 562 16

EUR

267 strani, 190 x 135 mm, mehka vezava

V knjigi boste našli 
način pretvarjanja 
misli v fizično 
formo, saj v sebi 
nosimo glavno 
orodje. Dobili 
boste sliko, kako 
lahko z načrtnim 
delovanjem 
začnete živeti svoje 
sanje.

Avtorica 
Jana Špeh

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

ZAHVALA

Za vedno nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, brat, stric, tast in svak

Miroslav Čuden
iz Zg. Dupelj

Radi bi se zahvalili vsem, ki ste ga imeli radi, mu stali ob strani in bili njegovi prijatelji. 
Iskreno  se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem,  ki ste se 

poklonili njegovemu spominu, darovali sveče, cvetje in denarno pomoč. Posebna zahvala gre 
tudi njegovi osebni zdravnici dr. Bojani Kališnik Sušnik in sestri Idi Aljančič za dolgoletno 

zdravljenje, patronažni sestri Barbari, Nevrološki kliniki UKC Ljubljana in Splošni bolnišnici 
Jesenice. Zahvaljujemo se tudi sodelavcem podjetij Mersteel SSC, Naklo in Merkur trgovina,  
Naklo za darovane sveče in denarno pomoč, pogrebni službi Navček, gospodu župniku Ivu 

Kožuhu iz Križev za lepo pogrebno svečanost, pevcem ter ZZB za vrednote NOB KO Duplje. 
Hvala vsem in vsakemu posebej za izrečeno sožalje, topel stisk roke, tolažilne besede in 

spremstvo na njegovi zadnji poti. Zelo te bomo pogrešali in večno boš v naših srcih.

Žalujoči vsi njegovi

Kogar imaš rad,                                          
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …
(T. Pavček)

ZAHVALA

V 90. letu nas je zapustil naš dragi mož, brat, stric, oče, stari  
oče in ded 

Franc Pušavec
Prinčev ata s Hudega pri Kovorju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja in darovane sveče. Posebna zahvala gospodu žu
pniku Potrebuješu, pogrebni službi Komunale Tržič, pevcem pevske
ga društva Lipa, trobentaču, ZB Kovor, društvu invalidov, kovorskim 
gasilcem in vsem ostalim. Ob sožalnih pismih, objemih in zadnjem 
slovesu ob grobu se vam zahvaljujemo za vaše sočutje. Hvala vsem, 
ki ste ga spoštovali in v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči vsi njegovi: žena Zofka, sin Franci z družino, hčerka 
Sonja z družino, vnuki Erik, Franci in Rok z družinami ter 
pravnuki Jon, Jaš Franci, Lan in Ana

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev ni tisti, ki ga ne pozabijo.

RUMENO korenje, rdečo peso, črno 
redkev, zelje in bukova drva, tel.: 
041/549-713 17000309

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

14 DNI starega ČB bikca, tel.: 
041/589-884 17000320

2 BIKCA simentalca, 180 kg, tel.: 
051/202-229 17000282

2 PAŠNI kravi, breji simentalki, v 6. 
mesecu brejosti, tel.: 041/564-792 
 17000307

2 TELICI simentalki, stari 12 in 21 me-
secev, za nadaljnjo rejo ali zakol, tel.: 
041/225-500 17000289

8 MESECEV brejo ČB telico in krompir 
za krmo, tel.: 041/938-376  
 17000280

8 MESECEV brejo telico simentalko 
in podarim 3 kužke mešančke, tel.: 
041/316-617 
 17000323

BIKA cika, starega 1 leto, iz ekološke 
reje, možna je tudi menjava za bika po-
dobne starosti, tel.: 051/391-184  
 17000319

BIKCA ČB, starega 20 dni, Bohinj, tel.: 
031/285-076 17000290

BIKCA LS/ČB, starega 12 dni, tel.: 
031/559-796 
 17000312

BIKCA LS, starega 12 dni, tel.: 
041/778-852 17000316

BREJO telico simentalko, tel.: 
040/207-151 17000324

ČB teličko, staro 3 tedne, tel.: 04/25-
03-043, 031/210-494 17000286

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/586-662 17000308

ČB bikca, starega teden dni, in ČB te-
ličke, stare 3 mesece, tel.: 041/515-
867 17000328

