
GORENJSKA

Svetniki prvič za  
razlastitve zemljišč
Prvič v zgodovini Občine Medvo
de je občinski svet sprejel sklepe o 
ugotovitvi javne koristi, ki so po
dlaga za razlastitve. Vezane so na 
dva večja projekta: rekonstrukcijo 
ceste v Zbiljah in gradnjo krožišča 
na Senici. 

7

GG+

Vodomet energije in 
tok optimizma
Alenka Bole Vrabec, dramska 
igralka in književna prevajalka, 
tudi visok življenjski jubilej, osem
deset let, praznuje v svojem slogu: 
z obilo majhnih zabav in nekaj ve
likimi dogodki pa seveda delovno 
in ustvarjalno.

18

GG+

Najmlajši Zemljan,  
ki je prekolesaril svet
Tomaž Humar je lani pri 19 letih 
in 308 dnevih starosti postal naj
mlajši Zemljan, ki je prekolesaril 
planet, pred kratkim pa je izdal še 
knjigo Svet ni meja, v kateri je po
pisal izkušnje z 28.968 kilometrov 
dolge poti.

19

ZADNJA

Igrali so se  
s predsednikom
Predsednik Borut Pahor je na po
vabilo otrok in vzgojiteljic obiskal 
kranjski vrtec Čebelica, kjer je do
bil več vprašanj in nalog, z otroki 
pa je tudi plesal in se igral. Povod 
za obisk je bilo pismo, ki so mu ga 
napisali.

32

VREME

Ob koncu tedna bo dokaj 
sončno, a po nižinah  
mrzlo zimsko vreme.  
Veter bo šibak, v gorah bo 
mraz počasi popuščal.

-11/-1 °C
jutri: sončno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Simon Šubic

Kranj – Družba za upravlja-
nje bančnih terjatev (DUTB) 
je konec lanskega leta na peti 
javni dražbi v stečajnem po-
stopku družbe ABCFIN ku-
pila zemljišče poleg Qlan-
die v Kranju, na katerem je 
bila predvidena gradnja po-
slovno-stanovanjske sose-
ske Kozolci. Za 26.623 kva-
dratnih metrov veliko neza-
zidano stavbno zemljišče, 
ki so ga prodajali po izklic-
ni ceni 1,1 milijona evrov, je 
slaba banka odštela 1,88 mi-
lijona evrov. Čeprav v DUTB 
nadaljnjih načrtov s kuplje-
no nepremičnino ne razkri-
vajo, pa iz njihovega odgo-
vora lahko sklepamo, da jo 

nameravajo unovčiti po višji 
ceni. Iz Mestne občine Kranj 
pa so sporočili, da so veseli 
vsakega investitorja, ki ima z 
zemljiščem resne namene. 

V DUTB, ki je sicer ločitve-
ni upnik ABCFIN v stečaju, 
so pojasnili, da na dražbi ku-
pijo nepremičnino, ko je iz-
hodiščna cena po njihovi 

oceni nižja od poštene vre-
dnosti. »Kupnina se nato 
pobota s terjatvijo, kar po-
meni, da se dejanska kupni-
na po plačilu stroškov steča-
ja vrne upniku, torej DUTB. 
DUTB se praviloma odloči 
za prevzem nepremičnine 
tudi v primeru, ko na prodaji 
v insolventnem postopku ni 
drugega kupca, ki bi ponu-
dil več, kot je za DUTB pri-
merna vrednost. Nepremič-
nine prevzema tudi v prime-
rih, ko upravičeno sklepa, da 
lahko z lastnimi ukrepi in 
dejanji bistveno poveča vre-
dnost nepremičnini oziro-
ma v prodajnem postopku 
ustvarja dodano vrednost.

Slaba banka kupila »kozolce«
Družba za upravljanje terjatev bank je kupila stavbno zemljišče v Kranju, na katerem so načrtovali 
gradnjo soseske Kozolci. Na kranjski občini verjamejo, da ima kupec resne namene.

Družba za upravljanje terjatev bank je za 2,7 hektarja 
zemljišč v Kranju, na katerih so nameravali zgraditi sosesko 
Kozolci, ponudila 1,88 milijona evrov. / Foto: Gorazd Kavčič 46. stran

Prilogi:   Kranjčanka
deželne novice 

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – »Po 24 letih smo 
dobili nov predlog zakona 
o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, 
ki je sodoben in zagotavlja 
dolgoročno stabilno financi-
ranje,« je na včerajšnji novi-
narski konferenci v prosto-
rih vlade dejala ministrica 
za zdravje Milojka Kolar Ce-
larc. Predlog zakona prinaša 
košarico pravic, ki se po nje-
nih zagotovilih ne zmanjšu-
jejo, je pa košarica pregle-
dna in natančno določena. 

Predlog podrobno defini-
ra postopke uveljavljanja 
zdrav stvenih pravic, ukinja-
jo pa se doplačila iz pravic, 
ki naj bi bile po novem sto-
odstotno krite iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 
Dopolnilno zdravstveno za-
varovanje naj bi ukinili.

Bolniška nadomestila naj 
bi postala poenotena, zna-
šala naj bi osemdeset od-
stotkov od osnove, stoodsto-
tno nadomestilo naj bi bilo 
le v določenih primerih, kot 
so poškodbe pri delu, daro-
vanje krvi ... Predlagana sta 

časovna omejitev pravice 
do denarnega nadomestila 
za čas bolniške odsotnosti 
in čas trajanja bolniške od-
sotnosti. Ministrica je poja-
snila, da smo še edina drža-
va v Evropski uniji, ki časov-
ne omejitve bolniške odso-
tnosti še nima. Postavljajo 
se minimalni in maksimal-
ni zneski za čas bolniške od-
sotnosti. V predlogu je ome-
jitev bolniške odsotnosti na 
eno leto oz. 18 mesecev v 
dveh letih, potem bo treba 
poiskati drugo rešitev. 

Koliko zdravja je v košarici pravic
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je predstavila predlog zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Med drugim 
napoveduje uvedbo obveznega zdravstvenega nadomestila, s katerim bi 
razbremenili dohodkovno najšibkejše. Kaj pa čakalne dobe? 

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je povedala, da naj bi nov zakon imel pozitivni 
učinek v nekaj letih tudi finančno. /Foto: Tina Dokl42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANCKA SEDEJ s Sovodnja.

Komedija Buh pomagej

»Pustošite mi svet z vojnami. Zadušili ste mi pljuča z indu-
strijo in požigate mi gozdove. Dobili ste dober pašnik, dobro 
čredo in dobrega pastirja, nakar ste zagledali ogledalo, se na 
polno zabili vanj in vse uničili!« je zagrmel gospod Bog in 
slovesno naznanil nov vesoljni potop. Bosta gostilničar Marko 
in pogrebnik Tuljo uspela preprečiti katastrofo?
Vsemogoč(n)a komedija Buh pomagej tokrat prihaja v Pre-
šernovo gledališče Kranj. Na sporedu bo v soboto, 28. janu-
arja, ob 19.30. Predstava, ki je pred slovenske odre v le nekaj 
uprizoritvah privabila že več kot tisoč petsto obiskovalcev, 
je na dobri poti, da postane velika gledališka uspešnica. V 
njej je moči združil primorski kvartet v postavi Boris Devetak 
(gospod Bog), Žan Papič (lastnik pogrebnega zavoda Eden 
manj), Franko Korošec (gostilničar Marko) in Danijel Dan 
Malalan (režiser in dramski igralec).
Vstopnice so na voljo pri blagajni Prešernovega gledališča 
Kranj, v spletni prodajalni www.kupikarto.si in na prodajnih 
mestih Mojekarte.si (Petrol, OMV, kioski Dela …). Več infor-
macij: www.smejmo.se

Zavod Smejmo se naročniku Gorenjskega glasa podarja dve 
vstopnici. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgo-
vorili na nagradno vprašanje: Kako imenujemo katastrofal-
no poplavo, ki po Bibliji pomeni kazen za človeške grehe? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 25. januarja 
2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na 
kotiček@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 10. januarja 2017, prej-
mejo zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija: Matjaž 
Rebec, Radovljica, Marija Lampič Križaj, Kranj in Janez Repe, 
Zgornje Gorje.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 17. januarja 2017, prejme 
dve vstopnici za predstavo Buh pomagej Bernarda Lukančič, 
Železniki. Vsem nagrajencem čestitamo!

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Igor Kavčič

Ljubljana – Upravni odbor 
Prešernovega sklada, ki se je 
z novim predsednikom Vin-
kom Möderndorferjem v to-
rek predstavil v novi sestavi, 
je prekinil tradicijo zadnjih 
let, ko je širša javnost za ak-
tualne Prešernove nagrajen-
ce izvedela šele na osrednji 
proslavi ob Slovenskem kul-
turnem prazniku 7. februar-
ja v Cankarjevem domu, saj 
je imena nagrajencev objavil 
že tri tedne pred svečano po-
delitvijo. 

Letošnja osrednja lavrea-
ta, dobitnika velike Prešer-
nove nagrade za življenj-
sko delo, sta tako slikarka in 
grafičarka Metka Krašovec 
za izjemen in prepoznaven 
slikarski opus ter prevajalec 
in pisatelj Aleš Berger za ži-
vljenjski prevajalski opus. 
Nagrade Prešernovega skla-
da za izjemne umetniške do-
sežke v zadnjih dveh letih pa 
so prejeli skladateljica Nina 
Šenk za skladateljsko delo 
v zadnjih dveh letih, skla-
datelj in klarinetist Boštjan 
Gombač za skladateljsko in 
koncertno dejavnost v zad-
njih dveh letih, pisateljica 
Mojca Kumerdej za roman 
Kronosova žetev, skladatelj 

Mitja Vrhovnik Smrekar za 
glasbeno-scenski opus zad-
njih dveh let, stripovski av-
tor in karikaturist Tomaž 
Lavrič za stripovske obja-
ve zadnjih dveh let, še zlas-
ti za stripa Lomm in Tolpa 
mladega Ješue ter za razsta-
vi v Cankarjevem domu in 
arhitekti Lena Krušec, To-
maž Krušec in Vid Kurinčič 
(Skupina Arhitektura Kru-
šec) za arhitekturna dela 
zadnjih dveh let, in sicer za 
stvaritve upravne stavbe ter 
VIP-paviljona Nogometne 
zveze Slovenije na Brdu, za 
individualno hišo na Go-
lem in za obnovo Linharto-
ve dvorane v Cankarjevem 
domu. Kot je ob razglasitvi 
dodal Vinko Möderndorfer, 
se je upravni odbor letos od-
ločal med štirimi predlogi 
za veliko in osmimi predlo-
gi za malo nagrado.

Do kulturnega praznika 
bo v javni razpravi tudi nov 
zakon o Prešernovi nagradi, 
ki naj bi prinesel nekaj no-
vosti. Upravni odbor v statut 
želi vnesti nekaj sprememb, 
kot so na primer odločitev, 
da ta lahko sprejme odlo-
čitve o nagrajencih zgolj na 
podlagi predlogov strokov-
nih komisij, ki naj bi jih v 
prihodnje razširili s štirih 

na šest, in sicer komisije za 
književnost, glasbo, upri-
zoritvene umetnosti, avdi-
ovizualne umetnosti, likov-
ne in intrmedialne umetno-
sti ter arhitekturo in obliko-
vanje. Pri nagradi Prešerno-
vega sklada naj bi namesto 
zdajšnjih dveh let v prihod-
nje upoštevali triletno ob-
dobje umetniškega ustvar-
janja. Predvidena je tudi no-
vost razglasitve imen nomi-
nirancev 3. decembra. Na 
pobudo člana odbora Edi-
ja Berka naj bi za leto 2018 

pripravili tudi novo likovno 
podobo Prešernovega skla-
da, saj je zdajšnja stara že 
skoraj trideset let 

Proslavo v Cankarjevem 
domu bo letos režirala Neda 
R. Bric, ki je povedala, da bo 
ta v prvi vrsti temeljila na 
vseh nagrajencih, videopo-
snetke z njihovimi predsta-
vitvami pa bodo povezovali z 
njenimi besedili in besedili 
slovenskih klasikov. Naslov 
proslave je povzet po Prešer-
novem verzu Pevcu zmeraj 
sreča laže. 

Nagradi slikarki in prevajalcu
Letošnji Prešernovi nagradi za življenjsko delo bosta na predvečer kulturnega praznika prejela slikarka 
in grafičarka Metka Krašovec ter prevajalec in pisatelj Aleš Berger. Upravni odbor Prešernovega sklada 
je razglasil še šest prejemnikov nagrade Prešernovega sklada.

Razstava akvarelov Prešernove nagrajenke Metke 
Krašovec je ta čas na ogled v Avli kranjske območne enote 
Zavarovalnice Triglav. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – Notarska zbornica Slovenije je prejšnji teden v dogo-
voru z vrhovnim sodiščem in ministrstvom za pravosodje v 
centralni register oporok vpisala vse oporoke, ki so jih sesta-
vila sodišča kot sodno oporoko ali so jih prejela v hrambo, a 
jih niso priglasila za vpis v centralni register. Vpisali so tudi 
vse oporoke, ki so bile sestavljene še pred vzpostavitvijo cen-
tralnega registra oporok 15. oktobra 2007. Skupno so tako 
vpisali 12.882 še nevpisanih oporok. V zbornici so pojasnili, 
da morajo biti po 108. členu Zakona o notariatu vse oporoke, 
ki jih sestavijo sodišča ali odvetniki oziroma jih ti sprejmejo 
v hrambo, in tiste, ki so pripravljene v obliki notarskega za-
pisa, vpisane v centralni register oporok, ki ga vodi notarska 
zbornica. Zakon tudi določa, da morajo odvetniki in sodišča, 
ki so jim bile oporoke dane v hrambo, v 15 dneh posredovati 
notarski zbornici zahtevo za vpis oporoke v centralni register 
oporok. Ta namreč oporočiteljem in dedičem zagotavlja, da 
se bo prenos zapuščinskih zadev izvršil v skladu z oporoko 
in se ta ne bo izgubila ali založila. 

V centralni register vpisane vse oporoke

Več pravičnosti naj bi pri-
nesla sprememba prispev-
nih stopenj. Po novem naj 
bi bili namesto 11 različnih 
prispevnih stopenj samo še 
dve za delodajalce in deloje-
malce, ki se ne spreminjata, 
in prispevna stopnja za upo-
kojence. Predlaga se uved-
ba obveznega zdravstvene-
ga nadomestila. Višina zdra-
vstvenega nadomestila se bo 
določila iz bruto dohodka za-
vezanca (aktivnih in pasiv-
nih virov po podatkih, pri-
dobljenih od republiške fi-
nančne uprave). Določenih 
je sedem dohodkovnih ra-
zredov. Primer: Zavezanec, 
ki je v najnižjem dohodkov-
nem razredu, bo za obve-
zno zdravstveno nadomesti-
lo plačal dvajset evrov na me-
sec. Zavezanec, ki ima pov-
prečno plačo, bo plačal 25 
oz. 27 evrov na mesec. Tis-
ti v najvišjem dohodkovnem 
razredu, nad petsto odstotki 
povprečne plače, bodo plača-
li 75 evrov na mesec. V sistem 
obveznega zdravstvenega 

zavarovanja bodo vključene 
vse osebe v republiki Slove-
niji, je poudarila ministrica, 
prepričana, da bodo s spre-
menjenim načinom vplače-
vanja razbremenili dohod-
kovno najšibkejše. Neto uči-
nek tega zakona naj bi imel 
pozitivni učinek v nekaj le-
tih tudi finančno, ministrica 
pričakuje, da bodo v sistem 
zdravstvenih storitev dobili 
tristo milijonov evrov doda-
tnega denarja. S tem bo de-
lež iz državnega proračuna, 
namenjenega za zdravstve-
no varstvo, iz sedanjih treh 
odstotkov zvišal na približno 
sedem odstotkov. 

Zavod za zdravstveno za-
varovanje dobiva aktivno vlo-
go kupca, s tem pa tudi od-
govornost – predlog zakona 
mu tudi nalaga, da opredeli 
tehnične standarde materia-
la in medicinsko-tehničnih 
pripomočkov. Za skupna 
javna naročila se vzpostav-
lja portal, na katerem bodo 
v vpogled nabavne cene za 
materiale in medicinsko-
-tehnične pripomočke po 
posameznih javnih zavodih. 

Milojka Kolar Celarc je pove-
dala, da gre za osemdeset ti-
soč artiklov v vrednosti tristo 
milijonov evrov. 

Čakalne dobe

Državna sekretarka na mi-
nistrstvu za zdravje Sandra 
Tušar je povzela nekaj aktu-
alnih podatkov o čakalnih do-
bah. Najprej to, da imajo ča-
kalne dobe za nenujne, elek-
tivne posege tudi v bistveno 
bogatejših državah, kot je 
naša, strinjala pa se je s tem, 
da ne bi smelo biti nedopust-
no dolgih čakalnih dob. Lani 
so s 7,9 milijona evrov do-
datnega denarja za izbrane 
zdravstvene storitve zagoto-
vili 3613 posegov več, kot naj-
bolj učinkovit se je izkazal 
program koronarografije; 
1. julija 2016 je nad dopust-
no čakalno dobo za korona-
rografijo čakalo 526 pacien-
tov, 1. januarja 2017 še 103. 
Na revmatologiji so 1. julija 
2016 nad dopustno čakalno 
dobo imeli 3433 pacientov, 
1. januarja 2017 še 2379. Z 
rezultati še ne morejo biti 

zadovoljni, je poudarila Tu-
šarjeva. Dne 1. januarja letos 
je bilo nad dopustno čakal-
no dobo v Sloveniji še vedno 
več kot štirideset tisoč paci-
entov! Za izbrane zdravstve-
ne storitve za njihovo skraj-
ševanje bodo letos namenili 
nekaj več kot dvajset milijo-
nov evrov dodatnega denar-
ja. »Cilj za konec leta 2017 
je, da za resna obolenja ne 
bo več pacientov, ki čakajo 
nedopustno dolgo,« je skle-
nila Tušarjeva. 

O tem, kaj bo z zavaroval-
nicami, ki tržijo dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje, ki 
se v predlogu zakona ukinja, 
je ministrica Milojka Kolar 
Celarc povedala, da bodo za-
varovalnice dobile druge pri-
ložnosti na področju uvaja-
nja nadstandardnih zdra-
vstvenih storitev, na podro-
čju dolgotrajne oskrbe pa 
medicinsko-tehničnih pri-
pomočkov ... Vrh koalicije 
je včeraj podprl ključne re-
šitve v predlogu zakona, vzel 
pa si je še deset dni časa, da 
podrobneje pregleda posa-
mezne člene. 

Koliko zdravja je v košarici pravic
31. stran
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tel.: 04/201 42 48.

V neki zloženki o varni 
uporabi mobilnih tele-
fonov sem že pred ča-

som zasledil zanimiv napotek, 
da so pametne naprave pame-
tne toliko, kolikor je pameten 
njihov uporabnik. Čeprav gre 
za navodilo glede varne upora-
be pametnih naprav in njihove 
zaščite pred neželenimi zlora-
bami, pa ga lahko razumemo 
tudi širše, kot navodilo za pa-
metno uporabo mobilnikov.

Sodobni mobilniki so za 
razliko od svojih – lahko bi rek-
li primitivnih – predhodnikov 
že tako pametne naprave, da 
uspešno konkurirajo prenos-
nim računalnikom, saj poleg 
osnovnega namena – telefo-
niranja kjerkoli in kadarkoli 
– omogočajo še mnogo druge-
ga. Z njimi lahko brskamo po 
internetu, uporabljamo e-pošto 
in družbena omrežja, se krat-
kočasimo z igranjem iger ali 
gledanjem televizije, nakupu-
jemo, opravljamo bančne stori-
tve, nadzorujemo svoj dom in 
celo svoje bližnje ... 

Zaradi vedno hitrejšega tem-
pa življenja in vsestranske upo-
rabnosti mobilnih telefonov 
imamo te nenehno v roki, tudi 
ko za to ni pravega razloga in 
se ne bi smelo. Med drugim je 
njihova uporaba postala pov-
sem samoumevna in nepogreš-
ljiva tudi med vožnjo na cesti. 
To potrjujejo tudi rezultati lan-
ske ankete agencije za varnost 
prometa, ki so razkrili, da med 
vožnjo telefon uporablja kar 75 
odstotkov slovenskih voznikov. 

Skoraj vsi »grešniki« telefoni-
rajo, trije od desetih tudi pregle-
dujejo socialna omrežja, sedem 
odstotkov si zapisuje beležke, 
opomnike in podobno, vsak 
dvajseti brska po internetu, tri-
je odstotki uporabljajo mobilne 
aplikacije ...

Težko bi torej našli juna-
ka za volanom, ki se ne bi še 
nikdar oglasil na nujen klic 
iz službe ali od doma. Halo, 
vozim, zato povej na hitro, 
da me ne ustavi policija, se v 
takih primerih najpogosteje 
glasi uvodni pozdrav klicate-
lju. Skrb, da telefoniranje med 
vožnjo zmanjšuje zbranost 
voznika in njegovo pozornost 
na informacije iz okolice, kar 
pomembno povečuje tveganje 
za nastanek prometne nesreče, 
o čemer nas policija in druge 
odgovorne institucije ves čas 
opozarjajo, je drugotnega po-
mena. Samo da ne bo kazni ... 
Strožje sankcioniranje telefoni-
ranja med vožnjo, kar predla-
ga agencija za varnost prome-
ta, bi zato najbrž marsikoga 
res odvrnilo od nespametnega 
početja, a vseh voznikov zato 
še ne bo srečala pamet. Zgo-
dovina nas uči, da je človeku 
nemogoče popolnoma zaupati, 
zato bo najverjetneje najbolje 
počakati, da pametni namesto 
nas postanejo kar avtomobili, 
da bodo znali voziti samostoj-
no brez kakršnegakoli posredo-
vanja voznika. Dotlej pa smo 
prepuščeni upanju, da med 
vožnjo prejmemo čim manj 
nujnih službenih klicev ...

Halo, vozim, povej na hitro

KOMENTAR
Simon Šubic

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Približno tisoč 
delavcev t. i. težkih in zdrav-
ju škodljivih poklicev se je 
v sredo dopoldne udeležilo 
protesta pred ministrstvom 
za delo družino, socialne za-
deve in enake možnosti.

Policisti, vojaki, rudarji, 
poklicni gasilci, strojevodje 
in drugi delavci imajo za ne-
sprejemljivo odločitev mini-
strstva, da znižajo prispevno 
stopnjo poklicnega pokoj-
ninskega zavarovanja in zvi-
šajo stroške upravljavca, Ka-
pitalske družbe. »Če bi mi-
nistrica bila kopač, ne bi na 
naše penzije padel mrak,« je 
pisalo na enem izmed viso-
ko dvignjenih transparentov 
v množici delavcev, ki so od 
ministrice Anje Kopač Mrak 
glasno zahtevali dostoj-
ne pokojnine za opravljeno 

delo. Znižanje prispevne 
stopnje poklicnega pokoj-
ninskega zavarovanja z 9,25 
odstotka na osem odstotkov 
bo po mnenju sindikalistov 
pomembno znižalo socialno 
varnost po upokojitvi. »Zni-
žanje prispevne stopnje je 
bilo določeno enostransko, 

brez dogovora in pojasnil. 
Brez ustreznih izračunov in 
ob izključnem upoštevanju 
interesov kapitala. Takšno 
dejanje ruši socialni dialog,« 
je v imenu sindikatov spre-
govoril Aleksander Kočevar 
iz Sindikata delavcev rudar-
stva in energetike Slovenije.

»Rešitev ni v dobro 
delavcev«

Protesta so se udeležili tudi 
nekateri gorenjski delavci in 
predstavniki sindikatov. Mi-
rela Žnidarec iz Območne or-
ganizacije Zveze svobodnih 

sindikatov Slovenije Gorenj-
ske, je poudarila, da se mini-
strica ni posvetovala s pred-
stavniki sindikatov pred od-
ločitvijo. »Protestiramo, ker 
menimo, da rešitev ni v dob-
ro delavcev. Ne pristajamo 
na besede ministrice, da se 
z zmanjševanjem prispevne 

stopnje ne posega v poklic-
ne pokojnine. V primeru, da 
našim zahtevam ne bo ugo-
deno, bomo organizirali še 
več akcij in poskušali aktivi-
rati čim več delavcev, saj gre 
za dobro vseh. Skupaj smo 
močnejši. Ne nazadnje nihče 
ne ve, ali bo dočakal pokojni-
no,« je povedala Žnidarčeva.

Po novem višje poklicne 
pokojnine

»Žalosten sem, ko vidim, 
kako sistem propada. Leta 
2000 so nam vzeli bene-
ficirano delovno dobo. Ne 

znam si predstavljati po-
klicnega gasilca pri 55 ali 
60 letih, da bo z vso opre-
mo prišel v 15. ali 20. nad-
stropje,« je težave delavcev 
v težkih poklicih ilustriral 
Aleksander Ogrizek, pred-
sednik Sindikata poklicnih 
gasilcev Slovenije. 

Protestniki so pred mini-
strstvom vztrajali kakšno 
uro, nato pa sta predstavnike 
sindikatov sprejela tudi mi-
nistrica Anja Kopač Mrak in 
državni sekretar Peter Poga-
čar. »Pokojninski načrt po-
klicnega zavarovanja je bil 
pripravljen na podlagi spre-
memb pokojninskega zako-
na, ki so bile usklajene s so-
cialnimi partnerji. Ključna 
sprememba je bila zvišanje 
poklicne pokojnine na tak 
znesek, kot bi ga dobili s šti-
ridesetimi leti pokojninske 
dobe, čeprav je imajo v res-
nici manj. Tako bodo po no-
vem poklicne pokojnine viš-
je v primerjavi s prejšnjim 
pokojninskim načrtom,« so 
sindikalistom zagotovili na 
ministrstvu, ki zagotavlja-
jo, da bo tistemu, ki bo imel 
na osebnem računu premalo 
sredstev za poklicno upoko-
jitev, primanjkljaj pokrila dr-
žava iz solidarnostnih rezer-
vacij. Na ministrstvu dodaja-
jo, da je povprečna poklicna 
pokojnina lani znašala 1600 
evrov.

Po mnenju ministrstva z 
znižanjem prispevne stop-
nje prihodnost poklicnega 
upokojevanja ni ogrožena. 
Ta se bo po dveh letih vrni-
la na 9,25 odstotka, če bi 
se izkazalo, da je vplačanih 
sredstev premalo.

Proti zniževanju pokojnin
»Zahtevamo pošteno plačilo,« se je glasilo sporočilo protesta delavcev v nevarnih poklicih, ki menijo, da 
bodo zaradi znižanja prispevne stopnje poklicnega pokojninskega zavarovanja njihove pokojnine nižje.

Približno tisoč protestnikov se je zbralo pred poslopjem ministrstva.

Simon Šubic

Naklo – Stečajna upravitelji-
ca Merkurja Simona Goriup 
do ponedeljka, ko se je izte-
kel podaljšan rok, ni prejela 
nobene zavezujoče ponud-
be za nakup 100-odstotne-
ga deleža Merkurja trgovi-
ne po izhodiščni ceni 28,55 
milijona evrov. Kot je napo-
vedala, bo zdaj sodišču pos-
redovala nov predlog proda-
je družbe, ki po stečaju sta-
rega Merkurja nadaljuje nje-
govo osnovno dejavnost tr-
govine za dom, delavnico in 
vrt. Dokler sodišče ne sprej-
me sklepa, pa načina pro-
daje ne more razkriti. Ča-
snik Finance je sicer v torek 
poročal, da naj bi prevzem 
novega Merkurja skupaj z 

nekaterimi dobavitelji zdaj 
snovala predsednik uprave 
Blaž Pesjak in prvi nadzor-
nik Bojan Papič, kar pa sta 
oba zanikala. 

Za nakup Merkurja trgovi-
ne se je sicer edini resno za-
nimal hrvaški tehnični trgo-
vec Pevec, ki pa je decembra 
od namere odstopil, ker da 
mu v Naklem niso omogo-
čili oceniti stvarne vrednosti 
podjetja ter analizirati prav-
na, davčna in finančna tve-
ganja, zato ni mogel prido-
biti zadostnih informacij. 

Uprava Merkurja trgovi-
ne je sicer decembra sporo-
čila, da se je poslovanje druž-
be po uspešno zaključenem 
prestrukturiranju lani iz-
boljšalo, dobičkonosnost se 
je več kot podvojila. 

Nobene ponudbe za 
nakup Merkurja trgovine Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Občina Naklo je 
septembra lani na vlado pos-
redovala pobudo in zaprosi-
lo za izdajo soglasja za načr-
tovanje prostorskih ureditev 
lokalnega pomena na delu 
opuščenega odseka nekda-
nje hitre ceste, na območju 
naselij Bistrica in Podbrezje. 
Območje je predvideno za 
rekultivacijo, občina ga želi 
z občinskim prostorskim 
načrtom urediti v namen-
sko rabo s počivališčem za 

avtodome. Vlada je ugotovi-
la in pred nekaj dnevi sporo-
čila, da so izpolnjeni pogoji 
za izdajo soglasja k pobudi 
občine. Župan Občine Nak-
lo Mako Mravlja je povedal, 
da je v načrtu 25 postajališč 
za avtodome in da je lokacija 
primerna, ker leži tik ob av-
tocesti. V investicijo bi šli v 
obliki javno-zasebnega par-
tnerstva, za kar bodo najprej 
izvedli povpraševanje med 
potencialnimi zasebnimi 
investitorji, je še pojasnil 
župan.    

Postajališče za avtodome

Kranj – Avstrijska slaba banka Heta je objavila javni poziv za 
izkaz interesa za nakup njenih terjatev do slovenskih podjetij 
v znesku 121 milijonov evrov. Med njimi so tudi terjatve do 
štirih gorenjskih podjetij. Naprodaj so terjatve do Merkurja 
v stečaju v znesku 34,2 milijona evrov, Gratela (7,1 milijona), 
Novega Kondorja (4,6 milijona) in Sportine Bled (1,1 milijona).

Heta prodaja terjatve tudi do gorenjskih podjetij
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Kranj – Pred petkovim sne-
ženjem se je razvila razpra-
va glede lani uveljavljenega 
pravilnika o rednem vzdrže-
vanju javnih cest, ki je spre-
menil tudi pravila o posipa-
nju in pluženju na manjših 
in na hribovskih cestah. Do 
njega so med drugim kritič-
ni tudi v Avto-moto zvezi Slo-
venije, kjer menijo, da neop-
ravičljivo zmanjšuje prome-
tno varnost. Pravilnik na-
mreč po novem opredeljuje, 
da je prevoznost cest zagoto-
vljena, če višina snega na ce-
stah I. in II. prednostnega 
razreda ne presega 10 cen-
timetrov, na drugih cestah 
pa 15 centimetrov, promet 
pa je možen z uporabo zim-
ske opreme vozil, na odsekih 
cest z vzdolžnim naklonom 
nad 10 odstotkov pa se šteje, 
da je prevoznost zagotovlje-
na tudi, če je promet možen 
samo z uporabo snežnih ve-
rig. A na ministrstvu za in-
frastrukturo zagotavljajo, da 

novi pravilnik ni v ničemer 
poslabšal izvajanja zimske 
službe, saj se ta člen ni spre-
minjal in izvajanje zimske 
službe ostaja na enaki ravni 
kot vsa leta doslej.

Po pojasnilih ministrstva 
za infrastrukturo upravlja-
vec cest sam odloči, kdaj 
bo začel posipavati oziro-
ma plužiti: »Pri snegu to 
pomeni najpozneje takrat, 

ko je višina snega do naj-
več 10 centimetrov za avto-
ceste, hitre ceste in držav-
ne ceste, kjer je povprečni 
letni dnevni promet več kot 
4000 vozil, in do 15 centi-
metrov za ostale državne 
ceste. Nov pravilnik torej ne 
daje osnov, na podlagi kate-
rih bi bilo letošnje izvajanje 
zimske službe drugačno kot 
v preteklih letih. Tako Dars 

kot koncesionarji zagota-
vljajo, da so pripravljeni na 
zimske razmere.« 

Edina novost v pravilni-
ku na področju zimskega 
vzdrževanja cest predstavlja 
določilo glede prevoznosti 
klancev cest z naklonom 
nad 10 odstotkov, ki je po 
novem zagotovljena tudi, če 
je promet možen le z upora-
bo snežnih verig. »Gre zlasti 
za gorske prelaze: Vršič, Pre-
del, Jezerski vrh, kjer je ob-
vezna uporaba verig ob sne-
ženju prej pravilo kot izje-
ma in o tem redno poroča-
jo tudi sredstva javnega ob-
veščanja,« pojasnjujejo. 

Zimske razmere predsta-
vljajo bistveno drugačne po-
goje vožnje, zato se je treba 
na pot odpraviti prej kot obi-
čajno in z ustrezno zimsko 
opremo, opozarjajo na mi-
nistrstvu. »Če je le mogoče, 
je v času močnega sneženja 
priporočljivo načrtovano vo-
žnjo prestaviti in s tem omo-
gočiti plužnim enotam neo-
virano delo,« dodajajo. 

O pluženju odloči upravljavec
Na ministrstvu za infrastrukturo zagotavljajo, da novi pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest ne 
spreminja izvajanja zimske službe. O začetku posipanja in pluženja še vedno odloči upravljavec cest. 

Nov pravilnik ne daje osnov za drugačno izvajanje zimske 
službe kot v preteklih letih, zatrjujejo na ministrstvu za 
infrastrukturo. / Foto: Luka Renner

Suzana P. Kovačič

Tržič – 21. januarja bo leto 
dni, odkar je šel tržiški Peko 
v stečaj, med člani upniškega 
odbora je Občina Tržič, ki je 
med navadnimi upniki naj-
večja. »Stečaj Peka poteka v 
skladu s predvidevanji, pri-
čakovanji ter v skladu z zelo 
specifično in obsežno slo-
vensko stečajno zakonoda-
jo, ki pa ni naklonjena hitrim 
in učinkovitim rešitvam. Ste-
čajna upraviteljica je koope-
rativna ter žalostno zgodbo 
Peka razume in se trudi, da 
bi bila škoda tudi na še delu-
jočem delu čim manjša. Ce-
nitve premoženja so stvar 
zapriseženih sodnih cenil-
cev, sama prodaja premože-
nja pa stvar ponudbe in pov-
praševanja. Želim si, da bi 
bilo večje,« je povedal tržiški 
župan Borut Sajovic. 

Za PGP Inde dražba 
z zniževanjem cene

Med delujočimi podjetji 
je tržiška Pekova hčerinska 
družba PGP Inde s 113 za-
poslenimi, od tega je trideset 
invalidov. Za prodajo stood-
stotnega deleža PGP Inde je 
Pekova stečajna upravitelji-
ca Tadeja Tamše že oktobra 
lani objavila vabilo k zavezu-
jočemu zbiranju ponudb za 
prodajo z izhodiščno ceno 
757 tisoč evrov, kar je oce-
njena tržna vrednost podje-
tja. Prodaja ni uspela, pred 
nekaj dnevi je Tamšetova 
sporočila, da je zdaj predla-
gana javna dražba z zniževa-
njem izklicne cene, ki je ena-
ka kot v prvi prodaji. »Kot žu-
pan želim najprej poudariti, 
da je uspešna prodaja delu-
joče družbe PGP Inde odgo-
vornemu lastniku ključna 
tako z vidika delovnih mest v 
Tržiču, kot tudi z vidika ma-
ksimizacije kupnine v korist 
vseh navadnih upnikov, saj v 
primeru, da PGD Inde zaide 
v insolventnost, družbe ne 
bo mogoče niti prodati niti 
posledično pričakovati po-
večanja stečajne mase druž-
be Peko v stečaju,« je opozo-
ril Sajovic.

Za blagovno znamko 
ni bilo zanimanja

V minulih dneh se je iz-
teklo dvomesečno zbiranje 
ponudb za Pekovo blagovno 
znamko, vendar neuspešno, 
česar Tamšetova ni pričako-
vala. Stečajna upraviteljica 

je namreč lani maja oceni-
la, da bo blagovno znamko 
glede na dolgoletno tradici-
jo in glede na uveljavljeni po-
ložaj predvsem v Sloveniji in 
na področju držav nekdanje 
Jugoslavije, mogoče unovči-
ti. Znamka je bila naprodaj 
po izhodiščni ceni 761 tisoč 
evrov in še dodatnimi 120 ti-
soč evrov, kot stanejo kopita, 
noži in orodja, vezana na bla-
govno znamko. Nadaljevali 
bodo z znižanjem cene bla-
govne znamke, je zdaj sporo-
čila stečajna upraviteljica.

Na zalogi še 20.554 parov 
obutve

Prodali pa so nekaj opre-
me, poslovni delež Peka 
Split ter poslovalnici v Novi 
Gorici in v Celju, v najem so 
oddali poslovalnico v Gornji 
Radgoni, poslovna prostora 
v Ljubljani in v Sevnici in del 
prostorov na sedežu v Trži-
ču, kjer so štirje najemniki. 
Približno sto kvadratnih me-
trov proizvodnih prostorov v 
Tržiču je najela oblikovalka 
čevljev Alja Viryent, stečaj-
na upraviteljica je povedala, 
da je trenutno še nekaj inte-
resentov za najem v nekda-
nji tovarni, vendar le za del 
prostorov oziroma opreme. 
Pekovi čevlji se bodo pro-
dajali v paketih, v malopro-
daji jih ni več, vrednosti pa 
so objavljene pri Agenciji 
Republike Slovenije za jav-
nopravne evidence in stori-
tve. Na zalogi je 20.554 pa-
rov obutve, njihova skupna 
tržna vrednost pa 441.148 
evrov.

Številni Pekovi delavci 
že našli službo

Boleča pred letom dni je 
bila izguba zaposlitve Peko-
vih delavcev, odpovedi je 
prejelo več kot 150 zaposle-
nih v proizvodnji, prodajal-
nah ... Od teh je brez dela os-
talo tudi 83 tržiških občanov. 
»Po podatkih, ki jih imam, 
so številni že našli službo. 
Žal večina izven čevljarske 
dejavnosti kar pomeni naj-
brž trajno izgubo dragoce-
nega in redkega čevljarskega 
znanja ter ročnih spretnos-
ti. To potrjuje tudi podatek o 
tržiški brezposelnosti, ki je 
padla pod deset odstotkov, 
številna podjetja pa se tudi 
obračajo na občino in iščejo 
dodatne zaposlene, pa jih na 
trgu očitno že primanjkuje,« 
je še povedal župan. 

Naprodaj tudi 
Pekovi čevlji
Leto po stečaju družbe Peko je še vedno naprodaj 
blagovna znamka Peko, prav tako njeno hčerinsko 
podjetje PGP Inde, ki z več kot sto zaposlenimi še 
deluje. Prodali pa so nekaj opreme, poslovalnici 
v Novi Gorici in Celju ter v najem oddal nekaj 
prostorov. Naprodaj bodo tudi zaloge obutve. 

