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GORENJSKA

Dobre delavce  
je treba ceniti
Kot ugotavljajo na Zvezi svobo-
dnih sindikatov Slovenije, višja 
minimalna plača, ki bo prvič izpla-
čana ta mesec, ne prinaša le večje-
ga zaslužka, ampak se ob njej po-
rajajo vprašanja glede uravnilovke 
in plačila ostalih nadomestil.
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ŠPORT

Zlata lisica  
na Gorenjskem
Mariborski organizatorji so bili za-
radi slabih vremenskih obetov Zla-
to lisico primorani preseliti v 
Kranjsko Goro, tako da se bodo 
najboljše slalomistke in veleslalo-
mistke za točke svetovnega pokala 
pomerile na Gorenjskem.
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EKONOMIJA

Prevzela butični hotel
Hotel Linhart, ki ga je pred tremi 
leti v popolnoma obnovljeni stavbi 
iz sedemnajstega stoletja uredila 
družina Kolarič, sta pred kratkim 
prevzela uveljavljena gostinca, 
prav tako domačina, Marcela Klo-
futar in Uroš Štefelin, sicer lastni-
ka restavracije Vila Podvin.

13

GG+

Hiška kot iz  
pravljice na Pustotah
Kovkarjeva kajža v Zgornji Luši 
predstavlja lep primer ohranjene-
ga starosvetnega stavbarstva na 
Loškem. V njej gostijo številne do-
godke, v januarju je v njej svoja 
dela razstavljal slikar in kipar Mar-
tin Goričanec.

19

VREME

Danes se bo zjasnilo. Za-
pihal bo severni veter. Ju-
tri in v nedeljo bo sončno, 
v nedeljo popoldne se bo 
oblačnost povečala.

–3 /10 °C
jutri: sončno bo

Gorenjski glas vsem bralkam in bralcem  
želi veselo valentinovo!

Naročite se na Gorenjski glas in prihranite! Za naročilo pokličite: 
04/201 42 41 ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
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SOBOTA, 15. 2. 2020, ob 10. uri

Planet Kranj

VELIKA OTVORITEV

Aleš Senožetnik

Hrastje – Po dozdajšnjih 
ocenah je močan veter prej-
šnjo sredo na območju ce-
lotne Slovenije poškodoval 
okoli 140 tisoč kubičnih me-
trov gozdnih dreves, od tega 
na Gorenjskem približno 80 
tisoč. Največ škode je bilo na 
območju ravninskih gozdov 
med Kranjem in območjem 
Brnika, kjer je poškodova-
nih 50 tisoč kubičnih me-
trov dreves. 

»Vse se je zgodilo v pri-
bližno pol ure, ko je zapihal 
t. i. karavanški fen. Smre-
ke so padale ena za drugo 

s koreninami vred. Veter 
nam je podrl približno pet-
sto kubičnih metrov dreves, 
kar predstavlja našo 20-le-
tno sečnjo,« je povedal la-
stnik osem hektarjev velike-
ga gozda Janez Šušteršič iz 
občine Šenčur, ki pri obno-
vi računa tudi na pomoč dr-
žave.

Prizadeto območje si je v 
torek ogledala tudi ministri-
ca za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Aleksandra Pi-
vec. Lastnikom sporoča, da 
je pomoč na voljo. »Pomoč 
ponujamo v okviru evrop-
skih sredstev. Vsak lahko 
dobi sadike za pogozdovanje 

in zaprosi za pomoč pri ob-
novi. Glede na to, da je bilo 
v zadnjem času kar nekaj 
ujm, preučujemo tudi mo-
žnosti, da v okviru državnih 
pomoči pod pogoji de mini-
mis poskušamo zagotovi-
ti sredstva, ki bi nadomesti-
la izpad dohodka, a o tem bo 
več znanega, ko bomo dobili 
natančno oceno škode. Vse-
kakor pa so sredstva za ob-
novo gozdov na voljo, zato 
pozivamo lastnike, da jih iz-
koristijo,« je ob ogledu ško-
de povedala ministrica, ki je 
pot nadaljevala na celjsko.

Denar za sanacijo gozdov je na voljo
Po vetrolomu v prejšnjem tednu si je v torek škodo v gozdovih na območju 
med Kranjem in Brnikom ogledala tudi ministrica, ki opravlja tekoče posle, 
Aleksandra Pivec. Lastnikom sporoča, da so sredstva za obnovo na voljo.

Pivčeva si je nastalo škodo v gozdovih ogledala z direktorjem zavoda za gozdove 
Damjanom Oražmom. 43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JURIJ JEREB, Zgornja Besnica.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

V Cerklje prihaja predstava enega največjih, najbolj izvajanih in 
najbolj priljubljenih hrvaških komediografov Fadila Hadžića. 
Hudomušno strastno komedijo Dve na enega, ki v izvirniku 
nosi naslov Dvije žene i jedan muškarac (dve ženski in en 
moški), je prevedel in režiral Roman Končar, v njej pa igrajo 
Alenka Tetičkovič, Urška Hlebec in Luka Markus Štajer. V prep-
rosti zgodbi je govora o njej, ki sprva misli, da je edina. Kmalu 
spozna, da obstaja tudi druga, nakar ugotovita, da obstaja še 
tretja. Njihov skupni imenovalec je postaven, 'prefrigan' in 
prijazen večni študent, ki mu je vse kristalno jasno in je kot 
mačkon, ki vedno pristane na lastnih nogah … Predstava za 
abonma Nasmejmo se! in izven bo na sporedu 27. februarja 
ob 20. uri. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih in v 
spletni prodajalni Mojekarte.si. Več informacij: www.smejmo.
se in 051 606 220. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
omenjeno predstavo v Cerkljah, če boste pravilno odgovorili 
na nagradno vprašanje: Kdo v komediji Dve na enega igra 
'prefriganega' večnega študenta? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do petka, 21. februarja 2020, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali na kotiček@g-glas.si.

Strastna komedija v Borštnikovem hramu

V nagradni igri, ki je bila objavljena 4. februarja 2020, prejmeta 
majico oddaje Dobro jutro, ki jo podarja RTV Slovenija, Marija 
Burja z Bleda in Janez Kuralt iz Škofje Loke. Nagrajencema 
čestitamo!

Nagrajenca

Kranjska Gora bo ta konec tedna gostila smetano ženskega 
alpskega smučanja, saj bosta v soboto, 15. februarja, in v ne-
deljo, 16. februarja, na sporedu tekmi v veleslalomu in slalo-
mu za svetovni pokal. Tekmi lahko spremljate na vseh treh 
platformah RTV Slovenija, torej na televiziji, radiu in spletni 
strani www.rtvslo.si. RTV Slovenija podarja enemu naročniku 
Gorenjskega glasa namizno lučko. V žrebu boste sodelovali, 
če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Katera po vrsti bo 
letošnja Zlata lisica? 

Odgovore s svojimi podatki pošljite do petka, 21. februarja, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali 
na koticek@g-glas.si.

Ženska smučarska karavana v Kranjski Gori
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Mateja Rant

Kranj – Na informativnih 
dnevih šole in fakultete pri-
hodnje dijake in študente 
seznanijo z vpisnimi pogo-
ji, možnostmi nadaljevanja 
izobraževanja in zaposlova-
nja ter z drugimi koristnimi 
informacijami, ki so učen-
cem in dijakom lahko v po-
moč pri izbiri šolanja. Veči-
na srednjih šol bo informa-
tivne dneve pripravila danes 
ob 9. in 15. uri ter jutri ob 9. 
uri, fakultete pa bodo vrata 

prihodnjim študentom od-
prle večinoma danes ob 10. 
in 15. uri ter jutri ob 10. uri. 
Posamezne šole in fakultete 
bodo informacije o posame-
znih programih posredova-
le tudi ob drugih urah ali na 
drugi lokaciji, kot je šola.

Po podatkih ministrstva 
za izobraževanje, znanost 
in šport osnovno šolo le-
tos zaključuje 18.053 učen-
cev, kar je 369 več kot lani, 
kandidirali pa bodo lahko 
na skupno 23.782 vpisnih 
mest na srednjih šolah. V 

gorenjski regiji v letošnjem 
šolskem letu osnovnošolsko 
izobraževanje končuje 1941 
učencev. V gorenjskih sre-
dnjih šolah jim bo na voljo 
2458 vpisnih mest. Za štu-
dente višjih šol je v nasled-
njem študijskem letu na vo-
ljo 11.664 mest, za študente 
univerzitetnega izobraževa-
nja pa 18.636 mest.

Z nasveti in informacijami 
bodo prihodnjim študentom 
na informativnih dnevih po 
vsej Sloveniji na pomoč pri-
skočili tudi v Študentski 

organizaciji Slovenije (ŠOS). 
»Po vseh večjih mestih v Slo-
veniji bodo v središču mesta 
in na fakultetah dijakom ves 
čas na voljo 'študenti infor-
matorji', ki bodo z veseljem 
odgovorili na njihova vpra-
šanja in jih usmerjali do iz-
brane fakultete,« so pojasni-
li v ŠOS. V ŠOU v Ljubljani 
so za dijake že tradicional-
no pripravili tudi informativ-
no brošuro, ki je že dostopna 
na njihovih spletnih straneh 
in s katero bodo lahko hitreje 
našli lokacije fakultet in ujeli 
pravi avtobus do njih. Mnogi 
mladi bodo za prevoz do izo-
braževalnih središč izbrali 
tudi vlak, zato so pri Sloven-
skih železnicah danes in jut-
ri okrepili garniture rednih 
vlakov. Vozovnice je mogo-
če kupiti tudi prek spleta ali 
aplikacije Grem z vlakom. 

Šole se predstavljajo 
Srednje in višje šole ter fakultete danes in jutri pripravljajo informativne 
dneve, na katerih bodo prihodnjim dijakom in študentom ponudile 
podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Osebni zdravniki, 
ki so pooblaščeni za izda-
jo bolniških listov, so samo 
v letu 2018 izdali 1.572.468 
takšnih papirnatih obrazcev 
v Sloveniji. Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje Slove-
nije (ZZZS) je v sodelovanju 
z izvajalci zdravstvenih sto-
ritev s 1. januarjem letos uve-
del elektronski bolniški list 
(eBOL). Januarja so izvajal-
ci zavarovancu (delavcu) si-
cer še lahko izdajali tudi pa-
pirnati obrazec, od 1. febru-
arja dalje pa je eBOL, razen 
redkih izjem, postal obve-
zen. Tako morajo tudi delo-
dajalci za svoje zaposlene za 
začasne zadržanosti od dela 
obvezno prevzemati eBOL 
preko sistema SPOT (prej 
eVEM), ki ga upravlja mini-
strstvo za javno upravo.

Kot je na včerajšnji novi-
narski konferenci povedala 
direktorica kranjske območ-
ne enote ZZZS Nataša Čar-
man Korenjak, po do zdaj 
pridobljenih podatkih vsi iz-
vajalci na Gorenjskem izda-
jajo bolniške liste v elektron-
ski obliki, kar prinaša števil-
ne prednosti. Čarman Kore-
njakova ugotavlja: »Med dru-
gim pričakujemo, da se bo 
sčasoma zmanjšalo število 
obiskov zavarovancev v am-
bulantah, saj jim zgolj zara-
di pridobitve eBOL ne bo tre-
ba več obiskati zdravnika, če 
bo ta ocenil, da pregled ob za-
ključku bolniškega dopusta 

ni potreben. Prav tako ne bo 
več potreben obisk zdravni-
ka zaradi različnih admini-
strativnih napak pri izdaji pa-
pirnatega potrdila. Zmanjša-
nje števila obiskov v ambu-
lantah družinskih zdravni-
kov zgolj iz teh razlogov za 
pet odstotkov bi npr. pome-
nil prihranke na letni ravni 
v obsegu delovanja 8,5 am-
bulante družinske medici-
ne oziroma 78.600 obiskov 
manj.« Na ZZZS bodo ročne 
kontrole skladnosti zahtev-
kov in podatkov iz bolniške-
ga lista nadomestile avtomat-
ske kontrole, ki bodo prepre-
čevale napake. Ukinitev pa-
pirnatega obrazca pa delo-
dajalcem prinaša poenosta-
vitev postopkov pri vodenju 

evidence delovnega časa, ob-
računu plač in vlaganju re-
fundacijskih zahtevkov na 
ZZZS.