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo, pripeljemo na dom, 
tel.: 041/710-113 16004489

KRAVO mlado s teletom-bikcem in pra-
šiča za zakol ter drva, tel.: 041/504-
662 17000325

OSLA, vajenega vseh del, tel.: 
051/228-622 17000294

PUJSKE, 60 kg, in brejo svinjo, tel.: 
04/51-50-400, 041/581-019 
 17000304

TELICO simentalo, brejo 8 mesecev, 
tel.: 041/864-400 17000302

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev, 
cena po dogovoru, tel.: 041/790-912  
 17000326

TELIČKO simentalko, staro 10 te-
dnov, in LS/ČB, 4 tedne staro, tel.: 
041/589-823 
 17000310

KUPIM

10 DNI starega bikca, tel.: 040/522-
070 17000327

BIKCA simentalca ali druge pasme, 
starega do 10 dni, tel.: 031/347-099 
 17000322

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v nekaj dnevih. Kogler Franz A., 
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 17000154

PODARIM

ENOLETNE kokoši za zakol in pro-
dam zajce in zajklje nemški lisec, tel.: 
040/378-154 17000297

OSTALO
PRODAM

SENO in otavo, tel.: 04/57-21-605  
 17000315

KUPIM

SENO, zaželena dostava, tel.: 04/25-
51-928 17000301

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA v Kranju išče kandidata 
(m/ž) za delovno mesto natakarja. 
Štibelj Špela, s.p., Partizanska c. 17, 
Kranj, tel.: 04/23-67-070, 040/646-
174 17000314

ZAPOSLIMO voznika tovornega vozi-
la kategorije C in E, za mednarodne 
prevoze in prevoze po Sloveniji. Sta-
re, d.o.o., Lahovče 97, Cerklje, tel.: 
041/755-266 
 17000270

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

ZAPOSLIMO vrtnarja v pridelavi sa-
dik. Vrtnarstvo Globočnik - Jana Glo-
bočnik Burgar, n.d.d.k., Letališka 3, 
Voglje, Šenčur, tel.: 041/774-287,  
info@vrtnarstvo-globocnik.si 17000313

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 
 17000055

STORITVE
NUDIM

SENČILA  ASTERIKS, d.o.o., Cesta 
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.net 
 17000003

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 17000004

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 17000191

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 
 17000001

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

IŠČEM

IŠČEM veterinarja za konja, tel.: 
030/659-035 
 17000321

ZASEBNI STIKI
MLAD razočaran obrtnik želi spoznati 
zvesto žensko, tel.: 041/959-192 
 16004590

RAZNO
KUPIM

HRASTOV sod za žganje, 50 ali 60 
litrov, tel.: 041/611-294 17000281
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V HVALEŽEN SPOMIN

Z vero v duši blažimo žalost za našo mami!  
Z mislijo na tebe, draga mama,  

se na novo sestavljamo.

Ani Mencinger
roj. Sajovic v Olševku, iz Lesc pri Bledu

Svojo zemeljsko pot je 29. decembra 2016 sklenila naša mami,  
mama in babi, sestra, teta in tašča. 

Misel na vso njeno življenjsko držo ostaja velika dota vsem, ki smo jo poznali.  
Žalost ob slovesu se umika zavesti, da nam že živi v večnosti. Vse, kar nam jo ohranja  
tu in zdaj, je spomin v naših srcih. To je brezčasna in neskončna popotnica za vse nas,  

ki smo še na poti tega življenja. 

Bolečina je neznosna, žalost ne popušča. Mraz ju zajeda do kosti. Hvaležni smo vsem, ki 
ste ji namenili zadnji poklon. Iskrena hvala vsem in vsakomur, ki ste se nam v teh težkih 

trenutkih približali s toplim dotikom – postali, zmolili. Nam kakorkoli pomagali!