Marjana Ahačič

Zgoša – Premoženje druž-
be Seaway Design in Se-
away Yachts gre s sklepom 
sodišča spet na javno draž-
bo, prejšnji teden je bil na-
mreč izdan sklep o proda-
ji nepremičnin in kalupov 
na Zgoši pa tudi devetih bla-
govnih znamk, med kateri-
mi so Seaway, Greenline in 
Shipman. 

Prva javna dražba za ne-
premičnine in kalupe juni-
ja lani ni bila uspešna, zato 
je upravitelj podal predlog 
za izdajo dodatnega sklepa o 
prodaji z dopolnitvami; tok-
rat je sodišče dovolilo tudi 
predlagano prvo prodajo os-
mih blagovnih znamk, med 
njimi so Greenline, Seaway, 
po skupni izklicni ceni ne-
kaj manj kot dva milijona 
evrov ter blagovne znam-
ke Shipman po izklicni ceni 
775 tisoč evrov. Skupna iz-
klicna cena za stavbe, zem-
ljišča, kalupe in orodja pa 
5,2 milijona evrov. Upravi-
telj stečajnega dolžnika Se-
away Desing in upravitelj 
dolžnika Seaway Yachts sta 
zaradi medsebojne poveza-
nosti in prepletenosti obeh 

stečajnih postopkov predla-
gala skupno prodajo premo-
ženja obeh dolžnikov, s či-
mer se je sodišče strinjalo.

Predkupno pravico pri na-
kupu ima nekdanji Seawayev 
zastopnik v Rusiji Vladimir 
Zinčenko, sicer lastnik druž-
be SVP Avio, ki uspešno na-
daljuje s Seawayevo proizvo-
dnjo. Že lani je dejal, da je iz-
klicna cena za Seawayeve ne-
premičnine in orodja, ki jih 

ima sicer v najemu, previso-
ka – na prvi dražbi so zanje že-
leli iztržiti 8,4 milijona evrov 
– napovedane nove dražbe, 
katere datum bo določen po 
izteku pritožbenega roka, pa 
še ne komentira. »Spremlja-
mo postopke, vemo, kaj se 
dogaja na sodišču, a za sedaj 
v zvezi s tem še nismo spreje-
li nobene odločitve. Bomo vi-
deli, kaj se bo zgodilo,« je pre-
viden Zinčenko.

Seaway je sicer v začet-
ku letošnjega leta, ker so 
prostori na Zgoši posta-
li premajhni, del proizvo-
dnje večjih kosov izdelave 
plastike že preselil na Tra-
to v Škofjo Loko. »Začenja-
mo počasi, zdaj smo nek-
je na desetih odstotkih, ra-
čunamo pa, da bomo proi-
zvodnjo v Škofji Loki v pol-
ni meri vzpostavili do kon-
ca leta.«

Premoženje spet na dražbo
S sklepom sodišča je v okviru stečajnega postopka ponovno naprodaj premoženje navtične družbe 
Seaway: zemljišča in objekti v Zapužah in na Bledu, kalupi in orodja za izdelavo plovil ter tokrat tudi 
blagovne znamke in patenti.

Seawayevo premoženje gre s sklepom sodišča ponovno na dražbo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Pri Telemachu sta POP TV in Kanal A 
na voljo v vsakem kotičku Slovenije
Telemach prek satelitske televizije Total TV omogoča gledanje več kot 200  
najbolj priljubljenih televizijskih programov dobesedno v vsakem kotičku 
Slovenije. Odlična rešitev za vse, ki uporabljate strešno ali sobno anteno, je 
prvih šest mesecev na voljo za samo 14 evrov mesečne naročnine. 

Telemach je s praznično po-
nudbo poskrbel, da bodo 
lahko uporabniki najbolj 
priljubljene televizijske pro-
grame nemoteno spremlja-
li tudi po 16. januarju 2017, 
ko je Pro Plus zaključil z od-
dajanjem svojih programov 
prek prizemnega signala 
(DVB-T). Za vse tiste, ki te-
levizijo trenutno spremlja-
jo prek strešne ali sobne an-
tene, je Telemach namreč 
pripravil izbor rešitev, s ka-
terimi bodo uporabnikom 
tudi v prihodnje omogočili 
spremljanje najbolj priljub-
ljenih televizijskih progra-
mov, kot sta POP TV in Kanal 
A, ki so del začetnih shem 
storitev Total TV ter Telema-
chove kabelske in digitalne 
televizije. 
Storitev Total TV omogo-
ča spremljanje najbolj pri-
ljubljenih domačih in tujih 
televizijskih programov po 
vsej Sloveniji. S Total TV lah-
ko spremljate  več kot 200 
televizijskih programov 
s prosto dostopnimi pro-
grami prek satelita in več 
kot 35 programov v visoki 
ločljivosti HD, med kateri-
mi sta tudi POP TV in Kanal 
A. Morda največjo prednost 
satelitske televizije Total TV 

predstavlja njegova dosto-
pnost v čisto vsakem kotič-
ku Slovenije, tudi v najbolj 
oddaljenih domovih ali po-
čitniških vikendih. Posame-
zni priključek Total TV za-
dostuje za spremljanje vseh 
zgoraj navedenih vsebin, z 
doplačilom pa še na doda-
tnih treh televizijskih spre-
jemnikih v gospodinjstvu.

Brezskrbno v 2017 z  
najljubšimi TV vsebinami
Novi naročniki bodo 200 te-
levizijskih programov v 
shemi Total TV prvih 6 mese-
cev spremljali za ugodnih 14 
evrov na mesec. Obenem je 
uporabnikom dve leti brez 
doplačila na voljo tudi pri-
ljubljeni filmski paket Ci-
neStar TV Premiere, ki po-
nuja izbor najboljših film-
skih vsebin ter nadaljevank. 
Poleg tega je ob sklenitvi na-
ročniškega razmerja za ob-
dobje 24 mesecev brezplač-
na tudi namestitev opre-
me na vašem domu, za kate-
ro poskrbijo pri Telemachu. 
Akcijska ponudba velja ob 
vezavi za 24 mesecev in tra-
ja do konca januarja 2017, 
več informacij pa je na voljo 
na spletnem naslovu totaltv.
tv ali telemach.si.

Poleg Total TV tu še  
Telemachova kabelska  
televizija
Za vse, ki imate možnost 
priklopa na Telemachovo 
kabelsko omrežje, je pri-
merna rešitev tudi Tele-
machova kabelska televi-
zija, ki po izjemno ugodni 
ceni ponuja  več kot 50 te-
levizijskih in radijskih pro-
gramov, med njimi pa so 
tudi najbolj priljubljeni 
slovenski in tuji progra-
mi, kot so POP TV, Kanal A, 
Slovenija 1, Slovenija 2, Fox, 
Sportklub 1 in 2, Discove-
ry Channel, Animal planet, 
Travel Channel, National 
geographic ipd. V mesecu 
januarju bodo v program-
sko shemo kabelske tele-
vizije vključeni še trije pri-
ljubljeni programi; Kino, 
Brio in Oto. Kabelsko tele-
vizijo lahko z eno naročni-
no spremljate na kar treh 
televizijskih sprejemnikih.
Tudi kabelska televizi-
ja je vse do konca januar-
ja na voljo po znižani ceni. 
Ob vezavi za 24 mesecev 
bodo novi naročniki prvih 
18 mesecev za spremlja-
nje najbolj priljubljenih te-
levizijskih vsebin mesečno 
odšteli le 9,99 evra. O
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Mateja Rant

Škofja Loka – Četrta industrij-
ska revolucija – kaj je to? je bil 
naslov predavanja, ki ga je v 
sredo v Kašči pripravil Rotary 
club Škofja Loka. O tej temi 
je spregovoril minister za jav-
no upravo Boris Koprivnikar, 
ki je v vladi pristojen tudi za 
digitalizacijo. Kot je poudaril, 
se nam četrta industrijska re-
volucija že dogaja, temelji pa 
na komunikacijah in preno-
su podatkov. »Realni in digi-
talni svet se vse bolj prepleta-
ta,« je dejal in dodal, da si pri 
gibanju v realnem svetu lah-
ko pomagamo z zemljevi-
di, za gibanje med goro po-
datkov v digitalnem svetu pa 
tega ni. In prav v tem vidi pri-
ložnost za Slovenijo – vpelja-
vi tehnologij, s pomočjo kate-
rih bomo lahko te podatke kar 
najbolje izkoristili.

»Danes se še vedno tru-
dimo podatke zaklepati 
– a kaj bi se zgodilo, če jih 

sprostimo,« se je retorično 
vprašal, saj meni, da mora-
jo biti podatki dostopni za 
uporabo vsem, obenem pa je 
ključno poskrbeti za varnost 
podatkov. »Tako kot v real-
nem svetu opravljajo svoje 
delo policisti, je tudi v digi-
talnem svetu potreben nad-
zor, kaj se dogaja s podat-
ki, da preprečiš morebitne 

zlorabe, čeprav tega seveda 
nikoli ni mogoče v celoti iz-
vesti.« Na podlagi gore po-
datkov, ki so na voljo v digi-
talnem svetu, je mogoče po 
njegovih besedah marsikaj 
vnaprej predvideti. Če reci-
mo sproti spremljamo po-
datke o svojem krvnem tla-
ku, srčnem utripu in drugih 
dejavnikih, ki predstavljajo 

nevarnost za srčno kap, jo 
je možno osemdesetodsto-
tno natančno predvideti in 
torej tudi preprečiti, je bil 
nazoren. Podobno velja tudi 
za druge podatke, s kateri-
mi lahko že vnaprej pred-
vidimo določene stvari in 
to obrnemo v svojo konku-
renčno prednost. Tako bi po 
njegovem lahko že zdaj za-
čeli spreminjati izobraževal-
ne programe, da bi po kon-
cu šolanja dobili uporabno 
znanje. »Četrta industrijska 
revolucija temelji na tem, da 
je okrog nas ogromna količi-
na podatkov, naša priložnost 
pa je v uporabi teh podatkov 
za bolj pametno odločanje.« 

Četrta industrijska revolu-
cija predstavlja svet, ki je po-
vezan med seboj, njen rezul-
tat pa je sodelovalna ekono-
mija, je še poudaril Kopriv-
nikar. »Če imaš idejo, lah-
ko po vsem svetu zbereš po-
datke in potem to prodaš,« 
je razložil in dodal, da bomo 

vsi delali za vse in uporablja-
li sredstva, ki jih bomo zbra-
li po vsem svetu. Kot primer 
tovrstne sodelovalne ekono-
mije navaja ameriško podje-
tje Uber, ki te prek spletne 
platforme poveže z nekom, 
ki ti lahko ponudi prevoz. 
»Oni so posel le organizira-
li, niso pa ga izvedli,« razla-
ga Koprivnikar in dodaja, 
da bomo morali spremeniti 
svoj način dela, saj bomo le 
tako lahko napredovali, kaj-
ti klasične industrije bodo 
propadle. »Naloga države pa 
je, da omogoči pogoje za tak 
razvoj, tako da vsem omogo-
či dostop do hitrih komuni-
kacij, brezžičnega omrež-
ja in podatkov.« Na dileme, 
da bo posledica digitalizacije 
tudi manj delovnih mest, pa 
odgovarja: »Digitalna revo-
lucija naj bi 'ubila' šestdeset 
odstotkov sedanjih delovnih 
mest, a bo ustvarila nove.« 
Katera bodo to, pa ta čas še 
ne zna napovedati.

Prihodnost v sodelovalni ekonomiji
Slovenija ne želi le slediti četrti industrijski revoluciji, ampak jo želimo izkoristiti v svoj prid in tako postati zmagovalci te 
revolucije, poudarja minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Minister Boris Koprivnikar je v Škofji Loki predaval o četrti 
industrijski revoluciji. / Foto: Andrej Tarfila

Jesenice – Združena levica 
danes ob 18. uri v dvorani 
Kolpern na Jesenicah orga-
nizira razpravo o razvojnih 
perspektivah za Jesenice, 
Gorenjsko in Slovenijo. Ude-
ležila se jo bosta Luka Mesec 
in Miha Kordiš, poslanca 
koalicije Združena levica v 
državnem zboru, ter Sašo 
Slaček, koordinator program-
ske skupine IDS. Predstavili 
bodo svoj pogled na ključne 
težave in ukrepe, s katerimi 
je po njihovem prepričanju 
moč povrniti socialno in 
okolju prijazno družbo, ki bo 
omogočala kvalitetno življe-
nje za vsakogar. Na dogodek 
organizatorji vabijo tudi zain-
teresirane posameznike.

Javna razprava o 
razvojnih perspektivah

Ljubljana – Družba za 
upravljanje terjatev bank je 
v torek začela prodajati še 51 
stanovanj v Celovških dvo-
rih v Ljubljani. V ponudbi je 
5 garsonjer, 21 dvosobnih, 17 
trisobnih in 8 štirisobnih sta-
novanj. Izhodiščne prodajne 
cene so objavljene na spletni 
strani. Stanovanja si je mož-
no ogledati do 16. februarja.

Naprodaj še 
enainpetdeset stanovanj
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 Tako sledi cilju maksimi-
zacije vrednosti in si vsaj del-
no poplača svojo terjatev,« so 
odločitev za nakup zemljišč 
na lokaciji nekdanjih Go-
renjskih mlekarn obrazloži-
li v slabi banki. Konkretnej-
ših načrtov z zemljiščem za 
zdaj ne razkrivajo, so pa po-
jasnili, da DUTB za vse svo-
je nepremičnine ob primer-
nem času poišče ustreznega 
investitorja in tako maksi-
mira njihovo vrednost. 

V Mestni občini Kranj od-
prtih rok pozdravljajo vsa-
kega resnega investitorja, 
kar je po njihovem mnenju 
tudi slaba banka. »Verjame-
mo, da ima DUTB s temi 
zemljišči resne namene ter 
namerava to območje razvi-
jati naprej oziroma iskati pri-
mernega investitorja. MOK 
si želi skladne gradnje s pro-
storskimi akti, in to poslov-
no-stanovanjska soseska je. 
Žal je gradbeno dovoljenje za 
to območje že poteklo v letu 
2016. Bomo pa s strani obči-
ne lastniku predlagali, da iz-
pelje urbanistični natečaj, v 

okviru katerega bi lahko iz-
birali med več rešitvami,« so 
razložili. Ker gre za obsežno, 
2,7 hektarja veliko območje, 
je zelo pomembno, kako bo 
ta vstop v mesto dolgoročno 
urejen, so še dodali.

Stavbno zemljišče po-
leg Qlandie, tedaj še z ve-
ljavnim gradbenim dovolje-
njem za gradnjo soseske Ko-
zolci, je stečajni upravitelj 
družbe ABCFIN Milorad Vi-
dović prvič prodajal na jav-
ni dražbi aprila 2015 po iz-
klicni ceni dobrih pet milijo-
nov evrov, z vsako naslednjo 
dražbo pa je izhodiščna cena 
postopoma padala do konč-
nih 1,1, milijona evrov na 
zadnji, peti dražbi. Vmes je 
tudi že potekla veljavnost 
gradbenega dovoljenja. 

V soseski Kozolci so na-
črtovali devet večstanovanj-
skih objektov s skupno 395 
stanovanji, poslovno stavbo, 
center za dnevno varstvo ot-
rok, pomožne stanovanjske 
objekte, zelene rekreacij-
ske površine in osrednji jav-
ni trg. Vrednost projekta je 
bila ocenjena na 60 milijo-
nov evrov. 

Slaba banka kupila 
»kozolce«
31. stran

Ana Šubic

Kranj – V Pošti Sloveni-
je v letih 2010–2015 beleži-
jo 24-odstotni upad pisem-
skih pošiljk. Če so na pri-
mer decembra 2005 po-
štarji naslovnikom dostavi-
li skoraj 44 milijonov nava-
dnih pisemskih pošiljk v no-
tranjem in mednarodnem 
prometu, so jih decembra 
2015 samo še dobrih 27 mi-
lijonov. Ob tem so plačilne 
storitve v zadnjih desetih le-
tih upadle za 60 odstotkov. 
Čeprav upad klasičnih po-
štnih storitev skušajo nado-
meščati z novimi, se zmanj-
šanju števila zaposlenih ne 
morejo izogniti. Konec lan-
skega leta so tako imeli 5510 
zaposlenih (412 na Gorenj-
skem), kar je 321 manj kot 
leto poprej.

Pošta Slovenije je že pred 
leti začela razvijati povsem 
nove storitve na področju lo-
gistike in informacijske teh-
nologije. Med drugim želijo 
postati vodilni partner pod-
jetjem, ki se ukvarjajo s sple-
tno prodajo, poslovanje pa 
širijo tudi s tujimi operater-
ji. Razvoj in rast poskušajo 
zagotavljati tudi z ustanav-
ljanjem hčerinskih družb 
za izvajanje specifičnih de-
javnosti, povezanih s svo-
jo osnovno dejavnostjo. V 
Skupini Pošta Slovenije je 
tako poleg matične družbe 
še sedem hčerinskih, ki de-
lujejo na področju logistike, 
IT-storitev, spletne trgovi-
ne, špediterskih storitev, di-
gitalizacije, hibridne pošte 

in zavarovalništva. V pri-
hodnje načrtujejo oblikova-
nje Skupine Pošta Sloveni-
je v vse bolj paketno-logistič-
no in IT-podjetje, ki bo na-
stopalo na domačem in tu-
jem trgu.

Ob tem uvajajo nove sto-
ritve, kot sta jutranja dosta-
va časopisa in blagovna lo-
gistika (bela tehnika, avto-
mobilski deli, dostava pijač 
…). »Prizadevamo si tudi za 
vstop v segment distribucije 
temperaturno občutljivih iz-
delkov in zdravil,« so pojasni-
li. Poudarili so tudi, da ima-
jo razvejano mrežo poštnih 
poslovalnic, ki predstavljajo 
odličen kanal za raznovrstne 
storitve, kot so prodaja trgo-
vskega blaga, denarne stori-
tve, igre na srečo in zavaroval-
niške storitve. Najvišjo rast 
si sicer obetajo na področju 

paketnih, logističnih in in-
formacijskih storitev.

Upad poštnih storitev vpli-
va tudi na mrežo poštnih po-
slovalnic. Od skupno 525 
pošt po Sloveniji so jih od 
leta 2012 že 146 preobli-
kovali v pogodbene pošte, 
tako da imajo danes še 355 
lastnih rednih in 24 premič-
nih pošt. Na Gorenjskem je 
51 pošt, od tega 14 pogodbe-
nih ter ena premična, letos 
pa bo pogodbenih postalo še 
šest dodatnih pošt. Ta čas iz-
vajajo prenovo pošte v Že-
leznikih, drugih večjih inve-
sticij na gorenjskih poštah 
pa letos ne načrtujejo.

Sprejem in oddaja pa-
ketov ter oddaja priporo-
čenih pisem je sicer že ne-
kaj časa možna tudi na 114 
bencinskih servisih Petrola. 
V večjih mestih, kjer imajo 

nameščenih že 24 paketoma-
tov, načrtujejo tudi odprtje 
samopostrežnih pošt. »Po-
nudbo bomo letos nadgradi-
li tudi s t. i. samopostrežno 
cono znotraj večje pošte ter 
prvo zunanjo samopostre-
žno PS Točko 24/7, kjer bo 
mogoče opravljati poštne in 
bančne storitve ter kupiti bla-
go,« so napovedali.

V okviru tehnoloških po-
sodobitev in informatizacije 
procesov v dostavi so večino 
pismonoš že opremili z mo-
bilnimi telefoni in mobilni-
mi tiskalniki. »Pošte in pis-
monoše opremljamo tudi z 
mobilnimi POS-terminali, 
s katerimi bomo strankam 
omogočili brezgotovinsko 
plačevanje s plačilnimi kar-
ticami na dostavi in poštah 
v večjih mestih,« so še pove-
dali.

Manj pošiljk in nove storitve
Dostava pisemskih pošiljk je v zadnjih petih letih upadla za četrtino, plačilni promet pa za 40 
odstotkov, zato se Pošta Slovenije vse bolj loteva paketnih, logističnih in informacijskih storitev.

Poštarji imajo vse manj klasičnega dela. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Bled – Festivalna dvorana, ki 
je današnjo podobo dobila 
pred skoraj tridesetimi leti, 
po besedah direktorja Zavo-
da za kulturo Bled Matjaža 
Završnika že kar kliče po pre-
novi. »Že oprema je v celo-
ti amortizirana, obenem pa 
objekt tudi funkcionalno ne 
sledi več zahtevam poslov-
nega in kongresnega turiz-
ma.« Jeseni naj bi se tako lo-
tili obnove malih dvoran nad 
vhodno avlo in osrednjega 
dela s kabinami za simulta-
no prevajanje, obenem bodo 
obnovili strojne instalacije in 
uredili prezračevanje.

Obnove Festivalne dvo-
rane so se lotili po fazah in 

tako so že leta 2008 preno-
vili osrednjo dvorano in odr-
sko tehniko, lani so obnovi-
li kotlovnico in ozvočenje v 
dvorani. V sklopu letošnje 
prenove bodo odstranili not-
ranje stene med dvoranami 
nad vhodno avlo in postavi-
li premične stene, s čimer 
bodo po Završnikovih bese-
dah dobili večji odprt pros-
tor, ki ga bodo po potrebi 
lahko razdelili na dve do tri 
manjše dvorane. »To zahte-
va sodoben način organiza-
cije kongresov, ko plenar-
nemu delu kongresa nava-
dno sledi delo po sekcijah.« 
Doslej so imeli na Bledu tudi 
težavo zagotoviti prostor, ki 
ni nagnjen, za večje števi-
lo oseb. »Razen hotelskih 

restavracij takega prostora 
nismo imeli, z obnovo pa ga 
bomo pridobili v Festivalni 
dvorani, kar bo spet poveča-
lo naše konkurenčne pred-
nosti.« Po novem bodo z 
vgradnjo dvigala dostop do 
zgornjega nadstropja omo-
gočili tudi invalidom. 

Lani so že pridobili grad-
beno dovoljenje, z deli pa 
bodo po Završnikovih bese-
dah začeli sredi septembra. 
»Računamo, da bodo dvo-
rane nared do decembra za 
takratni ciklus prireditev.« 
Obnova bo vredna 350 tisoč 
evrov. Del sredstev je v svo-
jem proračunu že namenila 
občina, preostanek pa bodo 
zagotovili iz prihodkov po-
slovanja gradu, je pojasnil 

Završnik. »Upravljavska po-
godba za grad nam namreč 
omogoča, da dobiček inve-
stiramo v prenovo občinskih 
kulturnih objektov.« Ta čas 
usklajujejo še zanje detajle 
v zvezi z obnovo strojnih in-
stalacij, potem bo sledil jav-
ni razpis za izbiro izvajalca. 

Vsa dela načrtujejo v skla-
du z morebitnimi prihodnji-
mi širitvami Festivalne dvo-
rane, je še pojasnil Završnik. 
»Po občinskih prostorskih 
načrtih je možna širitev le 
na severnem delu. A to ne bo 
stvar zgolj zavoda za kultu-
ro, to bo morala biti domena 
vsega kraja oziroma vseh, ki 
ustvarjajo prihodke od kon-
gresnega turizma,« je še do-
dal Završnik.

Festivalno dvorano bodo posodobili
Pri Zavodu za kulturo Bled jeseni načrtujejo obnovo Festivalne dvorane, ki jo bodo uredili v skladu z 
novimi zahtevami na področju poslovnega in kongresnega turizma.

Razočaran sem zaradi »dru-
gačne« krajevne skupnosti 
Brezje, ki se ukvarja samo s 
seboj, zato rezultatov ni. Še 
več, ne poslušajo številnih pre-
dlogov in pobud glede izvedbe 
del na poljski poti, ki povezu-
je tudi del naselja Črnivec. Ta 
pot je običajni »kolovoz« v dol-
žini 150 metrov, z vmesnimi 
širinami dveh metrov, kar ne 
dopušča dostopa kmečki me-
hanizaciji, še manj dostopa do 
naselja. Stara, stoletna pot je 
bila boljša. 
Krajevna skupnost Brezje je 
leta 2015 uredila makadamsko 
pot. Leta 2016 so brez sodelo-
vanja krajevne skupnosti cesto 
razkopali in položili vodovod 
s požarnim hidrantom, javno 
razsvetljavo in kable za tele-
fon in kabelsko televizijo. Delo 
krajevne skupnosti leto prej je 
bilo torej nično. Kot krajan, 
vaščan in nekdanji predsednik 

Vse je drugače 

PREJELI SMO

krajevne skupnosti Brezje sem 
razočaran nad delom kra-
jevne skupnosti, ki ni samo 
drugačno, temveč unikatno 
v radovljiški občini. Pozabili 
so na standarde in običaje, ki 
jih prakticirajo druge krajevne 
skupnosti. Tako v preteklih de-
setih letih ni bilo zbora kraja-
nov, na katerem bi obravnavali 
problematiko in razvoj krajev-
ne skupnosti. Podeljena ni bila 
niti ena pohvala ali priznanje, 
niti ni bilo omenjeno zgodo-
vinsko obeležje ob praznova-
nju krajevnega praznika. V 
Domu krajanov ni več sedeža 
krajevne skupnosti s telefonom. 
Stari naslov je spremenjen, no-
vega ni?
Naj dodam, da hranim me-
daljo Občine Radovljica za 
aktivno delo Krajevne skup-
nosti Brezje in priznanje Ob-
čine Radovljice za predsednika 
Krajevne skupnosti Brezje.

Jakob Langus, Črnivec

Kranj – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
tudi letos vabi k opazovanju ptic, ki se pozimi pojavljajo v naši 
okolici. Z akcijo, ki so jo poimenovali Ptice okoli nas, želijo 
v društvu spodbuditi k boljšemu zavedanju narave ter spre-
mljati, kaj se dogaja s pticami v naseljih. Akcija bo potekala od 
ponedeljka, 23. januarja do nedelje, 29. januarja. Enkrat v tem 
obdobju si izberite pol ure, ko opazujte in beležite vrste ter 
število opaženih ptic. Opazujete jih skozi okno, ob krmilnici, 
na sprehodu ... Tudi če ptic v izbranem času ne boste opazili, 
je to ravno tako pomemben podatek. S primerjavo podatkov 
o številu ptic med različnimi leti bodo lahko sklepali, ali nji-
hovo število v naseljih upada ali narašča, pa tudi izvedeli kaj 
o kvaliteti našega okolja. Več o akciji na spletni strani ptice.si. 

Januarska akcija Ptice okoli nas
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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

Tudi letos je Občina Boro-
vlje/Ferlach vložila veliko 
truda v pripravo čim boljših 
prog za tek na smučeh v Po-
dnu/Bodental.

V preteklih letih nam je uspe-
lo pripraviti tri zelo zanimive 
krožne tekaške steze:
1. lahka tekaška steza 
„Volksbank“ (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 iz-
posoditi. 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 
kilometra dolgo pot za nor-
dijsko hojo. 

Dodatne informacije:
www.ferlach.at

Župan Ingo 
Appé in tudi 
vsi sodelavci 
Občine Boro-
v l je/Ferlach 
se veselijo 
vašega obiska 
in vam želijo 
veliko užitkov 
in veselja.
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Maja Bertoncelj

Medvode – Medvoški občin-
ski svetniki so na decembrski 
seji obravnavali predlog skle-
pa o ugotovitvi javne koristi 
za razlastitev nepremičnin. 
Gre za tri parcelne številke, 
dve v Zbiljah in eno na Seni-
ci, ki so potrebne za izvedbo 
dveh večjih projektov.

V prvem primeru gre za 
projekt rekonstrukcije ces-
te skozi Zbilje, ki vključu-
je tudi gradnjo hodnika za 
pešce in avtobusnih postaja-
lišč, v drugem pa za gradnjo 
krožišča na Senici z ureditvi-
jo navezovalnih krakov. Oba 
projekta sta vezana na držav-
ni cesti in o javnem intere-
su so odločali občinski sve-
tniki. Predlog so sprejeli so-
glasno. »Ko gre za javno ko-
rist, predlagam, da ne samo, 
da je to prvi tak sklep v zgo-
dovini naše občine, temveč 
da postane tradicionalen,« je 
dejal Dragan Djukić (ZKO). 

Gre namreč za prvi primer 
v zgodovini medvoške obči-
ne, ko je občinski svet sprejel 
sklep o ugotovitvi javne ko-
risti za razlastitev nepremič-
nin, na podlagi katerega bo 
občina skušala izpeljati raz-
lastitev zemljišč. Ne gre pa 
tudi za prve razlastitve, saj se 

je ta izvedla že na Čarmano-
vi ulici, in sicer po zakonu o 
cestah (ker je šlo za občinsko 
cesto) in zato o zadevi ni od-
ločal občinski svet. Kot je po-
jasnil župan Nejc Smole, so z 
vsemi lastniki izvedli več kro-
gov pogovorov: »Ves čas smo 
bili maksimalno dostopni in 

bili v stiku z obema krajevni-
ma skupnostma, ki sta po-
magali pri pridobivanju do-
voljenj.« Anže Šilar (GLAM), 
ki je tudi član KS Zbilje, je 
povedal: »Da je do tega priš-
lo, ni kriva občinska upra-
va, temveč ljudje sami, ker 
ne razumejo same velikosti, 

pomembnosti projektov. 
Vem, koliko truda in energi-
je je bilo treba v Zbiljah, da so 
pridobili vsa zemljišča, da bo 
ta projekt lahko dokončan, in 
kakšno je bilo razumevanje 
vseh ljudi, ki so pripomogli k 
temu.« Da je bilo veliko ener-
gije, da so s projektom, ki 
vključuje tudi krožišče na Se-
nici, prišli tako daleč, je potr-
dil tudi Stanislav Ulanec (NL-
NKOM), sicer predsednik KS 
Senica. Projekt rekonstrukci-
je ceste v Zbiljah se je začel 
konec lanskega leta, dela pa 
kljub tem zapletom ne bodo 
zastala, pravi župan. 

Na občini pojasnjujejo, da 
v dveh od treh primerov po-
stopek po vsej verjetnosti 
ne bo potreben. »Po spre-
jemu sklepa se je en lastnik 

zemljišča v Zbiljah premis-
lil in smo z njim že sklenili 
pogodbo. Prav tako smo se v 
preteklem tednu na sestan-
ku srečali s solastniki zem-
ljišča na Senici, kjer je prav 
tako mogoče, da se dogovo-
rimo. Aktivno tako poteka le 
en postopek razlastitve, in si-
cer za parcelo v izmeri 74 m2 
v Zbiljah. O tem bo odloča-
la Upravna enota Ljubljana. 
Predlagali smo nujni posto-
pek, kjer je odločba izvršlji-
va pred pravnomočnostjo,« 
so pojasnili na Občini Med-
vode, kjer še dodajajo, da raz-
lastitev uporabljajo zgolj kot 
izhod v sili v primerih, ko do-
govori z lastniki niso možni 
in je zemljišče nujno potreb-
no za izvedbo projektov v jav-
no korist. 

Svetniki prvič za razlastitve zemljišč
Prvič v zgodovini Občine Medvode je občinski svet sprejel sklepe o ugotovitvi javne koristi, ki so podlaga za razlastitve. Vezane so na dva večja projekta: 
rekonstrukcijo ceste v Zbiljah in gradnjo krožišča na Senici. Po sprejemu sklepa je v enem primeru z lastnikom že prišlo do dogovora.

Rekonstrukcija ceste v Zbiljah se je začela konec lanskega leta. Kot trenutno kaže, bo za 
pridobitev vseh potrebnih zemljišč potrebna tudi razlastitev.

»Razlastitev uporabljamo zgolj kot izhod v sili v 
primerih, ko dogovori z lastniki niso možni in je 
zemljišče nujno potrebno za izvedbo projektov v javno 
korist.«

Andraž Sodja

Pokljuka – Na Pokljuki so 
člani športnega društva Fre-
eaproved skupaj s športno 
trgovino ActionMama tik 
pred sneženjem postavi-
li prve informacijske table, 
ki obiskovalce informirajo 
o plazovnih nevarnostih v 
Julijskih Alpah. Ideja se je 
porodila članom društva, ki 
ugotavljajo, da se je število 
domačih in tujih obiskoval-
cev v zimskem času v zad-
njih letih močno povečalo. 
Projekt so v celoti financi-
rali v društvu Freeaproved 
s pomočjo trgovine Actio-
nMama, svoje znanje pri iz-
delavi tabel pa so prispeva-
li Jaka Ortar, Jernej Burkelj-
ca, Klemen Volontar, Aleš 
Poredoš in Andrej Velkavrh 
ter Anže Čokl, tablo pa je 
grafično oblikovala članica 
društva Katja Šumrada. Prvi 
dve tabli že stojita na Pok-
ljuki, v prihodnjih tednih 
pa jih bodo postavili še v do-
linah Tamar in Krma ter na 
smučišču Vogel. »S posta-
vitvijo plazovnih tabel želi-
mo povečati varnost obisko-
valcev, zmanjšati število ne-
sreč in s tem tudi posredo-
vanj članov gorske reševal-
ne službe,« je povedal vod-
ja projekta Anže Čokl. Table 

vsebujejo informacije o pla-
zovitih terenih, spletno po-
vezavo s QR kodo, kjer lahko 
pohodniki preverijo ocene 
nevarnosti snežnih plazov, 

faktorje tveganja, navodila 
in testno polje za preizkus 
plazovne žolne ter navodila 
za klic na pomoč na center 
za obveščanje.

Prve plazovne table
Člani športnega društva Freeaproved so skupaj s športno trgovino 
ActionMama postavili v Julijskih Alpah prvi plazovni tabli, ki sta namenjeni 
izboljšanju obveščenosti zimskih obiskovalcev gora o nevarnosti plazov.

Ekipa Stane Ortar, Jaka Ortar, Duško Grabnar in Anže Čokl 
ob prvi postavljeni tabli na Rudnem polju / Foto: Anže Čokl
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Spletna lekarna: www.lekarnagorenjske.si         
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    

G
or

en
js

ke
 le

ka
rn

e,
 G

os
po

sv
et

sk
a 

ul
ic

a 
12

, 
K

ra
nj

Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

V hladnih zimskih dnevih sta prehlad in 
gripa pogosti zdravstveni težavi. Najpo
membnejša ukrepa v boju z virusi sta red
no in temeljito umivanje rok ter izogiba
nje zaprtih prostorov, kjer je veliko ljudi. 
Težave lajšamo s počitkom in pitjem teko
čine. Neprijetne simptome oziroma zna
ke pogosto lajšamo tudi z zdravili, ki jih 
dobimo brez recepta v lekarni. 

Značilni znaki in simptomi

Zaradi virusne okužbe zgornjih dihal na
stopi skupek simptomov in znakov, kot so 
praskanje ali bolečine v žrelu, kihanje in 
izcedek iz nosu, slabo počutje, tudi povi
šana telesna temperatura in kašelj. Za gri
po je značilno, da bolezen bolnika priza
dene nenadoma, telesna temperatura 
hitro naraste nad 39 °C, nastopijo boleči
ne v mišicah in udih ter glavobol, značil
nejši je tudi suh in dražeč kašelj. Za nasvet 
naj bolnik povpraša v lekarni, kjer ob 
pogovoru ugotovimo, kateri simptomi so 
prisotni oziroma najbolj moteči, ocenimo 
resnost težav, priporočimo obisk zdrav
nika ali svetujemo uporabo zdravila brez 
recepta in druge ukrepe. 

Previdnost pri uporabi zdravil za 
samozdravljenje 

Pomembno je, da pred uporabo katere
ga koli zdravila brez recepta ali prehran
skega dopolnila, namenjenega lajšan
ju težav prehlada in gripe, natančno pre
berete priložena navodila in se o izdel
ku predhodno posvetujete v lekarni. Pri 
uporabi teh izdelkov moramo biti previ
dni zlasti pri kroničnih bolnikih, starostni
kih, nosečnicah ter majhnih otrocih. Zdra
vila za lajšanje težav prehlada lahko vse
bujejo le eno učinkovino in so namenje
na lajšanju le ene težave, na primer kašlja, 
iztekanja iz nosu. Nekatera zdravila pa so 
kombinirana z več učinkovinami in lajša
jo več težav hkrati; uporabo teh priporo
čamo le takrat, ko so izraženi vsi simpto
mi oziroma znaki, ki jih tako zdravilo lajša. 
Pred uporabo svetujemo posvet v lekar
ni tudi zato, da se preprečijo morebitna 
neželena medsebojna delovanja, tudi 
neustrezna izbira določenih učinkovin 

za kronične bolnike. Preprečiti je treba 
tudi morebitno podvojevanje učinkovin, 
kar poveča tveganje za nastop neželenih 
učinkov. Različna zdravila z različnimi las
tniškimi imeni in v različnih farmacevt
skih oblikah (tablete, praški, sirupi, zrn
ca) namreč lahko vsebujejo isto zdravil
no učinkovino, na primer paracetamol ali 
acetilsalicilno kislino. 

Pri določenih znakih in stanjih je  
potreben posvet z zdravnikom

Samozdravljenje prehlada ni primerno, če 
nastopi zaplet, ko na primer telesna tem
peratura vztraja nad 39 °C, bolnik obču
ti bolečine v prsih, ima kratko sapo, teža
ve pri požiranju ali izrazit glavobol, kate
rega bolečina seva v predel obraza nad 
ali pod očmi. Obisk zdravnika je po treben 
tudi, če po sedmih dneh samozdravljenja 
ni izbolj šanja. Posvet z zdravnikom glede 
zdravljenja okužb zgornjih dihalnih poti 
je smiseln tudi pri nekaterih kroničnih 
boleznih, kot so srčnožilne bolezni, slad
korna bolezen, astma, bronhitis.

Težave lahko lajšajo tudi izdelki  
rastlinskega izvora

Pri lajšanju težav zaradi virusnih okužb 
zgornjih dihal je poleg počitka pomem
bno pitje večjih količin tekočine. S pogo
stim pitjem tekočine preprečimo izsuši
tev grla, nosu in sinusov, primerno vlažne 
sluznice tudi slabšajo možnost za obstoj 
virusov. Zdravilni čaji, primerni za pitje ob 
nastopu gripe in prehlada, pogosto vse
bujejo zdravilne rastline, kot so ameriški 
slamnik, ki krepi obrambno sposobnost 
organizma proti okužbam, šipek, ki je vir 
vitamina C, ali bezeg in lipa, ki pospešuje
ta potenja in tako blažita vročinska preh
ladna obolenja. Za lajšanje težav v žrelu se 
lahko uporabljajo izdelki, ki vsebujejo liste 
žajblja ali korenine islandskega lišaja, pri 
suhem kašlju liste ozkolistnega trpotca, 
cvetove gozdnega slezenovca, korenike 
navadnega sleza, pri mokrem kašlju pa zel 
vrtne materine dušice ali timijana, koreni
ne jegliča, tudi liste navadnega bršljana.  
Navedene zdravilne rastline so pogo
sto tudi sestavine galenskih izdelkov, 

primernih za lajšanje težav pri prehladu 
in gripi. Na voljo so zlasti v obliki zdravil
nih čajev in sirupov. Ti izdelki so narejeni 
iz zdravilnih rastlin preverjene kakovosti 
in imajo tudi priloženo navodilo za upora
bo, kjer lahko bolnik dobi dodatne infor
macije. 