Zavarovanci do eBOL do-
stopajo lahko s kvalificira-
nim digitalnim potrdilom 
na spletnem portalu ZZZS 
za zavarovane osebe. »Tu 
lahko zavarovanec med dru-
gim preveri, ali je zdravnik 
že izdal eBOL, ali je na eBOL 
navedeno pravilno obdobje 
zadržanosti od dela in pra-
vilen razlog zadržanosti, ali 
je bil napačen bolniški list 
preklican. Zavarovanec lah-
ko prenese eBOL na svoj ra-
čunalnik, npr. za potrebe 
uveljavljanja pravic na dru-
gih področjih (nezgodno 
zavarovanje, inšpekcijski 

postopki ...). Za dostop do 
portala zavarovanec potre-
buje digitalno potrdilo za fi-
zične osebe enega od sloven-
skih izdajateljev (SIGEN-
CA, PostaRCa, AC NLB ali 
Halcom-CA). Če zavarovan-
ci ne razpolagajo z digital-
nim potrdilom, lahko eBOL 
prejmejo tudi na najbližji 
enoti ZZZS ali izpis dobijo 
pri svojem delodajalcu. 

Papirnati izpis bolniškega 
lista zavarovanci prejmejo 
samo še izjemoma – ko npr. 
zataji informacijski sistem 
in pa tisti, katerih deloda-
jalci nimajo pravne podlage 
za uporabo sistema SPOT, 
npr. zaposleni pri fizičnih 
osebah, zaposleni v tujih 
ustanovah, verski uslužben-
ci in zaposleni pri verskem 
uslužbencu, kmetje in pa so-
časne zaposlitve, samozapo-
slitve ter družbeniki v drugi 
državi članici EU. 

Dodatne informacije za 
eBOL dobite v klicnem cen-
tru ZZZS na številki 01 30 77 
555, na spletni strani ZZZS 
in spletni strani SIGEN-CA. 

»Ocenjujemo, da se bodo 
zaradi odprave administra-
tivnih ovir in poenostavitev 
na strani vseh deležnikov (iz-
vajalcev zdravstvenih stori-
tev, zavarovancev, delodajal-
cev, samostojnih zavezancev, 
zaposlenih na ZZZS in na 
FURS) zmanjšali izdatki za 
okoli 55 odstotkov, prihran-
ki pa so ocenjeni na 11,5 mi-
lijona evrov letno,« je skleni-
la Nataša Čarman Korenjak.

Elektronski bolniški list 
prinaša poenostavitve
Po podatkih kranjske območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije vsi izvajalci na 
Gorenjskem od prvega februarja izdajajo elektronske bolniške liste (eBOL). Ti prinašajo poenostavitve 
in tudi prihranke, ki so z uvedbo eBOL na nivoju Slovenije ocenjeni na 11,5 milijona evrov letno. 

Nataša Čarman Korenjak



3Gorenjski glas
petek, 14. februarja 2020 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 
9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., 
Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 
00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / 
Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. 
ure sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v 
nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih 
prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 
EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke 
časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne 
storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

Ni predaha, nova ujma v 
gorenjskih gozdovih

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Gorenjske gozdove je pri-
zadela nova naravna 
ujma. Po prvi oceni 

kranjske in blejske območne 
enote Zavoda za gozdove Slo-
venije je veter prejšnji teden v 
gorenjskih gozdovih izruval, 
polomil ali kako drugače poš-
kodoval okrog osemdeset tisoč 
kubičnih metrov gozdnih dre-
ves, od tega največ, okoli petde-
set tisoč »kubikov«, v gozdovih 
med Kranjem in Brnikom. 
Količina poškodovanega drev-
ja je v primerjavi z deset- in 
stotisoči »kubikov« dreves, 
ki so jih v zadnjih šestih letih 
»pogoltnili« žled, sneg, veter in 
pretirano namnoženi lubadar, 
zanemarljiva, a vendarle po-
meni nov udarec za oslabljene 
in ponekod že močno razred-
čene iglaste gozdove. Posledice 
ujm se ne odražajo več le v go-
spodarski škodi, temveč tudi v 
ekološki. Pokrajina spreminja 
svojo podobo, marsikje, kjer je 
bil še pred desetletjem lep gozd, 
je zdaj goličava.

Ko so lastniki gozdov ob 
koncu lanskega leta delali letni 
obračun in načrte za naprej, 
je eden od njih dejal, da si za 
leto 2020 ne želi ničesar dru-
gega kot normalno gozdarsko 
leto. Želja se mu ni izpolnila, 
niti poldrugi mesec ni minil, 
že je narava po gozdovih »se-
kala« po svoje in naložila ve-
liko dodatnega dela lastnikom 
gozdov, gozdarjem, izvajalcem 
gozdnih del ... Za lastnike se 
spet začenja nova bitka s ča-

som: če ne bodo pravočasno 
posekali in pospravili »podrti-
je«, je velika nevarnost, da se 
bo v poškodovanih in oslabelih 
gozdovih še bolj razmnožil lu-
badar, ki se sicer še od prejšnjih 
ujm ni umiril. Ni dovolj, da 
večina lastnikov gozdov pose-
ka in pospravi poškodovano 
drevje, pomembno je, da to 
storijo vsi, saj vsako »prezrto« 
drevo predstavlja nevarnost za 
nastanek novega žarišča luba-
darja.

Gozdarji v razmerah pogo-
stih ujm, ki jim običajno sledijo 
čezmerne razmnožitve luba-
darja, težko usmerjajo (dolgo-
ročni) razvoj gozdov. Izpolnje-
vanje desetletnih načrtov, ki 
jih pripravljajo za gozdnogo-
spodarska območja in za posa-
mezne enote, jim vse pogosteje 
prekriža narava, ki »seka« 
mimo vseh načrtov. Prav ob 
ujmah ali napadih lubadarja, 
ko je treba ukrepati hitro, pa se 
tudi najbolje kaže slabost naše-
ga gozdarstva, predvsem velika 
lastniška razdrobljenost zaseb-
ne gozdne posesti.

Morda so se nove ujme še 
najbolj razveselili izvajalci 
gozdnih del ter trgovci z lesom 
in predelovalci lesa, ki vedo, 
da višja ponudba lesa prinaša 
tudi nižje cene. A kakorkoli že 
– pomembno je, da se poseka in 
spravila poškodovanega drevja 
lotijo tisti, ki so za to primer-
no opremljeni in usposobljeni. 
Zdravje je namreč pomemb-
nejše od zaslužka.

Marjana Ahačič

Ljubljana, Radovljica – Rok 
za oddajo ponudb je 27. ma-
rec, vrednost projekta pa je 
ocenjena na 45 milijonov 
evrov, so sporočili z mini-
strstva za infrastrukturo. Iz-
vedba nadgradnje tega odse-
ka proge Ljubljana–Jeseni-
ce je načrtovana v času pred-
videne popolne zapore žele-
zniške proge zaradi tehnič-
ne nadgradnje železniške-
ga predora Karavanke med 
oktobrom letos in aprilom 
prihodnje leto. Rok izvedbe 
je sicer dvajset mesecev od 
uvedbe v delo, nadgradnja 
odseka pa naj bi bila zaklju-
čena v letu 2022, so sporoči-
li z ministrstva.

Bistveni ukrepi, načrto-
vani v sklopu rekonstruk-
cije proge med Podnartom 
in Lescami, so nadgradnja 
proge v skladu z evropskimi 
standardi, zamenjava zgor-
njega in sanacija spodnjega 
ustroja proge, ureditev od-
vodnjavanja, zamenjavo vo-
zne mreže in obnova peron-

ske infrastrukture na posta-
jališčih Otoče, Globoko in 
Radovljica, pa tudi sanaci-
ja predorov Globoko in Ra-
dovljica, sanacija podpornih 
in opornih zidov ter gradnja 
dodatne zaščite brežin. 

V načrtu je še zamenjava 
voznih vodov in nosilnih kon-
strukcij, izvedba protihru-
pnih ukrepov, sanacija dotra-
janih prepustov in premo-
stitvenih objektov ter spre-
memba nivojskih prehodov 

v zunaj-nivojska križanja. 
Konkretno to na omenjeni 
desetkilometrski trasi pome-
ni dva nova podvoza, enega v 
Podnartu in enega v Zalošah, 
pa tudi nov most čez progo pri 
železniški postaji v Radovljici. 

Občina Radovljica bo 
vzporedno z obnovo odseka 
poskrbela za svoj del na pro-
jekt vezane infrastrukture; 
finančno in izvedbeno naj-
bolj zahtevna bo širitev pod-
voza pod železnico na pove-
zovalni cesti za Lipniško do-
lino med Radovljico in Les-
cami, kjer je v občinski pri-
stojnosti ureditev pešpoti in 
kolesarske steze med obema 
krožiščema.  

Kot poudarja župan Ciril 
Globočnik, je oddelek za in-
frastrukturo radovljiške ob-
činske uprave na projektih, 
povezanih z obnovo gorenj-
ske železniške proge, v so-
delovanju z železnicami ak-
tivno delal zadnji dve leti. 
»Vse dostope, povezave in 
ostalo infrastrukturo, veza-
no na projekt, imamo prip-
ravljeno. Menim, da je to 

poglavitni razlog, da je bil za 
obnovo izbran prav odsek v 
radovljiški občini. Za pod-
poro projektu smo hvaležni 
tako bivšemu kolegu, nekda-
njemu županu Francu Kra-
marju kot pristojni ministri-
ci Alenki Bratušek, ki sta ra-
zumela, kako zelo je v tem 
trenutku pomembno, da se 
objavi razpis za izvajalca in 
da bomo lahko takoj, ko bo 
oblikovana nova vlada, pro-
jekt nadaljevali. Upamo to-
rej, da bomo v tem času dobi-
li izvajalca in da septembra 
začnemo z delom.«

Čeprav bo zapora karavan-
škega predora odlična pri-
ložnost za obsežnejšo sana-
cijo, naj bi preostale odseke 
enotirne proge med Ljublja-
no in Jesenicami zaradi pro-
računskih omejitev prenav-
ljali šele po letu 2022.

Razpis za obnovo železnice
Direkcija za infrastrukturo je v torek objavila javno naročilo za nadgradnjo gorenjske železniške proge 
na odseku med Podnartom in Lescami. Rok za oddajo ponudb je konec marca. 

V sklopu rekonstrukcije proge je načrtovana tudi gradnja novega mostu čez progo pri 
železniški postaji v Radovljici. / Foto: Gorazd Kavčič

Občina Radovljica bo vzporedno z obnovo odseka 
poskrbela za svoj del na projekt vezane infrastrukture; 
finančno in izvedbeno najbolj zahtevna bo širitev 
podvoza pod železnico na povezovalni cesti za 
Lipniško dolino med Radovljico in Lescami, kjer je v 
občinski pristojnosti ureditev pešpoti in kolesarske 
steze med obema krožiščema.

Direktor Zavoda za goz-
dove Slovenije Damjan Ora-
žem pa je dodal, da gre šele 
za prve ocene škode, za na-
tančnejše podatke pa bo tre-
ba počakati na končno poro-
čilo, ki bo pripravljeno v ted-
nu ali dveh. Kljub povzroče-
ni škodi pa smo jo v Sloveni-
ji odnesli dobro, saj smo bili 
na najjužnejšem kraku neu-
rja, ki je pustošil nad celotno 
zahodno Evropo.

Kot je dejal, se bo treba čim 
prej lotiti obnove, saj je zara-
di bližajoče se pomladi pre-
cejšnja nevarnost širjenja 
podlubnikov. Lastnikom pri-
zadetih gozdov sporoča, naj se 
obrnejo na pristojnega revir-
nega gozdarja, ki bo odločil, 

kakšna obnova bo potrebna. 
»Glede na to, da se pomlad 
bliža hitreje kot prejšnja leta, 
bomo izdali odločbe s primer-
nimi roki, a lastnikom ni tre-
ba čakati na prejem odločbe, 
saj lahko v skladu z zakonom 

o gozdovih škodo že prej javi-
jo revirnemu gozdarju in zač-
nejo spravilo,« je še dodal.

Ob sanaciji tako Oražem 
kot ministrica Pivčeva opo-
zarjata na nevarnost, ki pre-
ti gozdnim delavcem in je 

v takšnih primerih, ko so 
poškodovane velike površine 
gozdov, še toliko večja. »Tra-
gično je, da smo bili v zadnjih 
dneh že priča dveh smrtnih 
žrtev zaradi sanacije škode. 
Zato velja opozoriti na veli-
ko mero previdnosti, v pri-
meru, da za to nismo usposo-
bljeni in opremljeni, pa je tre-
ba poklicati strokovne služ-
be, ki to znajo, saj je v prime-
ru nesreče cena lahko preveli-
ka,« je dejala Pivčeva, tudi na 
zavodu za gozdove pa odsve-
tujejo delo in gibanje v goz-
du in priporočajo, da sanaci-
jo lastniki začnejo po umirit-
vi razmer. V takšnih primerih 
je najboljši način strojna seč-
nja, delo pa morajo opraviti 
primerno opremljeni in izur-
jeni delavci.