Kako mogočna, edinstvena in raznolika je bila v vaših očeh, nam izražate vsak na svoj 
način, njena preprosta veličina je bila v njeni skromnosti, modrosti, naravnem daru,  

s katerim je znala tehtati življenje, prenašati ji vse naloženo. 

Tako globoko in tiho, kot je živela med nami, se je v spanju, v svojem 85. letu starosti 
poslovila od nas. Ostaja kristalni odsev vsega, za kar je bila v svoji življenjski poslanici  

odgovorna. Hvala tebi, draga mami, za vzoren življenjski zgled; vsem in vsakomur 
posebej, ki ste razumeli njeno poslednjo voljo!

V nedeljo, 5. februarja 2017, ob 8. uri se je bomo v Leški cerkvi spomnili v molitvi  
za 30. dan. Naj se ta zahvala bere tudi kot sporočilo vsem, ki jih morda kruta realnost  

življenja o naši mami še ni dosegla. 

Žalujoči vsi njeni

K zadnjemu počitku se v svoj rojstni kraj vrača velik domoljub, Slovenec in demokrat

dr. Ljubo Sirc
nosilec visokega britanskega odlikovanja viteškega reda CBE  

za širjenje demokratičnih idej

Od njega se bomo poslovili v soboto, 28. januarja 2017, ob 15. uri na Mestnem  
pokopališču Kranj. Na dan pogreba bo žara od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Naj mu bo lahka domača zemlja!

Pogrešali ga bomo: žena Susan, hči Nadia, sestrična Darja, bratranec Marko in ostalo sorodstvo
Glasgow, Kranj, Zagreb, Ljubljana

Kranj, 26. januarja 2017

Ena se tebi je želja spolnila:
v zemlji domači de truplo leži.
(France Prešeren)

ZAHVALA

Utrujenemu od bolezni je v 87. letu prenehalo biti srce dragemu 
možu, očetu, dedku in pradedku

Marijanu Hafnerju 
iz Kranja

Z bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem GRS Kranj in preddvorskim gasilcem, prijateljem, 
znancem in delavcem CP Kranj, za izrečena sožalja, za vsako to
p lo besedo, objem ali stisk roke. Hvala za darovano cvetje, sveče 
in sv. maše. Posebna zahvala g. župniku Eriku Šviglju iz župni
je KranjZlato polje za lepo opravljen obred slovesa in pevcem za 
zapete žalostinke, pogrebni službi Akris, DU Kranj – pomoč na 
domu za nego med njegovo boleznijo. Hvala dr. Mateji Lopuh za 
obisk na domu. Posebna zahvala GRS Kranj in vnuku Juretu za 
poslovilni govor ob grobu. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti k večnemu počitku.

Žalujoči vsi domači

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

V SPOMIN

V teh dneh bo minilo tretje leto, odkar nas je zapustila naša draga

Silva Alič
s Sv. Barbare

Bila si dobra in poštena, 
zlato srce si imela, 
vsakomur dobro si želela. 
V duši vse nas zaboli, 
ker te več med nami ni 
in ob misli nate se oko nam zarosi. 
A spomin bo nate večno živ, 
ko smo s tabo srečni bili.
Pogrešamo te!!

Hvala vsem, ki ohranjajo spomin nate!

Tvoji najdražji

Mar prav zares odšla je tja v neznano?  
Kako je mogla, ko smo mi še tu …?  
Nositi moramo vsak svojo rano  
molče, da ji ne zmotimo miru.

ZAHVALA

V 79. letu nas je zapustil

Marijan Udovč
Breg ob Bistrici 1, Križe

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od njega in ga 
pospremili na zadnji poti. Hvala za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje in sveče ter darovane svete maše. 