Mag. Nina Pisk, mag. farm.,  
spec. klin. farm. 

Čas virusnih obolenj

Zdravilni čaji

Pred uporabo natančno preberite navodilo!  
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte  

z zdravnikom ali s farmacevtom.

Filter 
vrečke za 
enostavno

 in hitro 
pripravo 

čaja!
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Suzana P. Kovačič

K
ranjsko območ-
no združenje 
RK in Krajevna 
organizacija RK 
Vodovodni stolp 

sta v torek izvedla prvo 
terensko krvodajalsko akci-
jo letos v prostorih Gasil-
sko-reševalne službe (GRS) 
Kranj. »Udeležilo se je je 
114 krvodajalcev, kar je 
nekaj manj kot lani v pros-

torih GRS, kjer je ta akcija 
že tradicionalna. Razliko je 
pripisati dejstvu, da je izre-
den porast obolelih za viru-
snimi stanji. Po podatkih 
Zavoda za transfuzijsko 
medicino nekoliko manjši 
odziv krvodajalcev v tem 
času beležijo na področju 
celotne Slovenije,« je dejal 

sekretar pri RKS OZ Kranj 
Marjan Potrata in pohvalil 
prostovoljce, ki so se izka-
zali z odlično organizacijo 
akcije. Naslednji terenski 
krvodajalski akciji bosta 6. 
februarja v Domu krajanov 
na Primskovem in 9. febru-
arja prvič v Domu starejših 
občanov v Preddvoru. 

Prva terenska akcija

Suzana P. Kovačič

L
etos se je približno 
tri tedne bolj zgo-
daj pojavil porast 
gripi podobnih 
obolenj. "Število 

obiskov v ambulantah osno-
vnega zdravstva zaradi gripi 
podobne bolezni narašča. 
Prav tako se je povišala tudi 
skupna incidenca akutnih 
okužb dihal." Na Nacional-
nem inštitutu za javno zdra-
vje Območni enoti (NIJZ 
OE) Kranj smo letos od 
gorenjskih zdravnikov preje-
li približno 60 prijav labora-
torijsko potrjene gripe, 140 
prijav črevesnih bolezni, 70 
prijav potrjenih noroviroz, 
35 prijav vnetij žrela. Trenut-
no obvladujemo tri izbruhe 
grip v dveh bolnišnicah in 
enem domu starejših obča-
nov ter en izbruh noroviroz 
v domu starejših občanov," 
sta povedali dr. Irena Grmek 
Košnik, dr. med., in Monika 
Ribnikar, dipl. san. ing., iz 
NIJZ OE Kranj.
V Sloveniji je bil v prvem 
tednu 2017 skupni delež 
vzorcev, pozitivnih na influ-
enco, 31-odstoten in je še v 
naraščanju. Največ je bilo 
influence tipa A (sezonske 
gripe – podtipa A(H3N2). 

Respiratorni sincicijski 
virus so dokazali v petih 
odstotkih testiranih vzor-
cev. Krožijo še drugi povz-
ročitelji respiratornih obo-
lenj, kot so koronavirusov, 
rinovirusov in virusov para-
influence ter adenovirusov. 
"Če zbolite za gripi podobno 
boleznijo, ostanite v postelji. 
V primeru, da se bolezen ne 
izboljša v nekaj dneh, se po 
telefonu naročite na pregled 
pri svojem zdravniku in jas-
no povejte, da sumite na gri-
po. To je zelo pomembno, 
ker drugače v čakalnici lahko 
okužite še druge ljudi, ki so 
prišli zaradi drugih težav. 
Sestra vam bo po telefonu 
povedala, kdaj priti, da bo 
stikov v čakalnici z drugimi 
zdravimi čim manj. Prav 
tako prosimo ljudi, da naj ne 
obremenjujejo zdravnikov z 
nepomembnimi odložljivi-
mi zadevami, ker trenutno 
ambulante pokajo po šivih. 
Zavedati se je potrebno tudi 
tega, da če nismo cepljeni 
proti gripi, da je obisk zdrav-
stvenih domov, bolnišnic, 
množičnih prireditev, trgov-
skih centrov tvegano dejan-
je, kar se tiče trenutnih viru-
snih okužb," sta opozorili 
Irena Grmek Košnik in 
Monika Ribnikar. 

Virusi na pohodu
Gripa, črevesne bolezni, vnetje žrela ... Obolenja,  
ki so zaznamovala prve dni letošnjega leta.

Suzana P. Kovačič

S
l o v e n i j a - t r a n s -
plant in AV studio 
sta združila moči 
v družbeno odgo-
vorni kampanji 

Ne čakaj, postani darovalec 
za ozaveščanje o pomem-
bnosti darovanja organov in 
tkiv. Število bolnih, ki čaka-
jo na presaditev, vztrajno 
narašča, darovalcev po smr-
ti ali za časa življenja je pre-
malo. Tretjega januarja 
letos je bilo na čakalnem 
spisku za presaditev orga-
nov – in s tem za novo živ-
ljenje – registriranih 181 
bolnikov. Pacienti v Slove-
niji na srce v povprečju 
čakajo 177 dni, na jetra 77 
dni in na ledvico 300 dni. 
Šele, ko "bolnik" postane-
mo mi sami, naš otrok ali 
druga ljubljena oseba, se 

resnično zavemo, kaj to 
pomeni. "Zdravljenje s pre-
saditvijo je v Sloveniji zelo 
uspešna metoda zdravljenja 
pri dokončni odpovedi 
organa, kadar so ostali pris-
topi zdravljenja izčrpani. 
Že peto leto se uvrščamo 
npr. na prvo mesto na svetu 
po številu opravljenih pre-
saditev srca na milijon pre-
bivalcev in dosegamo 
vrhunske rezultate. Vendar 
pa se soočamo z veliko ovi-
ro pri zdravljenju končne 
odpovedi organov s presadi-
tvijo – s pomanjkanjem 
organov," je povedala prim. 
Danica Avsec, dr. med., 
direktorica republiškega 
Zavoda za presaditve orga-
nov in tkiv, Slovenija-trans-
plant. Za več informacij 
obiščite spletno stran www.
daruj.si in dajte življenju 
priložnost.

Postani darovalec
Pacienti v Sloveniji na srce v povprečju čakajo 
177 dni, na jetra 77 dni in na ledvico 300 dni.  
Žal je to prepogosto predolgo. 
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4 okusi pastil

Primeren za otroke

Diabetikom primernoPred uporabo natančno 
preberite navodilo! O 
tveganju in neželenih 
učinkih se posvetujte 

z zdravnikom ali 
s farmacevtom.

… pri vnetjih ustne sluznice, grla in žrela
pa na pastile iz družine Tantum Verde.

Pastile Tantum Verde so primerne za vse tiste, ki imajo težave z grgranjem, saj 
z anestetičnim in protivnetnim delovanjem lajšajo lokalizirane bolečine in 
otekline pri vnetjih v ustni votlini ali žrelu. Primerne so tudi za otroke, starejše 
od 6 let.

Vedno lahko računam 
na člane svoje družine,

Že od leta 1968.

Imetnik dovoljenja za promet: 
Angelini Pharma Österreich GmbH, Avstrija
Predstavnik: Angelini Pharma d.o.o., 
Koprska ulica 108 A, Ljubljana

Zdravilo se izdaja brez recepta v 
lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Suzana P. Kovačič

V 
prizadevanjih, 
da bi zmanjšali 
obolevnost za 
r a k o m  n a 
debelem čreve-

su in danki, predvsem pa 
zmanjšali število ljudi, ki v 
Sloveniji vsako leto umrejo 
zaradi te bolezni, je bil pred 
leti uveden preventivni 
zdravstveni program Svit. 
Ta vključuje moške in žen-
ske v starosti od 50 do 74 
let, ki imajo urejeno osnov-
no zdravstveno zavarovan-
je. S testiranjem na prikrito 
krvavitev v blatu je mogoče 
v okviru programa odkriti 

že predrakave spremembe 
na črevesni sluznici, raka 
pa v zgodnji fazi, ko je še 
ozdravljiv. Program poteka 
pod okriljem ministrstva za 
zdravje, nosilec programa 
je Nacionalni inštitut za jav-
no zdravje (NIJZ). Sodelo-
vanje v Svitu je za tiste, ki 
so v ciljni populaciji brez-
plačno, saj stroške progra-
ma nosi Zavod za zdravs-
tveno zavarovanje Sloveni-
je. Ciljno populacijo pred-
stavlja več kot pol milijona 
oseb, ki so v program vab-
ljene po vnaprej določenem 
načrtu v obdobju dveh let. 
Po zadnjih podatkih, ti so iz 
prve polovice lanskega leta, 

je bila odzivnost v Sloveniji 
v povprečju 65,61-odstotna, 
medtem ko je bila v zdravs-
tveni regiji Kranj odzivnost 
69,7-odstotna, najboljša v 
Sloveniji. Ženske se na 
splošno odzivajo bolje kot 
moški. Najbolj zdravju dra-
gocen program se zdi prebi-
valcem občine Gorenja vas 
- Poljane, kjer imajo 
85,14-odstotno odzivnost. 
Župan občine Gorenja vas 
- Poljane Milan Čadež je 
podal svoj pogled na to: 
"Menim, da je ključno, da 
splošni zdravniki, ki deluje-
jo na območju naše občine, 
vse tiste, ki se v program 
niso odzvali na vabilo NIJZ, 

sami pozovejo še enkrat. 
Tudi v raziskavi revije Moje 
finance, kje se najbolje živi, 
smo bili med slovenskimi 
občinami na četrtem mes-
tu, po posameznih rubri-
kah in ena od njih je bila 
zdravje, smo bili na prvem 
mestu. V občini imamo na 
primarnem nivoju tri splo-
šne zdravnike in pediatrin-
jo, ki pri nas dela tri dni v 
tednu. Imamo kakovostno 
zdravstveno oskrbo in lah-
ko samo pohvalim zdravni-
ke, ki svoje delo opravljajo 
kvalitetno."
Po odzivnosti na Gorenj-
skem sledijo občine Želez-
niki (84,47 %), Žiri (84,08 

%), Škofja Loka (78,37 %), 
Šenčur (75,51 %), Žirovnica 
(74,57 %), Kranjska Gora 
(72,27 %), Cerklje (69,98 
%), Bohinj (69,67 %), 
Naklo (69,36 %), Preddvor 
(68,49 %), Radovljica 
(68,39 %), Gorje (67,30 %), 
Kranj (67,10 %), Tržič 
(66,58 %), Bled (65,74 %), 
Jesenice (59,06 %) in Jezer-
sko (57,45 %).
Rak na debelem črevesu in 
danki je velik zdravstveni 
problem; je drugi najpogo-
stejši rak, število teh rakov 
se povečuje in v Sloveniji že 

presega številko 1600 letno. 
Predstavlja tudi drugi naj-
pogostejši vzrok smrti zara-
di raka. Ta oblika raka pa je 
ozdravljiva bolezen, če se 
odkrije in zdravi v zgodnji 
razvojni stopnji. S Progra-
mom Svit se lahko veliko 
teh rakov prepreči, ker se 
odkriva in odstranjuje poli-
pe, ki so predstopnje raka. 
Ste vedeli, da bo zaradi pra-
vočasne odstranitve polipov 
v debelem črevesu in danki 
vsako leto v Sloveniji vsaj 
tristo obolelih za to obliko 
raka manj?

Občina Gorenja vas -  
Poljane za zgled
Na Gorenjskem imamo v primerjavi z drugimi slovenskimi zdravstvenimi regijami najboljšo 
odzivnost v programu Svit, ki je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Najboljša odzivnost je v občini Gorenja vas - Poljane 
in župan ima odgovor na to. Najslabša odzivnost je v občinah Jesenice in Jezersko. 

Presejanje pomeni 
pregledovanje navidezno zdravih 
ljudi s preprosto preiskavo ali 
testom. Gre za poseben 
postopek vabljenja navidezno 
zdravih ljudi, da bi med njimi 
odkrili tiste, pri katerih je velika 
verjetnost, da že imajo 
predstopnjo ali začetno obliko 
iskanega raka.
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Igor Kavčič

Kranj – Slikarka, grafičarka, 
kiparka ter video-interme-
dijska umetnica Nora de Sa-
int Picman se je v Kranju sa-
mostojno predstavila že sep-
tembra 2014 z razstavo Aso-
ciirani fragmenti realnosti, 
tokrat pa se v Kranj vrača s 
povsem novim kiparsko-in-
termedijskim projektom Pa-
ralele. V njem poudarja po-
vezave med klasičnimi ume-
tniškimi mediji in sodobni-
mi izraznimi, produkcijski-
mi in distribucijskimi sred-
stvi.

Prvi del projekta Parale-
le je bil predstavljen juni-
ja lani na Gospodarskem 

razstavišču v Ljubljani (Pa-
rallels – Emona, zelena kra-
ljica, ogenj, voda, zrak) v so-
delovanju z akademsko sli-
karko Alenko Kham Pič-
man. Decembra se je pro-
jekt nadaljeval v Upravni 
hiši Slovenskega etnograf-
skega muzeja v Ljubljani, 
zdaj pa je na ogled v Kranju. 
Nosilec projekta je Noravisi-
on Gallery, Zavod za promo-
cijo umetnosti, kulture in iz-
obraževanja.

Prepletanja med pra-
davnimi likovnimi postop-
ki, starejšimi oziroma kla-
sičnimi likovnimi medi-
ji in (post)modernim pris-
topom je Nora de Saint Pi-
cman sočila z raziskovanji 

procesa doživljanja umetni-
škega dela skozi običajna ču-
tila in prek tehnoloških vme-
snikov (VR-očala, povezana 
s pametnim telefonom, ta-
blice). Razstava v Stebrišč-
ni dvorani, ki zajema avtori-
čine skulpture iz žgane gli-
ne, slike, kolaže, fotografije, 
digitalne odtise in video in-
stalacijo, zato vabi gledalca 
k intenzivnejšemu, celo ak-
tivnem soočenju z avtoriči-
nim intermedijskim nago-
vorom. 

Na ogled so fantazijske 
keramične skulpture iz ci-
klusov Stražarji in Vojšča-
ki, ki prikazujejo glave pred-
stavnikov različnih ras, do-
polnjene z listnatim in 

cvetličnim okrasom in ele-
menti Gaudijeve arhitektu-
re: »Ob slikarstvu, grafiki 
in risbi je Nora de Saint Pi-
cman za enega osrednjih li-
kovnih medijev izbrala foto-
grafijo. Digitalne fotografije 
velikih formatov dopolnjuje 
z deli sakralnih ali poetičnih 
besedil. V fotografske podo-
be lahko spreminja izbrane 
izseke iz videoposnetkov, 
ki jih dopolnjuje z risarski-
mi in drugimi likovnimi in-
tervencijami, je k razstavi 

povedal umetnostni zgodo-
vinar ddr. Damir Globočnik 
in dodal, da je na razstavi še 
posebej poudarjena poveza-
va med skulpturo in arhi-
tekturo. Med umetničinim 
študijskim potovanjem ozi-
roma obiskom 47. kongre-
sa in generalne skupščine 
Mednarodne akademije za 
keramiko AIC v Barceloni 
septembra 2016, ki sta po-
sebej opozorila na to vpra-
šanje, so namreč nastali vi-
deoposnetki, ki prikazujejo 

dogajanje na kongresu, obi-
ske muzejev, oglede arhi-
tekturnih spomenikov, mi-
moidoče. 

Tudi na tokratni razstavi 
Nora de Saint Picman kla-
sični slikovni nosilec – sli-
ko, risbo ali kolaž in likovni 
objekt – kip povezuje z novi-
mi tehnologijami in komu-
nikacijskimi mediji. Zadnji 
dve leti se namreč še zlasti 
posveča keramični skulptu-
ri ter novim medijskim teh-
nologijam.

Norine umetniške 
vzporednice
V Stebriščni dvorani Mestne hiše v Kranju je do konca januarja na ogled 
umetniški projekt Nore De Saint Picman z naslovom Paralele/Parallels.

Dela Nore De Saint Picman je predstavil umetnostni zgodovinar ddr. Damir Globočnik. 
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Igor Kavčič

Ljubljana – Pa ga imamo – 
prevod kontroverznega ro-
mana Podreditev še bolj 
kontroverznega francoske-
ga pisatelja Michela Houlle-
becqa. O romanu, v katerem 
je predsednik Francije mu-
sliman, se je ob izidu govori-
lo in pisalo v tujini in tudi pri 
nas. Roman je natanko pred 
dvema letoma v izvirniku iz-
šel ravno na dan morilske-
ga pohoda na časopis Char-
lie Hebdo v Parizu. Zato se je 
takrat avtor umaknil v samo-
to in odpovedal turneji. 

Zgodba je provokativna. 
Leta 2022 Francijo vsako-
dnevno pretresajo teroristič-
ni napadi in rasni nemiri, o 
katerih mediji vztrajno mo-
lčijo. Govori se o državljan-
ski vojni, Judje množično 
zapuščajo državo, potem 
ko se v drugi krog predse-
dniških volitev prebije Mo-
hammd Ben Abbes iz Mu-
slimanske bratovščine, saj 
kaže, da bodo socialisti raje 
podprli njega kot desničar-
sko Nacionalno fronto. Do-
gajanje neprizadeto sprem-
lja François, univerzite-
tni profesor srednjih let, ki 
živi osamljeno življenje za-
hodnega potrošnika … Gre 
za politični roman, za inte-
ligentno politično utopijo, 
pravzaprav raje antiutopi-
jo, saj avtor na svoj original-
ni način razmišlja, kaj bi se 

zgodilo, če bi islam v Franci-
ji prevzel oblast. Predsednik 
musliman želi narediti veli-
ki francoski imperij. Ne, ne 
gre za knjigo o musliman-
stvu, avtor v njej na neki na-
čin razkriva krizo intelektu-
alne Evrope. Svet nasploh je 
v rokah politikov in zavede-
nega ljudstva, intelektualci 
pa bolj kot ne govorijo sami 
sebi. 

Zbirka kratkih zgodb 
Dvojna napaka je po pe-
tih pesniških zbirkah proz-
ni prvenec pesnika, kritika, 
esejista in urednika Andre-
ja Hočevarja. Urednik An-
drej Blatnik zgodbam pri-
pisuje elemente duhovito-
sti, česar v sodobni sloven-
ski prozi še kako primanj-
kuje. »V zgodbah se igram 

z resničnostjo. Če so nekate-
re osebe v njih resnične, pa 
so zgodbe, v katere so glav-
ni junaki vpeti, vedno bolj iz-
mišljene,« je povedal avtor, 
ki meni, da so zgodbe tako 
ali tako predvsem del litera-
ture in ne resničnega življe-
nja. Hočevar piše zgodbe o 
vsakdanjostih, odnosih med 
moškim in žensko, svojem 
otroštvu, odraščanju, odno-
su do sveta ...

Enega najbolj priljublje-
nih makedonskih pisateljev 
Blažeta Minevskega, bomo 
spoznavali ob romanu Spo-
minčice v prevodu Sonje 
Dolžan. Dva ostrostrelca, 
pripadnika dveh nasprotnih 
vojsk, dveh nasprotnih ide-
ologij, nasprotnih religij, 
sta ona in on. Opazujeta se 

skozi optični merek svoje-
ga orožja, a nobeden od nji-
ju ne strelja. Moški pripove-
duje zgodbe svojega življe-
nja ženski in s tem upa, da 
si bo podaljšal življenje, saj 
ga ima ta vseskozi na muhi. 
Ona iz njegovih oči bere nje-
gove misli.

Roman Vsi si želimo ne-
bes flamske pisateljice Els 
Beerten je mladinski ro-
man, ki je hkrati tudi lite-
ratura za odrasle. Dogaja se 
v okupirani Flandriji med 
drugo svetovno vojno. Dru-
žine otrok z ulice se do oku-
pacije različno opredeljujejo 
in s tem vplivajo tudi na ot-
roke. Gre za vprašanje o po-
gumu – povedati resnico in 
si rešiti življenje, kljub temu 
da bo ta za nekoga pomenila 
smrt. Roman spremlja glas-
ba, kot da bi z njo poskušali 
rešiti vojni konflikt.

S poljskega knjižnega trga 
prihaja roman Morfij Szcze-
pana Twardocha v prevodu 
Staše Pavlović. Tudi ta se do-
gaja med drugo vojno. Bon-
vivan Konstanty, po očetu 
Nemec, po materi Poljak, se 
po večdnevnem popivanju 
zbudi v dneh, ko je leta 1939 
Nemčija okupirala Poljsko. 
Prvič v življenju si zastavlja 
vprašanje, kdo je – Poljak ali 
Nemec. Skorajda neprosto-
voljno se pridruži odporni-
škemu gibanju, kjer mora 
vohuniti za Nemci. A vsi ne 
verjamejo vanj.

Iz preteklosti v prihodnost
Pri Cankarjevi založbi so predstavili nekaj zanimivih branj za prve zimske dni novega leta.  
Od Houllebecqa do Hočevarja.

V novih knjigah Cankarjeve založbe se vračamo nazaj, da bi 
znali naprej. / Foto: Igor Kavčič

Stražišče – V nedeljo, 22. januarja, ob 16.30, bo v Kulturnem 
domu Stražišče premierna uprizoritev nove gledališko-lutkov-
ne predstave GUD Kranjskih komedijantov o dedku, babici 
in radoživi Žogici Marogici. Igro je priredil in režiral Rastislav 
Rastko Tepina, glasbo je po originalni glasbi Bojana Adamiča 
pripravil Dejan Mesec, za likovno podobo pa je poskrbela Pe-
tra Alič. V predstavi igrajo in animirajo: Ajša Tepina/Ajda Tepi-
na, Tina Primožič, Marko Kavčič, Jelka Štular, songe »deus ex 
machina« pa pojeta Gregor Kok in Ajša Tepina. Predstava traja 
40 minut in je primerna za otroke od 4. leta starosti naprej.

Premiera Žogice Marogice

Kranj – V ponedeljek, 23. januarja, ob 19.30 in ponovno v torek, 
24. januarja, ob 18. uri bo v Prešernovem gledališču gostovalo 
SNG Nova Gorica s predstavo Draga Jelena Sergejevna Ljud-
mile Razumovske v režiji Alena Jelena. Četverica gimnazijskih 
maturantov pride nekega večera s šopkom, šampanjcem in 
kristalnimi kozarci nenapovedano voščit za rojstni dan svoji 
osamljeni profesorici matematike. Na prvi pogled ganljiva 
poteza se izkaže za najperfidnejšo igro zla in okrutnosti: di-
jaki hočejo od profesorice dobiti ključ sefa z maturitetnimi 
testi. Na profesoričino vprašanje, zakaj včasih človek izbere 
zlo, bodo ti mladi odgovorili: »Zato, ker je zlo užitek. In na 
tem svetu imamo res malo užitkov.« V času, ko se akadem-
ski nazivi množično kupujejo, starši tožijo učitelje in dijaki 
organizirano pobijajo sošolce in učitelje, se zdi drama Draga 
Jelena Sergejevna, napisana leta 1980, zgolj eksperiment ze-
lencev. Po preživeli tranziciji v neoliberalizem, deluje drama 
ene najpomembnejših sodobnih ruskih avtoric Ljudmile Ra-
zumovske, ki jo je svet zaradi njene radikalnosti za takratni 
sistem spoznal šele po padcu berlinskega zidu, kot zlovešča 
prerokba. Igrajo Stannia Boninsegna, Nejc Cijan Garlatti/Vito 
Weis, Andrej Zalesjak, Maša Grošelj in Žiga Udir.

Gostuje predstava Draga Jelena Sergejevna

V predstavi Draga Jelena Sergejevna 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Odbojkarski klub 
Triglav Kranj bo med 17. in 
19. marcem gostil zaključni 
turnir najboljših štirih žen-
skih in moških ekip v pokal-
nem tekmovanju. Naslov 
pokalnih prvakov bosta bra-
nila Nova KBM Branik pri 
ženskah in Calcit Volleyball 
pri moških. 

Udeleženci letošnjega tri-
dnevnega spektakla bodo 
znani po četrtfinalnih obra-
čunih, 8. februarja pri od-
bojkarjih in 1. marca pri od-
bojkaricah. Pri ženskah je 
bila prva tekma med Calci-
tom Volleyballom in Zgor-
njo Gorenjsko odigrana že v 
sredo, v dvorani Tivoli pa je s 
3 : 0 (11, 9, 10) zmagala ekipa 
Calcita Volleyballa. Vsa pre-
ostala srečanja bodo 1. fe-
bruarja, povratna pa 1. mar-
ca, z izjemo obračuna med 
Formulo Formis in GEN-I 
Volleyjem, ki bo 28. febru-
arja. Preostala para sta Nova 
KBM Branik in Sp. Savinj-
ska Aliansa ter Volleyball 
Ljubljana in Kema Puconci. 

Pri moških se bo ACH 
Volley v četrtfinalu pomeril 
s Panvito Pomgrad, Črnuče 
ACH I bodo zaigrale proti 

Krki, pri čemer bo prva tek-
ma 25. januarja, enako kot 
prva tekma dvoboja med Tri-
glavom Kranjem in Hoča-
mi. Fužinar SIJ Metal Rav-
ne bo skušal presenetiti lan-
skoletne zmagovalce Calcit 
Volleyball. Prva tekma bo 1. 
februarja. Vse povratne ob-
račune bo moč spremljati 8. 
februarja.

Minuli ponedeljek pa je 
v vnaprej odigrani tekmi 
18. kroga 1. DOL za moške 
ACH Volley s 3 : 0 (20, 16, 
27) premagal Triglav Kranj. 
Kranjčani so bili v Stožicah 
v prvih dveh nizih slabši 
nasprotnik, v tretjem pa so 
večino niza kontrolirali igro 
in izid, a pobude jim ni us-
pelo kronati z zmago v nizu. 
Poznalo se je, da Kranjčani 
trenirajo in igrajo v bistveno 
manjši dvorani, tako da so 
na trenutke delovali kar ne-
koliko izgubljeno. 

V 12. krogu prvenstva jut-
ri Triglav ob 18. uri v dvora-
ni na Planini gosti Maribor. 
Odbojkarji Calcit Volleybal-
la že danes gostujejo pri Fu-
žinarju SIJ Metal v Ravnah. 
V ženski konkurenci Zgor-
nja Gorenjska odhaja k Luki 
Koper, Calcit Volleyball pa k 
Aliansi.

Za pokala v Kranju

Jože Marinček

Kranj, Jesenice – Hokejisti 
HDD SIJ Acroni Jesenice so 
v sredo odigrali predzadnjo 
tekmo v rednem delu Alpske 
hokejske lige. Gostovali so v 
Kitzbühelu in z 9 : 1 (5 : 0, 1 
: 0, 3 : 1) premagali hokejiste 
ekipe EC Die Adler Stadwer-
ke Kitzbuhel.

Srečanje so začeli zelo 
podjetno in že sredi prve tre-
tjine vodili s 4 : 0. V nada-
ljevanju niso več tako priti-
skali na nasprotnika, a so 
nato plin dodali v zadnji tre-
tjini in povedli z visokih 9 : 
0. Domačinom je nato le us-
pelo, da so minuto pred za-
dnjim piskom sirene le pre-
magali dobro razpoložene-
ga Žana Usa, ki je zbral kar 
30 obramb. Za Železarje je 
dvakrat zadel Eric Pance, 
po enkrat pa še Blaž Toma-
ževič, Aleksandar Magovac, 
Jaka Ankerst, Miha Logar, 
Žan Jezovšek, Jure Sotlar in 
Sašo Rajsar. Zadnji tekmo 
v rednem delu bodo Jeseni-
čani odigrali jutri, ko bodo v 
Športni dvorani Podmežak-
la ob 18.30 gostili ekipo Bre-
genzerwalda.

V članskem prvenstvu pa 
hokejisti kranjskega HK 
Triglav nadaljujejo z zbi-
ranjem zmag. Do sedaj so 
v prvenstvu odigrali 14 te-
kem in prav tolikokrat zma-
gali. Torej je bila v torek to 

njihova 14. zaporedna zma-
ga, kar je prav gotovo re-
kord. V Ledeni dvorani Zla-
to polje so z 10 : 1 (6 : 0, 2 : 
0, 2 : 1) premagali hrvaško 
moštvo KHL Zagreb. Med 
strelce sta se dvakrat vpisa-
la Anže Terlikar in Žan Zu-
pan, po enkrat pa so zadeli 
še Miha Potočnik, Žan Mar-
kič, Nejc Hočevar, Jan Lam-
pič, Sebastjan Grošelj in 
Miha Ahačič. 

»Z igro v prvi tretjini mo-
ram biti zadovoljen, kaj-
ti fantje so pokazali, kaj vse 

zmorejo in znajo. V nada-
ljevanju je tempo nekoli-
ko padel, pa tudi akcije niso 
bile take, kot smo jih videli 
v prvih 20 minutah igre. Se-
veda je na to vplivalo tudi vi-
soko vodstvo. Veseli me, ker 
se je po poškodbi v moštvo 
vrnil Nejc Hočevar, ki se je 
tudi vpisal med strelce. Se-
daj bo nekaj časa odsoten 
branilec Blaž Škrjanec, ki si 
je poškodoval koleno na tek-
mi v Mariboru,« je po tekmi 
povedal trener moštva HK 
Triglava Gorazd Drinovec 

in se dotaknil novih preiz-
kušenj. 

»Ritem igranja je za ne-
katere igralce res naporen. 
Skoraj celotno mladinsko 
moštvo do 20. leta starosti 
igra tudi tekme v članskem 
državnem prvenstvu, ob-
časno pa igrajo za člane tudi 
mladinci do 18. leta starosti. 
Še večja težava so poškodbe, 
zato držimo pesti, da jih bo 
v prihodnje čim manj, kajti 
počasi se bodo začele tekme 
v drugem delu,« je še pove-
dal trener Drinovec.

Rekordna zmaga Kranjčanov
Hokejisti Triglava so na štirinajsti tekmi razširjenega državnega prvenstva še štirinajstič zmagali, saj 
so doma ugnali Zagreb. Na svojem zadnjem gostovanju v rednem delu AHL so Železarji prepričljivo 
odpravili kitzbühelske orle.

Hokejisti kranjskega Triglava so na domačem ledu z veliko razliko ugnali moštvo Zagreba.
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Andraž Sodja

Soriška planina – Po petih le-
tih premora se ta konec te-
dna na Soriško planino vra-
ča tekmovanje svetovne-
ga pokala v sankanju na na-
ravnih progah. Po tretji tek-
mi v Moskvi se bodo na če-
trti tekmi letošnjega svetov-
nega pokala GRM Group v 
sankanju na naravnih pro-
gah s tekmovalnimi sanmi 
pomerili najboljši sankači 
in sankačice v tem izjemno 
zanimivem in hitrem špor-
tu. Tekmovanje organizira 
Mednarodna sankaška zve-
za – Sankaška zveza Slove-
nije v izvedbi sankaških dru-
štev Domel Železniki, Špor-
tnega društva Dolenja vas, 
Sankaškega kluba Jesenice, 
Sankaškega kluba Podlju-
belj, Sankaškega kluba Idri-
ja in Sankaškega društva 

Zagorska dolina. Zaradi po-
manjkanja snega je bila tek-
ma vseskozi pod vprašajem, 
a narava je minuli konec te-
dna poskrbela za pravo zim-
sko vzdušje. 

Na obeh zadnjih tekmah 
v Moskvi je zmagal avstrij-
ski tekmovalec Thomas 
Kammerlander, ki je prevzel 
vodstvo v skupnem seštev-
ku svetovnega pokala. Tako 
bo ravno v Sloveniji prvič na-
stopil v majici vodilnega v 
svetovnem pokalu. Spopad 
za najboljša mesta bo oster, 
saj Kammerlander vodi s 355 
točkami, tako ima le 25 točk 
prednosti pred zasledoval-
cem Pigneterjem in petde-
set pred tretjeuvrščenim Ita-
lijanom Alexom Gruberjem.

Tudi pri dekletih bo boj 
oster, saj je Italijanka Evelin 
Lanthaler po popolnem kon-
cu tedna v Moskvi v vodstvu 

s 370 točkami, za njo je Av-
strijka Tina Unterberger s 
30 točkami zaostanka in na 
tretjem mestu Greta Pingge-
ra iz Italije s 60 točkami za-
ostanka.

V dvosedih so razlike še 
manjše, saj italijanski dvo-
jec Patrick Pigneter/Flori-
an Clara le za pet točk vodi 
pred ruskim dvojcem s Pa-
vlom Porshnevom in Iva-
nom Lazarevom, ki sta zma-
gala na domači tekmi. Zao-
stanek tretjeuvrščenih rusov 
Aleksandra Egorova and Pe-
tra Popova pa je le 20 točk, 
tako lahko pričakujemo na-
pet konec tedna na sankaški 
progi na Soriški Planini.

Med Slovenskimi tekmo-
valci bodo nastopili Petra 
Dragičević ter dvojčka Tadej 
in Matic Dragičević, ki pri-
hajajo iz Podljubelja. Petra 
in Tadej tekmujeta skupaj 

v dvojicah. Skupno po treh 
tekmah od šestih svetovne-
ga pokala je Tadej 18., Ma-
tic 23., Petra pa 10. V dvoji-
cah pa sta Tadej in Petra na 
8. mestu. Tudi Nadja Nemec 
prihaja iz Podljubelja in je di-
jakinja Gimnazije na Jeseni-
cah. Bine Mekina je iz Žirov-
nice in dijak Biotehnične-
ga centra v Strahinju. Vod-
ja reprezentance je Marjan 
Meglič, ki svoje delo uspeš-
no opravlja že več kot 30 let.  
Tekmovalna proga je dolga 
848 metrov, višinska razlika 
je 101 meter, povprečni na-
klon pa 13 odstotkov. Tako 
današnje vožnje za trening 
kot jutrišnje kvalifikacije in 
nedeljske zadnje vožnje se 
bodo začele ob 9. uri. 

Na Soriški planini bo tek-
movanje znova 5. februarja, 
ko bo se bodo sankači pome-
rili s samotežnimi sanmi.

Sankači na Soriški planini
Od danes do nedelje bo na Soriški planini potekalo tekmovanje svetovnega pokala v sankanju na 
naravnih progah, obetajo pa se zanimivi obračuni.

Vilma Stanovnik

Žiri – Jutri in v nedeljo, 21. 
in 22. januarja, bo SSK Al-
pina znova pripravil zanimi-
vo tekmovanja v smučarskih 
skokih. »Po uspešno izpelja-
nih pokalnih tekmah konec 
decembra in v začetku tega 
meseca smo ta konec tedna 
gostitelji tekme Alpskega 
pokala deklet. V naš nordij-
ski center se dekleta vsako 
leto rada vračajo,« je pove-
dala predsednica SSK Alpi-
na Judita Oblak, ki se z dru-
gimi klubskimi delavci tru-
di, da žirovski nordijski cen-
ter vsako leto posodobijo s 
kakšno od novosti. Tudi le-
tos so naredili korak naprej 
pri gradnji klubskega objek-
ta, zato se v njem bolje poču-
tijo tako domače tekmovalke 

in tekmovalci kot tudi gostje, 
ki jih ta konec tedna pričaku-
jejo okoli petdeset.

»Prijavljenih je že 48 tek-
movalk iz Slovenije, Italije, 
Francije, Avstrije, Nemčije 
in Slovaške in zagotovo se 
obetata dva zanimiva tekmo-
valna dopoldneva. V sloven-
ski ekipi je tudi predstavnica 
domačega kluba Eva Krek,« 
še pravi Judita Oblak, ki je 
ponosna tudi na obe izvrstni 
klubski tekmovalki, saj Ema 
Klinec in Nika Križnar že us-
pešno nastopata na tekmah 
svetovnega pokala. 

Tekmovanje v nordijskem 
centru v Novi vasi v Žireh se 
bo jutri in v nedeljo začelo 
ob 10. uri, tako organizator-
ji kot tekmovalke pa bodo za-
gotovo veseli glasne podpore 
navijačev.

Skakalke v Žireh

Kranjska Gora – V sredo so se v Kranjski Gori z veleslalomom 
začele tekme svetovnega pokala smučarjev invalidov. Tekma 
je bila posebna tudi zato, ker je na njej v konkurenci sedečih 
smučarjev nastopil 16-letni Jernej Slivnik, ki je postal prvi Slo-
venec z nastopom v svetovnem pokalu. Prvi tek je končal na 
18. mestu, v drugo pa odstopil. Prva preizkušnja v slalomu 
je bila na sporedu včeraj, druga pa bo danes. Svetovna elita 
smučarjev invalidov se predstavlja v treh kategorijah – slepi 
in slabovidni, stoječi (športniki s cerebralno paralizo in po-
škodbami okončin) in sedeči (športniki paraplegiki). Skupaj 
bo v treh dneh nastopilo 126 smučark in smučarjev iz 21 držav. 
Organizator tekmovanja je Hit Alpinea, partner projekta pa 
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite. 
Kranjska Gora je prvo prizorišče tekem svetovnega pokala, ki 
ponuja tudi spletni prenos tekem. 

Smučarji invalidi v Kranjski Gori



12 Gorenjski glas
petek, 20. januarja 2017KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetijsko gozdarska 
zadruga Sloga je zaradi sla-
bega poslovanja zašla v letu 
2014 v hudo krizo, iz kate-
re se ni rešila niti s prodajo 
večine premoženja podjetja 
KŽK Kranj. V zadrugi so te-
daj na pobudo predsednika 
Janeza Porenta in ob pod-
pori upravnega odbora s po-
močjo zunanjih svetovalcev 
pripravili celovit program 
prestrukturiranja poslova-
nja, v okviru katerega so 
predlani ukinili odkup kme-
tijskih pridelkov na Dolenj-
skem, zaprli kmetijsko-vrtni 
center v Šmarju pri Jelšah in 
prekinili pogodbo o najemu 
osmih silosov za skladišče-
nje žita v Prekmurju, lani 1. 
februarja pa prekinili še po-
godbo s Kmetijsko zadrugo 
Naklo o najemu prostorov 
za kmetijsko-vrtni center. 
V dveh letih so število zapo-
slenih zmanjšali za približ-
no dvajset, po zadnjih podat-
kih je v zadrugi zaposlenih 
75 delavcev.