Denar za sanacijo gozdov je na voljo
31. stran

Zaradi bojazni pred podlubniki bo potrebna čimprejšnja 
sanacija, a na prvem mestu je varnost, opozarjajo pristojni.
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Ljubljanska c. 27, 4240  RADOVLJICA

Komunala Radovljica, d.o.o. objavlja prosto delovno mesto: 

SMETAR (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• II. stopnja strokovne izobrazbe,
• vozniško dovoljenje B kategorije,
• fizične sposobnosti,
• znanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazi-
li pošljejo do 24. 2. 2020 na naslov: Komunala Radovljica, 
d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava 
na razpis smetar (m/ž)«.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Na Zvezi svo-
bodnih sindikatov Slovenije, 
Območna organizacija Go-
renjske (ZSSS – OO Gorenj-
ske), so minulo sredo prip-
ravili posvet z gorenjskimi 
sindikalnimi predstavniki 
in funkcionarji, ki je bil na-
menjen predvsem dogaja-
nju v zvezi z minimalno pla-
čo. V Škofjo Loko jih je priš-
lo okoli štirideset, medse pa 
so povabili tudi predsednico 
Zveze svobodnih sindikatov 
Slovenije Lidijo Jerkič.

»Govorili smo o različnih 
problemih v podjetjih, pred-
vsem o tistih v zvezi z mini-
malno plačo, ki bo prvič iz-
plačana ta mesec. Gre tudi 
za novo definicijo minimal-
ne plače, saj se iz te prvič 
izvzemajo vsi dodatki, ki se 
prištevajo na znesek 940 
evrov. Lani jeseni je bilo na-
mreč zaznati, da se pri mar-
sikaterem od delodajalcev 
dogajajo spremembe na po-
dročju plačnih sistemov, saj 
so prilagajali osnovne plače 
in dodatke. Prav tako so se 
spreminjale sistematizaci-
je. To je bil za nas alarm, da 
opozorimo na previdnost,« 

je povedala Lidija Jerkič in 
dodala, da so zato pripravi-
li različne izobraževalne se-
minarje, naslednji teden, 
20. februarja, pa pripravlja-
jo tako imenovani dan odpr-
tih vrat, ko se bo v njihovih 
enotah (za Gorenjsko v Kra-
nju) lahko oglasil vsak, ki bo 
imel pomisleke ob izplačilu 
februarske plače.

Jerkičeva je opozorila, da 
so opazili, da se že sedaj v 

marsikaterem podjetju pla-
če obračunavajo napačno, 
zlati pa je problematično na-
domestilo za čas odsotnos-
ti, ki ga ne obračunavajo od 
prave osnove. 

»Še večja težava kot zakon 
o minimalni plači je uravni-
lovka. Razlike med plačami 
so postale majhne in v pod-
jetjih nastaja veliko nezado-
voljstvo zlasti med tistimi, ki 
jim zakon o minimalni pla-

či ne bo prinesel nič. Tako bo 
treba začeti pogajanja o pod-
jetniških kolektivnih pogod-
bah, da dosežemo dvige plač 
tudi tam, kjer jih ni prine-
sel zakon,« je tudi poudarila 
predsednica Jerkičeva in do-
dala, da bo naslednji dvig, ki 
ga je prinesel zakon o mini-
malni plači, drugo leto janu-
arja. Do takrat želijo, da se op-
ravi nova študija višine mini-
malnih stroškov, ki so bili leta 

2017 ocenjeni na 612 evrov, 
sedaj pa so zagotovo višji. Ti 
minimalni stroški so namreč 
osnova za dvig minimalne 
plače v naslednjem letu.

Jerkičeva je opozorila tudi 
na nezadovoljstvo zaposle-
nih glede odnosov v posa-
meznih podjetjih, pa tudi 
nezadovoljstvo z delovnim 
časom. »Kar precej opozo-
ril je bilo, da jih je v podje-
tjih premalo, zato zaposle-
ni dobivajo dodatne zadol-
žitve in obremenitve. Tako 
nimajo časa porabiti niti le-
tnega dopusta,« je še doda-
la Jerkičeva in opozorila tudi 
na prekarne oblike zaposli-
tev, pa tudi na pravično de-
litev dobička.

Prisotnost sindikata 
pomeni uspešnejša 
pogajanja

»Čeprav je bil zakon o mi-
nimalni plači dobro sprejet, 
pa se poleg problema uravni-
lovke pojavlja tudi problem, 
da je v mnogih podjetjih 
dobršen del zaposlenih se-
daj na minimalnih plačah,« 
je poudaril sekretar ZSSS – 
OO Gorenjska Matej Jemec 
in dodal, da je v nekaterih 
podjetjih delavcem (zgled 
je Jeko Jesenice) z organizi-
rano akcijo vendarle uspelo 
razrešiti nesoglasja. »Žal je 
nezadovoljstva veliko, akcij 

pa malo,« je še dodal Jemec 
in poudaril, da prisotnost 
sindikata v podjetjih pome-
ni uspešnejša pogajanja z 
delodajalci. Prav tako je po-
vedal, da starejši, izkušeni 
delavci, z veliko znanja, do-
bivajo celo nižje plače od no-
vih delavcev, saj delodajalci 
težko dobijo delavce za mi-
nimalno plačo. Zato so jim 
prisiljeni ponuditi višjo, sta-
rejši delavci pa so zato neza-
dovoljni. 

»Med delodajalci pogre-
šam zavest, da je dobrega de-
lavca vredno dobro plačati,« 
je tudi poudaril Matej Jemec 
in dodal, da se veliko zaposlu-
jejo migrantski delavci, ki so 
pogosto izkoriščani ali delajo 
na črno.

»Delodajalci so si, names-
to da bi si vzeli čas, da se 
pripravijo na novosti glede 
minimalne plače, vzeli čas 
in energijo, da temu naspro-
tujejo,« je poudarila sekre-
tarka odbora sindikata KŽI 
za Gorenjsko Mirela Žni-
darec in povedala, da so na 
Gorenjskem tudi svetle izje-
me, kjer upoštevajo zakone, 
vseeno pa je večina takšnih, 
kjer se jim skušajo izogniti. 
»Tega, da nas bodo reševa-
li delavci iz tujine, ne more-
mo upati. To dolgoročno ni-
kamor ne pelje, » je še doda-
la Mirela Žnidarec.

Dobre delavce je treba ceniti
Kot ugotavljajo na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, višja minimalna plača, ki bo prvič izplačana 
ta mesec, ne prinaša le večjega zaslužka najslabše plačanim, ampak se ob njej porajajo tako vprašanja 
uravnilovke kot tudi plačila ostalih nadomestil.

Lidija Jerkič, Matej Jemec in Mirela Žnidarec so ob posvetu v Škofji Loki predstavili dileme 
ob izplačilih prve minimalne plače. / Foto: Gorazd Kavčič

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije v četrtek, 
20. februarja, organizira dan odprtih vrat, ki bo v 
sindikalnih pisarnah po vsej v Sloveniji potekal med 
9. in 17. uro. Na Gorenjskem vabijo na Poštno ulico 
4 v Kranju, kjer je sedež ZZZS – OO Gorenjska. Po 
nasvete v zvezi z minimalno plačo lahko pride vsak, 
s seboj pa mora prinesti tako plačilno listo za letošnji 
januar kot vsaj eno za katerega od prejšnjih mesecev 
ter pogodbo o zaposlitvi.

Urša Peternel

Žirovnica – V žirovniški ob-
čini v zadnjih letih opažajo 
čedalje več kampiranja na 
črno, zlasti z avtodomi, ki v 
poletni sezoni napolnijo do-
lino Završnice, Piškovice, 
gozdičke pri golfskem igri-
šču, celo parkirišče pod Pre-
šernovo rojstno hišo v Vrbi. 
O tem, kje je mogoče brez-
plačno kampirati oziroma 
parkirati avtodome, se men-
da popotniki obveščajo kar 
prek spletnih forumov. 

Da je bilo črnega kampi-
ranja v lanski poletni sezo-
ni res ogromno, zlasti na 
območju med blejsko in ži-
rovniško občino, je potr-
dil tudi novi vodja Medob-
činskega inšpektorata in re-

darstva občin Jesenice, Gor-
je, Kranjska Gora in Žirov-
nica Gregor Jarkovič. Kot je 
dejal, so inšpektorji in re-
darji v juliju in avgustu po-
gosto delo začeli že ob šti-
rih ali petih zjutraj, pogos-
to tudi v sodelovanju z nad-
zorniki TNP in policijo. A to 
področje ureja zgolj zasta-
rel državni predpis, to je Za-
kon o javnem redu in miru, 
v katerem so globe določe-
ne še v tolarjih in znašajo 
20.000 tolarjev (okrog 80 
evrov). Glede na ceno no-
čitve v kampu so po Jarko-
vičevih besedah mnogi hit-
ro izračunali, da raje tve-
gajo plačilo globe in eno-
stavno kampirajo na črno. 

Poleg tega je zakon v dolo-
čenih delih nedorečen, zato 
je medobčinski inšpektorat 
vsem štirim občinam, kate-
rih območje pokriva, pred-
lagal, da to področje uredijo 
z bolj natančnimi občinski-
mi odloki. 

V kranjskogorski obči-
ni so tako odlok že sprejeli, 
zdaj spremembe pripravlja-
jo tudi v žirovniški občini.

Predlog sprememb in do-
polnitev odloka o javnem 
redu in miru v Občini Žirov-
nica je ta čas v javni obravna-
vi. Po predlogu naj bi v odlok 
dodali nov člen, iz katerega 
izhaja, da je »zaradi varstva 
zunanjega videza naselij in 
zelenih površin prepoveda-
no postaviti šotore, bivalni-
ke, avtodome ali avtomobil-

ske prikolice za bivanje ali 
kako drugače prenočevati 
ali bivati na javnih prome-
tnih površinah, javnih zele-
nih površinah in na drugih 
zemljiščih, ki niso za to do-
ločena«. 

Globa za kršitelje naj bi 
znašala 300 evrov za po-
sameznika oziroma 2500 
evrov za pravno osebo ozi-
roma samostojnega podje-
tnika.

Sprejem podobnih občin-
skih odlokov je inšpektorat 
predlagal tudi občinama Je-
senice in Gorje. Po Jarkovi-
čevih besedah namreč tudi v 
letošnji poletni sezoni priča-
kujejo, da bodo na tem po-
dročju imeli ogromno dela. 

Kampiranje na 
črno - tristo evrov
V žirovniški občini želijo zaustaviti kampiranje 
na črno, zato so pripravili spremembe odloka o 
javnem redu in miru. 

Kot je dejal žirovniški župan Leopold Pogačar, pa 
se v občini zavedajo, da je avtodomarski turizem 
vse bolj priljubljen. Zato načrtujejo, da bodo v 
prostorskem planu omogočili ureditev počivališča 
za avtodome, kjer bodo obiskovalci z avtodomi lahko 
legalno parkirali in imeli na voljo tudi vso potrebno 
infrastrukturo. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Poročali smo, da naj 
bi prejšnji teden direktor-
ja Komunale Kranj Matja-
ža Berčona razrešila izredna 
skupščina. Takrat so na Ko-
munali Kranj pojasnili, da 
so sklepi s sestanka ob kavi 

zanje nični oziroma nezako-
niti. Včeraj se je nato sestal 
svet ustanoviteljev Komuna-
le Kranj, kot je povedal pred-
sednik skupščine Komuna-
le Kranj Zoran Stevanović, 
pa je zbranim pojasnil, da je 
bila zanj izredna skupščina 
zakonita. 

»Dvom, ki se je pojavil, pa 
je bil, da izredna skupšči-
na ni bila sklicana pravilno. 
Ker pa pri svojem delu ne 
želim, da se pojavlja senca 
dvoma, sem zbrane na sve-
tu ustanoviteljev danes po-
vabil na novo izredno skup-
ščino, ki sem jo sklical za 

24. februarja,« je včeraj po-
jasnil predsednik skupščine 
Komunale Kranj Zoran Ste-
vanović. Za telefonsko po-
jasnilo smo skušali dobiti 
tudi župana Mestne občine 
Kranj Matjaža Rakovca, ki 
pa se nam do zaključka re-
dakcije ni oglasil.