Žalujoči vsi njegovi
Breg ob Bistrici, 11. januarja 2017

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče, pradedek 
 in stric

Janez Benedik
Štormančkov Janez iz Stražišča

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem in pri
jateljem za izraze sožalja, cvetje, sveče ter vsestransko pomoč. Po
sebno zahvalo smo dolžni kolektivoma OŠ Simona Jenka Kranj, 
Goodyear Dunlop Sava Tires, župniku Bojanu Likarju za lepo 
opravljen pogrebni obred, pevcem Kranjskega kvinteta za sočutno 
petje ter Komunali Kranj. Za zdravljenje v času njegove bolezni 
iskrena zahvala dr. Jerajevi ter bolnišnici Golnik.
Hvala vsem, ki ste našega očeta imeli radi, ga spoštovali in 
pospremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njegovi
Stražišče, 23. januarja 2017

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustil naš dragi

Tone Ferdin
iz Škofje Loke

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom za pomoč, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Posebna zahvala zdravnici dr. Mesec Rodi, oddelku za intenzivno 
terapijo Golnik, kolektivu Loška komunala, g. župniku za lepo 
opravljen pogrebni obred, pevcem in pogrebni službi Akris.
Najlepša hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Z bolečino v srcu sporočamo vsem prijateljem in znancem, da nas 
je v 94. letu starosti zapustil preljubi mož, oči, dedi, stric in svak

prof. Branimir Fran - 
Bračko
Na njegovi zadnji poti ga bomo pospremili v soboto, 28. januarja 
2017, ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara bo na dan 
pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči: žena Pavlina, hči Jasmina in sin Branislav z družinama 
ter ostali sorodniki
Nova Zelandija, Avstrija, Hrvaška, Ljubljana, Maribor, Šentjur, 
Planina pri Sevnici
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Anketa

Rajmond Ravnikar  
iz Škofje Loke:

»Sicer slabo poznam 
predlog reforme, sem pa 
za to, da se dopolnilno 
zavarovanje ukine. Lažji bo 
nadzor nad denarjem, če bo 
ta samo v enem 'žaklju'.«

Katarina Urh iz Kranja:

»Premalo poznam predlog 
zdravstvene reforme, da bi 
lahko komentirala. Ne vem, 
kakšne bodo prispevne stop-
nje za plačilo zdravstvenega 
zavarovanja za upokojence, 
tega nisem zasledila.«

Mirko Jelovčan s Hotavelj:

»Uvedel bi participacijo, npr. 
pet evrov, zato da bi vsak šel 
k zdravniku le, ko je res bolan, 
in ne, ko je prehlajen. Vrste bi 
bile krajše. Za nujne primere 
participacije ne bi bilo, o tem 
bi presodil zdravnik.«

Jože Smukavec iz Kranja:

»Razočaran sem nad zdra-
vstveno reformo. S tem, ko 
nameravajo ukiniti dopolnilo 
zavarovanje, pridemo na isto 
'figo'. Reforma se mora kaza-
ti v izračunih, ljudje moramo 
z njo nekaj pridobiti.«

Suzana P. Kovačič

Ministrica za zdravje Miloj-
ka Kolar Celarc je predstavila 
predlog zdravstvene refor-
me. Ste seznanjeni z njeno 
vsebino in kako jo komentira-
te? O tem smo vprašali nekaj 
naključnih sogovornikov. 

Foto: Tina Dokl

O zdravstveni 
reformi  

Milka Šilar iz Zg. Bitenj:

»Nič ni tako, kot bi moralo 
biti. Imam občutek, da se še 
zdravniki ne zanimajo več za 
pacienta, kot bi se morali, in 
tu bi bilo treba kaj spremeni-
ti. Moja zdravnica je odsotna, 
sploh ne vem, kako in kam.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Ana Šubic

Kranj – »Tako mrzlo kot le-
tos januarja ni bilo že 30 let 
– od leta 1987. Tu so mišlje-
ne predvsem povprečne me-
sečne temperature, ki bodo 
letos dokaj podobne tistim 
iz leta 1987. Pred tem je bil 
še bolj mrzel januar 1985,« 
je pojasnil meteorolog Bran-
ko Gregorčič z Agencije RS 
za okolje.