Skrajšali plačilne roke

Kot je povedal predsednik 
zadruge Janez Porenta, sta 
za zadrugo dve poslovno naj-
težji leti. Lani jim je po treh 
letih poslovanja z izgubo 
spet uspelo poslovati pozi-
tivno in ustvariti po začasnih 

podatkih približno dvajset 
tisoč evrov dobička, ob tem 
pa so zadolženost do bank in 
dobaviteljev zmanjšali za tri 
milijone evrov. Skupni pri-
hodek je bil nekoliko manjši 
kot leto prej, na to pa je vpli-
vala predvsem občutno niž-
ja odkupna cena mleka. Lani 
so odkupili okrog 30 milijo-
nov litrov mleka, 2125 glav 
mladega pitanega goveda, 
1181 krav, 4700 ton koruze, 
2106 ton pšenice, 652 ton 
ječmena, 363 ton oljne ogr-
ščice, 625 ton krompirja in 
6300 kubičnih metrov lesa. 
Medtem ko so občutno po-
večali odkup koruze in oljne 
ogrščice ter odkupili enako 

mladega pitanega goveda 
kot predlani, je bil pri osta-
lih pridelkih odkup manjši – 
pri kravah za tri odstotke, pri 
mleku za pet odstotkov, pri 
lesu za 20 in pri krompirju 
za 25. Plačilne roke za večino 
pridelkov so zmanjšali od 15 
do 30 dni, pri mleku je plačil-
ni rok še vedno 30 dni, ven-
dar kmetom nakažejo denar 
vsaj pet dni pred rokom. 

Prenavljajo trgovino na 
Primskovem

S škofjeloško kmetijsko 
zadrugo so lani podpisa-
li pogodbo o poslovnem so-
delovanju pri nabavi in pro-
daji, v okviru katerega so že 

izpeljali nekaj konkretnih 
poslov. Okrepili so proda-
jo traktorjev in drugih kme-
tijskih strojev znamke John 
Deere, pri tem pa so prodajo 
razširili tudi na področje ko-
munale in delno gradbeni-
štva. Decembra so z lastnim 
denarjem začeli prenavlja-
ti kmetijsko-vrtni center na 
Primskovem v Kranju, ura-
dno odprtje bo 3. februarja. 
Preuredili bodo notranjost 
centra, izboljšali ponudbo, 
predvsem ponudbo pridel-
kov in izdelkov s kmetij, ki 
jih ponujajo v Špajzi, in pro-
dajali tudi vrtni program 
John Deere in tehnično bla-
go za potrebe kmetij. Letos 
načrtujejo še prenovo poslo-
valnic v Šenčurju in v Bel-
tincih ter odkupnega mesta 
v Cirkovcih. 

Zadruga je lani postala za-
stopnica madžarske seme-
narske hiše Marton Geneti-
cs v Sloveniji, semensko pše-
nico je že uspešno prodajala, 
letos načrtuje še prodajo se-
menske koruze. Da bi izbolj-
šali trženje krompirja na slo-
venskem trgu, se je pridruži-
la prizadevanjem, da bi štiri 
zadruge, poleg Sloge še za-
druge Cerklje, Ptuj in Novo 
mesto, in osem do deset več-
jih pridelovalcev ustanovi-
li združenje pridelovalcev 
krompirja. Lani prizadeva-
nja niso dala rezultatov, v 

Slogi upajo, da bo letos zdru-
ženje pred novo sezono pri-
delovanja krompirja vendar-
le zaživelo.

Predsednik tudi 
operativno vodi zadrugo

Lansko leto so zaznamo-
vale tudi volitve v zadrugi in 
kadrovske spremembe. Čla-
ni zadruge so junija na ob-
čnem zboru za predsednika 
zadruge ponovno izvolili Ja-
neza Porenta, ob tem pa tudi 
nov upravni in nadzorni od-

bor. Še stari upravni odbor je 
1. marca za direktorja zadru-
ge imenoval Adrijana Brada-
ša iz Logatca, novi upravni 
odbor pa ni pozitivno ocenil 
njegovega dela v polletnem 
preskusnem obdobju in je 
za operativno vodenje za-
druge za obdobje do letoš-
njega 30. junija pooblastil 
predsednika zadruge Jane-
za Porento, ki je operativno 

vodil zadrugo že tudi v času 
od odhoda dolgoletnega di-
rektorja Marijana Robleka 
do imenovanja Bradaša za 
novega direktorja. Porenta 
zdaj vodi zadrugo s pomoč-
jo zunanjega svetovalca, ki je 
ob krizi v letu 2014 tudi vodil 
ekipo za pripravo celovitega 
prestrukturiranja poslova-
nja. Upravni odbor je na prvi 
seji imenoval tudi komisijo 
za sanacijo zadruge, v kate-
ri so poleg predsednika za-
druge še oba podpredsedni-

ka ter predsednik nadzorne-
ga odbora. Komisija sprem-
lja izvajanje druge faze sa-
nacije, ki med drugim pred-
videva pozitivno poslovanje 
vsake od sedmih poslovnih 
enot, prenovo poslovalnic za 
povečanje obsega poslova-
nja, zmanjšanje režijskih in 
drugih stroškov ter prilago-
ditev števila zaposlenih us-
pešnosti poslovnih enot.  

Sloga je lani spet poslovala pozitivno
Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj je po treh letih poslovanja z izgubo lani spet poslovala pozitivno, ob tem pa je zadolženost do bank in dobaviteljev 
zmanjšala za tri milijone evrov.

Janez Porenta: »Letos je glavni cilj zadruge pozitivno 
poslovanje.«

Zgodba z družbo Agro Gorenjska, ki je od Sloge v letu 
2014 kupila podjetje KŽK, še vedno ni končana. Agro 
Gorenjska je v stečajnem postopku, Sloga je prijavila 
terjatev v višini 200.000 evrov, ki skupaj z obrestmi 
znaša 225.377 evrov. »O terjatvi poteka pravda na 
sodišču. Okrožno sodišče nam je polovico terjatve 
priznalo, na odločitev smo se pritožili, višje sodišče 
pa o pritožbi še ni odločilo,« pravi Janez Porenta, ki 
verjame, da jim bo sodišče priznalo celotno terjatev.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je prejšnji petek objavilo 
javni razpis, na podlagi kate-
rega bosta Evropski kmetij-
ski sklad za razvoj podeželja 
in država zagotovila sedem 
milijonov evrov nepovratnih 
sredstev za naložbe v izgra-
dnjo namakalnih sistemov, 
ki bodo namenjeni dvema 
ali več uporabnikom. Denar 
bo možno porabiti za uredi-
tev vodnega vira, to je za iz-
gradnjo vrtine ali akumula-
cije, za vzpostavitev črpali-
šča ter za izgradnjo osnov-
nega in sekundarnega voda, 
medtem ko je za namakalno 
opremo, ki jo vsak uporab-
nik potrebuje za namakanje, 
možno kandidirati v okviru 
ukrepa Podpora za naložbe 
v kmetijska gospodarstva. 

Ker država želi spodbuja-
ti kmete k povezovanju in s 
tem zmanjšati stroške upo-
rabe namakalnih sistemov 
na hektar, bodo vlagatelji v 
namakalne sisteme za dva 
ali več uporabnikov upravi-
čeni do plačila vseh upravi-
čenih stroškov naložbe. Vlo-
ge za pridobitev nepovratnih 
sredstev bo možno vnašati v 
elektronski sistem od 6. fe-
bruarja do vključno 21. apri-
la letos, zadnji rok za vložitev 
zahtevka za izplačilo denarja 
pa je 31. december 2020.

Na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no ob objavi razpisa poudar-
jajo, da bo izgradnja nama-
kalnih sistemov omogočila 
višje in bolj stabilne pridel-
ke poljščin, sadja in zelenja-
ve tudi v sušnih obdobjih, ki 
so v zadnjem času tudi v Slo-
veniji vse pogostejša.

Denar za naložbe v 
namakalne sisteme
Država bo pri izgradnji namakalnih sistemov za 
dva ali več uporabnikov plačala vlagateljem vse 
upravičene stroške.

Kranj – Kmetje imajo po novem zakonu o trošarinah, ki je 
začel veljati 1. avgusta lani, več časa za vložitev zahtevka za 
povračilo dela trošarine za energente, ki so jih lani porabili za 
pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. Medtem ko so ga 
doslej morali vložiti do konca marca, ga bodo letos lahko do 
30. junija. Drugih sprememb ni. Vračilo trošarine lahko zahte-
vajo kmetje, ki imajo toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da 
normativna poraba za kmetijsko zemljišče in gozd znaša vsaj 
540 litrov oziroma za gozd vsaj 150 litrov. Vračilo trošarine se 
jim priznava za dejansko porabljene količine goriva, vendar 
največ do normativne porabe goriva, ki za njivo, vrt in travnik 
znaša 200 litrov na hektar, za intenzivni sadovnjak 420 litrov, 
za gozd 15 litrov ... Zahtevek morajo vložiti pri pristojnem 
finančnem uradu, od države pa lahko pričakujejo vračilo 70 
odstotkov povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana za 
pogonsko gorivo.

Zahtevek za vračilo trošarine do tridesetega junija

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je prejšnji če-
trtek sprejela uredbo o izva-
janju ukrepa, s katerim naj 
bi preprečevali zaraščanje 
kmetijskih zemljišč. Na pod-
lagi uredbe bo ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano enkrat na leto ob-
javilo javni razpis, s katerim 
bo zagotovilo tri tisoč evrov 
pavšalnega zneska na hek-
tar kmetijskega zemljišča v 
zaraščanju za povračilo stro-
škov, ki bodo nastali pri či-
ščenju zaraščenih površin. 
Finančno pomoč bo možno 
uveljavljati za vsa tista kme-
tijska zemljišča, ki so v ob-
činskem prostorskem načr-
tu po namenski rabi oprede-
ljena kot kmetijska zemljiš-
ča in so bila glede na eviden-
co dejanske rabe kmetijskih 
in gozdnih zemljišč na dan 
18. junija 2011 določena kot 

kmetijsko zemljišče v zaraš-
čanju in zaraščanje doslej 
še ni bilo odpravljeno. La-
stniki ali zakupniki kmetij-
skega zemljišča bodo lahko 
uveljavljali finančno pomoč 
za najmanjšo strnjeno povr-
šino 30 arov, za isto zemlji-
šče pa jo bodo lahko prejeli le 
enkrat v desetih letih. Mini-
strstvo bo na podlagi uredbe 
z letošnjim razpisom za od-
pravljanje zaraščanja name-
nilo tristo tisoč evrov.

Po podatkih ministrstva je 
bilo pred šestimi leti po evi-
denci dejanske rabe kmetij-
skih in gozdnih zemljišč v 
Sloveniji 24.534 hektarjev 
zemljišč v zaraščanju. Od 
teh zemljišč je bila ob koncu 
lanskega novembra polovi-
ca zemljišč takšnih, da izpol-
njujejo pogoje iz nove ured-
be in bo zanje možno vloži-
ti vlogo za pridobitev finanč-
ne pomoči.

S finančno podporo proti 
zaraščanju zemljišč
Pavšalni znesek za preprečitev zaraščanja znaša 
tri tisoč evrov na hektar.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Podjetje Iskra Me-
hanizmi iz Lipnice je av-
gusta lani začelo s proizvo-
dnjo svetlobnih depilator-
jev, tem pa februarja doda-
jajo še novo linijo. Depila-
torje, ki jih bodo proizvaja-
li v kamniškem obratu pod-
jetja, bo tržil in prodajal ni-
zozemski proizvajalec elek-
tronskih naprav Philips. 

Kot ocenjuje direktor 
Marjan Pogačnik, bo proi-
zvodnja obeh aparatov pod-
jetju prinesla več kot deset 
milijonov evrov letnih pri-
hodkov. Iskra Mehanizmi s 
Philipsom sicer sodelujejo 
že več kot dvajset let, vstop 
na področje svetlobnih de-
pilatorjev, ki dlake odstra-
nijo trajno, pa za podjetje 
iz Lipnice pomeni novo sto-
pnico pri sodelovanju z ni-
zozemskim podjetjem, saj 
s tem vstopajo na trg medi-
cinskih izdelkov. 

Iskra Mehanizmi, ki je 
zaradi sklenjenega posla 
ustvarila tudi deset novih 
delovnih mest, je postala 
edini proizvajalec tovrstnih 

depilatorjev nove generaci-
je, za kar je bilo po Pogačni-
kovih besedah potrebno pre-
cejšnje prestrukturiranje 
proizvodnje. Lani so ukini-
li večino proizvodnih linij za 
izdelavo klasičnih depilator-
jev, saj je Philips zaradi ce-
novnega pritiska večino pro-
izvodnje preselil na Kitaj-
sko. Nova vrsta depilatorjev 
pa za proizvodnjo zahteva t. 
i. čisto sobo. Ta ne zahteva 
le stoodstotne zanesljivosti 

in varnosti izdelka, temveč 
mora omogočati tudi sledlji-
vost proizvodnje in materia-
lov, kar omogoča nadzor in 
ukrepanje v primeru vsake-
ga odstopanja.

»Zagotovo so bile izkušnje 
na področju avtomobilske 
industrije, kjer nastopamo 
kot razvojni dobavitelj, ene 
od ključnih. Prav tako pa je 
bilo ključno to, da smo zara-
di tesnega sodelovanja s Phi-
lipsom že pred tem poznali 

njihovo strategijo, saj so se 
v zadnjih letih usmerili v t. i. 
health-tech. To pa je pome-
nilo, da smo se že pred štiri-
mi leti začeli pripravljati na 
osvojitev t. i. medicinskega 
standarda,« pravi Pogačnik 
o glavnih razlogih za prido-
bitev posla.

Iskra Mehanizmi name-
rava področje avtomobilske 
industrije krepiti še naprej. 
Marjan Pogačnik pa tudi v 
prihodnje podjetje vidi kot 
razvojnega dobavitelja teh-
nološko visoko zahtevnih 
mehatronskih rešitev, zato 
krepijo osnovne tehnologi-
je, na katerih sloni njihov 
poslovni model. »Prav tako 
se zavestno usmerjamo na 
področje digitalizacije in 
optimiziranja procesov, saj 
je jasno, da je strošek dela 
v Sloveniji nekonkurenčen 
s primerljivimi vzhodnoe-
vropskimi državami in bo 
učinkovitost dela ob visoki 
zahtevnosti v prihodnje po-
goj za preživetje. S tem je 
povezano tudi znanje in se-
veda kadri, ki bodo ključni 
za prihodnost podjetja,« za-
ključuje Pogačnik.

Sklenili milijonski posel
V kamniškem obratu Iskre Mehanizmi februarja začenjajo s proizvodnjo druge vrste depilatorjev, ki jih 
bodo proizvajali za tehnološko podjetje Philips. S sklenjenim poslom si obetajo deset milijonov evrov 
prihodkov.

Marjan Pogačnik, direktor Iskre Mehanizmi, ki je vstopila 
na trg medicinskih naprav / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Podnart – Letos mine-
va dvajset let, odkar se je 
nekdanja Kemična tovar-
na Podnart združila z med-
narodno družbo Atotech. 
Glavna dejavnost podjetja 
je proizvodnja kemikalij za 
površinsko zaščito kovin, 
plastike in obdelavo tiska-
nih vezij ter kemikalij za 
pripravo površin pred bar-
vanjem. Na ta način sode-
lujejo z industrijo po vsem 
svetu. Njihovi glavni kupci 
prihajajo iz avtomobilske, 
kovinskopredelovalne, po-
hištvene in sanitarne indu-
strije ter industrije tiska-
nih vezij. 

»Leta 1997 smo se zdru-
žili z mednarodnim podje-
tjem Atotech in se odločil, da 
bomo s trdim delom tej loka-
ciji dali pomembno mesto v 
svetu. Vsi smo ponosni, da 
to mesto tudi imamo. Drug-
je po svetu se lokacije za pro-
izvodnjo zapirajo, pri nas pa 
je trend obraten,« je na slo-
vesnosti ob dvajsetletnici 
podjetja, ki so jo v Podnar-
tu pripravili v ponedeljek, 

povedala direktorica dr. Ma-
riana Rebernik.

Preteklo leto je bilo za pod-
jetje zelo uspešno. »Ko smo 
leta 1997 začeli na novo, nas 
je bilo zaposlenih 34, proi-
zvedli pa smo 1400 ton, da-
nes nas je 72 in v letu 2016 
smo proizvedli 15.300 ton. 
Ko smo se združili z Ato-
techom, je bil promet 2,4 
milijona evrov, lani smo do-
segli več kot 31 milijonov. 
Gre za ogromno poveča-
nje, na kar smo zelo ponos-
ni,« je povedala Reberniko-
va, ki pravi, da je cilj podjetja 

za letošnje leto te številke še 
povečati, in sicer za od šest 
do deset odstotkov.

Razloge za uspeh vidi pred-
vsem v dobri organizaciji, fle-
ksibilnosti in v predanih za-
poslenih. »Prvi pogoj za dob-
re poslovne rezultate je odli-
čen kolektiv in pripadni za-
posleni. To pomeni, da lah-
ko delamo na racionalizaci-
ji stroškov in dobrih pogaja-
njih z dobavitelji, naša pred-
nost pred drugimi pa je pred-
vsem hitra odzivnost.«

Vsa leta obstoja Atotech 
veliko pozornost namenja 

investicijam. »Najprej smo 
skladišče v šotoru zamenja-
li za skladišče gotovih iz-
delkov, sledila sta razširitev 
proizvodnje in nov labora-
torij, nato smo obnovili sta-
ro proizvodnjo. V lanskem 
letu smo na novo postavili 
prostor, namenjen distribu-
ciji, ter tri vrtine za kontrolo 
podtalnice,« pravi Reberni-
kova in ob tem poudarja, da 
je večina investicij namenje-
na tudi olajšanju dela zapo-
slenih in varovanju okolja. 

Tudi sicer je Atotech pod-
jetje, ki dobro in inten-
zivno sodeluje z lokalno 
skupnostjo. »Če nas okolje 
lepo sprejema, seveda raz-
mišljamo o tem, da mu mo-
ramo tudi vračati. Zato pod-
piramo lokalna društva in 
sodelujemo pri raznih do-
brodelnih akcijah. Da sim-
bolno in tudi konkretno do-
kažemo, da naša dejavnost 
ne vpliva slabo na okolje, pa 
smo že pred časom tik ob 
svojih prostorih uredili če-
belnjak za dve čebelji druži-
ni. Čebele so odličen kazal-
niki stanja v okolju in pri nas 
se dobro počutijo.«

Dve desetletji pod znamko Atotech 
Nekdanja Kemična tovarna Podnart vse od združitve z mednarodnim podjetjem Atotech odlično 
posluje. Letos podjetje praznuje dvajsetletnico uspešnega delovanja.

Dr. Mariana Rebernik, direktorica podjetja Atotech 
Slovenija / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Banke in hranilnice 
so bile lani pri podražitvah 
storitev poslovanja s prebi-
valstvom bolj zmerne kot v 
preteklih letih, ugotavljajo v 
Zvezi potrošnikov Sloveni-
je, kjer so v okviru rednega 
spremljanja višine nadome-
stil za najpogostejše plačilne 
storitve zabeležili v obdobju 
med lanskim in letošnjim ja-
nuarjem enaindvajset pod-
ražitev. Številka je občutno 
nižja kot v letih 2014 in 2015, 
ko so zabeležili 39 oziroma 
81 podražitev, a za razliko od 
prejšnjih let lani tudi ni bilo 
nobene pocenitve.

Kot ugotavljajo v zvezi po-
trošnikov, so med bankami 
glede stroškov poslovanja 
precejšnje razlike, po njiho-
vih izračunih znašajo pri po-
slovanju na bančnem oken-
cu za klasične bančne račune 

(brez upoštevanja bančnih 
paketov) do 192,46 evra. Naj-
manj bodo potrošniki odšte-
li za bančni račun pri Dela-
vski hranilnici (50,54 evra na 
leto), pri Primorski hranilni-
ci Vipava (86,32 evra) in Hra-
nilnici Lon (121,26 evra), po-
lovica bank jim na letni ravni 
zaračuna več kot 200 evrov, 
najdražje med njimi pa so 
po stroških klasičnih raču-
nov Sberbank, Nova KBM 
in Addiko Bank. Pri upora-
bi spletne banke je za stro-
ške klasičnega bančnega ra-
čuna razlika med najcenej-
šo in najdražjo banko 72,26 
evra. Najugodnejše so Dela-
vska hranilnica (48,14 evra 
na leto), Sberbank (51,36 
evra) in Primorska hranil-
nica Vipava (53,92 evra), 
najdražje pa so Banka Ko-
per, Nova KBM in NLB, pri 
katerih letni stroški presega-
jo 115 evrov.

Banke bolj zmerne 
pri podražitvah
Po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije so banke 
in hranilnice lani v primerjavi s prejšnjimi leti 
manj pogosto dražile svoje storitve, za razliko od 
preteklih let pa tudi ni bilo nobene pocenitve.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Ljubljanski bor-
zi vrednostnih papirjev 
je bilo lani 333,7 milijona 
evrov prometa, povprečni 
dnevni promet je torej zna-
šal nekaj več kot 1,3 milijo-
na evrov. Promet je bil za 60 
milijonov evrov nižji kot leto 
prej, temu primerno je bil 
nižji tudi povprečni dnevni 
promet. Borzni indeks SBI 
TOP, ki se je predlani zni-
žal za enajst odstotkov, na 
696 točk, se je lani zvišal za 
dobre tri odstotke, tako da je 
ob koncu leta znašal nekaj 
manj kot 718 točk. Največ 

prometa, kar 35 odstotkov, 
je bilo z delnico Krke, ven-
dar pa se je njen tečaj lani 
znižal skoraj za 19 odstot-
kov in je ob koncu leta zna-
šal 52,90 evra. Med delni-
cami prve kotacije se je naj-
bolj zvišal tečaj delnic In-
tereurope, Gorenja in Pe-
trola, najbolj pa se je znižal 
delnicam Krke in Mercator-
ja. Med delnicami standar-
dne in vstopne kotacije so 
najbolj »poskočile« delnice 
Tekstine, Cinkarne Celje in 
Uniorja, najbolj pa se je zni-
žala vrednost delnicam Vipe 
Holdinga, Dela Prodaje in 
družbe GEA.

Manj prometa in 
višji indeks
Na Ljubljanski borzi je bilo lani za 60 milijonov 
evrov manj prometa kot leto prej, indeks SBI TOP 
pa se je v primerjavi z letom prej zvišal za dobre 
tri odstotke.

Delnice prve kotacije Tečaj  
31. 12. 2016

Letna sprememba 
tečaja

Gorenje 6,00 EUR + 30,33 %

Intereuropa 1,18 EUR + 122,64 %

Krka 52,90 EUR - 18,87 %

Luka Koper 25,00 EUR + 8,70%

Mercator 68,00 EUR - 17,07 %

Petrol 325,00 EUR + 27,05 %

Pozavarovalnica Sava 13,22 EUR + 2,08 %

Telekom Slovenije 71,10 EUR - 2,62 %

Zavarovalnica Triglav 23,20 EUR - 1,28 %
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Simon Šubic

Kranj – Kranjsko okrožno so-
dišče bo na sojenju zoper nek-
danjega direktorja Loških to-
varn hladilnikov (LTH) Milo-
ša Kodreta zaradi sporne pro-
daje blagovne znamke LTH 
tik pred stečajem podjetja 
leta 2009 postavilo tretjega 
izvedenca, da oceni tedanjo 
vrednost LTH-jeve blagov-
ne znamke. Med dosedanji-
mi izvedenskimi mnenji na-
mreč zija prevelik razkorak v 
oceni, koliko je bila blagovna 
znamka ob prodaji sploh vre-
dna. Medtem ko s strani so-
dišča postavljena sodna izve-
denka ekonomske stroke Mi-
lena Kosi zatrjuje, da bi mo-
ral Kodre blagovno znamko 
LTH prodati za najmanj 1,36 
milijona evrov, pa izvede-
nec za intelektualno lastni-
no Matjaž Aberšek, ki ga je 
angažirala obramba, ugota-
vlja, da je bila prodana znam-
ka LTH praktično brez vred-
nosti. 

Tožilstvo Kodreta obto-
žuje poskusa storitve kazni-
vih dejanj zlorabe položaja 
ali zaupanja pri gospodar-
ski dejavnosti in oškodova-
nja upnikov. Kot navaja v ob-
tožbi, naj bi Kodre 22. apri-
la 2009 kot direktor LTH 
podpisal licenčno pogodbo 
o prodaji blagovne znamke 
LTH svojemu podjetju Ago-
vit za 600 tisoč evrov, čeprav 
naj bi vedel, da je bila blagov-
na znamka tedaj vredna naj-
manj 1,36 milijona evrov, 
s čimer naj bi za razliko v 
vrednosti oškodoval loško 
podjetje. Ker naj bi Agovi-
tu, ki je bil največji lastnik in 
upnik loške družbe, pri tem 
omogočil, da je z nakupom 
blagovne znamke pobotal 
600 tisoč evrov svojih terja-
tev do LTH, čeprav je bila lo-
ška družba tedaj že nelikvi-
dna in nesolventna, naj bi v 

tem znesku oškodoval tudi 
upnike LTH, ki je v stečaju 
od junija 2009. Očitana de-
janja so po navedbah tožil-
stva ostala pri poskusu, saj 
je Agovit s stečajnim upravi-
teljem LTH leta 2011 sklenil 
sodno poravnavo z razvelja-
vitvijo licenčne pogodbe.

Na zadnji glavni obravna-
vi je sodišče vnovič zasliša-
lo oba avtorja izvedenskih 
mnenj, ki sta vztrajala pri 
svojih ugotovitvah. Kosije-
va je poudarila, da se ne želi 
opredeliti do izdelka Matjaža 
Aberška, ker gre za izveden-
ca za intelektualno lastnino, 
zato je njegovo razmišlja-
nje tehnično, sama pa je po-
oblaščena ocenjevalka vred-
nosti podjetij in zato raz-
mišlja ekonomsko. »Zame 
je vsebina pred obliko, jaz 
ocenjujem finančne učin-
ke. Če pa sva oba vpisana v 
seznam sodnih izvedencev 

in imava tako različni izve-
denski mnenji, potem je 
edina rešitev še tretje izve-
densko mnenje nekoga, ki 
ima tudi tovrstne izkušnje,« 
je zato predlagala sodnici 
Andrijani Ahačič. Na vpra-
šanja obrambe je še pojasni-
la, da njena ocena vrednosti 
blagovne znamke temelji na 
finančnih izkazih na dan 31. 
december 2008, ker so bili 
to zadnji uradni podatki, do 
katerih je lahko prišla. Če bi 
tako kot Aberšek razpolaga-
la s podatkom, da je LTH si-
cer polovico prodaje ustva-
ril na trgih EU, a pod drugi-
mi blagovnimi znamkami, 
medtem ko je drugo polovi-
co prihodkov ustvaril s svo-
jo blagovno znamko na slo-
venskem in nekdanjem ju-
goslovanskem trgu, je Ko-
sijeva dopustila možnost, 
da bi bila njena ocena vred-
nosti blagovne znamke LTH 

nižja. Poleg tega se je strinja-
la, da se je s poslabšanjem 
poslovanja LTH zmanjšala 
tudi vrednost njegove bla-
govne znamke. 

Izvedenec Aberšek pa je 
ocenil, da bi se Kosijeva ver-
jetno dokopala do enakih iz-
računov kot on, če bi prav 
tako upoštevala zadnje fi-
nančne podatke o poslova-
nju LTH v zadnjih štirih me-
secih pred prodajo blagovne 
znamke. Ob tem je znova po-
udaril, da je Kodre v bistvu 
prodal ničvredno blagovno 
znamko, saj je LTH sploh ni 
zaščitil ne v Sloveniji ne na 
drugih trgih, kjer je bil priso-
ten. »Znamka, ki je bila pro-
dana, ni bila vredna nič, saj 
je bil pravi lastnik zadnjega 
logotipa LTH z značilno sne-
žinko Velibor Djurić. Zakaj 
LTH ni poskrbel za zaščito 
oblikovne podobe, ne vem, a 
zaščitena je bila le besedna 
zveza LTH. To je tudi vse, 
kar je Kodre lahko prodal.« 
Aberšek je med drugim še 
opozoril, da bi morala Kosi-
jeva, potem ko je razmero-
ma visoko ovrednotila bla-
govno znamko, njeno vred-
nost izračunati vsaj še po 
enem drugačnem postopku. 

Sodnica je torej na kon-
cu prisluhnila predlogu 
obrambe, ki jo zastopa odve-
tnik Anton Šubic, naj posta-
vi novega, neodvisnega sod-
nega izvedenca za intelektu-
alno lastnino, ki naj odgovo-
ri na ključno vprašanje, koli-
ko je bilo vredno tisto, kar je 
Kodre prodal Agovitu, obe-
nem pa se naj opredeli tudi 
do že izdelanih izvedenskih 
mnenj. Postavitev novega 
izvedenca za intelektualno 
lastnino bo sicer kar zahtev-
na naloga, saj po Aberškovih 
besedah v Sloveniji obstajajo 
samo štirje, od njih pa dveh 
sodišče ne more več angaži-
rati.

Naročili bodo tretje mnenje
Zaradi prevelikega razkoraka med že izdelanima mnenjema glede vrednosti blagovne znamke LTH v 
aprilu 2009 bo kranjsko sodišče na sojenju nekdanjemu direktorju družbe Milošu Kodretu postavilo še 
tretjega sodnega izvedenca.

Obdolženi Miloš Kodre (desno) in njegov zagovornik Anton 
Šubic sta zadovoljna, ker bo sodišče postavilo novega 
sodnega izvedenca za intelektualno lastnino. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Domžale – Kriminalisti pre-
iskujejo okoliščine proda-
je domžalskega Heliosa av-
strijskemu holdingu Ring 
International v letu 2014, 
je ta teden objavil portal 
Siol.net. Med osumljeni-
mi naj bi bili nekdanji čla-
ni uprave Heliosa, tudi dol-
goletni predsednik uprave 

Uroš Slavinec in njegov na-
slednik Aleš Klavžar. Da vo-
dijo predkazenski postopek 
zaradi suma zlorabe položa-
ja, so potrdili tudi na Policij-
ski upravi Ljubljana. 

Policija preiskuje do-
mnevno sporno delovanje 
uprave Heliosa v obdobju, 
ko se je za družbo začel zani-
mati avstrijski kupec. Upra-
va domžalskega podjetja 

naj bi namreč še pred izpe-
ljanim prevzemom s stra-
ni Ringa sprejela več vpra-
šljivih ukrepov v korist bo-
dočega kupca, navaja Siol.
net. Med sporne odločit-
ve sodi predvsem zastava 
vsega premoženja Helio-
sa brez soglasja in vednos-
ti tedanjih lastnikov in nad-
zornega sveta, s čimer naj bi 
Ringu v resnici omogočili 

najem posojila za financira-
nje prevzema družbe.

Ring International Hol-
ding je postal lastnik 78-od-
stotnega deleža Heliosa ko-
nec maja 2014, približno 
dve leti kasneje je nastala 
Skupina Helios, eden vodil-
nih proizvajalcev premazov 
v Evropi, ki jo je Ring decem-
bra lani prodal japonskemu 
podjetju Kansai Paint.

Kriminalisti v domžalskem Heliosu
Policija preiskuje domnevno sporno delovanje uprave Heliosa v obdobju, preden je družbo leta 2014 
prevzel avstrijski Ring International.

Simon Šubic

Jesenice – V sredo ponoči 
okoli pol tretje ure je zara-
di manjše eksplozije na va-
kuumski napravi in prodora 
goreče taline zagorelo v je-
seniškem Acroniju. Jeseni-
ški gasilci so talino ohladili 
in pogasili goreče predmete 
v okolici. V požaru ni bil nih-
če poškodovan ali ogrožen, 
prav tako dogodek ni pred-
stavljal nevarnosti za oko-
lico, je pa v jeklarni nastala 
gmotna škoda. 

Iz Acronija so sporočili, da 
je iz neznanih vzrokov priš-
lo do manjše eksplozije na 
vakuumski napravi VOD 1 
in poškodbe dela električ-
ne napeljave v obratu jeklar-
ne. O dogodku so takoj ob-
vestili Gasilsko reševalno 
službo Jesenice, ki je požar 

pogasila. »Nastala je gmotna 
škoda, poškodovanih ni, do-
godek tudi ni imel vpliva 
na okolico. Vzroki, zakaj je 
do tega prišlo, še niso zna-
ni, okoliščine dogodka prei-
skujejo pristojne službe,« so 
razložili. Do odprave škode 
na vakuumski napravi VOD 
1, ki bo potekala nekaj dni, 
bo delo potekalo na vakuum-
ski napravi VOD 2, so še do-
dali. 

Na Policijski upravi Kranj 
pa so pojasnili, da so krimi-
nalisti pri ogledu kraja ek-
splozije ugotovili, da je ek-
splodiralo staljeno jeklo, ki 
je v procesu obdelave stek-
lo iz večje industrijske poso-
de. Po izlitju je prišlo do sti-
ka taline in ledu ali vode, kar 
je povzročilo večjo eksplozi-
jo, ki je povzročila veliko ma-
terialno škodo. 

Manjša eksplozija v 
jeseniškem Acroniju

Simon Šubic

Kranjska Gora – Policisti so v 
sredo popoldne na cesti med 
Mojstrano in Kranjsko Goro 
obravnavali prometno nesre-
čo, ki se je zgodila zaradi zdr-
sa ledene ploskve s ponjave 
tovornega vozila na osebni 
avtomobil, ki je pripeljal na-
sproti. Led je pri tem razbil 
vetrobransko steklo avtomo-
bila in ga porinil v notranjost, 
razbiti delci pa so se raztres-
li po notranjosti vozila in laž-
je poškodovali voznika, huje 
pa potnika. V avtomobilu je 
bil še otrok, ki je k sreči ostal 
nepoškodovan. Proti vozni-
ku tovornega vozila policisti 
še vodijo postopek.

S Policijske uprave Kranj 
so sporočili, da so o nevar-
nosti zdrsa ledu z neočišče-
nih vozil v zadnjem obdobju 
že večkrat opozarjali, a oči-
tno opozorila niso dosegla 
svojega namena. Tako se je 
po avtocesti iz Kranja pro-
ti Ljubljani včeraj vozil še 
en voznik tovornega vozi-
la, s katerega se je raztresal 
zamrznjen sneg, v ponede-
ljek so podoben primer po-
licisti obravnavali na avtoce-
sti v predoru pri Mostah, v 
preteklosti pa je bilo še ne-
kaj takih primerov. Policisti 
zato še enkrat pozivajo voz-
nike, naj pred začetkom vo-
žnje očistijo svoja vozila in 
preprečijo nevarne situacije. 

Led s tovornjaka padel  
na avtomobil

Kranj – Včeraj dopoldne so v industrijski coni Laze v Stražišču 
pri Kranju (na sliki) posredovali kranjski poklicni gasilci, ki so 
prejeli obvestilo, da se je ena od zaposlenih v tamkajšnjem 
obratu podjetja Don Don zastrupila z ogljikovim monoksi-
dom. Po besedah vodje gasilske intervencije Tomaža Vilfana, 
ob prihodu na kraj dogodka in v kasnejšem pregledu vseh 
prostorov prisotnosti ogljikovega monoksida niso izmerili, 
delavka pa je bila pri zavesti in se je že bolje čutila. Do pri-
hoda ekipe Nujne medicinske pomoči Kranj so ji nudili prvo 
pomoč. Iz grosupeljskega podjetja Don Don pa so sporočili, 
da je delavki v sendvičarni postalo slabo in so jo napotili na 
nadaljnje preiskave v kranjski zdravstveni dom, sicer pa ni 
poškodovana in je njeno stanje stabilno. »Nimamo pa infor-
macij o zastrupitvi z ogljikovim monoksidom,« so zatrdili. 

Gasilce klicali zaradi domnevne zastrupitve
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NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Alenka Bole Vrabec, dramska 
igralka in književna prevajalka, 
praznuje 80 let. Stran 18

Zanimivosti
Tomaž Humar iz Kamnika 
je najmlajši Zemljan, ki je 
prekolesaril svet. Stran 19

MultiKulti
Boštjan Šifrar je dogodivščine 
s poti po Aziji strnil v knjigi K 
talibanom in piratom. Stran 20

Suzana P. Kovačič

Na odru SNG Opera in 
balet Ljubljana so krstno iz-
vedli moderno opero z nas-
lovom Julka in Janez GWV9 
skladatelja Jana Gorjanca 
in libretistke Svetlane Slap-
šak. Libreto za novo komor-
no glasbeno delo je nastal 
na podlagi romana v pis-
mih Neka korespondenca 
(Jedno dopisivanje, 1932) 
Julke Hlapec - Đorđević, 
velike jugoslovanske femi-
nistke, filozofinje in literat-
ke. V osmih slikah je prika-
zana zgodba o zapeljevanju, 
feminizmu in spolni eti-
ki. Zgodba je postavljena v 
dvajseta leta dvajsetega sto-
letja, temelji na resničnih 
osebah in dogodkih. Reži-
ser predstave Jaša Kocelli je 
med drugim zapisal: »Gre 
za nenavaden obračun. Jul-
ka, evropski človek, intelek-
tualka, poliglotka, in na dru-
gi strani Slovenec Janez, ki 
je obtičal doma. Evropa se 
želi ljubiti s Slovenijo, ta pa 
je nerodna in neodločna.« 
Operna predstava bo ime-
la več ponovitev; 20., 24. in 
25. januarja. Med njenimi 
ustvarjalci je tudi Kranjčan, 
23-letni Jan Gorjanc, in si-
cer v vlogi skladatelja. 

Najprej so bile vabljive 
strune harfe

Janovo glasbeno ustvar-
janje se strmo pne, glede 
na to, da se je z glasbo za-
čel ukvarjati 'šele' pri enaj-
stih letih, ko so vabljive pos-
tale strune harfe. Svojo glas-
beno pot je začel leta 2004 

v Kranju pri prof. Bronisla-
vi Prinčič, pri kateri je opra-
vil tudi dva letnika srednje 
glasbene šole na Konserva-
toriju za glasbo Jurij Slatko-
nja v Novem mestu. Po ma-
turi na škofijski klasični gi-
mnaziji v Ljubljani je zbral 
dovolj samozavesti za avdi-
cijo na londonskem Royal 
College of Music. Z avdici-
jo je uspešno opravil in štiri 
leta, vse do lanskega poletja, 
preživel večinoma v Londo-
nu. Diplomiral je iz harfe 
pri prof. Rachel Masters ter 
kompozicije pri prof. Hari-
su Kittosu. 