Znova o direktorju Komunale Kranj
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Sorte so vam na voljo
v vseh dobro založenih
trgovinah s semeni.
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Pridelek velik kot Slavnik
!Ostale slovenske

sorte v prodaji:
KIS VIPAVA,

KIS SAVINJA,
KIS KOKRA,
KIS RAZOR,
KIS KRKA,
KIS SORA

Urša Peternel

Ljubljana – Dars bo izgra-
dnjo druge cevi predora Ka-
ravanke in obnovo obstoje-
če cevi financiral tudi s po-
močjo 90 milijonov evrov 
posojila Evropske investi-
cijske banke. Posojilno po-
godbo s predstavniki banke 
je predsednik uprave Darsa 
Tomaž Vidic podpisal vče-
raj v Ljubljani. Dars je po-
sojilo najel za 22 let, pri če-
mer prva tri leta velja mora-
torij na odplačevanje. Kot je 
dejal Vidic, bodo z omenje-
nim posojilom pokrili polo-
vico predvidene investicij-
ske vrednosti projekta, za 
preostanek bodo namenili 
lastna sredstva in najeli še 
druge kredite. 

Gradnja druge cevi naj bi 
se po Vidičevi napovedi za-
čela prihodnji mesec, za 

izvajalca je bilo izbrano tur-
ško podjetje Cengiz. Pogod-
bo v vrednosti 98,6 milijo-
na evrov brez DDV so pod-
pisali 30. januarja, Cengiz 
pa ima od podpisa 20 dni 
časa za predložitev bančne 

garancije. »Pričakujemo, da 
jo bo predložil že prej in ta-
koj potem ga bomo uvedli v 
delo. To pričakujemo še ta 
mesec, začetek gradnje pa 
marca,« je povedal predse-
dnik uprave Darsa.

Posojilo za gradnjo 
druge cevi predora
Dars je podpisal pogodbo za najem 90 milijonov evrov posojila pri Evropski 
investicijski banki za projekt gradnje druge cevi predora Karavanke.

Posojilno pogodbo sta podpisala podpredsednica Evropske 
investicijske banke Lyliana Pavlova in predsednik uprave 
Darsa Tomaž Vidic. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – V okviru projek-
ta Hitro s kolesom je občina 
decembra namestila pet po-
staj za avtomatizirano izpo-
sojo koles: v Radovljici na 
parkirišču nasproti knjižni-
ce in na Gradnikovi cesti, v 
Lescah pri železniški posta-
ji in pri vrtcu ter v Begunjah 
pri avtobusni postaji. Pred 
poletno sezono bo na posta-
jah na voljo skupaj 32 ko-
les, od teh bo 20 električnih. 
Kot so pojasnili na občinski 
upravi, bo enoten sistem iz-
posoje koles vzpostavljen še 
v štirih gorenjskih občinah: 
na Jesenicah, v Naklem, Tr-
žiču in Kranju. Za delova-
nje sistema bo vzpostavljen 
tudi licenčni program, ki 
bo omogočal za uporabnike 
čim bolj preprost in ugoden 
način izposoje koles v vseh 
gorenjskih občinah, vklju-
čenih v projekt. »Cilj je ob-
čanom omogočiti na zdrav 

način urediti opravke, odi-
ti na delo ali se rekreirati, 
jih spodbuditi k spremem-
bi potovalnih navad, obe-
nem pa obogatiti turistično 
ponudbo,« pojasnjujejo v 
Radovljici. Projekt se izvaja 

preko LAS Gorenjska ko-
šarica in je sofinanciran iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Občina Rado-
vljica je zanj zagotovila 152 
tisoč evrov, od katerih je 100 
tisoč nepovratnih sredstev.

Do poletja bodo na voljo 
kolesa za izposojo
Postaje za izposojo so že nameščene: dve v Radovljici, dve v Lescah in ena 
v Begunjah. Kolesa, večina bo električnih, bodo na voljo do začetka poletne 
sezone.

Postaje za avtomatizirano izposojo koles so že postavljene 
na parkirišču nasproti knjižnice in na Gradnikovi cesti v 
Radovljici, pri vrtcu in na železniški postaji v Lescah ter pri 
avtobusni postaji v Begunjah. Kolesa bodo pripravljena še 
pred poletjem. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Lesce – Mlečna čokolada 
Gorenjka, polnjena z Lino 
Lado, žitarice Lino Nutri 
Balance v različicah Chia in 
Oats ter Sport müsli Zlato 
polje so prejemniki naziva 
Izbran produkt leta 2020, so 
sporočili z družbe Žito. Gre 
za svetovno potrošniško-
-glasovalno nagrado za ino-
vacije, novosti in spremem-
be izdelkov, zasnovano pred 
več kot tridesetimi leti; da-
nes je v sistem vključenih 
45 držav. V izbor za naziv Iz-
bran produkt leta se lahko 
vključijo potrošniški izdel-
ki in storitve, ki dokazujejo 

inovativnost v dizajnu, funk-
ciji ali pakiranju ter novost, 
izboljšavo in pozitivne spre-
membe za kupce v zadnjih 
18 mesecih, pojasnjujejo 
v Žitu - Podravki. Izdelke 
najprej ocenijo strokovnja-
ki, nato pa zmagovalce prek 
neodvisne raziskave izbere-
jo potrošniki. »Naziv Izbran 
produkt leta 2020 potrjuje 
odličnost in inovativnost na-
ših izdelkov, hkrati pa je do-
datno vodilo potrošnikom, 
da so kakovostni in zaupa-
nja vredni že vrsto let,« je ob 
prejemu nagrade poudarila 
Sanela Dmitrović, direkto-
rica marketinga v Podravki 
Slovenija. 

Potrošniki nagradili čokolado

Nagrado za čokolado je 
prevzela vodja blagovnih 
znamk Gorenjka v 
marketingu Nina Žlajpah. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavod za zaposlova-
nje je ob koncu januarja ob-
javil dve novi javni povabili 
delodajalcem, prvo za uspo-
sabljanje brezposelnih na 
delovnem mestu in drugo 
za delovni preizkus brezpo-
selnih. Delodajalci lahko od-
dajo ponudbo po elektronski 
poti preko portala za deloda-
jalce vse do porabe denarja, 
vendar najdlje do 30. decem-
bra letos. Za oba ukrepa je 

na voljo skupno 6,8 milijo-
na evrov, kar omogoča vklju-
čitev v delovni preizkus in 
usposabljanje približno šti-
ri tisoč brezposelnih. V to se 
lahko vključijo vsi prijavljeni 
v evidenco brezposelnih ne 
glede na njihovo starost in 
trajanje brezposelnosti. 

Kot pojasnjujejo na zavo-
du za zaposlovanje, brezpo-
selni z usposabljanjem na 
delovnem mestu pridobi-
jo znanje, veščine in spret-
nosti za opravljanje dela, 

delodajalci pa tako lahko 
usposobijo kader, ki ga iš-
čejo in potrebujejo. Usposa-
bljanje poteka brez sklenitve 
delovnega razmerja in traja 
dva ali tri mesece. 

V okviru delovnega preiz-
kusa delodajalci lahko pre-
izkusijo brezposelnega v 
svojem delovnem okolju še 
pred sklenitvijo delovnega 
razmerja, program traja naj-
manj sto ur in največ en me-
sec in poteka pod strokov-
nim vodstvom mentorja. 

Usposabljanje in delovni preizkus 
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Gorenjski glas in Pekarstvo Orehek poklanjata prvim  
500 naročnikom Gorenjskega glasa krof in kavico. Vabljeni  
na pustni torek, 25. februarja, med 10. in 14. uro v sprejemno 
pisarno  Gorenjskega glasa,  Nazorjeva ulica 1, Kranj.

Pustni torek  
na Gorenjskem glasu
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Gorenjski glas in Pekarstvo Orehek poklanjata prvim 
500 naročnikom Gorenjskega glasa krof in kavico. Vabljeni  
na pustni torek, 5. marca, med 10. in 14. uro v sprejemno  
pisarno  Gorenjskega glasa,  Nazorjeva cesta 1, Kranj.

Kdor prej pride,  
prej melje!

Pustni torek  
na Gorenjskem glasu

 

Aleš Senožetnik

Cerklje – V sklopu priprave 
strategije trajnostnega ra-
zvoja občine za prihodnjih 
deset let so v minulih dneh 
v Cerkljah pripravili prve tri 
izmed skupno petih uvod-
nih delavnic. Kot je pove-
dala vodja priprave strate-
gije Darja Radič, je glavni 
namen tovrstnih dogodkov 
predvsem ta, da zaintere-
sirani občani sami povedo, 
kako si zamišljajo razvoj ob-
čine v prihodnjih letih. 

S prvim sklopom delav-
nic nameravajo identifici-
rati izzive, želje in potrebe, 
nato sledi analiza. V torek je 
bila tako na sporedu delavni-
ca na temo gospodarstva in 
obrti, v sredo so razpravljali 
o prihodnosti turizma, v če-
trtek, že po zaključku redak-
cije Gorenjskega glasa, pa 
na temo kmetijstva. Glavni 
namen delavnic je bil iden-
tificirati izzive, s katerimi se 
sooča občina, predlagali pa 
so tudi morebitne rešitve. 

Okoli dvajset udeležen-
cev delavnice na temo gospo-
darstva in obrti je kot ključ-
ne izzive v občini navedlo 
premajhno povezanost pod-
jetnikov med seboj, izposta-
vili pa so tudi pomanjkanje 

sodelovanja med največjimi 
podjetji in preostalimi obrtni-
ki in podjetniki. Večkrat so 
poudarili tudi potrebo po ure-
ditvi poslovne cone za manj-
ša podjetja in vzpostavitvi po-
gojev za kaljenje mladih pod-
jetnikov, predvsem v smislu 
vzpostavitve t. i. coworking 
centra oz. podjetniškega in-
kubatorja in mentorstva iz-
kušenejših.

Da je v Cerkljah turizem 
morda najpomembnejša 
tema, pa je nakazala udelež-
ba na sredini delavnici, ki se 
je je udeležilo blizu štirideset 
ponudnikov turističnih stori-
tev v občini in ostalih zainte-
resiranih. Podobno kot ude-
leženci dan prej so tudi tok-
rat kot izziv navedli potre-
bo po večjem povezovanju 
med ponudniki, pa tudi več-
ji vključenosti velikih akter-
jev v občini, kot so denimo 
RTC Krvavec, Fraport Slove-
nija in drugi. Glede na to, da 
ima občina zaradi Krvavca, 
bližine letališča in prestolni-
ce precej možnosti za nadalj-
nji razvoj, bi potenciale ve-
ljalo bolje izkoristiti. Zato si 
udeleženci med drugim želi-
jo tudi boljše promocije Cer-
kelj kot turistične destinacije 
na tujih trgih, pa vzpostavitve 
prepoznavnega turističnega 

produkta in več petzvezdič-
nih turističnih izkušenj. Več 
udeležencev je poudarilo 
tudi potrebo po gradnji več-
jega bazenskega kompleksa, 
s katerim bi goste dlje časa 
zadržali v občini, a mnenja 
glede tega so bila deljena. Po-
leg pomislekov, kdo bi drago 
investicijo financiral, nekate-
ri menijo, da današnji gostje 
iščejo predvsem butična vel-
neška doživetja.

 Sledi delavnica na temo 
kakovosti bivanja v ponede-
ljek, 2. marca, dan kasneje 
pa bodo pripravili delavni-
co na temo društvenih de-
javnosti. Obe delavnici bos-
ta ob 17. uri v sejni sobi ob-
činske stavbe. 

Želijo si več povezovanja
Udeleženci prvih dveh delavnic, ki jih v sklopu priprave trajnostne strategije 
občine pripravljajo v Cerkljah, so v ospredje postavili potrebo po več 
povezovanja med turističnimi ponudniki, gospodarstveniki in podjetniki.

Delavnice vodi Darja Radić. 

Marjana Ahačič,  
Mateja Rant

Radovljica, Škofja Loka 
- Tudi nekatere gorenj-
ske občine se na pobudo 
skupnosti občin Sloveni-
je vsako pomlad pridru-
žijo projektu Dan odprtih 

vrat v občinah. V Radovlji-
ci tako v okviru akcije vsa-
ko leto predstavijo katero 
od večjih občinskih inve-
sticij; letos so se zato odlo-
čili, da skupaj z Zdravstve-
nim domom v telovadnici 
novega prizidka predstavi-
jo dejavnost kineziologov 

in Zdravstveno vzgojnega 
centra.