Primerjava absolutnih iz-
merjenih vrednosti kaže, da 
so januarja 1987 v Ratečah in 
na Kredarici izmerili -24 ter 
v Ljubljani -18 stopinj Celzi-
ja, medtem ko se je ta mesec 
živo srebro v Ratečah spusti-
lo do -19, v Ljubljani do -13, 
na Kredarici pa enako kot leta 
1987 do -24 stopinj Celzija. 
Nova samodejna meteorolo-
ška postaja v Kranju je naj-
nižje temperature zaznala 
med 7. in 12. januarjem, ko 
se so kar petkrat spustile pod 
-10 stopinj Celzija, najhla-
dneje pa je bilo 11. januarja: 
-14 stopinj Celzija.

Če se nam torej obeta 
najhladnejši januar v zad-
njih tridesetih letih, pa je 
bilo konec lanskega leta vre-
me vse prej kot zimsko. Naj-
toplejši dnevi so bili med 26. 

in 28. decembrom, ko so v 
Kranju izmerili 13, v Ratečah 
12,5 in na Kredarici 3,5 stopi-
nje Celzija. »Potem se je po-
stopno začelo hladiti. 3. janu-
arja je Slovenijo dosegla ark-
tična zračna masa, ki je pri-
potovala prav iz bližine se-
vernega tečaja. Zelo mrzlo je 
bilo približno teden dni, v pe-
tek, 13. januarja, pa nas je do-
segla edina vremenska fron-
ta v tej zimi, ki je prinesla pa-
davine. Žal je najprej deževa-
lo, šele popoldne je dež pre-
hajal v sneg in po nižinah 
Gorenjske ga je zapadlo le 

do pet centimetrov,« je dejal 
Gregorčič in dodal, da je bilo 
pred 30 leti, torej januarja 
1987, povsem drugače, sne-
ga je bilo v izobilju. »Marsik-
je so tedaj izmerili rekordne 
januarske količine snega: V 
Ljubljani je snežna odeja 16. 
januarja 1987 merila 89 cm, 
v Škofji Loki 101 cm, na Brni-
ku 90 cm, v Naklem 86 cm, 
v Lescah 80 cm, v Bohinjski 
Bistrici 102 cm, na Javorni-
škem Rovtu 118 cm in v Rate-
čah 110 cm,« je povedal.

Do konca januarja se bo 
predvidoma nadaljevalo 

suho in vsaj po nižinah do-
kaj mrzlo vreme, napovedu-
je Gregorčič: »Zadnje dni 
januarja in prve dni febru-
arja se bo verjetnost pada-
vin vseeno nekoliko poveča-
la in tudi mraz bo popuščal.« 
Meteorologi znova opozar-
jajo tudi na onesnaženost 
zraka z delci PM10 v nižinah 
celinske Slovenije. »Predvi-
doma bo ta konec tedna vre-
menska situacija za kvalite-
to zraka še zelo neugodna, v 
prihodnjem tednu pa bo naj-
brž že nekoliko bolje,« je še 
dejal.

Mraz, kot ga že dolgo ni bilo
Kot kaže, bo letošnji januar v povprečju najhladnejši v zadnjih tridesetih letih. Nadaljevalo se bo suho in 
vsaj po nižinah dokaj mrzlo vreme. »Zadnje dni januarja in prve dni februarja se bo verjetnost padavin 
vseeno nekoliko povečala in tudi mraz bo popuščal,« pravi meteorolog Branko Gregorčič.

V hudem mrazu, ki se je začel po praznikih, je dobrodošla vsaka priložnost, da se ogrejemo. 

Danes bo dopoldne še oblačno, sredi dneva in popoldne pa 
se bo zjasnilo. Jutri in v nedeljo bo pretežno jasno, ponekod 
po kotlinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Mraz v višinah 
bo popustil.