Kot harfist je dobitnik pri-
znanj na mednarodnih tek-
movanjih, Jan pravi, da so 
takšni nastopi tudi odlična 
vaja za 'biti na odru'. Ni na-
mreč tako enostavno nasto-
piti pred množico poslušal-
cev, kot se morda zdi. Nasto-
pil je v več prestižnih dvora-
nah, med drugim v Buckin-
ghamski palači v Londonu 
na priložnostnem zahval-
nem koncertu, ki je potekal 
pod pokroviteljstvom prin-
ca Charlesa. »Princ Charles 
je seveda bil med poslušal-
ci, z zahvalnim koncertom 
smo se njemu in še drugim 
donatorjem študentje zah-
valili, ker podpirajo delova-
nje Royal College of Music. 
Da pa nastopiš na zahval-
nem koncertu, moraš na za-
četku študijskega leta opra-
viti avdicijo,« je pojasnil Jan, 
ki je kot solist nastopil tudi 
z orkestrom RTV Sloveni-
ja v Gallusovi dvorani Can-
karjevega doma v Ljubljani 
na Managerskem koncertu 
leta 2015.

Raje raziskuje, kot pa 
glasbeno reciklira

Jan v svoje programe re-
dno vključuje nova, redko 
izvajana ter pozabljena dela. 
»Harfa je instrument, ki 
nima toliko repertoarja kot 
npr. klavir in kmalu imaš 
lahko občutek, da se železni 
repertoar ponavlja, obrača, 
reciklira. Zato rad razisku-
jem, kaj še ni bilo posneto, 
se še ni izvajalo, kar je mo-
goče še v rokopisu,« je po-
jasnil. Pred kratkim je kot 
harfist premierno izvedel J. 
S. Bachov Koncert v f-mo-
lu (za čembalo) BWV 1056 
ter Chrysalis – delo obetav-
ne angleške skladateljice L. 
Harris za harfo, z živo elek-
troniko. 

Simbioza glasbe in 
parfuma

Kot skladatelj Jan Gorjanc 
ustvarja vse od solističnih mi-
niatur do večjih del za komor-
ne zasedbe in orkestre. Ve-
čino njegovega opusa zapol-
njujejo vokalno-instrumen-
talna dela, med katerimi so 
tri opere – prva med njimi 
je bila izvedena že leta 2014 
v Cadogan Hall, najnovej-
ša Julka in Janez pa je nas-
tala po naročilu SNG Ope-
ra in balet Ljubljana. Nav-
dih za svoje ustvarjanje črpa 
iz več področij, celo iz sve-
ta dišav. Tako je nastala Oda 
Udu – skladba za dva piani-
sta, napisana za orientalski 
parfum angleškega 'nosu' 
Roje Dova in več vonjev se 
je pahljačasto razlilo tudi na 
odru ljubljanske opere na 
predstavi Julka in Janez. 

Jan je umetnika parfumov 
Rojo osebno spoznal, celo na 
čaj ob petih ga je Roja pova-
bil, nekaj stekleničk te pre-
stižne znamke parfumov 
mu je za namen predstave 
podaril. »Vonj parfuma sem 
komponiral v glasbo, ker 
ima oboje veliko skupnih 
točk. Oboje je umetnost, ki 
ni vizualna. Parfumske ste-
kleničke so že videti lepe, 
stran z notami je ravno tako 
lahko lepa na pogled, am-
pak umetnost je v vonju in 

v sluhu. Ničkolikokrat v opi-
sih parfumov zasledimo be-
sede, kot so akord, harmoni-
ja, nota, ki so posojeni iz glas-
be. Najbližje moji ideji glas-
benega portreta parfuma je 
morda edino le suita skla-
datelja Harryja Revela Per-
fume set to Music (Uglas-
bljeni parfum/Parfum kot 
glasba), napisana 1948. Ne 
sicer tako poglobljeno, pa 
vendarle. V Julki in Janezu 
izkusite potovanje parfuma, 
od prve asociacije na prvi 

vonj, ki pa se čez čas razši-
ri in ima vedno globlje note 
... kot odrska zgodba sama. 
Prvi vonj parfuma je ele-
ganten, ženstven, pomeni  
vse, kar je tudi v Julkini na-
ravi ...«

Avdicija iz dirigiranja

Jan še pojasni, kako je 
sploh prišlo do sodelovanja 
s SNG Opera in balet Lju-
bljana: »V operi so razpisali 
večer kratkih oper v sodelo-
vanju z ljubljansko Akade-
mijo za glasbo. Imel sem že 
napisano kratko opero, jim 
jo poslal, vendar v izbor ni-
sem prišel, ker je bil večer 
namenjen študentom slo-
venske akademije. Sem pa 
s posnetkom navdušil ume-
tniškega vodjo opere in tako 
me je povabil k sodelova-
nju pri operi Julka in Janez 
GWV9. Libreto za to delo 
je bil dokončan lani poleti, 
septembra sem začel pisati 
glasbo zanjo. Povsem svo-
boden sem sicer bil pri glas-
benem ustvarjanju, določe-
ne omejitve pa je bilo ven-
darle treba upoštevati: or-
kester je na primer zaradi 
drugačne diagonalne odr-
ske postavitve sestavljen 
le iz osmih glasbenikov in 
omejene izbire instrumen-
tov ...«

Jan je bil v dneh pred pre-
miero zaposlen od jutra do 
večera, ima pa tudi že ne-
kaj skic in načrtov za pri-
hodnje skladbe. Pripravlja 
se na avdicije iz dirigiranja 
za podiplomski študij, naj-
verjetnejša izbira sta Oslo 
in Zürich.

Janov krst v ljubljanski operi 
Diplomant londonskega Royal College of Music, Kranjčan Jan Gorjanc je napisal glasbo za slovensko operno noviteto Julka in Janez GWV9,  
ki so jo v SNG Opera in balet Ljubljana premierno izvedli včeraj. Jan kot skladatelj je notam dodal še eno novo dimenzijo: vonj parfuma. 

Jan Gorjanc / Foto: Primož Pičulin
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Od petka do petka

Simon Šubic

Minimalno plačo dvigniti 
že januarja 

Predlogu Združene le-
vice, da se minimalna pla-
ča še ta mesec v okviru re-
dne uskladitve zviša na 645 
evrov neto, septembra pa z 
novelo zakona o minimal-
ni plači na 700 evrov neto, 
so ta teden pritegnili tudi v 
sedmih sindikalnih centra-
lah, ki predlagajo, naj se ta 
januarja zviša na 630 evrov 
neto. Po mnenju sindikatov 
se mora gospodarsko okre-
vanje poznati tudi v denar-
nicah več kot 30 tisoč zapo-
slenih v zasebnem in jav-
nem sektorju, ki prejemajo 
minimalno plačo. Ta trenu-
tno znaša 604,35 evra neto, 
zato po mnenju sindikatov 
ne omogoča dostojnega živ-
ljenja, mnogi pa so kljub re-
dni zaposlitvi prisiljeni iska-
ti pomoč humanitarnih or-
ganizacij. Ob tem pa vlada 
že več let sploh ni izračuna-
la, kakšen dohodek za preži-
vetje potrebuje odrasla ose-
ba, je opozorila izvršna se-
kretarka pri Zvezi svobod-
nih sindikatov Slovenije An-
dreja Poje. Zadnji izračun 
iz leta 2009 tako kaže, da je 
nujno potrebnih 606 evrov, 
kar je celo več od trenutnega 
neto zneska minimalne pla-
če. Delodajalci pričakova-
no zvišanju minimalne pla-
če odločno nasprotujejo, ker 
bi po njihovem mnenju lah-
ko povečalo brezposelnost, 

delo na črno in prekariza-
cijo. Poudarili so tudi, da je 
zdajšnja minimalna plača v 
Sloveniji še enkrat višja kot 
v višegrajskih državah in je 
zgolj štiri odstotke nižja od 
povprečne v Evropski uniji, 
poleg nje pa zaposleni prej-
mejo tudi različne olajšave, 
nadomestilo za prevoz in 
malico, regres ter tudi dru-
ge instrumente socialne po-
litike, ki so jih deležna nji-
hova gospodinjstva – zniža-
no plačilo vrtca, subvenci-
je za malico, kosila, prevoz, 
najemnino, višji otroški do-
datek, štipendije, plačila do-
datnega zdravstvenega zava-
rovanja.

Polemika glede zakona o 
tujcih

Zaradi predlagane nove-
le zakona o tujcih je po ge-
neralnem sekretarju Sveta 
Evrope Thorbjornu Jaglan-
du svoje pismo napisal 
tudi komisar Sveta Evrope 
za človekove pravice Nils 
Muižnieks, ki ga je naslo-
vil na predsednika državne-
ga zbora Milana Brgleza. V 
njem je državne poslance, 
ki bodo novelo predvidoma 
potrjevali še ta mesec, poz-
val, naj jo zavrnejo, ker da je 
v nasprotju z več evropski-
mi in mednarodnimi stan-
dardi. Muižnieks sicer Slo-
veniji priznava, da so njene 
skrbi, kako preprečiti kaos, 
kakršen je vladal v dru-
gi polovica leta 2015, pov-
sem legitimne, vendar pa 

predlagane rešitve po njego-
vem kršijo več evropskih in 
mednarodnih standardov. 
Med drugim je opozoril, da 
predlagana novela krši pre-
poved kolektivnih izgonov 
in vračanja ljudi v države, 
kjer bi bilo lahko ogroženo 
njihovo življenje ali kjer bi 
bili lahko podvrženi muče-
nju, nečloveškemu ali poni-
žujočemu ravnanju. Brglez 
je odgovoril, da je Sloveni-
ja zavezana k ustavnosti in 
zakonitosti, v koaliciji pa 
so napovedali, da bodo naš-
li rešitev, ki bo skladna tako 
s slovensko ustavo kot z 
evropskimi konvencijami.

Sodišče dovolilo 
referendum

Upravno sodišče je v 
upravnem sporu Civilne ini-
ciative proti migrantskemu 
centru v Beli krajini in Ob-
čine Črnomelj razsodilo v 
prid iniciativi, saj je dopus-
tilo referendum o migrant-
skem centru v Beli krajini, 
ker da je pobuda za razpis 
referenduma ustavna pravi-
ca državljanov. V civilni ini-
ciativi pozdravljajo odloči-
tev sodišča in pozivajo obča-
ne, naj se referenduma, ko 
bo razpisan, zagotovo ude-
ležijo. Iniciativa je upravni 
spor sprožila potem, ko je 
črnomaljska županja Mojca 
Čemas Stjepanovič zavrnila 
možnost, da občani na refe-
rendumu odločijo, ali v svo-
jem okolju dopustijo kakr-
šen koli center za migrante.

Čebašek - Travnikova na 
čelu zdravniške zbornice

Nekdanja varuhinja člo-
vekovih pravic, psihiatrinja 
Zdenka Čebašek - Travnik je 
nova predsednica Zdravniš-
ke zbornice Slovenije. Kot je 
napovedala, bo njena pred-
nostna naloga izboljšanje 
pogojev dela in medosebnih 
odnosov, zavzela se je tudi 
za sodelovanje med kolegi 
z različnimi statusi ter med-
generacijsko povezovanje in 
solidarnost. Prizadevala si 
bo za pregledno delovanje 
zbornice in profesionalizem 
ter nujne spremembe v po-
diplomskem izobraževanju 
zdravnikov in zobozdrav-
nikov. Slednjim je obljubi-
la njihovo enakopravnost in 
avtonomijo. 

Nov boj za zaščito terana

Slovenska politika, pred-
vsem kmetijski minister 
Dejan Židan, odločno na-
sprotuje nameri Evropske 
komisije, da Hrvaški dode-
li omejeno izjemo pri upo-
rabi imena teran pod strogi-
mi pogoji glede etiketiranja 
v skladu s pravnim redom 
EU. Slovenija je vino teran, 
pridelano iz sorte refošk, ki 
se prideluje samo na Krasu, 
z označbo porekla zaščitila 
v skladu z evropskimi pred-
pisi že leta 2000, Hrvaška 
pa temu ni ugovarjala, ko je 
imela možnost, niti ni pra-
vočasno zaprosila za izjemo 
pri označevanju.

Za dvig minimalne plače
Medtem ko sindikati predlagajo dvig minimalne plače, mu delodajalci nasprotujejo. Upravno sodišče je 
dopustilo referendum o migrantskem centru v Beli krajini. 

Upravno sodišče je dopustilo referendum o migrantskem 
centru v Beli krajini. / Foto: Matic Zorman 

Nekdanja varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek - 
Travnik je nova predsednica Zdravniške zbornice Slovenije. 

Slovenija napoveduje tožbo, če bo Evropska komisija 
Hrvaški dodelila izjemo pri označevanju terana. 

Nedavno je predsednik 
republike gostil vodje pos-
lanskih skupin. Pogovar-
jali smo se o volitvah štirih 
novih ustavnih sodnikov. 
Lansko leto smo že izvolili 
dva nova ustavna sodnika. 
V dobrem letu se bosta to-
rej zamenjali kar dve tretji-
ni ustavnih sodnikov, ki so 
v preteklih letih sprejema-
li izjemno pomembne odlo-
čitve, ki so tako ali drugače 
zaznamovale Slovenijo.

Ustavno sodišče je naj-
višja avtoriteta slovenske-
ga sodnega sistema. Pre-
verja skladnost z ustavo 
in kaže smer urejanja naj-
bolj občutljivih družbenih 
vprašanj, zato pri ustavnih 
sodnikih ni pomembno le 
ustavno-pravno znanje, 
ampak tudi svetovni na-
zor. Zaradi legitimnosti 

in spoštovanja institucije 
ustavnega sodišča bi si že-
lel, da bi bila tudi prihodnja 
sestava ustavnega sodišča 
svetovno-nazorsko urav-
notežena. Če bo prihod-
nje ustavno sodišče preveč 
nagnjeno v eno smer, bo to 
močno omajalo avtoriteto 
ustavnega sodišča.

Poleg volitev novih ustav-
nih sodnikov pa nas letos ča-
kajo še volitve novega pred-
sednika vrhovnega sodišča 
in tudi novega generalne-
ga državnega tožilca. Znot-
raj sodne veje oblasti v letu 
2017 prihaja do velikih kad-
rovskih sprememb. Temelj-
no vprašanje pa je, ali bodo 
kadrovske spremembe pri-
nesle tudi nov način delo-
vanja, predvsem pa več pra-
vičnosti in manj sodnih za-
ostankov.

Način izvolitve sodnikov 
je zagotovo relikt socializ-
ma v sodstvu. Dejstvo je, da 
sodniki v Sloveniji imenu-
jejo sami sebe. To eksklu-
zivno pravico jim omogo-
ča njihova večina v sestavi 
sodnega sveta, ki dejansko 
odloča o imenovanju novih 
sodnikov. Ker je skrb za za-
gotavljanje kakovosti dela 
in javnega ugleda sodstva 
prav v pristojnosti Sodne-
ga sveta, bo treba s spre-
membo Ustave spremeni-
ti njegovo sestavo tako, da 
v njem ne bodo imeli veči-
ne sodniki.

Ostanki socialistične pre-
teklosti so gotovo tudi ne-
nehni pozivi, da se razsodb 
sodišč ne komentira. Če je 
dovoljena kritika in secira-
nje dela zakonodajne in iz-
vršne veje oblasti, bi moralo 

v normalni demokratični 
državi enako veljati za so-
dno. Znani pravnik dr. Ma-
tej Avbelj avtoritarne ten-
dence dela sodne stroke od-
lično razloži: »Če je pravo 
objektivno, potem je nje-
gova avtoriteta in avtorite-
ta pravnikov absolutna in se 
ji mora neuko ljudstvo vse-
lej podrediti. To je nujno v 
državi, kjer ne vlada pravna 
država, ampak oblast vlada s 
pravom.« Tudi sodniki niso 
nezmotljivi.

Za večjo učinkovitost de-
lovanja sodstva bi morali 
spremeniti tudi plačno po-
litiko. Sodniška ali tožil-
ska mesečna plača je včasih 
manjša kot dnevni zaslužek 
odvetnika. Govorimo lahko 
o »neenakosti orožij« v sod-
nem spopadu. Najbrž ni tre-
ba posebej poudarjati, da so 

v najbolj izpostavljenih pro-
cesih večinoma zmagovalci 
odvetniki.

Sedanja ureditev trajne-
ga mandata je prej cokla ra-
zvoja sodstva kot pa zago-
tovilo neodvisnosti. Zako-
nodajna in izvršna oblast 
morata za razliko od sod-
ne vsaj vsake štiri leta odi-
ti na preverjanje zaupanja 
ljudstva. Pravniki vam bodo 
znali ponuditi številne dob-
re razloge za trajni mandat, 
sam pa v njem vidim števil-
ne pomanjkljivosti. Trajni 
mandat bi se dalo korigira-
ti tako, da bi napredovali le 
dobri sodniki z nizkim od-
stotkom na višji stopnji raz-
veljavljenih sodb, ter z in-
ternacionalizacijo sodnika, 
ki bi moral izkazati pozna-
vanje delovanja učinkovitih 
sistemov v tujini.

Za reformo sodstva
Matej Tonin, poslanec NSi

moj pogled
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Slovenci v zamejstvu (543)

Trijezična Kanalska dolina
Kanalska dolina je tisti del 

sosednje italijanske deže-
le Furlanije in Julijske kra-
jine, v katerem pouk v je-
zikih manjšin, ki živijo na 
njenem območju, ni zakon-
sko urejen. Poleg Sloven-
cev živijo v krajih med Trbi-
žem/Tarvisiom, Naborje-
tom/Malborghettom in Ta-
bljo/Pontebbo tudi Nemci 
in Furlani, večino pa tvorijo 
Italijani. Slovenci so že v se-
demdesetih letih pretekle-
ga stoletja želeli v osnov-
ne šole uvesti tudi slovenski 
pouk. Pri tem so bili v neka-
terih obdobjih bolj, v drugih 
pa manj uspešni, vendar je 
slovenščina začela vstopati 
v osnovne šole na Trbižu in 
v Ukvah/Ugovizzi in tudi v 
otroške vrtce. Slovensko kul-
turno središče za Kanalsko 
dolino Planika je vsa leta tudi 

samo organiziralo tečaje za 
učenje slovenščine, katerih 
breme so prevzele prizadev-
ne in srčne učiteljice, pred-
vsem Alma Hlede iz Trbiža 
in Lea Jensterle ter Katarina 
Kejžar iz Osnovne šole Josi-
pa Vandota v Kranjski Gori. 
Taka rešitev ni niti primerna 
niti dolgoročna, prav tako pa 
zgolj poučevanje italijanšči-
ne in slovenščine postavlja 
na stran drugo najmočnejšo 
skupnost v dolini, ki je bila v 

teh krajih, ko so bili do kon-
ca prve svetovne vojne še pod 
avstro-ogrsko monarhijo, 
zelo številna. Tudi posame-
zni italijansko-slovenski dvo-
jezični napisi niso bili spre-
jeti z naklonjenostjo, ampak 
so med ljudmi namesto miru 
vnašali nemir. 

Zato so slovenska društva 
v Kanalski dolini Združenje 
Don Mario Cernet, Sloven-
sko kulturno središče Pla-
nika iz Ukev in društvo Don 

Eugenio Blanchini ter dru-
štvo nemško govorečih Ka-
nalcev Kanaltaler Kulturve-
rein pripravila resolucijo 
za večjezično šolstvo v doli-
ni, za poučevanje v italijan-
ščini, slovenščini in nem-
ščini. Z resolucijo soglašata 
tudi občini Trbiž in Naborjet 
- Ovčja vas. Njuna občinska 
sveta sta že leta 2011 deželne 
oziroma državne oblasti pro-
sila, naj uvede z zakonom 

določeno trijezično pouče-
vanje od vrtcev do srednjih 
šol. Za takšno ureditev se za-
vzemajo tudi starši, ki vsako 
leto skoraj 100-odstotno pri-
javijo svoje otroke k pouku 
slovenskega in nemškega 
jezika pa tudi k dejavnostim 
v furlanščini. Resolucija za 
trojezično jezikovno vzgojo 
v dolini je bila svečano pod-
pisana včeraj v Beneški pala-
či v Naborjetu.

V Beneški palači, v najbolj znameniti stavbi v Naborjetu, 
je bila včeraj podpisana resolucija za trijezično šolstvo v 
Kanalski dolini.

V Mohorjevi hiši v Celovcu bo drevi slovesno. Ob 
19. uri bosta predsednik Narodnega sveta koroških 
Slovencev dr. Valentin Inzko in predsednik Krščanske 
kulturne zveze Janko Krištof neutrudnemu, 
dolgoletnemu narodnobuditeljskemu delavcu, politiku 
in profesorju Jožetu Wakounigu iz Kotmare vasi 
podelila Tišlerjevo nagrado. Prejemniku čestita tudi 
Gorenjski glas!

Jože Košnjek

med sosedi

Miha Naglič

Očetje in družine

Zanimive in dragocene 
razlage o spremenjeni vlo-
gi očeta v sodobnih druž-
bah nam poda sociolog Vic-
tor Seidler z londonske uni-
verze Goldsmiths. »Če se da-
nes pogovarjate z moškimi, 
starimi med 50 in 60 let, po-
vedo, da so imeli občutek, da 
bodo lahko sprva zagotavlja-
li ekonomsko stabilnost in 
bodo pozneje v življenju, ko 
bodo imeli več časa na vo-
ljo, vzpostavili odnose s svo-
jimi otroki. Vendar so potem 
ugotovili, da se distanca, ki je 
nastala med njimi in njihovi-
mi otroki, ne more popravi-
ti.« Tudi če želi sodobni moš-
ki spremeniti svoj odnos do 
družine in otrok, to ni eno-
stavno. »Delo, ki so ga poz-
nale starejše generacije, je 
bilo časovno omejeno z jas-
no razmejitvijo med službe-
nim in zasebnim. Mlajše ge-
neracije pa so odrasle v dru-
gačnih okoliščinah in so z ra-
zvojem tehnologije izgubile 
mejo med domom in službo. 
Današnji delavci so z novo 
tehnologijo delodajalcem 
vselej na voljo in morajo tudi 
biti vselej pripravljeni na ta-
kojšnji miselni preskok iz za-
sebnega v službeno. Tako se 
lahko denimo igraš s svojim 
otrokom in ti zazvoni telefon, 
pa si že spet v službi.« Še večji 

problem je v tem, da je vse 
več moških, ki si očetovstva 
sploh ne morejo privoščiti. 
»Mlajša generacija moških 
zaradi negotovih prihodkov 
sploh nima možnosti postati 
oče. To je težava po vsej Evro-
pi in je generacijski problem, 
povezan s prekarnostjo. To je 
bistvena razlika med mlajši-
mi generacijami, ki jo ne na-
zadnje vidimo že pri stano-
vanjski problematiki, saj ti 
ljudje živijo pri starših ali 
pa si delijo stanovanja. Pre-
hod v odraslost, ki vključuje 
delo, družino in očetovstvo, 
mlajšim generacijam ni več 
dostopen v takšnem obse-
gu, kot je bil starejšim.« Tis-
ti moški, ki službo imajo, ži-
vijo vse bolj stresno. »Mnogo 
moških je v službi odtujenih 
in razmeroma osamljenih, 
četudi tega ne prepoznajo. 
To povzroča stres, to posta-
ja vse večji problem v Veliki 
Britaniji, kjer stres, depresija 
in čustvene motnje postajajo 
bistveno resnejši, kot so bili 
v preteklosti, kar je tudi pos-
ledica tega, da služba posta-
ja čedalje bolj intenzivna in 
individualizirana izkušnja.« 
Človek je vreden toliko, koli-
kor zasluži, vendar tudi moš-
ki, ki imajo dobro plačo, živi-
jo v negotovosti. »Tudi v fi-
nančnem sektorju, ki je v Ve-
liki Britaniji zelo obsežen, in 
ne glede na dobro plačo, so 
zaposleni v tem sektorju, po-
dobno kot tisti v prekarnih 

delovnih razmerjih, v nego-
tovosti. To je postal del neo-
liberalnega modela. V korpo-
rativno kulturo je vgrajenih 
veliko več negotovosti. V ta-
kšnem okolju moški potre-
bujejo veliko opore, a je ne 
poiščejo, saj živijo v prepri-
čanju, da morajo biti neodvi-
sni in samozadostni.« Da je 
spolna enakost birokratska 
kategorija, se pokaže v druži-
ni. »Pred rojstvom otroka ži-
vijo ljudje v prepričanju, da je 
sodobni čas svet spolne ena-
kosti, a ob rojstvu otroka in 
vrnitvi očeta na delo se poka-
že neenakost. Ženska, ki os-
tane sama doma z otrokom, 
sicer razume, da je odsotnost 
očeta potrebna z vidika fi-
nančne stabilnosti družine, 
a konflikt ostaja. Prav zato se 
srečujemo z visokimi deleži 
ločitev v prvih 18 mesecih po 
rojstvu otroka.« (Vir: MMC 
RTV SLO) Eno so torej naše 
želje, drugo pa družbene raz-
mere, ki determinirajo naše 
odločitve.

Moralisti in »uPORNiki«

»Če pogledamo norma-
lizirano pornografsko in-
dustrijo danes, se zdi, da 
smo se vrnili v čas, ko so se 
mnenjska gibanja in giba-
nja za pravice rahlo okrepi-
la, a niso mogla nadvlada-
ti moralizma. Skoraj bi lah-
ko rekli, da nam manjka 
novi Riccardo Schicchi ali 

nova Ilona Staller z bistrou-
mnostjo in pristnostjo, z ab-
strakcijo in nespametjo, da 
predreta v vedno bolj mono-
litno družbo.« To je izjavil 
italijanski režiser Carmine 
Amoroso (1963), režiser fil-
ma »uPORNiki« (»Porn to 
Be Free«). To je dokumen-
tarec o generaciji, ki se je v 
imenu svobode govora bori-
la proti čistunstvu in cenzu-
ri in tako prispevala k eman-
cipaciji spolne drugačnosti, 
ki pa je večina še vedno ne 
sprejema.

Skoki in biljard

»Vsaka štiri leta si ogle-
dam zimske olimpijske igre. 
Ko gledam smučarske sko-
ke, se vedno vprašam, kako 
skakalci sploh odkrijejo svoj 
talent? Kako sploh vedo, da 
so zmožni tega? Kako odkri-
jejo, da se lahko spustijo po 
zaletišču s tako veliko hit-
rostjo in nato letijo po zra-
ku? To je zame res neverjet-
no.« S to izjavo je smučar-
ske skakalce počastil nekda-
nji svetovni prvak v snuker-
ju, Anglež Shaun Murphy 
(rojen 1982). In kaj je snu-
ker, po angleško »snooker«? 
Ena boljša in zahtevnejša 
vrsta biljarda. Po mojem je 
razlika med obema veščina-
ma predvsem v pogumu, ki 
je potreben, da si upaš sko-
čiti. Talent in vaja pa sta pot-
rebni pri obeh.

Drugačno očetovstvo
Za tradicionalne družbe je značilno, da je oče predvsem v vlogi hranitelja. V razvitih družbah pa se 
dogaja premik k skrbeči moškosti, kjer si očetje želijo biti tudi čustveno vključeni v družinsko življenje. 
Pa ne gre kar tako …

Še nekaj desetletij nazaj bi bila taka fotografija nemogoča, 
zdaj je vsakdanji prizor. / Foto: Spletni vir

Ilona Staller alias Cicciolina (roj. 1951), na protestu v Rimu, 
1989. Prikazovali so jo kot pornozvezdo, postala je ikona 
spolne svobode. / Foto: Wikipedija

Anglež Shaun Murphy, nekdanji svetovni prvak v snukerju 
(angl. snooker), 2009 / Foto: Wikipedija
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Marjana Ahačič

Če se prav spomnim, ste se-
demdesetletnico obeležili z 
monodramo Osama. Kako 
okrogli jubilej obeležujete 
deset let kasneje?

»Zgodbo o osamljeni ba-
bici, ki si srčno želi, da bi 
jo obiskali vnuki, sem zelo 
rada igrala. Če je bila takrat 
monodrama, naj bi bila zdaj 
monokomedija. A še nisem 
izbrala, ker iščem odštekan 
tekst in obenem ugotavljam: 
do jesenskega enakonočja 
imam čas. Če se že potrudiš, 
da jih nanizaš osemdeset, 
imaš tudi pravico, da vsa-
kemu letu nameniš en dan! 
Sebi bom tako poklonila 80 
zvečine majhnih žurk in ne-
kaj velikih dogodkov – kakor 
bo pač naneslo. Nič: eks ve-
lja. Uživati je treba z občut-
kom in šteti, da se bo osem-
desetkrat kaj žlahtnega, ve-
selega ali norega zgodilo!«

Kako pa se vidite v svojem tre-
nutnem življenjskem obdob-
ju: kot gledališčnico, preva-
jalko, raziskovalko okusov?

»Vse, kar ste našteli, in 
še kaj … Če so nad mojim 
rojstvom bdele rojenice, 
je morala biti ena darežlji-
va kameleonka. Ni mi tež-
ko preklopiti z enega ustvar-
jalnega opravila na drugega. 
Ena zgoščenka z glasbo, ki si 
jo tisti trenutek zaželim, in 
odprem vrata v drugo smer, 
čeprav zmeraj ni lahko …«

Saj vem, da so prevodi kot 
otroci, vsak posebej vam je 
enako ljub na poseben na-
čin, pa vseeno: obstaja pre-
vod, ki vam je najbolj prira-
sel k srcu? Saj veste, da pri-
čakujem odgovor, povezan z 
Márquezom ... 

»Zame so prevodi bolj lju-
bimci kot otroci. Če je knjiga 
res vredna, prevajaš s strastjo 
in se nenehno sprašuješ, ali si 
v sozvočju z avtorjem, ali boš 
prostranstvo njegova duha 
zaobjel v celoti, izluščil v pra-
vi luči njegovo sporočilo, jezi-
kovne finese in čar, ki ga mora 
bralec občutiti. Najprej origi-
nal ob prvem branju posvo-
jiš, (če ga ne, je bolje, da se ga 
ne lotiš), po petem ali šestem 
branju pa naredi klik in začne 
se razmerje. In če se prevaja-
nja lotiš s strastjo, te delo tako 
prevzame, da pozabiš na čas, 
ki pa tako in tako vedno pri-
ganja. Nimam fotografskega 

spomina, prizore pa vidim 
kot slikovite diapozitive, ki 
podžgejo splete besed in 
misli z barvitostjo, jaz pa di-
ham skupaj z avtorjem. Če bi 
si izbrala le enega, bi bil to za-
gotovo García Márquez zara-
di svoje vulkanske moči pri-
povedovanja, ki je v romanu 
Sto let samote ujel ne le živ-
ljenje družine Buendía, am-
pak mogočno fresko Južne 
Amerike.«

Od kod pravzaprav vaša veli-
ka ljubezen do španskega je-
zika? Vaši prvi književni pre-
vod je vendarle Brucknerjev 
roman Sadako hoče živeti, 
delo, napisano v nemščini?

»Bilo je davnega leta 1956. 
Naša družina je sedla zvečer 
v Kranju na vlak, da se od-
pelje v Split na poletne poči-
tnice. V kupeju je bil že za-
konski par iz Nemčije. Moja 
mama je del otroštva pre-
živela na Dunaju, znala je 
imenitno nemško in vnel se 
je pogovor. V Splitu smo iz-
menjali naslove, mene pa so 
povabili, naj pridem na po-
čitnice v Aachen. In vabilo 
ni bilo le vljudnostno. Malo 
pred božičem sem se odpra-
vila na pot, na ene svojih naj-
lepših počitnic, med kateri-
mi sem videla nekaj črno-
belih mehiških filmov, Skri-
ta reka (Rio Escondido), Ne-
ljubljena (La Malquerida) in 
En dan življenja (Un dia de 
Vida). Očarali so me igralci 
in jezik, domov sem prišla 
s špansko slovnico, pregle-
dom književnosti in štirimi 
Langenscheidtovimi vinil-
kami, da dobiš v uho izgo-
varjavo … Tako se je začelo. 

Moja prevajalska botrica je 
bila pisateljica Kristina Bren-
kova, v času mojega študija 
urednica na Mladinski knji-
gi. Ko sem zvedela, da bo 
moj igralski debut v Mladin-
skem gledališču njena Prin-
ceska z modro vrtnico, sem 
se večkrat oglasila pri njej v 
redakciji in sva se pogovar-
jali o vlogi – takrat sem kraj-
še tekste že prevajala iz nem-
ščine in tedanje 'srbohrvašči-
ne' za Radio Ljubljana. Rada 
mi je posodila kakšno knji-
go tuje mladinske literatu-
re in me nekega dne vpraša-
la, ali bi hotela prevesti zgod-
bo Karla Brucknerja, avstrij-
skega pisatelja, o deklici Sa-
dako, ki je umrla za posledi-
cami sevanja nekaj let zatem, 
ko je atomska bomba padla 

na Hirošimo. Kar nekaj časa 
je bila ta knjiga obvezno čti-
vo za šesti razred osnovne 
šole, zato je bilo tudi več po-
natisov. Privolila sem, čeprav 
je bil rok zelo kratek. In bila 
presrečna, ko je bila gospa 
Kristina zadovoljna z menoj. 
Leta 1963 sem vzela v roke 
svoj prvi natisnjeni prevod in 
bila kar ponosna nase. Zdi se 
mi, kot da bi bilo včeraj.« 

S čim pa se trenutno največ 
ukvarjate?

»Pravkar sem dobila ob-
vestilo, da bo letošnji Linhar-
tov maraton v sredini maja. 
Iščem tekst za osem žensk, 
za osem igralk Linhartovega 
odra, in imam samo še de-
set dni časa. Prvega febru-
arja začnemo teči … Tekst 
mora biti presenetljiv, odre-
zav, duhovit, domiseln, za-
činjen, z besednimi vrago-
lijami, piruetast in sprošču-
joč za interpretke in dar za 
publiko. Mala gledališka Hi-
malaja. Pa kaj?! Punce ima-
jo voljo in talent.«

Kaj vam zdaj, ko ste že de-
set let uradno upokojenka, 
predstavljajo vsi ti projekti, 
ki se jih lotevate: delo ali raz-
vedrilo?

»Oboje … eno z drugim 
… v življenju sem imela – in 
še imam – srečo, da delam 
tisto, čemur lahko poklo-
nim ne samo pamet, ampak 
tudi srce. In imam pri tem 

podporo družine. Včasih je 
slišati kaj tudi o mojih letih, 
a takrat sem gluha.«

Smem vprašati, kako se 
takšna intelektualno izje-
mno aktivna, energije polna 
in zaposlena gospa vendar-
le znajde tudi v vlogi babice?

»Imam dva vnuka, stara 
deset in trinajst let, a jima ne 
'diham za ovratnik'. Ko sta 
bila manjša, smo hodili gle-
dat lutke. Zdaj ju povabim v 
kino in vidim tudi kakšen ak-
cijski film. Jasno, da skuham 
tisto, kar imata rada, če pri-
deta na obisk. In tudi z dari-
li se ne mučim, ker vprašam, 
kakšne so želje. Tiste na zem-
lji izpolnim, v oblakih pa ne. 
In zmeraj je nekaj tudi za v 
'šparovček'. Vem celo za ne-
kaj igric … Fino je, da se sku-
paj nasmejemo …«

V preteklem letu ste se so-
očali s precejšnjimi zdra-
vstvenimi težavami, ki bi ve-
čino ljudi za mesece dolgo 
prikovale vsaj na kavč, če že 
ne v posteljo, vi pa ste s tem 
opravili kar malce mimogre-
de, v stilu: uredimo težavo in 
gremo dalje. Z opornico na 
predstavo? – Nič takšnega. 
Z berglo na oder? – Zakaj pa 
ne ...? Kje najdete to silno ži-
vljenjsko energijo?

»Naj se zgodi karkoli: ni-
koli ne zatajim, da rada ži-
vim, četudi za zdaj z berglo. 
Odkar pomnim, sem imela 

vodomet energije in stalno 
dozo optimizma. Pa se vča-
sih maščuje. Nikoli ne smeš 
dopustiti, da se baterije do 
konca izpraznijo, da izobi-
lje idej splahni. Znajdeš se v 
vakuumu praznine, da boli. 
Sive možganske celice so ob-
čutljiva njivica … zahtevno je 
tudi telo … Treba jim je kdaj 
pa kdaj darovati prelestno 
lenobo in zaplavati z obla-
ki … in uživati med kapljica-
mi humorja in se do solz na-
smejati.«

Nam razkrijete še kakšen 
načrt in morda tudi želje za 
prihodnje mesece in leta?

Nore mladostne želje z leti 
pristrižejo krila. Po lansko-
letnih bolezenskih peripeti-
jah – vsa hvala jeseniški bol-
nišnici in prijazni patronaž-
ni sestri – prisegam na zdrav-
je. Drugo si bom že zrežirala. 
Oči se mi zasvetijo, če pomis-
lim na potovanja. In kakšno 
knjigo bi še prevedla … Z 
neko špansko slikanico sva 
se začeli družiti že ta teden. A 
človek ne živi samo v ustvar-
jalni kamrici. Na vse mogo-
če načine se dotika sveta in 
ga pogosto obide sveta jeza. 
Če bi v trenutno groteskno 
pokvečeni Sloveniji ne imeli 
Trubarja, Linharta in Prešer-
na, če omenim samo veliko 
trojico, le na jeziku, bi nam 
ne vladale 3 P z negativnim 
predznakom – pohlepnost, 
privoščljivost, puhlost.« 

Vodomet energije in neskončen 
tok optimizma

Alenka Bole Vrabec, dramska igralka in književna prevajalka, vse svoje življenje skorajda predrzno pogumna gospa, tudi visok 
življenjski jubilej, osemdeset let, ki jih je dopolnila sredi meseca, praznuje v svojem slogu: z obilo majhnih zabav in nekaj velikimi 
dogodki, kot pravi. Ob lepo pogrnjeni in dobro založeni mizi pa seveda delovno in ustvarjalno. 

Alenka Bole Vrabec, igralka, prevajalka, strastna kuharica in oboževalka izvirnega 

Alenka Bole 
Vrabec

»Če so nad 
mojim rojstvom 
bdele rojenice, 
je morala biti 
ena darežljiva 
kameleonka. 
Ni mi težko 
preklopiti 
z enega 
ustvarjalnega 
opravila na 
drugega. Ena 
zgoščenka z 
glasbo, ki si jo 
tisti trenutek 
zaželim, in 
odprem vrata 
v drugo smer, 
čeprav zmeraj ni 
lahko …«
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Aleš Senožetnik

Kamničan Tomaž Hu-
mar po opravljeni matu-
ri na šentviški gimnaziji ni 
razmišljal, kako čim bolj 
brezskrbno preživeti naj-
daljše počitnice. V mislih je 
imel popolnoma drugačen 
načrt. In ko se je zanj odlo-
čil, je vedel, da poti nazaj ni. 
Ali kot pravi sam: edina pot 
nazaj je naprej.