Prizidek k radovljiškemu 
zdravstvenemu domu je bil 
dokončan in odprt jeseni, v 
njem pa so na več kot 850 
kvadratnih metrih novih 
površin pridobili tri ambu-
lante družinske medicine, 

ambulanto pediatrije, telo-
vadnico za nevrofizioterapi-
jo, večnamenski prostor ter 
prostore za referenčne am-
bulante in psihologe. Stro-
ške za 1.9 milijona evrov 
vredno naložbo sta si, v polo-
vičnih deležih, razdelili Ob-
čina Radovljica in Osnovno 
zdravstvo Gorenjske. Obči-
na ob tem sofinancira tudi 
preventive programe zdra-
vstvenega varstva in za pro-
grame dela kineziologov v 
lanskem in letošnjem letu 
namenja po 23 tisoč evrov.

Prav preventivne progra-
me in kineziološko obravna-
vo so občanom na dnevu od-
prtih vrat zdravstveni delavci 
posebej podrobno predsta-
vili. Na delavnicah v manjši 
telovadnici so izvajali prilo-
žnostna testiranja in obisko-
valcem pojasnili, kako pote-
kajo obravnave pri dveh ki-
neziologih, ki sta, kot je poja-
snila direktorica zdravstve-
nega doma Maja Petrovič 
Šteblaj, bolnikom na voljo v 

radovljiškem zdravstvenem 
domu, in h katerima jih lah-
ko napotijo tako zdravniki v 
ambulantah medicine dela 
kot družinski zdravniki. »S 
tovrstnimi testi pri starejših 
v največji meri ocenjujemo 
možnosti za padec, pri odra-
sli populaciji pa oceno za ra-
zvoj bolečine v križu. Po te-
stiranju še na kratko svetuje-
mo, kako si človek lahko pri 
tem pomaga sam,« je pove-
dala kineziologinja Nina Mi-
sotič.

V okviru dneva odprtih 
vrat Občine Škofja Loka so 
v občinskih prostorih gosti-
li 15 učencev Osnovne šole 
(OŠ) Škofja Loka-Mesto z 

učiteljico in 37 učencev OŠ 
Jela Janežiča, ogleda prosto-
rov občinske uprave pa se je 
udeležilo še nekaj krajanov 
in predstavnikov društev 
oziroma drugih organiza-
cij. V veliki sejni dvorani ob-
čine so jim nato predstavili 
dela in naloge občine ter us-
pešno izveden projekt Vrtca 
Kamnitnik, seznanili so jih 
tudi z aktualnimi in načrto-
vanimi investicijskimi pro-
jekti. »Željo po obisku na ob-
čini so izrazili tudi tudi dija-
ki Gimnazije Škofja Loka in 
PUMovci, a ker jim tokratni 
termin ni ustrezal, jih bomo 
sprejeli naknadno,« so po-
jasnili v kabinetu župana. 

Občine predstavile svoje delo
Občina Radovljica je v sredo v okviru pobude Dan odprtih vrat slovenskih občin predstavila 
kineziološke obravnave v novem prizidku zdravstvenega doma. 

V Radovljici so ob dnevu odprtih vrat predstavili 
preventivne programe in delo kineziologov v novem 
prizidku zdravstvenega doma. /Foto: Gorazd Kavčič

Ob dnevu odprtih vrat so Občino Škofja Loka obiskali tudi škofjeloški osnovnošolci. 
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Ulica bratov Rupar 2, 
4270 JeseniceSrednja šola Jesenice

        04 581 31 16

Srednja šola Jesenice izvaja izobraževanje za naslednje poklice:

tehnik zdravstvene nege
vzgojitelj predšolskih otrok

strojni tehnik
mehatronik operater

pomočnik v tehnoloških procesih

   V predmetnik zdravstvene nege smo vključili vsebine s področja  
kozmetike (nega kože in nohtov) in fizioterapije.

   V programu predšolska vzgoja smo še dodatno popestrili pouk 
(otroci iz okoliških vrtcev sodelujejo pri pouku, zelo pestri projektni dnevi).

   V strojniških programih del pouka izvajajo strokovnjaki iz lokalnih podjetij. 
Tako omogočamo hitrejši prenos znanja iz gospodarstva v šolo.

   Dijaki prakso lahko opravljajo tudi v tujini (Anglija, Španija, Irska, Nemčija).

   Vsem dijakom 1. letnika bomo omogočili brezplačno izposojo  
učbenikov iz učbeniškega sklada.

INFORMATIVNI DAN
bo danes, v petek, 14. 2. 2020, ob 9. in 15. uri  

in jutri, v soboto, 15. 2. 2020, ob 9.uri.

Dodatne informacije: 04 581 31 16, www.ssj-jesenice.si

Igor Kavčič

Ljubljana – V začetku tedna 
je po komaj desetih dneh 
prišlo do ponovne menja-
ve na direktorskem mestu 
Tehniškega muzeja Slove-
nije (TMS). Novo vodjo mu-
zeja Barbaro Juršič je ponov-
no zamenjala dosedanja di-
rektorica Natalija Polenec. 
Upravno sodišče Republike 
Slovenije je v upravnem spo-
ru Polenčeve zoper toženo 
stranko Ministrstvo za kul-
turo Republike Slovenije za-
radi imenovanja direktorja 
javnega zavoda sklenilo, da 
se zahtevi za izdajo začasne 
odredbe ugodi tako, da se za-
časno zadrži pravno učinko-
vanje odločbe Ministrstva za 
kulturo Republike Sloveni-
je do pravnomočne odločit-
ve v tem sporu. To pomeni, 
da Natalija Polenec nadalju-
je delo na mestu v. d. direk-
torice Tehniškega muzeja 
Slovenije do pravnomočne 
odločitve v tem upravnem 
sporu.

Ob izteku mandata Po-
lenčeve je namreč Ministr-
stvo za kulturo jeseni objavi-
lo razpis za novega direktor-
ja, a vse do konca januarja ni 
bilo jasno, kdo izmed prija-
vljenih kandidatov bo zase-
del to mesto. Natalija Pole-
nec, ki se je tudi sama prija-
vila na razpis z željo podalj-
šanja mandata, je ta čas opra-
vljala delo vršilke dolžnosti. 
Na podlagi dokumentacije 

štirih prispelih prijav in pre-
soje izpolnjevanja pogojev 
za to mesto sta tako svet kot 
strokovni svet zavoda za naj-
bolj primerno kandidatko 
podprla dosedanjo direkto-
rico. Na Ministrstvu za kul-
turo so se kljub temu odloči-
li drugače in na direktorsko 
mesto postavili Barbaro Jur-
šič, po stroki prevajalko. 

Polenčeva se je prepriča-
na, da Juršičeva formalnih 

pogojev za direktorsko mes-
to ne izpolnjuje, odločila na 
upravno sodišče podati vlo-
go za upravni spor. Na vpra-
šanje, kakšen razplet priča-
kuje, je Natalija Polenec po-
vedala: »Kakšen bo razplet 
v upravnem sporu, je težko 
napovedati. Seveda pa si že-
lim, da bi ta bil meni v prid, 
sicer tožbe sploh ne bi vloži-
la. Je pa napovedovanje raz-
pleta zelo nehvaležno.« Gle-
de na trenutno stanje v drža-
vi, ko vlada opravlja le tekoče 
posle, to zna še podaljšati od-
ločanje na upravnem sodišču 
na več mesecev, mogoče tudi 
let. Kot je še dodala Natalija 
Polenec – v času vodenja Za-
voda za turizem in kulturo v 
Kranju je bila pobudnica pri-
reditve Kranjski smenj – bo 
glede na aktualne razmere 
njeno delo osredotočeno na 
tekoče delo muzeja. »V prip-
ravi je zaključno poročilo, na 
podlagi sprejetega programa 
dela za letošnje leto pa se že 
pripravljajo nove razstave in 
druge aktivnosti muzeja.« 

Polenčeva znova vodi muzej
Na mesto v. d. direktorice Tehniškega muzeja Slovenije se po desetih dneh vrača Natalija Polenec.

Natalija Polenec / Foto: Igor Kavčič

Maša Likosar

Škofja Loka – Slovesnost, ki so 
jo popestrili s kulturnim pro-
gramom, sta pripravila Ob-
čina Škofja Loka in Združe-
nje borcev za vrednote NOB 
Škofja Loka. Osrednji govor-
nik slovesnosti Miha Kordiš, 
poslanec Državnega zbora, je 
usodni 9. februar leta 1944 
opisal z besedami Staneta 
Pečarja, ki jih je zapisal v Lo-
ških razgledih: »Najtemnej-
ši dnevi nacistične okupaci-
je za Škofjo Loko.« Življenje 
je tedaj izgubilo petdeset so-
delavcev narodnoosvobodil-
ne borbe, ki so se jih na slo-
vesnosti spomnili s polaga-
njem vencev. »Rodoljubov, 
katerih edini zločin je bil go-
reč plamen svobode. Okupa-
tor se ga je nakanil zamoriti 
enako kot drugod po takratni 
Jugoslaviji, z deportacijo, tal-
ci in terorjem,« je dejal Kor-
diš in v nadaljevanju požig 
partizanske tehnike Veštrski 
mlin ter štirih partizanov pri-
pisal strahu pred izgubo poz-
lačenih stolnic, moči in bo-
gastva.

Dotaknil se je tudi stanja 
sedanjosti po svetu in doma 
ter ga zaobjel z besedami, 
da je ljudstvo ponovno talec 
v lastni državi, država sama 

pa talec tujih centrov moči. 
»Proračune nam pišejo v 
Bruslju, gospodarsko poli-
tiko v Berlinu ter zunanjo v 
Washingtonu,« je poudaril 
Kordiš in nadaljeval z razme-
rami doma: »Manj kot tri ti-
soč ljudi si lasti za sedem mi-
lijard nepremičnin. Polovi-
co vsega premoženja si je 
prigrabila najbogatejša dese-
tina Slovencev. Medtem naj-
revnejša petina svojo imovi-
no meri v promilih. Starejši 
čakajo na mesta v domovih, 
kjer manjka 10 tisoč postelj, 
mladim manjka enako šte-
vilo neprofitnih stanovanj. 

Vsak mesec iz kliničnega 
centra odpustijo tristo ljudi, 
ki ne morejo nikamor dru-
gam kot naravnost na ulico. 
Vedno več je mladih brez-
domcev, ki si postiljajo na to-
vornih vagonih Slovenskih 
železnic. Podhranjeno zdra-
vstvo. 260 tisoč revnih. Pre-
karnost. Trupla beguncev v 
Kolpi. Pokojnine.«

Govor je sklenil s pozi-
vom, naj sledimo svetlemu 
zgledu NOB, ki je svet vrgla 
iz tečajev in si postavila no-
vega, po meri tistega, ki v 
družbi vse ustvarja – delov-
nega človeka.

Spet talec v lastni državi
V spomin petdesetim ustreljenim talcem za Kamnitnikom in štirim 
partizanom, ki so zgoreli v Veštrskem mlinu, je bila v nedeljo pri spomeniku 
slovesnost.

Pri spomeniku za Kamnitnikom je zbrane nagovoril Miha 
Kordiš. / Foto: Gorazd Kavčič 

Vilma Stanovnik

Kranj – Ugotovitve Inštitu-
ta za neioniziranja sevanja 
je kranjskim svetnikom na 
zadnji seji predstavil Blaž 
Valič. 

Da bi pridobili podatke o 
tem, kašne so izpostavlje-
nosti na območju mestne ob-
čine Kranj, so namreč lani no-
vembra izvedli analizo seval-
nih obremenitev na območju 
mestne občine Kranj. Seval-
ne obremenitve so bile dolo-
čene na podlagi množice toč-
kovnih meritev ter s pomočjo 
numeričnega izračuna seval-
nih obremenitev. Na podlagi 
tako določenih sevalnih obre-
menitev je bila izvedena anali-
za vrednosti ter primerjava iz-
merjenih vrednosti z zakono-
dajo ter ocenjena izpostavlje-
nost prebivalstva.