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

Simon Šubic

Kranj – Avstrija bo najverje-
tneje še za tri mesece podalj-
šala začasen nadzor na meji 
s Slovenijo ter tudi z Ma-
džarsko. Evropska komisija 
je namreč ta teden priporo-
čila trimesečno podaljšanje 
ukrepa začasnega nadzora 
na nekaterih notranjih me-
jah v šengenskem prostoru, 
in sicer za Avstrijo, Nemči-
jo, Dansko, Švedsko in Nor-
veško, ki pa morajo zagotovi-
ti, da se nadzor izvaja le kot 
izhod v skrajni sili. Članice 
EU morajo sicer priporočilo 
komisije še sprejeti s kvalifi-
cirano večino, medtem ko se 
veljavnost zdajšnjega ukre-
pa izteče 11. februarja.

Kot so pojasnili v Bruslju, 
se je komisija za trimesečno 
podaljšanje nadzora odloči-
la zaradi ocene, da še vedno 
obstajajo izjemne okolišči-
ne, ki so terjale uvedbo tega 
nadzora. V Grčiji je namreč 
še vedno veliko nezakonitih 

migrantov in razmere na za-
hodnobalkanski poti so krh-
ke, kar prinaša tveganje se-
kundarnih gibanj.

Slovenija podaljšanju nad-
zora na njeni meji z Avstri-
jo nasprotuje. Kot je v pismu 
evropskemu komisarju za 
migracije zapisala notranja 
ministrica Vesna Györkös 
Žnidar, za podaljšanje nad-
zora ni pravega razloga. Opo-
zorila je, da se ogroženost 
šengenskega območja, ki bi 
bila lahko razlog za podaljša-
nje nadzora, lahko objektiv-
no izkazuje predvsem s šte-
vilom nedovoljenih preho-
dov meje, Slovenija pa je od 
avstrijskih organov lani pre-
jela zgolj 76 oseb, zato o taki 
ogroženosti ne moremo go-
voriti. Med drugim je zara-
di vsakodnevnih večkilome-
trskih kolon pred karavan-
škim predorom ogrožena 
tudi pravica do svobodnega 
gibanja in pretoka blaga, go-
spodarska škoda pa je zato že 
zdaj velika.

Podaljšanje nadzora na 
slovensko-avstrijski meji
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Kranj – Zavezanci za plačilo dohodnine, ki lani niso uveljavljali 
posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, in tisti, ki so 
jo lani uveljavljali, a jo želijo spremeniti, morajo najkasneje 
do 6. februarja vložiti na pristojni finančni urad vlogo za uve-
ljavljanje olajšave. Finančna uprava bo podatke, navedene v 
vlogi, upoštevala pri informativnem izračunu dohodnine za 
leto 2016. Zavezanci morajo oddati vlogo na posebnem ob-
razcu, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave (Furs). 
Vlogo lahko vložijo osebno ali po pošti na finančni urad ali 
po elektronski poti preko sistema eDavki. Pri izračunu, kaj 
je glede olajšave za zavezanca najbolje, si zavezanci lahko 
pomagajo s programom za testni izračun dohodnine, ki je 
objavljen na portalu eDavki.

Vloge za olajšave do šestega februarja

Ljubljana – Od danes dalje vse do preklica zaradi povečanega 
števila bolnikov z virusnimi okužbami dihal in pojava gripe ter 
zasedenosti oddelkov po klinikah ukinjajo obiske v celotnem 
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Dovoljene so le 
izjeme, ampak zdravih obiskovalcev v naslednjih primerih. Z 
dovoljenjem zdravnika je mogoč obisk, če je pacient v pali-
ativni oskrbi. Če je hospitaliziran otrok, ima pravico bivanja 
ob otroku izključno eden od staršev ali skrbnik. Čas trajanja 
obiskov v enotah intenzivne terapije je skrajšan, obisk pa ome-
jen na eno osebo. Pri porodnicah je dovoljen obisk partnerja. 

Prepoved obiskov v UKC Ljubljana