 »Drugega avgusta 2015 je 
čas odločitve. Ideja je na vi-
dez preprosta – imam 212 
dni, da prekolesarim 28.968 
kilometrov brez dneva počit-
ka. 140 kilometrov na dan, 
vsak dan, smer zahod, torej 
ves čas veter v prsi, ne gle-
de na vremenske okoliščine, 
brez sponzorjev, brez ekipe, 
sam – človek in vizija,« pri-
poveduje Tomaž Humar na 
začetku svoje knjige Svet ni 
meja.

Odločen, da vizijo uresni-
či, se je v Debrecenu na Ma-
džarskem odpeljal na pot, 
ki ga je vodila skozi več kot 
dvajset držav in 2600 mest 
ter nešteto izkušenj in dogo-
divščin, skozi katere je, kot 
pravi, iz fanta zrasel v mo-
škega.

Brez rezervnega načrta

Prva misel, ki me preši-
ne, ko se pogovarjam s To-
mažem, je odločnost in 
prepričanost vase in pra-
vilnost svojih odločitev. To-
maž Humar ni kolesar, pa 
se je vseeno odločil in od-
peljal en krog okoli plane-
ta. Pred odhodom je nekaj 
malega treniral – a verjetno 
premalo za takšen podvig. 
Toda kako sploh treniraš za 
pot okoli sveta?

Na enem izmed takšnih 
treningov je padel in se grdo 
poškodoval. Dobil je dvajset 
šivov na obrazu. A to ga ni 
ustavilo – kot tudi ne veter v 
prsi in stotine samotnih ki-
lometrov avstralske divjine. 
Prebolel je tifus v Indiji, in 
to kar na kolesu. Na prvi pog-
led kar nekaj težav, a glavno 
je, da si postaviš cilj in ne 
pristaneš na kompromise, 
meni Tomaž. »Pri pomemb-
nih stvareh v življenju je nuj-
no, da imaš samo en načrt, 
za katerega veš, da ga boš iz-
polnil. Takoj, ko imaš nek-
je še neki rezervni plan, bo 
glavnega mnogo težje do-
seči,« pripoveduje svojo ži-
vljenjsko filozofijo Tomaž, 
sam pa se sprašujem, koliko 
je k temu pripomogel njegov 
oče, ki je sebi in svetu vedno 
znova dokazoval, da ni ne-
mogočih poti.

»Imel sem srečo, da sta mi 
oče in mama pokazala svet 
ter mi pustila, da razmišljam 
po svoje,« je zapisal v knjigi. 
Spominja pa se tudi trenut-
ka, ko sta, ko mu je bilo ko-
maj 11 let, z očetom gazila v 
novozapadli sneg pod Stor-
žičem. Utrujen, naveličan 
in prezebel je prišel do točke, 
ko je poln besa in togote zak-
lical, da ima vsega 'poln ku-
fer'. Reakcija njegovega oče-
ta pa mu je dala dovolj mo-
tivacije za tisti vzpon in še 
marsikaterega naslednjega: 

»Se obrne, pride do mene, 
prime za rame in reče: 'Ne 
boš nehu!' Z zlomljenim 
glasom mu odgovorim: 'Za-
kaj ne!?' Me pogleda in mi 
reče: 'Zato ker si Tomaž 
Humar.' Od takrat naprej 
se nisem nikoli obrnil, ni-
koli odnehal, preprosto ne 
morem,« se spominja tiste-
ga mrzlega zimskega dne v 
Karavankah, ko je od enega 
najboljših alpinistov, kar jih 
je svet kdaj poznal – svoje-
ga očeta – prejel boleče prep-
rost nasvet. Ne odnehaj, ker 
to nisi ti. 

Drugačnost je gonilo 
napredka

Tomaž Humar je kljub 
mladosti izredno zrel člo-
vek. Točno ve, kaj v življenju 
hoče, a v njegovi odločnosti 
ni prostora za aroganco ali 
celo nestrpnost do tistih, ki 
živijo ali mislijo drugače od 
njega: »Prepričan sem, da je 
poti mnogo, da so prepriča-
nja drugih, celo večine, dru-
gačna, boljša za delovanje 
njihove biti. In prav je tako, 
drugačnost je eno izmed go-
nil napredka. Spoštovanje, 
strpnost in toleranca pa vrli-
ne, ki so v današnjem sve-
tu bolj in bolj pomembne, 
če ne potrebne,« je zapisal v 
svoji knjigi.

Priznava, da ga je preiz-
kušnja spremenila in da se 

je domov vrnil drugačen člo-
vek, kot je pred 209 dne-
vi odšel na pot okoli sveta. 
Svet ni meja je knjiga, ki bo 
zadovoljila ljubitelje dob-
rih potopisov kot tudi tiste, 
ki iščejo navdiha ali pogu-
ma za življenjske odločitve, 
pa jim instant knjige za kre-
pitev samopodobe ne dišijo. 
Prav tako je to odlična knjiga 
za tiste Slovence, ki mislijo, 
da jih geografska majhnost 
naše države kakorkoli ome-
juje. Še posebno pa je to knji-
ga za mlade ali vse, ki so na 
začetku poti. »Napisal sem 
knjigo, ki bi jo želel prebrati 
pri svojih 15 letih, ko nisem 
vedel, kaj želim od življenja. 
Danes to točno vem. Knjiga 
je zgodba, polna optimizma 
in navdiha. Želel sem spo-
ročiti, da smo Slovenci spo-
soben narod, ampak se pre-
večkrat po nepotrebnem dr-
žimo nazaj. Zakaj ne pove-
mo naglas, ko naredimo ne-
kaj dobrega? Srečni smo lah-
ko, da smo Slovenci!« je na 
svoje korenine ponosen To-
maž Humar. 

Svet ni meja

Knjiga Svet ni meja je za-
nimiva zmes razmišlja-
nja o življenju in popisova-
nja povsem življenjskih si-
tuacij, s katerimi se srečuje 

kolesar-popotnik na poti 
okoli sveta. »Od švica smr-
dim, a se mi ne zdi, da bi se 
moral zagovarjati. Žal mi je 
edino reveža, ki je sedel zra-
ven mene tri ure, medtem 
ko sem se slinil v spanju,« 
se glasi eden izmed števil-
nih duhovitih zapisov vsak-
danjika na poti. Knjiga pa je 
polna tudi drugih zanimivih 
prigod in navad mladeniča 
iz Kamnika, ki je avstralsko 
puščavo prekolesaril tako, da 
je po vsaki etapi spil več kot 
dva litra mleka. Tudi sicer pa 
je mu je 'gorivo' za poganja-
nje pedal dajal kar kozarec 
nutele. A večkrat je za to, da 
se je obdržal na kolesu, po-
treboval še kaj drugega kot 
le moč in vzdržljivost. Kako 
poteka prometni kaos v Indi-
ji, si tisti, ki te dežele še ni 
obiskal, verjetno težko pred-
stavlja. »Tu sploh ne moreš 
narediti napake, ker jih de-
lajo vsi ves čas. Verjetno si 
najbližje 'napačni' vožnji s 
tem, da voziš po predpisih. 
Nekaj časa se upiram in vo-
zim po predpisih, potem pa 
si rečem, da s tako vožnjo ne 
bom preživel, in se začnem 
'metati' pod avtomobile. Vo-
zim v škarjice, nihče pa se ne 
jezi zaradi tega, saj to od tebe 
pričakujejo,« razlaga cestno-
prometne predpise, ki velja-
jo v mestni džungli Kolkate. 

V času, ko vse več Sloven-
cev, predvsem mladih, od-
haja v tujino, ima Tomaž 
nasvet tudi za te: »Če se po-
daš v tujino, glej, da v sebi 
nosiš vsebino, vredno tega 
pojma, torej svetovni nivo, 
to je potrebno, da ti uspe v 
tujini.« Ja, če nisi uspešen 
doma, boš na tujem verje-
tno še težje. Med sedmimi 
milijardami ljudi je težko 
poiskati svoje mesto.

Vsakdanja rutina ga ne za-
nima. In ko se za nekaj od-
loči, vloži vse napore v to, 
da stvar tudi izpelje. Prepri-
čan je, da si marsikdo ne upa 
uresničiti svojih sanj, ker se 
boji reakcije okolice. »Če 
verjameš, da je nekaj dob-
ro zate, potem je dobro zate, 
tudi če vsi drugi govorijo na-
sprotno,« je zapisal v knjigi, 
med najinim pogovorom pa 
pomenljivo pripomni, da je 
strah pred zmago včasih več-
ja ovira kot strah pred pora-
zom. »Zdi se mi, da se veli-
ko ljudi bolj boji zmage kot 
poraza. Zato so raje v coni 
udobja, kot pa da bi poskusi-
li uresničiti svoje sanje.«

Sporočilo zgodbe mlade-
ga Kamničana je, da je živ-
ljenje lepo in da si meje 
postavljamo visoko, saj se 
le za temi splača gnati in le 
takrat ni nemogočih poti in 
meja. 

Tomaž Humar – najmlajši človek, 
ki je prekolesaril svet
Tomaž Humar je lani z 19 leti in 308 dnevi postal najmlajši Zemljan, ki je prekolesaril planet, pred kratkim pa je izdal še knjigo Svet ni meja,  
v kateri je popisal izkušnje z 28.968 kilometrov dolge poti, s katero je opravil v 209 dneh.

Kamničan Tomaž Humar je z 19 leti in 308 dnevi postal najmlajši človek, ki mu je uspelo 
prekolesariti svet. Za 28.968 kilometrov dolgo pot je potreboval 209 dni.

Kamničan je na poti okoli sveta prečkal pet celin, 20 držav in kar 2600 mest. 
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»Prepričan sem, da je poti mnogo, da so prepričanja 
drugih, celo večine, drugačna, boljša za delovanje 
njihove biti. In prav je tako, drugačnost je eno izmed 
gonil napredka. Spoštovanje, strpnost in toleranca pa 
vrline, ki so v današnjem svetu bolj in bolj pomembne, 
če ne potrebne.«
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Mateja Rant

Osnovno šolo Orehek obi-
skuje enajst otrok, ki so se 
priselili s Kosova, še trije obi-
skujejo vrtec. Pri njihovem 
vključevanju v redni pouk 
in premagovanju jezikovnih 
ovir si pomagajo na vse mo-
goče načine, saj se jih večina 
v šolo vključi brez kakršne-
gakoli predznanja sloven-
skega jezika. Zaradi tega je 
lahko njihova integracija 
zelo težka in začnejo zaos-
tajati pri pouku. Ker učite-
lji ne razumejo albansko, so 
jim lahko v veliko pomoč sli-
kanice in učbeniki v alban-
skem jeziku, a imajo na voljo 
zelo malo gradiva. Prav zato 
so se obrnili tudi na alban-
sko veleposlaništvo in tako 
jim je veleposlanik Pëllumb 
Qazimi osebno prinesel ne-
kaj knjig, s katerimi si bodo 
lahko pomagali pri pouku.

Najmanj težav z učenjem 
slovenskega jezika imajo 
najmlajši, je pojasnila rav-
nateljica OŠ Orehek Ivka 

Sodnik, z vsakim letom pa 
je njihovo vključevanje bolj 
težavno, saj starejši niti ni-
majo razvitih delovnih na-
vad. Po njenem prepričanju 
bi pred vstopom v šolo pot-
rebovali daljši tečaj, na kate-
rem bi se naučili vsaj osnov 
slovenskega jezika. »A mi-
nistrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport nam ta čas 
dodeli le trideset ur na leto, 
kar je občutno premalo,« 
opozarja Ivka Sodnik. Pri 
pouku je zato potrebno ve-
liko prilagajanja, priznava 
učiteljica slovenščine Nata-
ša Jezeršek Triler. »Eden od 
mlajših fantov recimo govo-
ri tekoče angleško, zato si po-
magamo tudi s tem, obenem 
pa nam je pri sporazumeva-
nju v pomoč tudi 14-letna Ri-
nesa Mehmetaj, ki je v Slo-
venijo prišla pred tremi leti 
in zdaj že zelo dobro govo-
ri slovensko.« Rinesa je po-
jasnila, da ob prihodu v Slo-
venijo ni znala niti besedice 
slovensko, a se je vestno ude-
leževala tečaja slovenščine, 

obenem pa so ji veliko po-
magali sošolci. Poudarila je 
še, da ji je zelo koristilo, ker 
sta z očetom doma govorila 
izključno v slovenščini. Tudi 
veleposlanik Pëllumb Qazi-
mi je izpostavil pomen star-
šev, ki morajo po njegovem 
prepričanju svojim otrokom 
ponuditi roko pri učenju 
slovenščine. »To namreč ni 
zgolj naloga šole, čeprav ce-
nimo vašo podporo. V pro-
ces učenja morajo biti nuj-
no vključeni tudi starši, ki 
morajo z otroki govoriti slo-
vensko.« 

Veleposlanik je šolsko 
knjižnico obogatil s pravlji-
cami in učnim gradivom, ki 
bo učiteljem pomagalo na-
vezati stik z albanskimi otro-
ki. »Naša vlada spodbuja to 
sodelovanje in z veseljem za-
gotavlja gradiva za naše ro-
jake v tujini.« Pojasnil je, da 
je bila to že šesta šola, ki jo 
je obiskal v Sloveniji. »Ved-
no znova opažam, da se zelo 
trudite, da bi otroke naučili 
slovenskega jezika.« Nataša 

Jezeršek Triler je pojasnila, 
da sicer napredujejo počasi, 
a so otroci večinoma zelo za-
upljivi. »Vključeni so v redne 
razrede, le z določenimi pri-
lagoditvami. Pri slovenščini 

morajo recimo dosegati 
samo minimalne standarde 
znanja.« Tako kot knjižni-
čarka Andreja Urbanec, ki 
je prva navezala stik z alban-
skim veleposlaništvom, se 

je zelo razveselila knjig v al-
banščini, saj jim bo to olajša-
lo sporazumevanje. Velepo-
slanik jim je obljubil, da lah-
ko tudi v prihodnje računajo 
na njihovo pomoč.

Razveselili so se knjig v albanščini
Na Osnovni šoli Orehek so pretekli teden gostili veleposlanika Albanije Pëllumba Qazimija, ki jim je ob tej priložnosti podaril nekaj knjig in učbenikov v 
albanskem jeziku, ki bodo učiteljem v pomoč pri sporazumevanju z albanskimi učenci.

Veleposlanika Albanije Pëllumb Qazimi je Osnovni šoli Orehek podaril nekaj knjig in 
učbenikov v albanskem jeziku. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

»Knjiga ni bila nikoli v na-
črtu, a ko sem po vrnitvi do-
mov premleval, kaj vse se mi 
je dogajalo, sem spoznal, da 
so to res zgodbe za v knji-
go,« svojo odločitev, da se-
demmesečno potovanje po 
Srednji Aziji pred tremi leti 
popiše v knjigi, pojasni Bo-
štjan Šifrar s Sovodnja. Kot 
pravi, je knjiga v prvi vrsti 

nastala zaradi talibanov in 
piratov, ki so precej prikro-
jili njegov prvotni načrt poti 
z motorjem, ki tudi sicer ni 
bil prav trdno zacementiran. 

A čeprav so bili talibani in 
pirati glavni povod za pisa-
nje knjige, pa je bilo še vrsto 
drugih dogodkov, ki si prav 
tako zaslužijo mesto v knji-
gi, je poudaril Šifrar. »Ma-
lokdo mora verjetno sredi 
ničesar do zadnjega vijaka 

razdreti motor zaradi leža-
ja, ki ga je bilo treba zame-
njati,« se nasmehne. Na pot 
se je še z enim popotniškim 
kolegom iz Slovenije prek 
balkanskih držav najprej 
odpravil do Turčije in Ira-
na, potem pa sta namerava-
la čez Afganistan v Uzbeki-
stan, Tadžikistan, Kirgizijo, 
Kazahstan in Rusijo, kjer bi 
se ločila, sam pa bi nadalje-
val proti vzhodu v Mongoli-
jo, Južno Korejo in na Japon-
sko. A se je zapletlo, ko sta 
morala iz Afganistana nazaj 
v Iran, od tu pa potem v Ar-
menijo in Gruzijo, od koder 
je nadaljeval sam. Pot ga je 
vodila še čez Rusijo v Sibi-
rijo in Mongolijo, nato pa v 
Oman in iz Dubaja domov. 

Pot čez nemirni Afganis-
tan je izbral, ker ni dobil vi-
zum za Turkmenistan, prek 
katerega je sprva nameraval 
do Uzbekistana. A že na af-
ganistanski meji ga je ne-
kaj vojakov takoj posvarilo, 
da naj bi bila to enosmerna 

vozovnica. In res ju je kma-
lu po prečkanju meje priprla 
afganistanska vojska, saj so 
ju osumili vohunjenja za ta-
libane. V njihovem priporu 
sta preživela deset dni, vsak 
dan so ju vodili na zasliša-
nja. Druga neprijetna izku-
šnja ga je čakala, ko je na-
meraval iz Dubaja nadalje-
vati pot proti Afriki; od tod 
tudi pirati v naslovu knjige. 
»Ker po kopnem čez Savd-
sko Arabijo ni bilo moč priti 
do Afrike, je bila edina mož-
nost z ladjo prek morja. V 
Omanu sem celo našel kapi-
tana, ki me je bil pripravljen 
brezplačno vzeti na ladjo, a 
me je že vnaprej opozoril, da 
če bom že preživel pot z lad-
jo, mi na kopnem to zagoto-
vo ne bo uspelo, saj bi bila 
pot čez celino prek Somalije 

in Etiopije do Južne Afrike 
preveč tvegana. Tu se je zato 
moje potovanje končalo.«

Na vprašanje, kaj ga je tako 
vleklo v te kraje, v katerih na 
popotnike prežijo tudi šte-
vilne nevarnosti, samo sko-
migne: »V letalu sem se nad 
temi kraji vedno spraševal, 
kaj je tam spodaj, v 'prazni-
ni' med Evropo in Kitajsko, 
saj nisem imel niti najmanj-
še ideje. Še posebno sem si 
želel doživeti Mongolijo. 
Gre za čisto poseben svet, saj 
njihovega nomadskega živ-
ljenja niti malo ne moremo 
primerjati z našim.« Vsaka 
država, prek katere je poto-
val, je bila sicer posebno do-
živetje, poudarja Boštjan Ši-
frar. V Iranu se je znova zna-
šel na policiji, ker je fotogra-
firal neko elektrarno, Rusije 

se spominja po »utapljanju« 
v vodki, Kirgizija pa ga je 
tako kot Mongolija izredno 
navdušila s slikovito nara-
vo in številnimi živalskimi 
vrstami. »Ljudje so nadvse 
prijazni, večkrat sem se po-
mešal mednje, tudi na poro-
ke so me vabili.« Podobno je 
bilo v Tadžikistanu, kjer je 
preživel ves mesec, pa mu 
niti en dan ni bilo treba pla-
čati za prenočišče. V Uzbeki-
stanu ga je navdušila tam-
kajšnja arhitektura. Številna 
doživetja je v knjigi popisal 
v obliki zgodb, ki pa so tako 
povezane med sabo, da bra-
lec kljub temu lahko najde 
neko rdečo nit s potovanja, 
je še dodal Šifrar. »A če kdo 
pričakuje klasični popotni-
ški vodič, bo razočaran,« od-
ločno pristavi.

Pot krojili 
talibani in pirati
Svetovni popotnik Boštjan Šifrar je številne zanimive dogodivščine s svoje 
zadnje poti po Srednji Aziji strnil v knjigi z naslovom K talibanom in piratom.

Boštjan Šifrar z afganistanskimi vojaki / Foto: osebni arhiv

Mongolija se mu je odkrila kot čisto poseben svet, ki se niti 
malo ne more primerjati z našim načinom življenja.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Anton Remic – kmečki sin, 
plemič z doktoratom znanosti

Življenje Antona Remi-
ca (Remiz, Remitz), ki se je 
rodil 16. 1. 1748 na Gmajni-
ci pri Komendi kot tretji sin 
Jerneja Remica in Marje-
te Breznik, nam dokazuje, 
da so nekateri uspešni Slo-
venci poskrbeli tudi za izo-
brazbo in življenje nadar-
jenih mlajših sonarodnja-
kov. Antonov oče je bil mli-
nar in kmet, mati pa je bila 
hči graščinskega upravite-
lja na Križu. 

Leta 1757 je odšel 
v  šolo  v  Kamnik  in kasne-
je v Ljubljano. S pomočjo 
Petra Pavla Glavarja je av-
gusta 1767 odšel na Du-
naj študirat pravo. Glavar 
je svoje premoženje za-
pustil revežem in za zidavo 
bolnišnice v Komendi. Kot 

številnim dijakom je po-
magal z denarnimi podpo-
rami tudi Antonu Remicu, 
ki je kasneje kot doktor zna-
nosti in plemič tudi del svo-
je zapuščine v oporoki na-
menil za stalnega  zdravni-
ka  v komendski Glavarjevi 
bolnišnici. Ob tem je bil na-
darjeni Anton Remic, tako 
kot številni nadarjeni Kranj-
ci, tudi prejemnik štipendi-
je duhovnika Luka Knaflja. 
Knafljeve štipendije so si-
cer redno podeljevali vse od 
njene ustanovitve leta 1676 
do razsula Avstro-Ogrske 
leta 1918. V tem času je pre-
jelo Knafljevo podporo več 
kot 1200 slovenskih štu-
dentov, ki so študirali na du-
najski univerzi. Med njimi 
je bila vsaj tretjina znanih 

ljudi slovenskega kulturne-
ga in političnega življenja.

Kljub denarnim težavam 
je Anton Remic leta 1773 na 
Dunaju  doktoriral. Že nas-
lednje leto je na Dunaju iz-
dal svoje  inavguralno  delo, 
v katerem se odražajo  raz-
svetljenski pogledi na odno-
se med državno in cerkve-
no oblastjo. Remic je na Du-
naju poklicno hitro napre-
doval. Postal je dvorni  od-
vetnik in passauski svetnik. 
V inavguralni disertaciji je 
obravnaval upravičenost vla-
darja do nadzora in odobra-
vanja cerkvenih norm. Za-
govarjal je tezo, da vladar to 
pravico ima in jo lahko uve-
ljavlja tudi s prisilo. Okoli 
leta 1783 je bil povzdignjen 
v plemiški stan. 

Kljub uspehu na Duna-
ju ni pozabil na domače in 
na Komendo. Nečaka je vzel 
s seboj na Dunaj in ga dal iz-
učiti za mlinarja, bratu pa je 
pomagal iz dolgov, mu sezi-
dal hišo in mlin, odkupil roj-
stno hišo od graščinske ob-
lasti. S tem so njegovi posta-
li svobodnjaki. 

Remic je zavzetega čebe-
larja Petra Pavla Glavarja 
opozoril na tedaj na Dunaju 

živečega  čebelarja  Antona 
Janšo  in mu poslal njegovo 
knjigo o čebeljih rojih. Na so-
delovanje z Glavarjem opo-
zarja tudi Remičevo priza-
devanje (na Glavarjevo pro-
šnjo) na dunajskem dvoru, 
sicer neuspešno, za odpravo 
prepovedi velikonočne in te-
lovske procesije na konjih, ki 
jo je cesarica Marija Terezi-
ja v Komendi prepovedala z 
odlokom aprila 1777.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Zduši pri Kamniku se je 16. 1. 1880 rodil  

politik, tudi minister Anton Sušnik. Leta 1921 je  
skupščini predložil avtonomistični ustavni načrt 
Jugoslovanskega kluba.

   V Solkanu se je 16. 1. 1882 rodil podjetnik Adolf  
Zavrtanik. V Lesah je odprl tovarno čokolade,  
iz katere se je razvila tovarna Gorenjka. 

   Na Gašteju pri Kranju se je 18. 1. 1875 rodil arheolog, 
etnograf, čebelar in duhovnik, redovnik benedikti-
nec Valter (pri krstu Franc) Schmid (Šmid). 

   V vasi Mače pri Bistrici v Rožu na Koroškem se je 
19. 1. 1801 rodil farmacevt in lekarnar Sebastijan 
Šavnik. Od 1864 do 1866 ter od 1869 do 1872 je bil 
župan mesta Kranj.

Peter Colnar

Delal pa je račune brez 
krčmarja, ko je upal, da ga bo 
oče pustil pri miru. Očitno 
je uporabil zveze in poznan-
stva, kajti na vsak način, če-
tudi prek trupel, je vztrajal, 
da neposlušnega sina, ki 
se mu je drznil postaviti po 
robu, kaznuje. 

Branko je prijeten sogo-
vornik. Svojo življenjsko 
zgodbo je sem in tja preki-
nil s kakšno čisto vsakda-
njo temo. Minute so kar tek-
le, ko sva ugotavljala, da tudi 
dobronamerne stvari ob na-
pačnem času prinesejo veli-
ko grdega. »Tudi četrto božjo 

zapoved, ki pravi, da je treba 
spoštovati očeta in mater, da 
ti bo dobro na zemlji, bi bilo 
treba jemati z zadržkom,« je 
nadaljeval z nemalo žalosti v 
glasu. »Če mi ne bi vsi – od 
mame, do župnika in sorod-
nikov – kar naprej vtepali v 
glavo, da je treba očeta spo-
štovati, ne glede na to, koliko 
slabega ta stori, bi bilo moje 
življenje veliko lažje. Če ne 
prej, bi se mu uprl takrat, ko 
sem odrasel. Pa se mu v gla-
vi nisem mogel. V meni sta 
se nenehno klala dva sveto-
va: prvi, ki mi je skozi zdrav 
razum dopovedoval, da oče 
nima prav, in drugi, poln 
tradicije in tudi lažnega spo-
štovanja do človeka, ki nazi-
va ''oče'' sploh ni bil vreden, 
me je silil v lažno sinovsko 
ljubezen do njega. Bil sem 
razklan, nenehno sem dvo-
mil vase, v svoje odločitve. 
Ni mi bilo lahko. V moji ge-
neraciji je bilo veliko podob-
nih, ki so si zavozili življe-
nje zgolj zato, ker so pre-
več dosledno upoštevali to – 
po mojem mišljenju – zelo 
zgrešeno četrto zapoved.«

Z leti je oče postajal ved-
no bolj nasilen. Bolj ko je vi-
del, da se ga bojijo, hujši je 
bil. Če ni mogel doseči 'zma-
ge' drugače, je otroke začel 
izsiljevati. Češ, če me ne boš 
ubogal, bom nekaj naredil 
mami. Ali pa: 'Bom šel pod 
podstreho pa si zavezal vrv 
okoli vratu' in podobno. 

»Bil je prepričan, da me 
bo prej ali slej ukrotil. Moje-
ga najljubšega brata je imel 
zelo trdno na vrvici. Dolo-
čil mu je, kako se bo oblačil, 
kje se bo zaposlil, s katero 
se bo poročil. Imel ga je za 
svoje 'življenjsko delo'. Žal 
pa brat tega maltretiranja 
ni mogel prenašati, vedno 
več je pil, in ko je bila žena 
v drugo noseča, so ga našli 
z razbito glavo v jarku. Pa-
del je z motorja, ko se je zve-
čer vračal iz službe. Še da-
nes sam pri sebi trdim, da 
se je ubil nalašč, ker v življe-
nju ni videl nobenega smis-
la. Na pogreb me niso pova-
bili, za bratovo smrt, ki me 
je neizmerno potrla, sem iz-
vedel šele dve leti kasneje. 
Ne vprašajte me, v kakšnih 
mukah in težavah sem di-
plomiral! Bil sem res sirota 
Jerica! Brez denarja, pogos-
to celo brez strehe nad gla-
vo. Včasih sem bil od vseh 
naporov tako utrujen, da ni-
sem vedel, kje se me glava 
drži. Vseeno sem zvečer šel 
v nočno službo, namesto da 
bi legel v posteljo. Imel sem 
veliko srečo, da se mi za vo-
lanom rešilnega avtomobi-
la ni nikoli nič hudega zgo-
dilo. Po opravljenem stažu 
sem začel iskati službo, a na 
čisto drugem koncu Slove-
nije. Kakor hitro so nekateri 
slišali moj priimek, so pos-
tali bolj spoštljivi in usluž-
ni. To mi je šlo zelo na živce. 

V trenutku neke slabosti 
sem se odločil, da si spre-
menim priimek. Da tudi na 
ta način postanem nekdo 
drug. A je bilo laže reči kot 
storiti. To so bili časi, ko so 
bile takšne ideje še zelo su-
mljive in po vsem, kar je sle-
dilo, vem, da sem šel skozi 
veliko 'preverk', preden so 
mi – po več kot treh letih 
– ugodili. A zoprnih okoli-
ščin še ni bilo konec. Teža-
ve sem imel pri uveljavlja-
nju ustrezne izobrazbe, di-
plome, saj se je ta še vedno 
glasila na stari priimek. Še 
dobro, da so me imeli ljud-
je v vasi, kjer sem služboval, 
zelo radi, da so me vsaj bol-
niki pustili pri miru.«

Branko je pri skoraj 35 le-
tih srečal tudi prijetno dek-
le, zgodila se jima je pred-
časna nosečnost, zato sta se 
na vrat na nos poročila. Pa bi 
bilo bolje, da bi še malo poča-
kala, se nasmehne Branko. 

»Bila sva si preveč različ-
na. Ona je želela, da bi se 
vzpenjal na lestvici uspeš-
nosti, meni pa ni bilo do tega. 
S svojim življenjem sem bil 
več kot zelo zadovoljen. Ko 
me je po petih letih skupne-
ga življenja pustila na cedi-
lu in se preselila k druge-
mu, se je zame začelo dru-
go poglavje življenja. Dobil 
sem občutek, da sem rojen 
pod nesrečno zvezdo. Po 
svoje sem bil zelo osamljen, 
daleč stran od primarne 

družine, žena se je spentlja-
la z drugim, počutil sem se, 
da sem ena navadna zgu-
ba. Svojo žalost in nesamo-
zavest sem začel, podobno 
kot brat, utapljati v alkoho-
lu. Da se z menoj nekaj do-
gaja, so opazili tudi bolniki. 
Ni mi bilo vseeno, pomaga-
ti si pa prav tako nisem mo-
gel. Ena od sester me je, ko 
že ni šlo več drugače, zato-
žila direktorju zdravstvene-
ga doma, kamor smo spada-
li, ta me je poklical na zago-
vor in jaz, bedak, sem mu 
vzvišeno zabrusil, da lahko 
grem, če jim nisem zados-
ti dober. Kljub temu da me 
je pregovarjal, sem vse sku-
paj poslal k hudiču in šel. 
Mogoče mi je bilo še najbolj 
žal za hčerko, ki je potem 
nisem videl skoraj deset 
let. Čisto sem se zapustil, 
tako na zunaj kot navznot-
er. Dokler sem imel še kaj 
prihrankov, je še šlo, ko jih 
je zmanjkalo, sem moral 
poprijeti za vsako delo, da 
sem dobil kaj cvenka za pija-
čo. Pil sem kot žolna, največ 
domače žganje, ki sem ga 
dobil pri različnih kmetih. 
Včasih, ko sem bil bolj pri 
sebi, sem pozdravil kakšno 
žival ali pomagal teletu na 
svet. Pustil sem se vzdrže-
vati različnim ženskam, ki 
so bile starejše in dovolj ne-
umne ter osamljene, da so 
vzele k sebi zgubo, kakršna 
sem bil. Žal se me je vsaka 
po tem, ko sem ji prvič po-
kozlal stanovanje, hitro na-
veličala. Nekoč sem se zna-
šel v bližini rojstne hiše. Ne 
vem več točno, kaj me je 
privleklo tja. Mogoče sem se 
hotel pokazati očetu, da bi ta 
videl, kam me je pripeljala 
njegova 'ključavničarska' 

vzgoja, ne vem več točno. 
Ni bilo hujšega udarca, kot 
je bil, ko me lastna mama 
ni prepoznala, ko sem sto-
pil čez prag. Šele potem, ko 
sem ji povedal, kdo sem, je 
onemela in se bela kot ste-
na ter vsa tresoča sesed-
la na kuhinjski stol. Ravno 
prav sem ga imel pod kapo, 
da sem ji začel očitati, da je 
ona kriva za moje stanje, ker 
se ni nikoli postavila zame, 
ko me je oče maltretiral. Bil 
sem res ogaben, še danes se 
sramujem vsake besede, ki 
sem ji jo vrgel v obraz. Za-
čela je jokati, to me je malo 
streznilo, kajti moja mama 
zlepa ni potočila solze. Po-
tem mi je predlagala, da mi 
postelje v kamri, da pridem 
k sebi in počakam očeta, ki 
je bil nekje po opravkih. Sre-
čanja z očetom sem se na 
smrt ustrašil. Vidiš, kakšen 
slabič si, mi je poočitala, ko 
sem planil k vratom. Dokler 
ne boš tega slabiča odpodil 
od sebe, toliko časa bo šlo 
vse navzdol, je še dodala in 
se mirno, kot da me ni več 
v kuhinji, obrnila k štedilni-
ku. Odtaval sem ven, sploh 
nisem vedel, kam bi šel, kaj 
bi po tem, kar mi je zabru-
sila v obraz, sploh naredil. 
Šele dosti kasneje, ko sem 
bil hudo bolan, staknil sem 
pljučnico, sem začel razmi-
šljati o globoki jami, ki sem 
si jo sam skopal. Bližal sem 
se petdesetemu letu, hčer-
ke nisem videl že skoraj de-
set let, bil sem zapit bedak 
z neurejenimi zobmi, ki ga 
nihče ni maral. 'Prespal' 
sem osamosvojitev, pres-
pal sem, da so prišli drugač-
ni časi …«

(Konec prihodnjič)

Moj ata, 2. del

Kar spal sem
Milena Miklavčič

usode



petek, 20. januarja 201722

Razgledi

Miha Naglič

»Za poskus sem spraše-
val ljudi z različno stopnjo 
izobrazbe, kateri je najpo-
membnejši, najbolj domač 
in najbolj razširjen slovenski 
verz. Po splošnem prepriča-
nju je to jambski enajsterec, 
čeprav po poreklu sploh ni 
slovenski, ampak italijanski 
(laški) enajsterec. Kot vemo, 
je ta verz v slovenski poezi-
ji uveljavil Prešeren, saj je s 
svojim pretanjenim poslu-
hom pravilno zaznal, da op-
timalno ustreza naravi slo-
venskega pesniškega jezi-
ka. Pod globokim in daljno-
sežnim Prešernovim vpli-
vom je jambski enajsterec 
postal najvišji ritmični izraz 
slovenskega duha. Vendar 
se ne smemo slepiti: jamb-
ski enajsterec je ritem, ki 

ga obvladajo pesniki, večina 
'navadnih' ljudi pa ga sicer 
takoj razpozna, vendar ver-
zov v tem ritmu ni sposobna 
napisati. Pisanje jambskih 
enajstercev zahteva vajo, va-
jeništvo, 'učna leta', zavesten 
pesniški napor. Očitno gre za 
'učeni', in na-učeni ritem, za 
ritem slovenskih pesnikov, 
ne pa za ritem slovenskega 
ljudstva. / Vse drugače je s 
trohejskim osmercem, ki je 
ne le ritem slovenskih pesni-
kov, temveč tudi slovenskega 
ljudstva. Naj to trditev doka-
žem z izkušnjami iz lastnega 
uredniškega dela. Nekaj let 
sem z velikim veseljem ure-
jal literarno revijo Kurirček, 
namenjeno otrokom. Tak-
rat sem prebral cele kupe pe-
smi, ki so jih napisali učen-
ci med sedmim in desetim 
letom starosti. Pri tem sem 

ugotovil nenavaden pojav, ki 
mi je dal precej misliti o na-
ravi slovenskega verza: veli-
ka večina teh otroških pesni-
ških izdelkov je bila zgrajena 
na ritmu trohejskega osmer-
ca! Kaj to pomeni? Ker se 
tega ritma otroci na tej staro-
stni stopnji še ne morejo na-
učiti v – tako in tako antimu-
zični – šoli, to pomeni, da se 
ga naučijo doma. Metaforič-
no rečeno: pijejo ga z mate-
rinim mlekom, vpijajo ritem 
uspavank in drugih pesmi, ki 
jih pojejo matere. Ko malce 
zrastejo, pa v igri na dvorišču 
dihajo in živijo ritem otro-
ških poštevank in izštevank. 
Ritem trohejskega osmer-
ca!« (Str. 497–498)

Navedimo zdaj po en pri-
mer obeh verzov. Prvi je 
jambski enajsterec: »O, Vrba! 
srečna, draga vas domača …«, 
najbolj gorenjski od vseh Pre-
šernovih verzov, z jambski-
mi poudarki na sodih zlogih. 
Drugi je trohejski osmerec 
(otroški ritem): »Biba leze, 
biba gre, / da bi prišla do gore 
…« To sta samo dve od 220 
pesniških oblik, ki jih pesni-
ški prvak Boris A. Novak na-
vaja v tej lepi in bogati knjigi, 
med njimi je 60 v slovenščini 
prvič upesnjenih form in 16 
oblik, ki jih je sam izumil. Pri 
vsaki vsaj ena pesem za pri-
mer in razlaga za zahtevnej-
še bralce. Res prava »Zaklad-
nica pesniških oblik«.

Nove knjige (365)

Oblike duha

Vaš razgled

Boris A. Novak, Oblike duha, Mladinska knjiga, 
Ljubljana, 2016, 536 strani, 34,96 evra, www.emka.si

Alenka Bole Vrabec

Eno izmed zadnjih daril, 
ki sem jih dobila, je iz papir-
ja, polnega zgodb, receptov, 
fotografij in neznanih dej-
stev. Imenuje se Pri Audrey 
doma. 