Kot so ugotovili, so izraču-
nane sevalne obremenitve 

na pretežnem delu mestne 
občine Kranj pod vrednostjo 
dveh odstotkov, največ pa 
dosežejo do deset odstotkov 
mejnih vrednosti. »Rezulta-
ti meritev kažejo, da so pov-
prečne vrednosti električne-
ga polja in sevalnih obreme-
nitev na območju Mestne 
občine Kranj nizke, najviš-
je vrednosti pa so, tudi zato, 
ker so bile meritve izvedene 
na vseh lokacijah, kjer se pri-
čakujejo višje sevalne obre-
menitve, sicer znatne, a nik-
jer ne presegajo predpisanih 
mejnih vrednosti,« je pojas-
nil Blaž Valič.

Glede na numerične izra-
čune so najbolj izpostavlje-
na območja, kjer so sevalne 
obremenitve najvišje, vrh 
Šmarjetne gore, območje 
gradu Brdo ter mestno sre-
dišče na območju Tomšiče-
ve, Reginčeve in Gregorčiče-
ve ulice.

Sevanje  
je minimalno
Strokovnjaki so v kranjski občini ugotavljali 
obremenjenost okolja z visokofrekvenčnimi 
elektromagnetnimi sevanji in ugotovili, da ni 
razlogov za skrb.
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OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU PROSTEGA DELOVNEGA 
MESTA DIREKTORJA ZAVODA DOMA UPOKOJENCEV  
DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE (m/ž)

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh zavoda Doma upokojencev dr. Franceta  
Bergelja Jesenice http://dom-jesenice.si/sl-si/Ostale-informacije/Razpisi in na spletni 
strani Zavoda RS za zaposlovanje, objavljen razpis za prosto delovno mesto direktorja  
zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (M/Ž). 

Pogoji, postopek in rok za prijavo so opisani v objavljenem javnem razpisu na navedenih 
spletnih straneh.

Kandidat/ka mora vložiti  prijavo na razpis v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici  
z označbo »Javni razpis za položaj direktorja« s pripisom »Ne odpiraj« na naslov Svet  
zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 
Jesenice, in sicer v roku 15 dni po objavi javnega razpisa na spletni strani javnega zavoda 
ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 27. februarja 2020.

 Svet javnega zavoda 
 Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
 Predsednica Slavka Brelih

Ulica Staneta Bokala 4 ,  Jesenice

Mateja Rant

Poljane – Zbora krajanov se 
je udeležilo skoraj štirideset 
krajanov iz Hotovlje in več 
kot trideset krajanov iz Pred-
mosta. Aleš Šubic, na pobu-
do katerega je župan Milan 
Čadež sklical zbor krajanov, 
je v uvodu najprej predsta-
vil problematiko pretirane-
ga osvetljevanja javne infra-
strukture in objektov, pos-
ledica katerega je degrada-
cija okolja zaradi svetlobne-
ga onesnaževanja. Predsta-
vil jim je tudi predvideno 
postavitev javne razsvetlja-
ve v okviru projekta izvedbe 
ukrepov za večjo poplavno 
varnost Poljanske Sore na 
območju Poljan, za katero so 
se tudi krajani strinjali, da je 
pretirana, zato so izglasova-
li postavitev manjšega števi-
la svetilk, kot je predvideno v 
projektu. 

»Varnost je najpogosteje 
zlorabljen argument za pre-
dimenzionirane in nepotreb-
ne projekte javne razsvetlja-
ve,« je poudaril Šubic, ki je 
opozoril, da se s pretiranim 
osvetljevanjem že soočajo 
tudi na slovenskem podeže-
lju. »Leta 2000 je bilo v Po-
ljanah deset svetilk, danes jih 
je približno 70, ob nadaljeva-
nju osvetljevanja v skladu z 
današnjimi pristopi na ob-
močju Poljan pa bomo pris-
tali pri približno od 300 do 
400 svetilkah, kar bi popol-
noma uničilo nočno okolje 
in obenem popolnoma izma-
ličilo podeželsko podobo ob-
močja.« Nenujne razsvetlja-
ve zato ne razume kot napre-
dek, ampak motnjo. Kot je 

poudaril, svetlobno onesna-
ževanje prinaša številne ne-
gativne učinke: »ugašanje« 
zvezdnega neba in onemo-
gočanje astronomskih opa-
zovanj, motnje dnevno-noč-
nega ritma pri ljudeh, posle-
dica česar so motnje spanja 
in tveganja za številne bolez-
ni, ter negativni vplivi na ži-
vali in rastline, pri čemer so 
posebej na udaru žuželke. 
Poleg degradacije okolja pre-
tirano osvetljevanje pome-
ni tudi večjo porabo energi-
je in javnih sredstev za to. 
»Razsvetljuje se preveč, po-
segi v okolje niso premišlje-
ni,« je opozoril Šubic in to 
podkrepil s številnimi foto-
grafijami preveč osvetljenih 
območij tudi na območju ob-
čine Gorenja vas - Poljane. 
Zato ga veseli, da je občina 
naklonjena urejanju te pro-
blematike. 

V okviru ukrepov za večjo 
poplavno varnost na obmo-
čju Poljan je namreč pred-
videnih tudi več novih cest, 
del projekta pa je tudi javna 
razsvetljava ob njih. »Pro-
jekt smo pripravljali štiri leta 
in v tem času že dvakrat ra-
cionalizirali javno razsvet-
ljavo,« je pojasnila direkto-
rica občinske uprave Eliza-
beta Rakovec in dodala, da je 
občina pripravljena prevze-
ti odgovornost, da se ob ob-
činskih cestah postavi manj 
svetilk. Zato je udeležence 
zbora pozvala, naj določi-
jo lokacije posameznih sve-
tilk, ki se jim zdijo potreb-
ne na tem območju. V na-
daljevanju so tako glasovali 
o povsem konkretnem števi-
lu svetilk, ki naj bi jih posta-
vili na območju Predmosta 
in Hotovlje. Na nekaterih lo-
kacijah po novem sploh ne 

bo javne razsvetljave, drug-
je pa so število svetilk krepko 
zmanjšali. Aleš Šubic verja-
me, da s tem lahko postanejo 
zgled tudi za druge občine.

Manj pozornosti kot jav-
na razsvetljava je bilo dele-
žno predvideno asfaltiranje 
poti za Soro za potrebe ko-
lesarske povezave po Poljan-
ski dolini. »Po mojem mne-
nju na območju naše krajev-
ne skupnosti za namene ko-
lesarske povezave ne potre-
bujemo praktično nobenih 
gradbenih posegov. Kolesar-
ska pot bi morala enostavno 
naravno slediti obstoječim 
potem, razen kjer to iz objek-
tivnih razlogov nikakor ni 
mogoče,« je razložil Šubic, 
pri čemer ga je podprla tudi 
velika večina krajanov. Sko-
raj osemdeset odstotkov jih 
je glasovalo za to, da poti os-
tanejo makadamske. 

Za manjše število svetilk
Na zboru krajanov v Poljanah so minuli torek odločali o postavitvi javne razsvetljave na območju 
Predmosta in Hotovlje ter asfaltiranju poti za Soro za namene kolesarske povezave po Poljanski dolini.

Osrednja tema zbora krajanov v Poljanah je bila postavitev javne razsvetljave na območju 
Predmosta in Hotovlje. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – Svetniki Občine 
Kamnik so potrdili predlog 
občinske uprave, ki namera-
va urediti problematiko par-
kiranja na Šutni. Čeprav je 
ta ulica v središču mesta za 
promet že vrsto let zaprta in 
je namenjena pešcem ter ko-
lesarjem, imajo tamkajšnji 
stanovalci in lastniki ter na-
jemniki poslovnih prostorov 
možnost dostopa do svojih 
objektov, kar pa s pridom iz-
koriščajo. Predvsem v popol-
danskem in večernem času 
ter ob koncih tedna in pra-
znikih svoja vozila na površi-
nah za pešce puščajo več ur, 
tudi čez noč.

»Občina bo s spremembo 
odloka omogočila uspešnejši 
nadzor občinskega redarstva 
na ulici Šutna. V praksi se je 
pogosto dogajalo, da lastni-
ki parkiranih vozil niso ozna-
čevali časa za dostavo oziro-
ma opravila, ki ga imajo z do-
volilnico do 30 minut. Ker v 

odloku ni bilo eksplicitno za-
pisano, da morajo označiti za-
četek časa prihoda, je priha-
jalo do kršitev. Občinsko re-
darstvo bo sedaj lahko izreklo 
opozorilo ali globo lastnikom 
vozil, če časa za dostavo oziro-
ma opravila ne bodo označili 
na vidnem mestu vozila,« po-
jasnjujejo na občini.

Svetniki so še opozorili, 
da sprememba odloka ne 
bo dovolj, če ne bodo okre-
pili tudi nadzora izvajanja, 
zato predlagajo okrepitev 
dela občinskih redarjev ter 
njihovo pogostejše delo tudi 
ob popoldanskih urah ter 
koncih tedna. Je pa svetni-
ca Ivanka Učakar, ki je tudi 
predsednica KS Kamnik 
Center, na drugi strani opo-
zorila, da so prebivalci Šutne 
zapostavljeni v primerjavi s 
prebivalci denimo Glavnega 
trga, saj niso upravičeni do 
letne parkirne karte, zato bi 
morali problematiko parki-
ranja v starem mestnem sre-
dišču reševati bolj celostno.

Strožji nadzor nad 
parkiranjem
Zaradi vse bolj pogostega dolgotrajnega 
parkiranja na Šutni, ki je za promet sicer zaprta, 
je Občina Kamnik spremenila odlok o ureditvi 
cestnega prometa in prometni ureditvi javnih 
površin na območju občine.

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški svetniki 
so na februarski seji potrdili 
predlog letošnjih občinskih 
nagrajencev, ki pa jih je manj 
kot minula leta. Srebrna pri-
znanja Občine Kamnik bodo 
prejeli Marta Grkman Re-
polusk za izjemno pedago-
ško delo na področju bralne 

kulture in pozitivno, ustvar-
jalno ter kakovostno soobli-
kovanje kamniške kultu-
re, Terezija Mali za izjemno 
poslanstvo in delo ter dopri-
nos k turistični in kulturni 
prepoznavnosti občine Ka-
mnik in Boris Selko za pri-
spevek na področju godbeni-
štva na Kamniškem in v Slo-
veniji, bronasto pa Marjan 

Semprimožnik za življenj-
sko delo in vrhunske uspe-
he na področju vodenja kra-
jevne skupnosti, lokalne turi-
stične organizacije, Gasilske 
zveze Kamnik in sodelovanje 
pri delu občinskega sveta.

Priznanja jim bo župan 
Matej Slapar podelil na 
proslavi ob občinskem pra-
zniku, ki bo konec marca. 

Štirje občinski nagrajenci

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Pot do 
bohinjske občinske upra-
ve je po novem enostav-
nejša tudi za gibalno ovi-
rane oseb. Do prostorov v 

občinski stavbi:  Krajevnega 
urada Upravne enote Rado-
vljica, Policijske postaje Bo-
hinjska Bistrica in do spreje-
mne pisarne Občine Bohinj 
lahko uporabljajo poseb-
no dvigalo. Kot so sporočili 

z Občine Bohinj, je za upo-
rabo treba pritisniti na zvo-
nec in za pomoč pri uporabi 
poprositi v sprejemni pisar-
ni. V pritličju občinske stav-
be so za gibalno ovirane pri-
rejene tudi sanitarije.

Do uradov tudi z dvigalom

Kranj – V okviru današnje Stražiške tržnice s ponudbo lokalno 
pridelanih ekoloških in konvencionalnih pridelkov in izdelkov 
se bodo ob 17. uri predstavile tudi članice Kulturno umetni-
škega društva (KUD) Bitnje. Skupaj s predstavniki muzeja 
z Jezerskega bodo predstavile pridelavo in predelavo volne. 
Pripravljajo pa tudi prvo tekmovanja v pletenju, pri čemer so k 
sodelovanju povabili ustvarjalke še iz drugih krajev. »Tekmo-
valke bodo pletle iz enake volne s pletilkami enake debeline po 
vnaprej določenih pravilih, ki pa ne bodo zahtevna, saj imamo 
v okviru društva tudi nekaj začetnic,« je pojasnila predsednica 
KUD Bitnje Mateja Arhar.

Tekmovanje v pletenju
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Tromeja - Dreiländereck
                ...vzdušje se izboljšuje
Smučišče Tromeja nudi poleg odličnih snežnih razmer tudi 
8 žičnic, 17 km vrhunsko urejenih smučarskih prog različnih 
težavnostnih stopenj in smučarsko šolo. Smučarsko opremo 
si je možno tudi izposoditi. Na spodnji postaji je posebej 
urejen otroški predel z vlečnico in trakom za začetnike. Na 
zgornji postaji se nahaja restavracija z veliko sončno teraso, 
ki je odprta do 22. ure. Vsak četrtek od 17. ure naprej pa je 
smučišče na voljo brezplačno turnim smučarjem. Gostom 
pa je na voljo tudi 10 km proga za tek na smučeh.