Napisal jo je Luca Dotti, 
sin Audrey Hepburn iz nje-
nega drugega zakona z itali-
janskim psihiatrom Andreo 
Dottijem. Luca, nekoč pri-
znan grafični oblikovalec, 
vodi zdaj Sklad igralke Au-
drey Hepburn, namenjen 
lačnim otrokom in otrokom 
v stiski. Luca Dotti (*1970) 
je v knjigi zbral veliko še ne-
znanih fotografij in mamo 
predstavil kot toplo, soču-
tno žensko, ki bi jo lahko 
označili kot 'mama pašta'. 
Neznansko rada je imela te-
stenine in jih je znala v svo-
ji podeželski hiši v švicarski 

vasi Tolochenaz blizu Že-
neve velikokrat pripraviti za 
prijatelje. Luč sveta je ugle-
dala 4. maja 1929 v Ixellesu 
v Belgiji. Njen oče je bil an-
gleški bančnik, mati pa ni-
zozemska plemkinja, ki se 
je med drugo svetovno voj-
no s hčerko umaknila na Ni-
zozemsko. Z Audrey sta bili 
velikokrat lačni. Po vojni je 
Audrey v Londonu študira-
la balet, ampak zaradi oslo-
vskega kašlja, ki jo je pri 
šestih tednih spravil na rob 
smrti, se ji mišice niso raz-
vijale, kot bi morale, in sanj, 
da bo nekoč velika balerina, 
je bilo konec. Audrey je za-
čela delati kot model, saj je 
bila vilinsko krhka, s prele-
pimi očmi kot srna. Postala 
je muza pariškega kreatorja 
in prijatelje Givenchyja. Ne-
koč jo je v Monte Carlu vide-
la francoska pisateljica Col-
lette in bila prepričana, da je 
idealna za vlogo njene živah-
ne junakinje Gigi. Audrey jo 
je pol leta uprizarjala v New 
Yorku, v gledališču Fulton, 
dobila zanjo nagrado in opo-
zorila nase Hollywood. 1953 
je z Gregoryjem Peckom po-
snela Rimske počitnice, ro-
manco o angleški princesi 
in ameriškem reporterju, in 
za prvo vlogo dobila oskarja, 
honorar je bil 12.500 dolar-
jev. Posnela je več kot 30 fil-
mov, eden najbolj gledanih 
je bil Zajtrk pri Tiffanyju. 
Za Elizo Doolitle v My Fair 
Lady je dobila 1.000.000 do-
larjev. Zadnji film Vedno, v 
katerem je igrala angela, je 

posnela s Spielbergom. Au-
drey se je po letu 1988 posve-
tila človekoljubnemu delu 
kot poslanka Unicefa v pre-
delih sveta, kjer so bili otro-
ci najbolj lačni, saj je dobro 
vedela, kaj je lakota. Smrt je 
20. januarja 1993 pretrgala 
njeno ustvarjalno in člove-
koljubno delo … a v spomi-
nu ljubiteljev filma ostaja za 
vedno kot svetla ikona. 

 

Audreyjini peresniki  
z vodko

Za 4 osebe potrebujemo: 
tretjino velike čebule ali polo-
vico pora, 230 g paradižniko-
vega pireja, ščep čilijevih kos-
mičev, 80 g masla ali deviške-
ga oljčnega olja, 120 ml dobre 
ruske vodke, 120 ml goste slad-
ke smetane, morsko sol, 500 g 
peresnikov, 30 g parmezana

V veliki ponvi na maslu ali 
olju prepražimo drobno na-
rezano čebulo ali bele dele 
pora in dodamo paradižni-
kov pire ter znižamo tempe-
raturo. Čez nekaj minut do-
damo vodko, na majhnem 
ognju kuhamo približno 15 
minut in dodamo sladkor, 
če omaka greni, in smetano. 

Peresnike po navodilu 
skuhamo v slanem kropu; 
sol dodamo šele, ko voda za-
vre, jih odcedimo in jih do-
damo omaki. Zvišamo tem-
peraturo, dobro premešamo, 
kuhamo samo še minuto, da 
so peresniki enakomerno 
prevlečeni z omako, dodamo 
parmezan in ponudimo.

Pa dober tek!

Audreyjini peresniki  
z vodko

mizica, 
pogrni se

Minulo sredo je Kranjske vrtce, natančneje enoto Čebelica, obiskal predsednik Borut Pahor. 
Najmlajši, ki so mu pisali pismo in ga spraševali tudi o tem, kaj dela, so bili navdušeni nad 
obiskom, ob koncu pa so povedali, da jim je predsednik všeč, ker je pameten in lep. Za 
izjavo o obisku smo predsednika nato prosili še novinarji, skupaj z najmlajšimi, ki sicer še 
niso vedeli povedati, ali bi bili nekoč raje predsednik ali novinarji, pa smo mu z zanimanjem 
prisluhnili. V. S. / Foto: Tina Dokl

Naključne pomote pri pisanju naslova prejemnika lahko privedejo do novih poznanstev, 
ta pa hitro prerastejo v iskreno dopisovanje, prežeto z domišljijo, humorjem, razkrivanjem 
skrivnosti in prebujajočimi strastmi – to vedo vsi bralci uspešnice Proti severnemu vetru. 
Kdo ve, je morda tudi pričujoča praznična voščilnica nehote povzročila 'romantični zaplet'? 
S. L. / Foto: Gorazd Kavčič
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Alenka Brun

Četrta sezona seri-
je Usodno vino, 
ki jo bomo lahko 
spremljali na Pop 
TV, prinaša števil-

ne nove nepredvidljive zaple-
te in nove ljubezenske zgod-
be. Trte so se v preteklih sezo-
nah že bogato razbohotile in 
vsaj toliko tudi lovke splet-
karjev. S svojimi grabežljivi-
mi kremplji so zavedno zaz-
namovali življenja družin 
Dolinar in Rozman in tudi v 
četrti sezoni ne bo ravno veli-
ko prizanašanja.

Tokrat bo zrelo prijateljstvo 
preraslo v predano ljubezen. 

Nina in Martin še vedno verja-
meta v ljubezen, a usoda ima 
z njima že svoje načrte. Se 
bosta njuni poti končno zdru-
žili ali dokončno ločili? Bo pri-
marijka Rebeka pestovala zlo-
mljeno srce in komu bo Erik 
priznal svojo skrivnost? 

Prihajata Maks in Šantal

V novi sezoni se bosta pril-
jubljeni igralski zasedbi prid-
ružila nova lika, Maks Zorc in 
divja Šantal. V Maksove z vse-
mi žavbami namazane čevlje 
bo stopil odlični Pavle Ravno-
hrib, Šantal pa bo upodobila 
Lara Jankovič, ki svoj lik opiše 
takole: »Prihaja Irena Vovk ali-
as divja Šantal. Je simpatična, 

zgovorna, brez dlake na jezi-
ku, ljubiteljica noči. Postala 
bo svetovalka za moško-žen-
ske odnose, ker ne želi več biti 
lahka punca. S svojim stilom 
oblačenja in obnašanja neho-
te meša štrene, čeprav jih ne 
želi.« Doda še, da je na snema-
nju vedno zabavno, saj je njen 
lik bolj komičen. Nadaljuje: 
»Najbolje od vsega pa je bilo, 
ko sem pri moškem delu ekipe 
požela ogromno občudovanja 
in komplimentov, ko sem bila 
preobražena v Šantal.«

Pavle Ravnohrib o Maksu in 
računu brez krčmarja: »Maks 
Zorc je podjetnik, milijonar, ki 
sicer živi v Kanadi, vendar je še 
kako povezan z delom drušči-
ne na Pomjanu. Vrnil se je, da 

bi maščeval smrt svoje mame. 
Ima kup izjemno pozitivnih 
lastnosti, a kruto otroštvo, ki 
ga je preživel v sirotišnici, ga 
je globoko zaznamovalo. Za 
dosego svojih ciljev manipulira 
z vsemi, ki mu prekrižajo pot. 
Nina Ivanič me je kmalu opo-
zorila, da bova zagotovo imela 
kako skupno žgečkljivo sceno. 
Vzkliknil sem: 'Kaj se mi doga-
ja na stara leta, lepotice skače-
jo okrog mene!' Nina pa mi je 
odvrnila: 'Nič si ne domišljaj! 
Že šesti po vrsti boš, ki ga bo 
Ines najbrž ovila okrog prsta!'«

Ga bo res? Bomo videli …
Četrta sezona Usodnega 

vina tako svoja vrata gledal-
cem odpira v ponedeljek, 23. 
januarja, ob osmih zvečer. 

USODNO VINO SE VRAČA
S ponedeljkom se na male zaslone z novimi epizodami vrača priljubljena romantična serija Usodno 
vino. Ustvarjalci obljubljajo nepredvidljive zaplete, nove ljubezenske zgodbe, pod vprašajem pa se 
znajde tudi ljubezen Nine in Martina, saj usoda že kuje svoje načrte.

Lara Jankovič se v vlogi Irene Vovk oziroma divje Šantal 
dobro znajde. / Foto: arhiv Pop TV

Pavleta Ravnohriba bomo spremljali v vlogi Maksa Zorca, 
podjetnika in milijonarja, ki sicer živi v Kanadi. / Foto: arhiv Pop TV

Pevska pot Isaaca Palme, Argentinca, ki je v zadnjem Slo-
venija ima talent osvojil drugo mesto, je s pomočjo ene 
od ljubljenk slovenskih src hitro napredovala. Kmalu po 
finalni oddaji se je na spletnih omrežjih pojavil videospot 
za pesem Oba, ki jo je Isaak posnel z Manco Špik. V mese-
cu dni, odkar je skladba uzrla luč sveta, si jo je ogledalo in  
jo poslušalo na spletu več kot milijon ljudi. To pomeni, da 
imata Manca in Isaac po določeni definiciji megahit, kar je 
čudovita popotnica za letošnje leto. Pevkine poslušalce v 
februarju čaka glasbeno presenečenje, o katerem pa je še 
skrivnostna. Glasbeni par se v prihodnjih mesecih odpra-
vlja na pravo malo turnejo. Naznanila sta tudi VIP-aku-
stični koncert, sledijo nastopi na televiziji, februarja pa ju 
lahko pričakujemo v Slovenskem pozdravu.

Isaak in Manca gresta na turnejo

Foto: arhiv Menart
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Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_6
NALOGA

2 4 9 1
5 2

9 2 3 7
1 4 9 5

3 1 5 8
6 8 7 3

1 9 2 4
8 1

3 7 6 8

sudoku_LAZJI_17_6

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_17_6
NALOGA

2491
52

9237
1495

3158
6873

1924
81

3768

sudoku_LAZJI_17_6

REŠITEV

264758931
735691284
891243576
182439765
473165829
659827413
516982347
948376152
327514698

LAŽJI 
SUDOKU

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_16_06
NALOGA

6 2 7 5
1 2 4

5 7
9 7 1 8
5 3

2 8 6 4
1 8
6 9 5

2 7 9

sudoku_TEZJI_16_06

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_16_06
NALOGA

6275
124

57
9718
53

2864
18
695

279

sudoku_TEZJI_16_06

REŠITEV

624937581
753128946
891654273
349562718
175849362
286371459
917483625
468295137
532716894

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

Domov z avtobusom
Sinoči sem bil  na ponovoletnem žuru. Ker sem  preveč 
spil,  sem se odločil, da pustim svoj avto pred gostilno  in  
se domov odpeljem z avtobusom.
Pripeljal sem se do policijske kontrole ob cesti, kjer so polici-
sti ustavili več avtomobilov in preizkušali treznost voznikov 
z alkotestom. Ker sem bil v avtobusu, so samo pomahali. 
Domov sem prišel varno in brez praske, kar je bilo pravo 
presenečenje, saj pred tem nikoli nisem vozil avtobusa in 
niti ne vem točno, kje sem ga dobil.

Odvisno od tega, kdo uči 
Oče ne preveč uspešnega sina pride v šolo na govorilne 
ure.
Učiteljica mu pravi:
»Dober dan, sedite prosim.«
»Nimam časa, samo povejte mi, kako gre mojemu sinu.«
»Ne prav dobro. Enica iz matematike, slovenščine in 
angleščine.«
»No, dobro. Povejte mi raje, kakšen je pri športni vzgoji.«
»Dober, zelo dober.«
»In kakšen je po obnašanju?«
»V redu fant. Zelo priden.«
»No, vidite. Kar ga jaz naučim, je super, kar ga vi, je pa 
katastrofalno.« 

Zgoraj in spodaj 
V čakalnici pred nebeškimi vrati se neka duša glasno 
smeje. Nebeški vratar jo opozori, naj se pomiri, toda duša 
se smeje še naprej. 
»Pa, kaj je tako smešnega?« vpraša sveti Peter.
»Oh,« se smeje duša, »jaz sem že pol ure tukaj, spodaj 
me pa še vedno operirajo.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Vso svojo pozornost boste usmerili v načrt dela oziroma 
zaslužka. Kmalu boste ugotovili, kaj je bilo tisto, kar vas je 
vedno zablokiralo in s tem ustavilo. Vedno ste mislili na 
druge, sebe pa postavljali na zadnje mesto. Denarja boste 
zelo veseli.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Sanjarili boste o stvareh, ki so za vas nedosegljive in mor-
da zato še bolj vabljive. Na poslovnem področju imate 
visok cilj, ki ga boste dosegli prej, kot si to sploh lahko 
predstavljate. V koncu tedna se vam obeta zanimiv obisk, 
ki vas razveseli.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Upočasnite tempo in ne prehitevajte. Želja, ki jo imate, se 
vam bo izpolnila čisto ob pravem času. V delovnem okolju 
pa boste v tem tednu bolj opazovali, kot pa bili sami dejavni. 
Razne malenkosti bodo šle mimo vas. Četrtek bo vaš dan.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Izkušnja iz prejšnjega tedna vas je drago stala, zato boste 
sedaj dobro premislili, v kakšne zadeve se podajate. Z 
določenimi osebami v prihodnje ne boste našli skupne 
točke, ne za pogovor, kaj šele za kaj drugega. Pohitite z 
nakupom.

Lev (23. 7.–23. 8.)
V splošnem smislu naporno obdobje bo kmalu za vami 
in bo le kot spomin opozarjalo, kaj se zgodi, če pozabite 
na določene obveznosti. V koncu tedna si boste vzeli čas 
samo zase. Preseneti pa vas nekdo iz preteklosti. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
V krogu prijateljev vas čakajo prijetne spremembe. Zopet 
boste dobili nazaj občutek, da ste priljubljeni in da si želijo 
vaše bližine. Vabljeni boste v večjo družbo, kot po navadi 
boste iskali razne izgovore, a tokrat jih ne boste našli. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
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 spraviti s 
tira. Zvezde vam bodo naklonjene povsod. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Obeta se vam daljša pot, od katere boste poskusili potegni-
ti vse najboljše. V prihajajočih dneh boste brezglavo zaprav-
ljali in nato mrzlično ugotavljali razlog za prazno denarni-
co. Ves svoj prosti čas boste posvetili ljubljeni osebi.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Težave, ki se vam bodo pojavile na delovnem mestu, bodo 
v manjše in premostljive, a vseeno se boste ustrašili. Pre-
senečenje se vam odpira v obliki financ, tako da boste 
lahko poravnali stare obveznosti, ki vas bremenijo že kar 
nekaj časa.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Vaše čustveno življenje se bo začelo počasi umirjati. Pre-
teklost boste pustili pri miru in končno boste svobodno 
zadihali. Novih poti, ki so pred vami, se ne ustrašite, 
ampak pogumno stopite naprej. Finančno stanje se vam 
izboljšuje.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
V poslovnih zadevah boste v naslednjih dneh zelo uspe-
šni. Veliko boste premišljevali tudi o zasebnem podjetniš-
tvu. Informacije bodo hodile z vseh koncev in nazadnje 
se boste spraševali, kje sploh ste. Projekt vam prinaša 
presenečenja.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Kjer je želja, je tudi moč. Tega se tudi zelo dobro zavedate, 
zato nikar ne čakajte. Odgovore boste dobili, a ne prej, 
dokler ne boste sposobni pogledati resnici v oči. Nikoli ni 
prepozno, a vseeno pohitite. Iz tujine dobite pomembne 
novice.
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1.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW TIGUAN 

2.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW POLO 

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljitedosrede,1.februarja2017,naGorenj
skiglas,Bleiweisovacesta4,4000Kranj.Rešitve
lahkooddatetudivnabiralnikGorenjskegagla
sapredposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavskacesta4,4000KranjITel.:042700200
www.avtohisavrtac.si

Emisije CO2: 180−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−3,4 l/100 km. 
Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0733−0 g/km. Število delcev: 
0,0099−0 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Akcija velja za vozila letnik 2016 na zalogi in za vsa nova naročila 
Akcija ne velja za modela Beetle in Touareg ter za električna in 
hibridna vozila. *Višina prihranka je odvisna od modela. **Bonus v obliki znižanja 
maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1.500 EUR z DDV velja v primeru 
hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in 
permanentnega Porsche kasko zavarovanja vozila preko Porsche Versicherungs 
AG, podružnica v Sloveniji, ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia pod 
pogoji akcije VWBON17. Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne. 

Majhno še nikoli  
ni bilo tako veliko!
Izkoristite izjemno ponudbo 
vozil Volkswagen po čisto majčkenih cenah! 
Veliki prihranki do 2.500 EUR, bon za 
financiranje do 1.500 EUR in bon staro za 
novo v višini 500 EUR.

Za več informacij o ponudbi se obrnite na 
našega prodajnega svetovalca.

www.volkswagen.si
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Mariah Carey (46) in Elton John (69) 
sta minuli konec tedna nastopila na 
zasebni poroki Irene Kogan, vnukinje 
enega izmed najbogatejših Rusov. 
John je odpel dvanajst pesmi, za kar 
je prejel dober milijon evrov. Mariah 

je nastopila kot posebna gostja in zato prejela honorar v 
višini dva milijona osemsto tisoč evrov. Devetnajstletna 
mladoporočenca je očarala s pesmijo We Belong Together.

Mariah Carey in Elton John zabavala svate

Kylie Jenner, najmlajša izmed sester Kar-
dashian, je del izkupička od svoje kozme-
tične linije namenila organizaciji Smile 
Train. Podjetna devetnajstletnica je svoj 
zadnji produkt razprodala v trenutku in 
od tega stopetdeset tisoč evrov nameni-

la za operacije otrok. »Tako zelo sem ponosna nate, ker 
imaš veliko srce, lepo dušo in ker delaš spremembe,« je 
radodarnost najmlajše hčerke komentirala Kris Jenner.

Del denarja za bolne otroke

Johnny Depp (55) je zadnja slavna žrtev 
kraje zaradi zaupanja napačnim ljudem. 
Igralec namreč trdi, da so se finančni 
upravljavci več let okoriščali na njegov 
račun in od njih zahteva malce več kot 
triindvajset milijonov evrov. »Gospod 

Depp je žrtev Roberta in Joela Mandela, odvetnikov hiše 
The Managment Group, ki sta si na podlagi ustnih dogovo-
rov prilastila več milijonov,« je pojasnil igralčev odvetnik.

Johnnyja so izkoriščali menedžerji

Igralka Ashley Williams (38) je oznanila, 
da z možem spomladi pričakujeta dru-
gega otroka. »Vesele novice. Gus si je 
zaželel ponija, namesto tega pa bo dobil 
bratca,« se je pošalila igralka, ko je sporo-
čila veselo novico. Nosečnost je potrdila 

le nekaj mesecev po tem, ko je s svetom delila pretresljiv 
esej o splavu.

Ashley Williams v veselem pričakovanju

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

B
il je petek, trinajsti, 
in če je tradicional-
no srečanje, kjer 
se zbere precej slo-
venske hotelirske 

in gospodarske smetane, 
znanih slovenskih obrazov 
iz sveta turizma, pa tudi glas-
be, gledališča, medijev, pred-
vsem pa prijateljev simpatič-
nega in že precej prenovlje-
nega in priljubljenega ljub-
ljanskega hotela z zanimi-
vo zgodovino, potem je vsa-
ko leto tudi tradicionalno, da 
se to zgodi na dan, ko zima 
pokaže svoje zobe in jo naj-
večkrat zagode z zanimivimi 
vremenskimi razmerami. 
Letos je skombinirala sneg in 
led, za nameček pa še veter. 

Pri vhodu v dvorano doga-
janja sta goste sprejemala 
direktor Slona Gregor Jam-
nik in Nataša Keršič Razin-
ger, direktorica blejskega 
Kompasa in Lovca. Sprejem 
gostov je tokrat trajal debe-
lo uro. Med gosti smo opa-
zili veleposlanika Črne gore 
Miomira Mugoša, pa čas-
tnega konzula Črne gore 
v Sloveniji Vojislava Kova-
ča ter ljubiteljico kulture 
in mode Jožico Brodarič. 
Pevec Lado Leskovar je pri-
šel v družbi nasmejane sop-
roge Verice in sina Marti-
na, ravno tako podjetnica 
Nevenka Črešnar Pergar – v 
družbi soproga Janeza Per-
garja, ki je tudi častni kon-
zul Južnoafriške republi-
ke. Opazili smo še vinar-
ja Matjaža Četrtiča, šefico 

ljubljanskega turizma Pet-
ro Stušek, Planetovca Jeri-
co Zupan, ki smo jo spre-
mljali tudi v oddaji Kmeti-
ja nov začetek Brez cenzu-
re, ter družabnega kronista 
Nejca Simšiča, vedno ure-
jeno Sašo Zor, ki pri sku-
pini Sava Hotels & Resorts 
skrbi za kongresni oziroma 
poslovni turizem ... Britan-
ska veleposlanica v Sloveni-
ji Sophie Honey se je ude-
ležila srečanja v družbi svo-
jega Petra Savizona, profe-
sionalnega džezovskega in 
swingovskega pevca, ki mu 
je pevka večera Hanna Man-
cini ob koncu nastopa pre-
pustila mikrofon za pesem, 
dve. Največ zanimanja pa 
sta ta večer požela dva para: 
zlatar Tomislav Loboda s 
svojo precej precej mlajšo 

Ksenijo in odvetnika Kata-
rina Kresal ter Miro Senica.

Večer je pospremila tudi 
večerja, pri kateri so moči 
združili gorenjski in ljub-
ljanski kuharji gostiteljskih 
hotelov, krožnike pa so pos-
premila vina Četrtič, Jakon-
čič in Klinec. Za dodatno 
vzdušje in pridih petka z 
nesrečno (ali pa srečno) šte-
vilko 13 pa je poskrbel pose-
ben plesni nastop – tudi z 
nekaj vampirske note.

In ko smo že pri hrani: 
konec tedna se na Krvavcu 
obeta Gourmet cup 2017, pra-
vi smučarsko-kulinarični pra-
znik, kjer boste lahko ljube-
zen do belih strmin združili 
tudi z okušanjem dobrot zna-
nih slovenskih chefov. Dogo-
dek bo tokrat drugič in se vam 
splača 'skočiti' pogledat.

PETEK, TRINAJSTI
Ljubljanski Best Western Premier Hotel Slon je tradicionalno pripravil ponovoletno srečanje poslovnih 
partnerjev in prijateljev tega hotela in še dveh blejskih hotelov: Hotela Kompas in Best Western Premier 
Hotela Lovec.

Lado Leskovar (desno) v družbi nasmejane soproge Verice 
in sina Martina

Janez Pergar in Nevenka Črešnar Pergar, Nataša Keršič 
Razinger in Gregor Jamnik

Peter Savizon in Sophie Honey Vojislav Kovač in Miomir Mugoša

Katarina Kresal in Jožica Brodarič Ksenija in Tomislav Loboda

Lea Stroj je 24-letna Kranjčanka, ki jo v teh dneh  
lahko srečate tudi v avli naše časopisne hiše.  
Prijazno vam postreže s kavico, medtem ko vi čakate 
na plačilo naročnine za naš časopis. Lea je sicer 
še študentka, v prostem času pa se navdušuje nad 
plesom. / Foto: Grega Flajnik
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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 20. januarja
20.00 Ingmar Villqist: HELVERJEVA NOČ (v Stolpu Škrlovec)

Sobota, 21. januarja
10.00 MALI MEDO (matineja; v dvorani PGK)
19.30 Jonas Žnidaršič: JONAS. (v dvorani PGK)
20.00 Ingmar Villqist: HELVERJEVA NOČ (v Stolpu Škrlovec)

Ponedeljek, 23. januarja
19.30 Ljudmila Razumovska: DRAGA JELENA SERGEJEVNA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 20. januarja
19.30 Koncert: Vokalni band KREATIVO

Nedelja, 22. januarja
10.00 LILI IN PTICE PRAVICE (matineja)
19.00 MAME (komedija)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 21. 1.
17.20, 21.10 RAZCEPLJEN
17.40 MLADI LEVI: POLNOST ČASA
19.30 DRUŽINA BREZ ZAVOR
13.30, 15.50, 18.10, 20.30  
DEŽELA LA LA
13.50, 15.40 BALERINA IN VIKTOR, sinhro.
20.50 ZAKAJ RAVNO ON?
14.00 ZAPOJ, sinhro.
16.00, 19.10 PR’ HOSTAR

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 21. 1.
17.30, 19.50 RAZCEPLJEN
18.30, 22.10 DRUŽINA BREZ ZAVOR
20.30 ČREDA
16.00, 20.40 DEŽELA LA LA
20.50 KITAJSKI ZID
13.40 ASASINOV NAZOR
18.20 ASASINOV NAZOR, 3D
14.00, 15.50 BALERINA IN VIKTOR, sinhro.

17.40 ROGUE ONE:  
ZGODBA VOJNE ZVEZD, 3D
13.45 VSE ZA PRSTAN
20.15, 22.25 ZAKAJ RAVNO ON?
14.40, 16.50 ZAPOJ, sinhro.
13.50, 16.10 ZAPOJ, 3D, sinhro.
15.40, 19.00, 22.30 PR’ HOSTAR

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 20. 1.
18.00 DEŽELA LA LA
20.15 ZA VSAKO CENO

Sobota, 21. 1.
18.00 POŠAST MOLI, sinhro.
20.00 DEŽELA LA LA

Nedelja, 22. 1.
17.00 POŠAST MOLI, sinhro. (+ delavnica)
19.00 LOVING

Organizatorji filmskih predstav 
 si pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Evropo je v teh 
dneh zajela huda zima. V 
mnogih državah na Bal-
kanu so temperature padle 
pod minus 20 stopinj Celzi-
ja. Ekstremni vremenski po-
goji so še zlasti močno priza-
deli ljudi v Srbiji, tako revno 

prebivalstvo kot tudi begun-
ce, ki so nastanjeni v begun-
skih centrih. Prizadeti nujno 
potrebujejo pomoč pri naku-
pu kurjave, prenosnih peči, 
plačilu elektrike, toplih odej 
in tudi hrane, zdravil in dru-
gih življenjskih pripomoč-
kov. Še posebno so ogrože-
ni starejši. Tudi Slovenska 

karitas se želi odzvati klicu 
na pomoč, za prvo pomoč na 
prizadetih območjih je že na-
menila štiri tisoč evrov. Zbra-
na donacije bodo posredova-
ne Caritas Srbje ter Caritas 
Bosne in Hercegovine, ki sta 
že začeli s pomočjo. Svoj dar 
lahko prispevate na: Sloven-
ska karitas, Kristanova ulica 

1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 
0214 0001 5556 761, Koda 
namena: CHAR, BIC banke: 
LJBASI2X, Sklic: SI00 625, 
Namen: ZIMA SRBIJA IN 
BIH. Prispevek v višini pet 
evrov je mogoče posredovati 
tudi z SMS-sporočilom KA-
RITAS5 na 1919. Prispevajo 
lahko uporabniki Telekoma 
Slovenije, SI.mobila, Tušmo-
bila, Izimobila in T-2. Sloven-
ska karitas se vsem že vnaprej 
zahvaljuje za solidarnost.

Pomagajmo ob hudi zimi na Balkanu

Cveto Zaplotnik

Kranj – V zimskem času, še 
zlasti v dneh z nizkimi tem-
peraturami, tudi v naše ure-
dništvo dobivamo (elek-
tronska) sporočila in tele-
fonske klice, v katerih ob-
čani izražajo ogorčenje nad 
prezimovanjem pašnih ži-
vali na prostem. Na upravi 
za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin v zve-
zi s tem pojasnjujejo, da je 
prezimovanje pašnih živa-
li na prostem vse bolj po-
gost način reje, ki pod po-
gojem, da je izveden pravil-
no, ne predstavlja tveganja 
za dobrobit živali. »Na pros-
tem lahko prezimujejo raz-
lične vrste živali, primerna 
za tako rejo so goveda, pred-
vsem krave dojilje, presuše-
ne krave in plemenske teli-
ce, ter ovce in konji. Prezi-
movanje krav na prostem je 
v obdobju njihove mlečnos-
ti za rejce večji izziv, saj jim 
je zato, da jim ne bi upadla 

mlečnost, treba zagotoviti 
poseben režim krmljenja. 
Kadar so zelo mrzli dne-
vi, se namreč pašnim živa-
lim potrebe po energiji po-
večajo od 15 do 20 odstot-
kov. Takrat živali pojedo več 
krme, da si zagotovijo do-
volj energije za vzdrževanje 
telesne temperature,« poja-
snjujejo v upravi in dodaja-
jo, da morajo biti živali tudi 
pozimi, tako kot vse leto, na 
prostem zavarovane pred 
neugodnimi vremenskimi 
razmerami, plenilci in dru-
gimi nevarnostmi. V neugo-
dnih vremenskih razmerah 
morajo imeti najmanj zašči-
to pred močnim vetrom in 
suh prostor oziroma suho 
mesto za počitek, pri tem pa 
je zavetje lahko naravno (gr-
movje, gozd) ali grajeno. Še 
zlasti v času hudega mraza 
je pomembno, da so živali 
čiste in suhe, saj ima mokra 
in z blatom zamazana dlaka 
manjšo izolacijsko sposob-
nost. 

Prezimovanje 
živine na prostem
V mrazu imajo živali večje potrebe po energiji.
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha spominov

avtomatski  
dežnik

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

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

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

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

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

Popust in darilo 
veljata le za 

fizične osebe.  
Daril ne  

pošiljamo po 
pošti. Količina 

daril je omejena.

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

10 
EUR

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

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

vodnik  
po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

kava Barcaffe 250 g

Ana Šubic

Železniki – Kristini Klane-
ček in njenemu partnerju 
Jožetu Gergarju se je pred 
pol leta življenje obrnilo na 
glavo. Kristina je vse od otro-
štva bolehala za epilepsi-
jo, ki je bila, kot pravi, verje-
tno posledica cepljenja. Juli-
ja lani so jo zdravniki napo-
tili v Nemčijo na možgansko 
operacijo, ki jo je sicer reši-
la epilepsije, a je prišlo do 
zapletov, zaradi česar je po 
levi strani telesa ohromela. 
»Na začetku je potrebovala 
takšno nego kot majhen ot-
rok,« se spominja Jože. Sle-
dila je rehabilitacija v zavodu 
Soča, kjer so Kristino osvo-
bodili invalidskega vozič-
ka. Konec oktobra se je vrni-
la domov in z vztrajnostjo je 
okrevala do te mere, da da-
nes hodi s pomočjo pali-
ce – s težavo seveda. »Tera-
pij nimam več, doma izva-
jam predpisane vaje. Sem 
trmasta in upam, da se bo 
stanje še izboljšalo. Noga 
mi okreva hitreje kot roka, 
ta še nima prave moči. Se 
pa tudi potrudim, da grem 
ob spremstvu nekoga vsak 
dan ven, da razgibam nogo, 
čeprav sedaj zaradi leda ne 
upam,« nam je zaupala Kri-
stina. A pot iz stanovanja je 
vse prej kot enostavna, pre-
magati mora več kot 50 sto-
pnic, saj z Jožetom živita v 
bloku, v občinskem stanova-
nju v tretjem nadstropju. 

Selitev v primernejše sta-
novanje je tako postala ne-
izogibna. Imela sta veli-
ko srečo, da se je sprostilo 

občinsko stanovanje v prit-
ličju njunega bloka, v kate-
rem bodo potrebne določe-
ne prilagoditve gibalno ovi-
rani osebi. Kot je pojasnila 
Martina Logar z Občine Že-
lezniki, bodo potrebni manj-
ši posegi, kot so sprva pred-
videvali, saj Kristina ne upo-
rablja več invalidskega vo-
zička. »Februarja bomo iz-
vedli določene prilagoditve 
v kopalnici, prav tako mora-
jo biti vsi tlaki na istem nivo-
ju, kar je zelo pomembno pri 
oteženem gibanju,« je poja-
snila Logarjeva in poudari-
la, da bo glavna pridobitev 
selitve v pritličje, da se bodo 
izognili stopnicam, medtem 

ko naj bi na osmih stopni-
cah, ki jih je vseeno treba 
prehoditi do pritličnega sta-
novanja, poskrbeli, da se bo 
Kristina imela kam opreti. 
Ocene stroškov, ki jih bo kri-
la občina, še nimajo, za prila-
gojeno notranjo opremo pa 
bosta morala poskrbeti upo-
rabnika.

Jože in Kristina se zaradi 
njene invalidnosti srečuje-
ta s precejšnjimi stroški, ki 
jih sama ne zmoreta, zato 
sta zelo vesela pomoči dob-
rih ljudi. Hvaležna sta, da 
so se organizatorji novem-
brskega dobrodelnega kon-
certa Sončki dobrote odlo-
čili, da bodo del izkupička 

v višini 940 evrov nameni-
li njunim potrebam, z de-
narno pomočjo so se izkaza-
li tudi Jožetovi sodelavci in 
delodajalec. Kristinina ope-
racija mu je povzročila veli-
ko stroškov, saj so ga biva-
nje v Nemčiji in prevozi sta-
li okoli pet tisoč evrov. »Po 
selitvi bova potrebovala tudi 
prilagojeno pohištvo, na pri-
mer nižje omare,« je dejal in 
dodal, da bo izvedba odvisna 
od razpoložljivih sredstev. 
Najbrž bosta za to namenila 
tudi izkupiček koncerta, pri 
čemer so jima organizatorji 
obljubili še pomoč z lastnim 
delom in iskanjem sponzor-
jev.

Selitev že težko čakata
Zaradi zapletov pri možganski operaciji je Kristina Klaneček iz Železnikov pred pol leta po levi strani 
telesa ohromela. Danes sicer že hodi s pomočjo palice, a stopnice v bloku premaguje z veliko muko, 
zato težko čaka, da se s partnerjem preseli v primernejše občinsko stanovanje.

Selitev v pritlično stanovanje bo Kristini Klaneček in Jožetu Gergarju precej  
olajšala življenje. 

PREJELI SMO

V zadnjem času so pisali in 
govorili, celo svetniki medvo-
ške občine, da bi na mestu 
nedokončane športne dvorane 
v Medvodah s kitajskimi inve-
stitorji zgradili zimskošportni 
center. Medvode z vsemi špor-
tnimi objekti in možnostmi 
rekreacije na število prebival-
cev sodijo v sam svetovni vrh. 
Veliko se je že zgradilo in se še 
verjetno tudi bo. Seveda ima 
to svojo ceno in zahteva veliko 
sredstev, ki pa jih občini pogos-
to primanjkuje.
Nesmiselno in neodgovorno je, 
da bi zaradi všečnosti ali mo-
goče osebnih koristi ponujali 
prostor oz. zemljo tujim inve-
stitorjem, v tem primeru kitaj-
skim poslovnežem. Veste, ki-
tajsko gospodarstvo, predvsem 
njihov način širjenja vpliva v 
svet, je povzročilo marsikje go-
spodarsko krizo in brezposel-
nost. Kitajski delavci, ki delajo 
za človeka nevredno življenje, 
in ceneno blago, ki ga izva-
žajo po vsem svetu, povzroča 
nelojalno konkurenco in kri-
zo na lokalnem nivoju. S tem 
dobičkom nekateri »državni 
poslovneži« kupujejo in gradi-
jo pomembne projekte, ki jim 
dajejo moč in vpliv. Kitajci so 
mnogoštevilen narod in po sve-
tu v revnih deželah kupujejo 
zemljo in prostor pod soncem, 
za svoj interes, ne za pomoč 
lokalnemu prebivalstvu. Tudi 
v športu je ogromno pranja 
denarja za višji interes. Za-
gotovo bi kitajski poslovneži 
v Medvodah želeli imeti svoj 
vpliv in še kaj. Morda bi bili 
Medvoščani izrinjeni iz tega 
prostora?!? Nič ni zastonj. 

Kitajski športni 
center v 
Medvodah 

Tuje naložbe ne prinašajo 
vedno novih delovnih mest, 
pogosto ekološko obremenitev 
okolja in poceni delovno silo. 
Žal pogosto všečni politiki, 
pohlepni po podkupninah in 
kratki slavi, z neodgovornostjo 
povzročajo krivico ljudem ter 
nepopravljivo škodo narodu. 
Prodajajo narodno lastnino za 
svoj hvalospev. Medvode naj 
imajo toliko športnih objektov, 
kot jih zmorejo vzdrževati in 
potrebujejo za občane Medvod 
in za trženje okoličanom, da 
lažje pokrijejo stroške in da ni 
moteče za Medvoščane.
Če propadajoča športna dvo-
rana za Soro trenutno nima 
pravega lastnika ali pa pot-
rebnega denarja, naj projekt 
počaka na ugoden čas. Dvora-
na, ki ni namenska, bo tako in 
tako za rušenje in se bo gradi-
la nova. Mogoče bo tam stala 
tovarna, ki bo ljudem dajala 
delovna mesta in kruh. Zaradi 
zim brez snega Medvode niso 
primeren kraj za razvijanje 
zimskega športnega centra. Še 
naši zimski športniki zaradi 
pomanjkanja snega odhaja-
jo v tujino na zimskošportne 
priprave.
Svarilo vsem, ki krojite razvoj 
Medvod z okolico: Ne ponujaj-
te tujcem zemlje in ne dopus-
tite, da nekdo drug razpolaga 
s prostorom, ki pripada Med-
voščanom. Ne se obnašati kot 
naši neodgovorni politiki, slabi 
gospodarji, ki nič svojega, am-
pak najboljša kmetijska zem-
ljišča na elitnih lokacijah po-
nujajo tujcem za drobiž. Naši 
predniki so se borili, krvaveli 
za to zemljo in ta prostor, ki ga 
trenutno mi lahko uživamo, 
zato je naša dolžnost, da ga 
ohranimo prihodnjim sloven-
skim rodovom. 

Damjan Zore, Medvode
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, 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 BIOTERME - AKCIJA: 26. 1.; BANOV-
CI: 7.–11. 5; LENDAVA: 5.–9. 3.; STRUNJAN: 19.–22.  3.; BERNAR-
DIN: 2.–8. 4.; BANJA VRUĆICA - AKCIJA: 24. 2.–3. 3.; MADŽAR-
SKE TOPLICE - AKCIJA: 5.–9. 2.; MORJE: MURTER, DUGI OTOK 
IN ROGOZNICA - VEČ TERMINOV.  www.rozmanbus.si.

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

PRIREDITVE

V Spomin na Ano Markelj
Bled – V torek, 24. januarja, bo ob 17. uri v Knjižnici Blaža 
Kumerdeja Bled literarni večer v spomin na Ano Markelj, 
nekdanjo učiteljico v Osnovni šoli Bled, pesnico in vsestran-
sko ljubiteljico slovenskega jezika in besede.

Družina poje
Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi v nedeljo, 22. januarja, ob 16. uri na šesto prireditev 
Družina poje, ki bo v kulturni dvorani v Adergasu. Nasto-
pilo bo enajst gorenjskih družin, največ iz cerkljanske ob-
čine, predstavili pa se bodo tudi člani domače kulturnega 
društva. S prireditvijo želijo ohranjati slovensko ljudsko pe-
sem in izročilo naših prednikov prenašati na mlajše rodove. 

Skupaj se imamo fletno
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi na kulturno-za-
bavno prireditev Skupaj se imamo fletno, ki bo jutri, v so-
boto, 21. januarja, ob 19. uri v Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika v Cerkljah. Nastopili bodo člani Društva upoko-
jencev Cerklje, Komenda in Bukovica - Šinkov Turn.

Tekmovanje v hokeju na ledu
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk orga-
nizira jutri, v soboto, 21. januarja, tekmovanje v hokeju na 
ledu. Zbor in prijave ekip bodo ob 17. uri pri večnamenskem 
igrišču v Gozdu - Martuljku. Začetek tekme bo ob 18. uri.

IZLETI

Na Sabotin
Kranj – Planinsko društvo Kranj vabi v četrtek, 26. januarja, 
na planinski izlet na Sabotin. Odhod s posebnim avtobu-
som bo ob 8. uri izpred Creine. Hoje bo za tri ure in pol. 
Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 
23. januarja.

Na Planino nad Vrhniko
Kranj – Planinsko društvo Kranj vabi v četrtek, 2. februarja, 
na planinski izlet na Planino nad Vrhniko. Odhod s poseb-
nim avtobusom bo ob 8. uri izpred Creine. Izlet je lahek, 
planinski, primeren tudi za pohodnike, hoje bo za dve uri 
do dve uri in pol. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni do 
ponedeljka, 30. januarja.

Po Velikolaški kulturni poti
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 11. fe-
bruarja, na zimski pohod po Velikolaški kulturni poti. Lažje 
zimske hoje bo do štiri ure. Odhod s posebnim avtobusom 
izpred Creine v Kranju bo ob 7.30. Prijave in informacije: v 
pisarni društva v Iskri na Laborah ob sredah med 17. in 18. 
uro ali pri vodniku Milanu Čeliku: celik.milan@gmail.com, 
tel.: 031 418 146.

Planinski izlet na Dolenjsko
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 28. janu-
arja, na planinski izlet na Dolenjsko. Iz Žužemberka se boste 
podali preko Krke in po poti E-7 hodili do naselja Lašče, od 
tod pa na Sv. Petra (888 m). Po odmoru in razgledih bos-
te sestopali v smeri Dvora, kjer vas bo čakal avtobus. Lažje 
zimske hoje bo skupaj do pet ur (pot je nekoliko zahtevnejša 
le pod vršnim delom sv. Petra). Odhod s posebnim avtobu-
som izpred Creine v Kranju bo ob 7.30. Prijave in informa-
cije: v pisarni društva v Iskri na Laborah ob sredah med 17. 
in 18. uro ali pri vodniku: celik.milan@gmail.com, tel.: 031 
418 146.

Pohod v Tamar s sankanjem
Gozd - Martuljek – Mladinski odsek pri Planinskem društvu 
Gozd Martuljk vabi vse cicibane planinke in planince na po-
hod v Tamar s sankanjem. Izlet bo v soboto, 28. januarja, 
zbor bo ob 9. uri pri Penzionu Špik v Gozdu - Martuljku. Z 
osebnimi avtomobili se boste peljali do Planice. Celoten čas 
hoje bo dve uri. Prijave do četrtka, 26. januarja, sprejema po 
telefonu Špela 040 794 678.

Pohod na Sv. Jakoba
Preddvor – Pohodniki Društva upokojencev Preddvor vabijo 
člane, da se udeležijo pohoda na Sv. Jakoba nad Preddvo-
rom v torek, 24. januarja. Zbor bo ob 8. uri na grajskem dvo-
rišču v Preddvoru.

Martinova pot čez Muro v Kapelske gorice
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 28. januarja, 
organizira pohodniški izlet po Martinovi poti čez Muro v 
Kapelske gorice: Murska Sobota–Krog–Tropovci–Tišina–
Petanjci–Radenci–Kapelski Vrh – v ugodnih vremenskih 
razmerah nadaljevanje proti Sv. Juriju ob Ščavnici. Skupne 
zmerne hoje bo tri in pol do štiri ure (dve uri več do Sv. Ju-
rija), možna tudi krajša izvedba. Informacije in prijave zbira 
do četrtka, 26. januarja, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

PREDAVANJA

Kako pridelati zdrave vrtnine in ohraniti okolje 
čisto in zdravo
Komenda – Predavanje Miše Pušenjak Kako pridelati zdrave 
vrtnine in ohraniti okolje čisto in zdravo bo v ponedeljek, 30. 
januarja, ob 18. uri v Domu krajanov Antona Breznika, Križ 
3c, Komenda. Uvodno predavanje iz cikla Znanje za zdravje 
je namenjeno vsem, ki želite izvedeti več o pridelovanju ze-
lenjave na svojih vrtovih. Prijave in podrobne informacije na 
www.uppg.si, organizator je Ustanova Petra Pavla Glavarja.

Evropa skozi čas
Radovljica – V četrtek, 26. januarja, bo ob 19.30 v dvorani 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica predavanje prof. dr. An-
dreja Capudra, prevajalca Danteja in dobrega poznavalca 
srednjega veka, ki je pred kratkim izdal novo knjigo, eseji-
stično zbirko z naslovom Zamrznjene besede. Naslov pre-
davanja je Evropa skozi čas.

Preživimo zimske dni brez prehladov in viroz
Kranj – Predavanje z naslovom Preživimo zimske dni brez 
prehladov in viroz bo v ponedeljek, 23. januarja, ob 18. uri v 
prostorih GTV – Gorenjske televizije, Oldhamska cesta 1a. 
Predavala bo Jožica Ramšak.

Čustva: premagaj stres, strah in jezo
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 24. januarja, ob 16. uri na brezplačno 
predavanje Čustva: premagaj stres, strah in jezo. Začetek bo 

Z izrečenimi trditvami v pri-
spevku poslanca Združene 
levice g. Luke Mesca (GG, 6. 
1. 2017) se nikakor ni mogoče 
strinjati, ker so izraz neprikri-
tega sovraštva do katoličanov 
in ponoven poizkus obvlado-
vanja šolskega prostora s strani 
skrajnih levičarjev.
Moti ga, da se javni program v 
OŠ Alojzija Šuštarja izvaja v 
okolju, ki »diši po veri«. Pisec 
pri tem ne loči dveh ključnih 
pedagoških ved: izobraževanja 
in vzgoje. Ti se resda udejanjata 
v šolskem okolju, nista pa eno in 
isto. Vse OŠ, javne in zasebne, 
morajo izobraževati po zakon-
sko predpisanem predmetniku 
oz. učnem programu, morebi-
tne specifike pa morajo zasebne 
šole (ne le katoliške) financirati 
same. V kakšnem vzgojnem 
okolju bo potekalo to izobra-
ževanje, pa je prepuščeno star-
šem. 5. člen Zakona o OŠ jim 
daje možnost, da »omogočijo 
izobraževanje njihovih otrok v 
javni ali zasebni šoli v skladu s 
svojimi prepričanji in vrednota-
mi«. Torej imajo tudi v tej OŠ 
starši to pravico, ob katero se 
je obregnil pisec. Potemtakem 
bi se moral obregniti tudi ob 

Šolska 
kristjanofobija 

vzgojni program javnih šol, saj 
tudi te ne vzgajajo za povsem 
iste vrednote. Dovolj bi mu bilo 
prebrati nekaj vzgojnih načrtov 
državnih šol, da bi videl razliko 
med njimi. 
Preračunljivo zamolči 57. člen 
omenjenega zakona, ki zagota-
vlja brezplačno izvajanje (torej 
tudi 100-odstotno financira-
nje) z zakonom predpisanega 
programa OŠ, četudi ga izvaja 
zasebna šola. Temu je pritrdilo 
tudi Ustavno sodišče. Tega v 
ZL nikakor ne morejo prebole-
ti, zato na vse mogoče načine 
skušajo onemogočiti uresniče-
vanje te odločbe v duhu zna-
nega titoističnga predvojnega 
vzklika »Ne priznam tega 
sodišča«. G. Mescu ob tem ni 
mar, da tudi katoliški starši 
plačujejo državi davke. 
Možnost »prostovoljne izbire« 
je temeljni postulat demokratič-
ne družbe, osnovane na Listini 
o človekovih pravicah. To pa ne 
ustreza ideološki usmerjenosti 
ZL, zato z vsem gnevom in 
sovraštvom napadajo skliceva-
nje na take pravice. Podobne 
ideje in celo jezik zasledimo v 
dokumentih nekdanje Zveze 
komunistov, ki jih danes naj-
bolj radikalno posnema prav 
Združena levica. Licemersko 
jih skrbi ksenofobija do prihaja-
jočih tujcev, rastoča ksenofobija 

do katoličanov pa jih ne le ne 
skrbi, ampak jo tudi podpihu-
jejo. Dovolj je omeniti nedaven 
izpad poslanca ZL Mihe Kor-
diša, ki nosi majice z likom 
komunističnega revolucionarja 
Che Guevare. Dovolil si je izre-
či besede, da je Gibanje za otro-
ke in družine »zlo, ki ga je tre-
ba odstraniti« in s katerimi »ni 
dialoga«. Kako so njihovi vzor-
niki komunisti reševali stvari 
»brez dialoga«, pa priča čez 
600 prikritih grobišč s tisočimi 
pobitimi, taborišče na Golem 
otoku, pobijanje in onemogoča-
nje političnih nasprotnikov …
Tudi prispevek g. Mesca poma-
ga k sejanju sovraštva do ka-
toličanov, ki potegne za seboj 
tudi posledice. Podatek, da je 
bilo od leta 2005 po podatkih 
policije preko 2300 različnih 
napadov na katoličane, sam 
po sebi pove dovolj.

Marjan Peneš,  
univ. dipl. pedagog

Poznam človeka, ki je bil s 
svojim sosedom skregan dvaj-
set let. Ko je čas dozorel, mu 
je dejal: »Peter, kaj če bi bila 
midva odslej spet prijatelja!« 
Tako enostavna je lahko včasih 
sprava.

O spravi

Zahtevno je živeti v miru z 
ljudmi, ki so vam pobili vaše 
očete, si razdelili plen in si v 
mnogih letih nagrabili bo-
gastvo še od žuljev vašega dela. 
Resnico, ki prihaja, si vaši 
nasprotniki sproti prilaščajo. 
To je vaša bolečina, ki si jo de-
lite med seboj. Si želite zmago 
ali spravo? Ko boste mislili, da 
odpuščanje presega vaše moči, 
se spomnite, da je skrb, kako bo 
sprejeto, najmanjša bolečina 
od vseh, ki si jih lahko izberete. 
Ni prav, da še vedno prostovolj-
no trpite za zlo, ki vam je bilo 
storjeno.
Postavili so spomenike boju in 
sovraštvu. Vi jih postavljate 
svoji žalosti. Pokopljite raje svo-
je drage, pa čeprav samo v želji 
svojega srca, za obzidja, kjer 
počivajo njihovi očetje. V želji 
po spravi ste si ustvarili privid 
vseslovenskega spravnega dne. 
Radi bi si segli v roke in odšli v 
nove čase. Takšen spravni dan 
je vaša velika utvara. Takega 
dneva nikoli ne bo. Nikoli ne 
boste pobotali vseh ljudi. Ko 
bi mogli dopovedati nesreč-
nim sinovom sodnikov in ra-
bljev, da stara krivda njihove 
mladosti ni vredna obrambe. 
Kdor že lahko odpusti, naj se 
ne obnaša, kakor da še trpi! 
Vaš nasprotnik beži pred vašo 
bolečino. Odpuščali boste ved-

no znova, vedno znova pro-
sili za odpuščanje. In vendar 
boste zmagovali. Kakor sinovi 
Luči, ki vedo za nov in boljši 
svet. Sprava vam ne bo kupči-
ja, ampak dar. In tako lahko 
upate, da bo bolečina vaših 
starih ran počasi popuščala. 
Preiskujte človeško dušo in 
malik revolucije. In se čudite. 
Preiščite natančno tudi svoje 
srce. In svoja zla dejanja. Ko 
se sprava med vami uresniči, 
si boste bratje in sestre. Iščite 
resnico, ki bo počasi postala 
rešiteljica vseh. Ne bomo je 
uveljavili z močjo, ampak z 
vztrajnostjo. Borite se proti 
stoletni laži in proti lažniv-
cem naših dni. Toda bodite 
pripravljeni že vnaprej, tudi 
greh, ki bo še storjen, boste 
morali odpustiti. Iščite kos-
ti zaradi resnice, ne zaradi 
maščevanja. Ko gledate kru-
tost preživelega sistema, pa 
vendarle ocenjujte vsako kru-
to dejanje posebej, sámo zase. 
V svetovni zgodovini je večino 

ran, ki so jih želeli zaceliti ne-
utrudni borci za pravičnost, 
nazadnje pozdravil čas. Ob 
novih grozodejstvih prejšnja 
izgubljajo svojo moč. Odpuš-
čajte, da vam ne bi bilo treba 
gojiti neuresničljivih želja po 
pozabljanju. Vse, kar je bilo, 
je bilo »po človeško«. Prav vi 
pa ste morda izbrani, da pre-
stavite spomin, ki je drugim 
pretežak, v območje Božjega. 
Šele takrat prosluli komuni-
zem ne bo imel več moči nad 
vami. En narod ste, ena druži-
na. Ko bi mogli pogledati vsem 
v srce, bi rekli: »Med nami ras-
teta nestrpnost in nemir.« Ali 
pa: »Sprava v našem narodu 
se razrašča.« Čeprav se vam 
zdi, da ste zaznamovani, sta 
vaš mir ali nemir sinova tega 
trenutka.
Veselite se sprave, kadar pri-
haja tiha v vaše srce. Kadar se 
vam zdi nedosegljiva, molite 
zanjo. 

Milan Debeljak

Kranj – Mestni odbor SDS Kranj in svetniška skupina SDS 
pripravljata okroglo mizo ob obletnici smrti njihovega člana, 
pisatelja in borca za samostojno Slovenijo ter častnega občana 
mestne občine Kranj Rudija Šelige. Okrogla miza bo v nedeljo, 
22. januarja, ob 17. uri v Prešernovem gledališču Kranj.

Pogovor ob obletnici smrti Rudija Šelige



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

1-SS v Radovljici, 41.70 m2, 4. nad., 
balkon, vseljivo takoj, vredno ogleda, 
tel.: 030/251-632 17000124

DVOSOBNO stanovanje, Šorlijevo na-
selje, in prodam jedilni kot, tapiciran, 
tel.: 031/549-008 
 17000229

ODDAM

DVOSOBNO stanovanje v Ljubnem, 
samski osebi, predplačilo, ugodno, 
in prodam domače žganje, tel.: 
040/389-518 17000224

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 stano-
vanja, tel.: 040/579-402, Dragica  
 17000233

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

VIKEND apartma, Terme Olimje, dnev-
na cena 32 EUR za 5 vstopnic (non-
-stop), tel.: 030/619-628 
 17000203

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD C-max, 1.8 TDCi, trend, die-
sel, l. 2009, tehnično pregledan do 1. 
2018, 1. lastnik, redno servisiran na 
pooblaščenem servisu, tel.: 040/205-
940  
 17000255

TOYOTA Rav 4, 4 x 4 D, 5 vrat, 
140.000 km, 1. lastnik, siv. met. bar-
va, lepo ohranjen, tel.: 04/25-26-860, 
041/816-528  
 17000227

ZASTAVA Yugo 55, letnik 1990, regis-
triran november 2017, tel.: 031/360-
536 
 17000214
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

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

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

d.
o.

o.

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

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

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa, 
ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu dne 3. januarja 2017 
z geslom SPLAČA SE BITI NAROČNIK GORENJSKEGA GLASA, 
prejmejo darilni bon v vrednosti 10 EUR Vita centra Naklo: 
Cita Markovič, Naklo, Štefan Polajnar, Cerklje in Jože Arh, 
Zgornja Besnica. Čestitke vsem nagrajencem.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 6. januarja 2017 
v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d. o .o.,   
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna 
uporaba avtomobila VW TIGUAN – Janko Potočnik, Poljane; 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – 
Jože Živalič, Mavčiče; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – 
Antonija Pogačar, Bohinjska Bela. Nagrajencem čestitamo!

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

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

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

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

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

KUPIM

VSE, kar je povezano z NSU Prinz 
1000 ali 1200, deli ali cel avto, tel.: 
031/568-257 17000232

GRADBENI 
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

ZRAČNO sušene deske, cca 1,7 m3 
in plohe cca 0,55 m3, tel.: 04/20-42-
703 17000231

KURIVO
PRODAM

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

DRVA, mešana, 10 m2, ugodno, v Žer-
javki pri Kranju, tel.: 031/581-088  
 17000218

SUHA bukova in mešana drva, lahko 
razžagana in z dostavo, tel.: 031/826-
621 17000008

SUHA mešana drva, tel.: 040/522-
070 17000253

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

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

ZLOŽLJIVO posteljo, ugodno, tel.: 
040/918-070 17000201

OSTALO
PRODAM

KOVINSKO cisterno za kurilno olje in 
lepo ohranjen električni bojler, ugodno, 
tel.: 070/230-478 17000212

HOBI
KUPIM

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

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

10 RAFFOVIH knjig, od teh 6 za odra-
sle, videokasete in  DVD-je za odrasle, 
tel.: 04/02-55-604, 041/995-813  
 17000208

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

LEPO krzneno jakno št. 42, ugodno, 
tel.: 04/53-10-211, 051/484-181 
 17000250

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

VOZIČEK Quinny Speedy, košara in 
športni del, in nahrbtnik za nošenje  
otroka, tel.: 040/391-314  
 17000177

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

2 BIO blazini, novi, za polovično ceno, 
tel.: 04/25-22-876, 040/312-887  
 17000251

Rezultati 6. kroga – 18. januar 2017
2, 3, 26, 30, 31, 33, 35 in 37

Loto PLUS: 4, 14, 15, 18, 21, 26, 37 in 29
Lotko: 6 6 5 1 4 2

Sklad 7. kroga za Sedmico: 300.000 EUR
Sklad 7. kroga za PLUS: 470.000 EUR
Sklad 7. kroga za Lotka: 580.000 EUR

LOTO

Rdeča laterna obrne 
Tour na glavo in nas 
prisili v razmislek o 
pomenu uspeha, 
poraza in prave narave 
kolesarstva. To je 
knjiga o 99 odstotkih 
profesionalnih 
kolesarjev, ki nikoli ne 
zmagajo, dvigujejo 
pokalov in se sončijo 
v soju žarometov. 
Knjiga o tem, 
kako dojemamo 
kolesarstvo, življenje 
in same sebe.

18
EUR

270 strani; 220 x 150 mm; mehka vezava

Knjigo  lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

25
EUR

        Knjiga ima 300 strani, mehka vezava.
                                                                   Cena knjige je 

Mediji slikajo napačno sliko, ko 
pomočnike grobo opisu-
jejo kot dobre fante, ki delajo 
dobra dela. Pomočniki niso 
zgolj dobrosrčneži, ki bi le 
radi pomagali drugim. Pravi 
pomočniki so plačani morilci. 
Kar počnejo, počnejo zato, ker 
so profesionalci. 
»Postalo mi je jasno, da je 
možnosti nešteto. Ampak 
ključna stvar, ki sem jo moral 
dojeti, je bila, da mora biti 
domestique skoraj tako 
močan kot njegov vodja, pa 
tudi pameten in zavedati se 
mora, kaj počne. Pogosto 
mora sprejeti hipne odločitve, 
ki določajo potek dirke, 
brez navodil vodje ali 
menedžerja,« pripoveduje 
Charly Wegelius.

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

                  

 
 

  

 

 

 

  

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Bojan Pretnar 
ČAROVNIK ZMEDA 

Petek, 20. januar  2017, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                    
SOBOTNA MATINEJA 

Izvaja: Gledališče Koper  
MALI MEDO 

Sobota, 21. januar  2017,  ob 10. uri 
Prešernovo gledališče Kranj 
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 www.pgk.si                  

ob 16. uri v društveni pisarni v Kranju, Oldhamska 14 (pri Vo-
dovodnem stolpu). Predaval bo Andrej Pešec, uni. dipl. pol.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
21. januarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na prou-
čevanje Svetega pisma s temo Osupljivi molitveni seznam. 
Pogovor bo povezovala Staša Mlinar.

Treking po Himalaji
Trzin – V torek, 24. januarja, bo ob 20. uri v Kulturnem 
domu Trzin potopisno predavanje Miha in Mateje Peternel 
o trekingu po himalajskih visokogorjih. 

OBVESTILA

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo v petek, 20. 
januarja, ob 18. uri družabni večer s tombolo. V ponedeljek, 
23. januarja, bo ob 18. uri delavnica za mlade, namenjena 
je mladostnikom nad 12 let (ustvarjanje, gibanje, zanimive 
debate, najstniške teme, druženje z vrstniki, pogovori za 
boljšo samopodobo, razvijanje domišljije, krepitev samoza-

vesti ...). V torek, 24. januarja, bo ob 10. uri druženje vrtcev 
z gospodično mično, ob 18. uri pa bo vadba za dame, ki jo 
vodi Ula Hribar Babinski. 

KONCERTI

Pomagajmo si
Kranj-Primskovo – V nedeljo, 22. januarja, se bo ob 18. uri 
v Domu krajanov Primskovo začel tradicionalni dobrodelni 
koncert Pomagajmo si. Nastopili bodo: Alenka Gotar, An-
sambel Anžeta Šuštarja, Stane Vidmar, Mali oglasi band, 
Duo WildArt in MPZ Utrip. Zbran denar bo namenjen ob-
čanom v stiski. 

PREDSTAVE

Ob letu osorej
Medvode – V nedeljo, 22. januarja, si ob 18. uri v Kultur-
nem domu Medvode lahko ogledate romantično komedijo 
KUD-a Fofité Ob letu osorej. Igrata Monika Jekler in Džoni 
Balloni.

Babičina marmelada
Kranjska Gora – V Ljudskem domu bo jutri, v soboto, 21. 
januarja, ob 17. uri predstava KD Jožef Virk Dob Babičina 
marmelada.

Trikrat da
Bohinjska Bela – Jutri, v soboto, 21. januarja, bo ob 19.30 v 
Domu krajanov na Bohinjski Beli romantična komedija Trik-
rat da v izvedbi KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora.



POSLOVNI STIKI
 

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

IŠČEM prijatelja, ki si želi prijateljstvo, 
stara sem 62 let. Dobro z dobrim, tel.: 
070/430-826 17000252

RAZNO
PRODAM

4 DELNO omaro, posteljo 190 cm z 
jogijem, omarico (komodo), steper, 
hidravlično dvigalko (novo) in snežne 
verige (nove), tel.: 04/20-28-036, 
041/997-301 17000237

NERJAVEČE sode, 30, 60 in 80-litr-
ske, tel.: 031/360-536 17000217

NOVE zadnje amortizerje za Hyundai 
Lantro in motorno žago Stihl 045, cena 
po dogovoru, tel.: 031/772-154  
 17000256

SOBNO kolo, plinski gorilec »Gorenc«, 
držalo za pršut z nožem, orbitrek, tel.: 
04/53-31-376, 041/596-480 17000207

STISKALEC pločevink, cena 25 EUR, 
in fiksne vilice za bale, nove, cena 170 
EUR, tel.: 041/255-636 17000230
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ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je zapustil naš dragi ata

Emil Štern
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem  

za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo župniku  
Janezu Jenku za lep pogrebni obred, pevcem in pogrebni službi Navček.  

Hvaležni smo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustila draga sestra, svakinja, teta in sestrična

Julka Zaplotnik
iz Luž

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena sožalja,  
sveče in cvetje ter darovane svete maše. Posebna zahvala gospodu kaplanu Blažu 

Dobravcu in župniku Cirilu Isteniču za lep pogrebni obred. Za dolgoletno zdravljenje 
se zahvaljujemo dr. Mariji Ravnihar, sestri Vukici in patronažni sestri Barbari. Iskrena 
hvala tudi negovalki Mateji Šter. Zahvala tudi pogrebni službi Navček za lepo opravljen 

poslovilni obred. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Luže, januar 2017

ZAHVALA OB SMRTI 

dr. Petra Venclja
Spoštovani in dragi prijatelji v domovini, zamejstvu in po svetu. 
Iskreno se vam vsem in vsakemu posebej zahvaljujem za izrečena 
sožalja ob odhodu iz tega sveta mojega dragega moža Petra. 
Posebna zahvala zdravstvenemu osebju, škofoma in duhovnikom, 
protokolu R Slovenije, županu s sodelavci, sobratom Malteškega 
viteškega reda, šolskim ustanovam, predstavnikom društev in me-
dijev iz Slovenije in zamejstva ter vsem neimenovanim. Ob več sto 
sožalnih pismih, elektronskih poštah, SMS-sporočilih, objemih po 
slovesni maši v cerkvi in na pokopališču s prelepimi govori ob slo-
vesu se vam še enkrat zahvaljujem za pozornost in sočutje.

Irena Vencelj s hčerkama in vnuki

OSMRTNICA

V 96. letu je umrla naša mama, stara mama, prababica in 
praprababica

Gabrijela Mrak
roj. Gantar, p. d. Jejlarjeva mama iz Delnic

Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 21. januarja 2017, ob 14. uri 
v Poljanah nad Škofjo Loko. Žara bo od petka od 12. ure dalje v 
mrliški vežici pri tamkajšnjem pokopališču. 
Sveče in cvetje hvaležno odklanjamo v korist cerkve na Volči.

Žalujejo: sin Izidor z družino, hčerka Mira z družino  
in zet Tone z družino

OSMRTNICA

V globoki žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,  
da nas je v 90. letu starosti zapustil naš dragi 

Franc Pušavec 
p. d. Prinčev s Hudega pri Tržiču 

Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 21. januarja 2017, ob 12. uri na pokopališču  
v Kovorju. Žara  bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žalujoči vsi njegovi 
Hudo, 18. januarja 2017

14  90
EUR

Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

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

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

Nudimo vse vrste posojil.

www.gorenjskiglas.si

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

RODOVNIŠKE mladiče pasme beli švi-
carski ovčar. Odliči starši. Primerno za 
družine, tel.: 040/686-520  
 17000196

KANARČKE, lanske, 2016, obročka-
ne, tel.: 031/395-545 17000068

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PODNOŽJE za prikolico, ugodno, tel.: 
031/360-178 17000219

KUPIM

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

BIO pridelano seno, tel.: 040/842-
844 17000220

DOMAČI jabolčni kis, tel.: 031/828-
594 17000248

JEČMEN, tel.: 031/545-831 17000205

POVITE bale, tel.: 041/288-966  
 17000244

SENO v kockah, sušeno v kozolcu, 
tel.: 041/229-159 17000204

SLAMO v okroglih balah, možna dosta-
va, tel.: 041/675-453 17000249

PŠENICO, tel.: 041/944-287 17000236

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 MESECA starega bikca simentalca 
in teličko simentalko ter mlado ovco z 
jagnjetom, tel.: 051/313-732 
 17000209

BIKCA simentalca, starega deset dni, 
tel.: 041/840-724 17000216

BIKCA simentalca, starega 4 mese-
ce, in teličko ČB, staro 10 dni, tel.: 
040/616-848 17000221

BIKCA križanca, starega 4 mesece, 
tel.: 031/676-235 17000222

ČB BIKCA, starega 10 dni, tel.: 
041/393-955 17000213

ČB TELICO, brejo 8 mesecev, tel.: 
041/938-376 
 17000247

DVE breji kravi, jersi stara 5 let, LS 
stara 9 let, pašni, telitev do junija, tel.: 
041/536-878 17000200

JAGENJČKA za zakol ali rejo, tel.: 
041/840-724 17000215

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

KRAVO, tel.: 031/828-955 17000225

KRAVO simentalko, po drugi telitvi, 
tel.: 04/25-60-225, 040/452-786 
 17000240

KRAVO simentalko in 2 mesece staro 
teličko simentalko in podarim kužke 
mešančke, tel.: 041/316-617 17000243

PRAŠIČA za zakol, domača krma, repo 
za kisanje in kislo repo, tel.: 041/416-
241 17000242

PRAŠIČE, težke do 150 kg, možna do-
stava, tel.: 041/279-397 17000234

PRAŠIČE za zakol, težke 100 do 150 
kg, možnost zakola pri nas, lahko tudi 
polovico, tel.: 041/760-789  
 17000241

TELICE, težke 250 kg, simentalke 
in silažne bale ter molzni stroj, tel.: 
031/343-177 17000202

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev, 
tel.: 041/358-030 17000197

TELICO, ČB, brejo 7 mesecev, tel.: 
041/910-611 17000223

TELICO simentalko, staro 6 mesecev, 
tel.: 04/25-03-717, 041/203-368  
 17000239

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev, 
pašna, tel.: 051/391-945 17000246

TELIČKO, staro tri mesece, ČB, tel.: 
041/378-825 17000206

TELIČKO CK/LS pasme, staro 5 me-
secev, tel.: 031/220-367 17000228

TELIČKO simentalko, staro 4 mesece, 
tel.: 041/756-022  
 17000245

ZAJKLE za pleme, stare 8 mesecev, 
tel.: 04/51-92-109 17000238

KUPIM

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

OSTALO
PRODAM

KIS neškropljenih jabolk, tel.: 
051/202-963 17000226

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 17000210

SUMONT, d.o.o., Savska loka 21, 
Kranj zaposli izkušenega samostojne-
ga monterja suhomontažnih sistemov 
ter pomočnika monterja. Informacije 
in prijave po tel.: 041/629-736, info@
sumont.si 17000187

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 mizarja s prakso. Delo 
samo v delavnici, brez terenske-
ga dela, sobote proste. Prijave na:  
zaposlitev@smolej.si do vključno 27. 
1. 2017, 041/619-302,Smolej d.o.o., 
Kovor, Pod gozdom 30, 4290 Tržič  
 17000190

ZA DOLOČEN čas zaposlimo mizarja, 
zaželene izkušnje. Pisne prošnje po 
e-pošti: info@pohištvoiskra.si ali po 
pošti na: Pohištvo Iskra, d.o.o., Barle-
tova cesta 3, 1215 Medvode  
 17000235

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

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
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Anketa

Marko Petrič:

»Na računu za kurjavo se 
kar pozna, da so te dni niz-
ke temperature. Privarčevati 
poskušam predvsem tako, 
da ogrevam takrat, ko sem 
doma, sicer pa temperaturo 
v stanovanju znižam.«

Miro Hafnar:

»Mrzla zima se malo poz-
na tudi na kurjavi. Vseeno 
pa pretirano ne varčujem, 
saj nočem, da bi me zaradi 
tega zeblo. Čeprav imam rad 
zimo, pa že težko čakam po-
mlad in toplejše vreme.«

Miha Štefančič:

»Zaradi nizkih temperatur za 
kurjavo ne zapravim kaj dosti 
več. Imam namreč novo peč 
in dobro izolirano hišo, tako 
da teh težav nimam. Popa-
zim le toliko, da doma vzdr-
žujem sobno temperaturo.«

Miro Šavs:

»Nizke zimske temperature 
se kar poznajo, malo tudi 
zaradi slabo izolirane hiše v 
središču mesta. Poskusimo 
privarčevati tako, da ne kuri-
mo po nepotrebnem, sicer pa 
se že veselim pomladi.«

Aleš Senožetnik

Letošnja zima je že nekajkrat 
pokazala zobe, ko so se tem-
perature spustile krepko pod 
ledišče. To se pozna tudi na 
stroških ogrevanja, še zlasti 
pri starejših in slabše izolira-
nih gradnjah. O tem, koliko 
se nizke temperature pozna-
jo na njihovih računih, smo 
povprašali Kranjčane.

Mrzla zima –  
višji računi 

Irena Rahotina:

»Mrzla zima gotovo prispeva 
k nekoliko višjim stroškom za 
kurjavo. Doma temperaturo 
sicer reguliramo s termosta-
tom, tako da nimamo prevro-
če in račun ni po nepotreb-
nem višji.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Suzana P. Kovačič

Bistrica pri Tržiču – Nekaj 
izvodov časopisa Gorenjski 
glas z datumom 30. decem-
ber 2016 je imelo zanimivo 
potovanje, preden je prišlo 
do bralcev. Takole se spomi-
nja Vlado Goltez, ki je na za-
nimiv način izkusil delo po-
štarja: »Zjutraj tega dne sem 
zgodaj vstal, pogledat sem 
šel ven, ali je poštar že prine-
sel Gorenjski glas. Priden – 
tako kot vedno – ga je dosta-
vil, po nesreči pa mu je padel 
en paket časopisov na cesto. 
Polno obloženi poštar, kar je 
bilo pričakovati v prazničnih 
dneh, tega seveda ni mogel 
opaziti. Paket sem pobral, 
ga odnesel domov, in ko se 
je naredil dan, sem časopise 

raznesel po okoliških hišah, 
ker sem vse naslovnike dob-
ro poznal. Vmes je poštar že 
izvedel, kaj se je pripetilo, in 
se mi je okrog poldneva pri-
šel osebno zahvalit.« Vladu 
raznašanje ni bilo prav nič 
odveč, je pa več kot 15 naslov-
nikov sam razveselil in pre-
senetil z novoletnim dari-
lom, Gorenjskim glasom. V 
njegovi družini je Gorenjski 
glas pri hiši že petdeset let.

Vlado Goltez se je ob pri-
povedovanju, kako je biti po-
štar za en dan, spomnil na 
dogodek iz petdesetih let 
prejšnjega stoletja, ko je po-
štar njegovi stari mami po-
kojnino prinesel ob desetih 
zvečer na silvestrovo. Seveda 
poštar od praznično oblože-
ne mize ni odšel praznih rok. 

Poštar za en dan
Vlado Goltez z Bistrice pri Tržiču je nekaj 
sokrajanov razveselil z novoletnim darilom, 
časopisom Gorenjski glas. 

Vlado Goltez pri prebiranju torkove izdaje Gorenjskega 
glasa

Ob koncu tedna bo dokaj sončno, a po nižinah mrzlo zimsko 
vreme. Veter bo šibak, v gorah bo mraz počasi popuščal.

Vilma Stanovnik

Kranj – Jeseni so otroci iz 
starejše vrtčevske skupi-
ne predsedniku Borutu Pa-
horju poslali pismo, v njem 
pa so napisali, da bi ga radi 
spoznali, mu pokazali slo-
vensko zastavo, ki so jo na-
redili, zapeli himno in ga 
tudi kaj vprašali. Napisali so 
mu, da sodelujejo v projektu 
Spoznajmo Slovenijo in da 
se želijo pogovoriti, kako bi 
Slovenijo naredili še lepšo.

»Ko so nas iz urada pred-
sednika poklicali, da se je od-
ločil, da nas obišče, smo bili 
zelo presenečeni. Otroci so 
bili navdušeni, imeli so veli-
ko zamisli, kaj bi počeli sku-
paj in kaj vse bi ga vprašali. 
Obiska so se veselili celo naj-
mlajši in danes so že od jut-
ra težko čakali nanj,« je po-
vedala organizacijska vodja 
vrtca Čebelica Špela Pirih. 
V enoti Čebelica je namreč 
kar 148 otrok, zanje pa skrbi 
17 vzgojiteljic in vzgojiteljev.

Predsednika Boruta Pa-
horja sta že ob vhodu pri-
čakala Žana in Andrej ter 
ga povabila v igralnico, kjer 
so otroci najprej zapeli hi-
mno, nato pa so mu zastavi-
li tudi štiri naloge. Vse je od-
lično opravil, saj se je izkazal 

tako v poznavanju pesmi kot 
športa. Uganil je celo razliko 
med skokom Petra in Dom-
na Prevca ter si zaslužil ve-
liko srce, ki so mu ga otro-
ci odtisnili s svojimi dlanmi. 

»Otroci zelo strogo oce-
njujejo, a mislim, da so bili 
zadovoljni z mano. Povedal 

sem jim, da sem srečen, ker 
so tako ponosni na svojo do-
movino. Otroci pa niso le 
ponosni na svojo domovi-
no, temveč od nje tudi ve-
liko pričakujejo. V pismu, 
zaradi katerega sem prišel, 
so zapisali, da si želijo, da 
bi bila Slovenija lepa, da se 

ne bi prepirali, da ne bi vo-
zili čez rdeče luči, da bi ime-
li vsak dan sončen,« je pove-
dal predsednik Borut Pahor 
in dodal, da se bo zelo trudil 
zlasti za to, da bi se čim manj 
prepirali. 

Predsednik je bil navdu-
šen tudi nad pogumom ot-
rok, ki so mu zastavljali raz-
lična vprašanja. »Ko smo 
pred desetimi, petnajstimi 
leti obiskovali otroke, so bili 
zelo zadržani, sedaj pa so 
samozavestni, imajo svoja 
stališča in komaj čakajo, da 
jih povedo. Tako dobivamo 
ambiciozno generacijo, ki 
pa hkrati razume vrednote, 
kot so solidarnost, enakost 
in podobno. Zato imam, ko 
pridem med mlade, lepe ob-
čutke,« je tudi povedal pred-
sednik Pahor, ki je otroke iz 
Čebelice povabil, da ga obiš-
čejo v predsedniški palači v 
Ljubljani, kjer si bodo lah-
ko ogledali prostore in se 
posladkali s sladoledom. 

»Zelo smo ponosni, da 
nas je predsednik obiskal, 
veseli pa me zlasti, da je znal 
prisluhniti otrokom. To po-
meni, da otroke ceni in se za-
veda, da so to prihodnji kre-
ativci naše družbe,« je pove-
dala v. d. ravnatelja Kranj-
skih vrtcev Irena Fabian.

Igrali so se s predsednikom
Slovenski predsednik Borut Pahor je na povabilo otrok in vzgojiteljic obiskal kranjski vrtec Čebelica, kjer 
je dobil kar nekaj zanimivih vprašanj in nalog, z otroki pa je tudi plesal in se igral.

Predsednik Borut Pahor je obiskal otroke v vrtcu Čebelica in 
z njimi tudi zaplesal. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Uradni veterinarji uprave za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin so med 5. in 11. januarjem prejeli 41 prijav 
o živalih, ki so bile tudi pri nizkih temperaturah na prostem. 
Na podlagi prijav so izvedli 26 pregledov, dodatno pa še 485 
pregledov na kmečkih dvoriščih. V treh primerih so ugotovili, 
da je treba urediti krmišče in v enem primeru poskrbeti še za 
tekočo vodo, v enem primeru pa je imetnik živali umaknil v 
hlev. Lastniku hišnih živali, ki ni poskrbel za živali, so izdali 
ureditveno odločbo in uvedli prekrškovni postopek, enak po-
stopek pa so uvedli tudi proti lastniku, ki so mu odvzeli psico 
z mladičem in jo namestili v zavetišče. 

Veterinarji nadzorovali skrb za živali v mrzlih dneh