Z veljavno smučarsko karto (dnevno, 
večdnevno ali sezonsko) dobite v termah 
Kärnten Therme Warmbad Villach/Beljak 
od 17. ure naprej na vstopnico 20% popusta!

     (Vzdušje se izboljšuje.
KOROŠKA, ITALIJA, SLOVENIJA                      

+43/4255/25855
www.3laendereck.at
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Jasna Paladin

Mekinje – Kako izmenja-
ti izkušnje in kako predati 
svoje znanje, so spoznava-
li sodelujoči v projektu Od-
prta vrata kmetij, v katere-
ga so bile pod častnim po-
kroviteljstvom ministrice 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Aleksandre Pi-
vec vključene izbrane kme-
tije z območja LAS Srce Slo-
venije, LAS loškega pogor-
ja, LAS s CILjem in LAS Go-
renjska košarica.

Projekt je zaključen, re-
zultati pa spodbudni, so 
predstavili na nedavni 
okrogli mizi v Mekinjskem 
samostanu, na kateri so so-
delovali partnerji v projek-
tu Valentin Zabavnik, pred-
sednik Sadjarsko-vrtnarske-
ga društva Tunjice, Domen 
Virant s Kmetije Pr' Ropet 
iz Volčjega Potoka in Jože 
Korošec z Ekološke kmetije 
Matevžuc iz Tuhinjske doli-
ne ter etnolog dr. Janez Bo-
gataj in koordinatorica za 
kmečko družino in dopol-
nilne dejavnosti Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Ljublja-
na Barbara Lapuh. 

»Narave dandanes mar-
sikdo sploh ne pozna več. 
Globalizacija je odpihnila 
male kmetije in s tem lokal-
no hrano in zdaj se borimo 
za nekaj, kar je bilo nekoč 
povsem normalno. V našem 

društvu se trudimo veliko so-
delovati predvsem s šolami, 
a očitno je, da učiteljice pot-
rebnega znanja s tega pod-
ročja nimajo, saj šolski sis-
tem ni naravnan v to smer. 
Zato opažamo, da so otro-
ci tisti, ki doma starše učijo 
o pomenu lokalne hrane,« 
je povedal Valentin Zabav-
nik in pojasnil, da so v tunji-
škem društvu v sklopu pro-
jekta v sadovnjaku v Tunji-
cah razvili programe za 
vrtčevske in osnovnošolske 
otroke, ki jim predajajo zna-
nje o avtohtonih slovenskih 

sortah ter travniških sadov-
njakih, ki so pomemben del 
kulturne krajine, obenem pa 
zanimivi tudi za turiste. Po 
njegovem mnenju bi mo-
rali obdelati vsak kvadratni 
meter slovenske zemlje, saj 
smo na področju pridelave 
sadja še premalo samooskr-
bni. S projektom, v katerem 
se je naučil sodelovanja, je 
zadovoljen tudi Domen Vi-
rant. »Ta projekt je zame pri-
šel kot naročen,« je poudaril 
in dodal, da namerava tudi v 
prihodnje svoje znanje pos-
redovati zainteresiranim 

kmetom; od številnih se na 
terenu uči tudi sam.

Vsi trije so v ospredje pos-
tavili dobre izkušnje, s kate-
rimi so prek programov iz-
obraževanj na vzorčnih iz-
kustvenih kmetijah v seneni 
verigi spodbujali pridelavo, 
predelavo in porabo mleka 
senene prireje, v sadni verigi 
pa pridelavo in predelavo ja-
godičevja in drugega sadja.

A vse skupaj čaka še veliko 
dela. Kot je povedal dr. Janez 
Bogataj, smo znanja in ve-
ščine svojih dedov in babic 
izgubili in danes to znanje 

le počasi spet pridobiva ve-
ljavo. »Ključno je povezo-
vanje kmetov, izmenjava iz-
kušenj in skupen nastop na 
trgu. Pri nas pa je še vedno 
v veljavi 'trgovina z ograja-
mi',« pravi Bogataj. Pouda-
ril je, da se mora naša mi-
selnost spremeniti – ima-
mo pridelke in izdelke slo-
venskih kmetov vrhunske 
kakovosti, ki pa bi potrebo-
vali nekaj spodbude države. 
Ta sicer spodbuja kmetoval-
ce preko različnih razpisov 
za dopolnilne dejavnosti, 
je povedala Barbara Lapuh. 
Poudarila je pomen kratkih 
prehranskih verig, ki so bile 
pred letom 2000 neprimer-
no bolj razvite skozi različne 
zadruge, kasneje pa so sko-
zi javne razpise, na katerih 
morajo javni zavodi naročati 
80 odstotkov hrane po klju-
ču najcenejšega ponudnika, 
izgubile veljavo. Samooskr-
ba s hrano je v Sloveniji zelo 
nizka, pri zelenjavi denimo 
zgolj 35 odstotkov vse, ki jo 
pojemo, pridelamo sami.

Okrogla miza v Mekinj-
skem samostanu pa je bila le 
ena od štirih in prva v nizu 
okroglih miz, ki jih bodo v 
prihodnjih dneh sodelujoči 
LAS-i še pripravili; LAS Go-
renjska košarica vabi 3. mar-
ca v Lesce, LAS loškega po-
gorja 9. marca v Škofjo Loko 
in LAS s CILjem 12. marca v 
Cerkno.

Kmetje se morajo povezovati
Domača, lokalno pridelana hrana postaja znova vedno bolj pomembna, zato se kmetje zavedajo, da so izmenjave znanj in 
izkušenj ter sodelovanje bistvenega pomena, saj je pot do potrošnikov brez tega zelo težka.

Za večje povezovanje med seboj in s potrošniki se zavzemajo tudi trije kmetje oz. sadjarji  
s Kamniškega: Valentin Zabavnik, Domen Virant in Jože Korošec.

Maja Bertoncelj

Medvode – Pred kratkim 
je bil narejen pomem-
ben korak naprej k ureditvi 
Zbiljskega gaja, ki nakazu-
je, da se bodo po skoraj dveh 
desetletjih tamkajšnji prebi-
valci do svojih domov lahko 
končno pripeljali po ureje-
nih cestah.

»Vsako zimo je v prime-
ru snega problem pluže-
nja v naselju. Cestišče ima 
samo prvo plast asfalta in 
komunalni jaški štrlijo iz ni-
voja. Neurejen je vaški trg,« 
so nekateri problemi, na ka-
tere so prebivalci Zbiljske-
ga gaja opozarjali že dol-
go in se preko civilne inici-
ative tudi trudili za njihovo 

rešitev. Vendarle se je pre-
maknilo. Občini je s pogaja-
nji uspelo priti do lastništva 
vseh cest znotraj naselja in 
vaškega trga. »To je velik 

dosežek. Dve leti smo se po-
gajali z Družbo za upravlja-
nje terjatev bank (DUTB), 
da smo do teh zemljišč priš-
li. To pomeni, da bomo letos 

skušali dobiti sredstva za 
preplastitev celotne cestne 
infrastrukture znotraj ob-
močja Zbiljskega gaja in za 
pripravo projekta za uredi-
tev vaškega trga. Povabili 
bomo vse stanovalce, da se 
občinski upravi in Režijske-
mu obratu pridružijo na čis-
tilni akciji, kjer bomo skupaj 
za prvo silo uredili to obmo-
čje,« je povedal župan Med-
vod Nejc Smole. Za 13 tisoč 
kvadratnih metrov je Občina 
plačala 49.500 evrov. 

Obeta pa se tudi širitev na-
selja. Ostalo je namreč še 
kar nekaj zemljišč, ki so bila 
z zazidalnim načrtom pred-
videna za pozidavo. »Inve-
stitorji se pojavljajo. Najbrž 
bodo šli v spremembo loka-
cijskega načrta in zgradili 
hiše, kot je bilo načrtovano 
v prvotnem obsegu Zbiljske-
ga gaja. To pomeni še okrog 
dvajset hiš,« je še pojasnil 
župan.

Zbiljski gaj bo dobil lepšo podobo
Občina Medvode je postala lastnica vseh cest in vaškega trga znotraj naselja Zbiljski gaj.

Cestišče v Zbiljskem gaju ima samo prvo plast asfalta in 
komunalni jaški štrlijo iz nivoja.

Mengeš – Občina Mengeš je 
na odseku ceste na Dobeno 
zgradila javno razsvetljavo 
z novim prižigališčem. Za 
umestitev javne razsvetljave 
so se v Mengšu odločili, ker 
so se stanovalci in obiskoval-
ci pritoževali nad povečanim 
številom vlomov v avtomobile 
na tem področju. Tako so na 
odseku od kmečkega turizma 
Blaž do Dobenskega hrama v 
dolžini dvesto metrov posta-
vili sedem drogov za ulične 
svetilke, ki so že priključeni na 
omrežje. Hkrati so uredili tudi 
dostop do ekološkega otoka, 
na katerem se lahko odlagata 
papir in steklo, zaradi razpr-
šenosti naselja in težko do-
stopnih gospodinjstev pa sta 
nameščena tudi zabojnika za 
mešane komunalne odpadke 
in plastenke. V spodnjem delu 
ceste so uredili tudi bankine. 

Uredili javno 
razsvetljavo

Mengeš – V Mengšu so za-
radi varnosti mimoidočih in 
udeležencev v prometu ter 
gostov gostinskega lokala 
sanirali divja kostanja na križ-
išču Slovenske in Grobeljske 
ceste. Že lani so opravili me-
ritev in ogled obeh dreves, 
ob posvetu z Zavodom za 
varstvo kulturne in naravne 
dediščine Kranj pa je bilo iz-
dano arboristično mnenje z 
ukrepi, ki so jih že izvedli. Pri 
dvajsetmetrskih drevesih so 
skrajšali veje in krošnje očis-
tili suhih vej. Med ukrepe pa 
so vključili tudi prepoved par-
kiranja avtomobilov nepos-
redno pod krošnjo dreves, 
saj to vpliva na koreninski 
sistem in možnost poškodbe 
koreninskega vratu in debla.  

Sanirali kostanja

Občina je za 13 tisoč 
kvadratnih metrov 
plačala 49.500 evrov.
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Radovljica – Priljubljeni godalni ansambel, ki ga na radovljiški 
glasbeni šoli vodi profesorica Vanja Stare Vinkovič, drevi v 
Linhartovi dvorani pripravlja Valentinov koncert. Na programu 
bodo različne zvrsti glasbe, od klasičnih skladb do priredb pri-
ljubljenih slovenskih in svetovnih pop in rokovskih uspešnic. 
Organizatorji obljubljajo tudi zanimive glasbene goste. Vstop 
na koncert, ki se bo začel ob 18. uri, je prost.

Valentinov koncert godalnega ansambla

Godalni ansambel Glasbene šole Radovljica danes zvečer v 
Linhartovi dvorani pripravlja Valentinov koncert.

Igor Kavčič

Tržič – V četrtek pred kultur-
nim praznikom so v Galeriji 
Paviljon NOB odprli razsta-
vo umetniških del Vena Pi-
lona (1896–1970), ki jih 
hranijo v Pilonovi galeriji v 
Ajdovščini. Kot je poveda-
la Suzana Kokalj, ob direk-
torici ajdovske galerije Tini 
Ponebšek soavtorica razsta-
ve, so le-to pripravili v okvi-
ru muzejske izmenjave. Pi-
lon, ki ga pozna tudi širši 
krog ljubiteljev umetnosti, 
v Tržiču namreč doslej še 
ni bil predstavljen, spodbu-
da za tokratno gostovanje pa 
je tudi obeleževanje 50. oble-
tnice umetnikove smrti.

V Tržiču je tokrat na ogled 
18 del, od tega štiri olja na 
platnu, štiri grafike v teh-
niki suha igla, tri jedkani-
ce, ena risba in šest fotogra-
fij. Slikar, grafik, risar in fo-
tograf je predstavljen z deli, 
ki nekako določajo ustvar-
jalne postaje njegovega zelo 
pestrega življenja. Živel in 
deloval je v več evropskih 
mestih, Firencah, Pragi, kar 
štiri desetletja je živel v Pari-
zu, kjer se je poročil, po že-
nini smrti na jesen življenja 
pa se je vrnil v rodno Ajdov-
ščino. 

Predstavljena dela s iz 
tistih likovnih področij, 
na katerih je Pilon ustva-
ril presežek, tako kvalita-
tivni kot kvantitativni. »Za-
radi samega razstavišča in 

dimenzij platen smo ime-
li kar nekoliko težav z izbo-
rom. Na koncu smo se od-
ločili za ožji izbor štirih pla-
ten iz dvajsetih let. Seve-
da ni smela manjkati slika 
z naslovom kruh, ki je vse 
do konca ostala v družinski 
zapuščini, saj jo je naslikal 
za očetovo pekarno. Tu pa 
je tudi očetov portret, ki ve-
lja za eno njegovih najkvali-
tetnejših del,« slikarski del 
izbora pojasnjuje Tina Po-
nebšek. Na ogled sta še dve 
podobi ajdovske krajine.

Iz istega obdobja so iz-
jemne jedkanice, ki sodi-
jo v čas, ko se je Pilon likov-
no izobraževal v Firencah. 

Motivi poustvarjajo tamkaj-
šnje okolje, spominjajo pa 
tudi na Prago, gre za notra-
nje ambiente in motive, kot 
so lakota, vešče in podobni. 
Med drugim je na ogled tudi 
portret slikarjevega mla-
dostnega prijatelja Marija 
Kogoja. 

Pilonovo pariško obdobje 
zaznamujejo grafike v teh-
niki suha igla in ena risba. 
Gre za motive, ki so nastaja-
li v umetniških druženjih na 
Montparnassu, predvsem v 
kavarni Dôm, ki je bila bli-
zu njegovega pariškega do-
movanja. Na razstavi se sre-
čamo tudi z nekaterimi cita-
ti iz njegove avtobiografske 

knjige Na robu. »Zvečer 
smo se navadno shajali v 
Dômu, kjer smo se v ugo-
dnem vremenu usedli na 
teraso okrog buteljke vina, 
po stari ljubljanski navadi,« 
med drugim preberemo. 
Razstavo zaključuje šest fo-
tografij iz Pilonovega foto-
grafskega opusa, saj se je v 
Parizu največ preživljal prav 
s fotografijo. 

Ponebškova je na odprtju 
prve obiskovalce razstave 
povabila v matično Galerijo 
Vena Pilona, kot je v nagovo-
ru k razstavi namignil župan 
Borut Sajovic, pa bi velja-
lo pripraviti tudi enodnevni 
avtobusni izlet v Ajdovščino.

Med Ajdovščino in Parizom
V Galeriji Paviljon NOB je na ogled razstava slik, grafik in fotografij Vena Pilona, enega najbolj 
prepoznanih imen slovenske likovne umetnosti 20. stoletja, katerega 50. obletnico smrti beležimo letos.

Suzana Kokalj in Tina Ponebšek ob eni najbolj znanih Pilonovih slik, portretu očeta
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Samo Lesjak

Kranj – Eden najbolj pre-
poznavnih kranjskih foto-
grafov Boštjan Gunčar vsa-
ko leto na predvečer sloven-
skega kulturnega praznika 
pripravi razstavo svežih fo-
tografskih del – kot vedno je 
bilo tudi letošnje odprtje iz-
jemno obiskano. Boštjan je 
znan tudi kot uspešen gale-
rist, saj pred svojim ateljejem 
v nekdanjem poslopju Plani-
ke na leto pripravi več kot de-
set fotografskih in likovnih 
razstav. Pri svojem delu os-
taja zvest ostrim črno-belim 
fotografijam z osnovno mo-
tiviko akta in premišljenim 
kompozicijam.

Kot je ob razstavi zapisal 
likovni kritik Damir Glo-
bočnik, so motivi akta v fo-
tografiji po svojem namenu 

sorodni slikarskim in dru-
gim upodobitvam v likov-
ni umetnosti, ki jim lahko 
sledimo od renesanse da-
lje. Opredeljuje jih avtorjeva 
težnja s fotografskimi sred-
stvi opozoriti na lepoto, ču-
tnost in edinstvenost člo-
veškega telesa. Med doma-
če fotografe, ki so se načrtno 

posvetili aktu v fotografiji, 
spada tudi Boštjan Gunčar, 
ki ga predvsem zanima mla-
dostna lepota ženskega tele-
sa, ki je na fotografijah pravi-
loma idealizirano. Zato nje-
gove fotografije lahko uvrsti-
mo v zvrst t. i. lepega akta.

Tokratne razstavljene fo-
tografije prikazujejo pare 

med izvajanjem t. i. akrojo-
ge – gre za mešanico joge, 
tajske masaže in akroba-
cij. Akrojoga zahteva aktiv-
no sodelovanje obeh prota-
gonistov, saj le na ta način 
lahko postavita svoji tele-
si v zahtevne poze oziroma 
drže. Zahtevno vlogo pa je 
imel tudi fotograf, ki je pos-
krbel za ustrezno osvetlitev, 
ob tem pa ohranil občutek 
za kompozicijsko uravno-
teženost in ustrezen izrez, 
ki poudarita različne gibe 
in poze teles. Estetska igra 
svetlobe in senc poudari go-
vorico teles in nežno tekstu-
ro kože. Pri fotografiranju v 
ateljeju je svetloba razprše-
na in mehko obliva telesne 
oblike, v naravnem okolju 
pa svetloba na telesih zariše 
ostre sence. Specifične, sko-
rajda koreografske drže te-
les, ki spominjajo na skulp-
ture, so usklajene z narav-
nim oziroma urbanim am-
bientom.

Razstava, s katero Bo-
štjan Gunčar potrjuje status 
vrhunskega fotografa estet-
skega akta.

Igra svetlobe in senc
V Galeriji Steklarstva Jugovic v Spodnjih Bitnjah je na ogled razstava 
fotografa Boštjana Gunčarja z naslovom Akrojoga.

Estetske podobe: Tanja Jugovic in Boštjan Gunčar 

Igor Kavčič

Kranj – Četrto letošnjo pre-
miero z naslovom Večja od 
vseh – avtor besedila Rok 
Vilčnik - rokgre je bil z njim 
med nominiranci za Gru-
movo nagrado na 48. Tednu 
slovenske drame – v Prešer-
novem gledališču označuje-
jo za enoosebno gledališko 
igro. Glavno in edino juna-
kinjo Piko, nekoč Nogavič-
ko, namreč igra Vesna Sla-
par, lik pa je na oder posta-
vila pod režijskim vodstvom 
režiserja Alena Jelena ob 
dramaturškem vodstvu Ma-
rinke Poštrak.

»Pika Nogavička je poleg 
Ostržka zame osebno eno 
temeljnih besedil, ki so me 
oblikovali skozi otroštvo. 
Danes napišeš nekaj nove-
ga, pa bodo vsi rekli, da je ta 
lik podoben onemu iz tiste-
ga proznega ali gledališke-
ga dela. Zakaj ne bi torej 
vzeli, kar že je napisano, to 

nadgradili in dodali nekaj 
prihodnosti, nekaj, kar nas 
intrigira,« o nadaljevanju 
zgodbe o Piki Nogavički, ki 
jo bomo videli v predstavi, 
pojasnjuje avtor rokgre. 

»Odrasla Pika bi otroški 
sporočila, naj še bolj verjame 
vase, naj se ne pusti vkalupi-
ti in naj ne bo potrta, kar ni 
taka kot drugi. Otroška pa bi 
odrasli rekla, naj v sebi ohra-
ni nekaj tiste brezskrbnosti 
in neporednosti,« o tem, kaj 
bi otroška pika sporočila od-
rasli in obratno, sporoča Ve-
sna Slapar, za katero reži-
ser Alan Jelen pravi: »Ve-
sna je ena taka mala Pikica 
in lahko rečem, da je bilo na-
jino sodelovanje zelo prijet-
no in navdihujoče. Besedilo 
je dobro izpisano, rokgre res 
pozna globine ženske duše 
in Vesna ima priložnost za 
odlično predstavo. Na tem 
sva v teh dneh tudi delala.« 
Za glasbo je poskrbela Dar-
ja Hlavka Godina.

Prihaja Pika
Danes bo v Stolpu Škrlovec premiera igre Roka 
Vilčnika Večja od vseh. Režiser je Alen Jelen.

Pika, večja od vseh / Foto: Nada Žgank
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Organizatorji 
smučarskih tekmovanj pri 
nas imajo zadnje dneve pre-
cej skrbi s pripravo tekmo-
vanj, toplo vreme pa je teža-
ve povzročalo tudi članom 
Smučarskega kluba Alpe-
tour, ki so po hladnejši vče-
rajšnji noči vendarle prižga-
li zeleno luč tradicionalni 
tekmi mladih alpskih smu-
čark in smučarjev na Starem 
vrhu. Jutri bo tam na spore-
du veleslalom, v nedeljo pa 
še slalom. Oba dneva se bo 
tekmovanje začelo ob 9.30. 

Prireditev ob 45. Pokalu 
Loka se bo sicer po tradiciji 
začela s svečanim odprtjem, 
ki bo danes ob 18. uri na Trgu 
pod gradom. V svečanem 
mimohodu se bodo najprej 
predstavile vse reprezentan-
ce, po odprtju in pozdravih 
udeležencem pa se bo ob 19. 
uri na hribu pod Loškim gra-
dom začel ekshibicijski nočni 
paralelni slalom Pokal Loka. 

V Škofji Loki letos zno-
va pričakujejo okoli trideset 
reprezentanc, zmagovalna 
ekipa pa bo v trajno last pre-
jela kipec smučarja, ki ga je 
izdelal umetnik iz Dolenje 
Žetine Peter Jovanovič. Lani 
je pokal Loka ostal doma, saj 

ga je osvojila slovenska re-
prezentanca. Ta ima tudi le-
tos v svojih vrstah kar nekaj 
adutov, med njimi tudi tek-
movalce iz domačega kluba. 

Seveda pa bo konkurenca 
smučark in smučarjev iz tu-
jine močna, saj so na Pokalu 
Loka v preteklosti zmagova-
li številni kasnejši šampioni. 

Med njimi je tudi Alice Ro-
binson z Nove Zelandije, ki 
je bila leta 2017 zmagovalka 
veleslaloma na Pokalu Loka, 
v tej sezoni pa je na velesla-

lomski tekmi svetovnega 
pokala v Soeldnu že osvojila 
tudi svojo prvo zmago.

Razglasitev zmagovalcev v 
veleslalomu bo v soboto ob 

19. uri na Trgu pod gradom, 
v nedeljo pa bo razglasitev 
po zaključenem slalomu na 
Starem vrhu. 

Častno pokroviteljstvo 
tekmovanja je prevzel pred-
sednik Olimpijskega komi-
teja Slovenije – Združenja 
športnih zvez Bogdan Gab-
rovec, generalni sponzor Po-
kala Loka pa je tudi letos Za-
varovalnica Triglav. Predse-
dnica Organizacijskega od-
bora je Barbara Kürner Čad, 
častni predsednik pa je dol-
goletni prvi mož Pokala 
Loka Janez Šter. 

Naši upi bodo branili ekipno zmago
Od danes do nedelje bosta Škofja Loka in smučišče Stari vrh gostila že 45. Pokal Loka, organizatorji iz 
Smučarskega kluba Alpetour pa na tekmovanju pričakujejo okoli dvesto petdeset mladih smučark in 
smučarjev iz vseh koncev sveta.

Lani so pokal Loka osvojili domači smučarke in smučarji, za novega pa se bodo znova 
potegovali ta konec tedna. / Foto: Peter Pokorn ml.

Škofjeloško grajsko pobočje bo jutri, v soboto, gostilo 
tudi 20. mednarodno tekmovanje v smučanju po 
starem. Prireditev, ki jo pripravlja društvo Rovtarji, se 
bo začela ob 10. uri.

Vilma Stanovnik

Kranj – Svetovno prvenstvo 
v biatlonu v Anterselvi, ki 
se je včeraj začelo s tekmo 
mešanih štafet (do zaključ-
ka naše redakcije se tekma 
še ni končala), je nov izziv 
tudi za naše reprezentante. 
»Najbolj pomembno je to, 
da so fantje zdravi. Želimo 
si, da bi vsak od fantov naj-
boljšo uvrstitev dosegel prav 
na prvenstvu. Če vemo, da je 
Jakov Fak letos že bil četrti 
in peti, to pomeni, da si že-
limo, da bi bil s čistim stre-
ljanjem v igri tudi za meda-
lje,« je pred odhodom pove-
dal trener moške reprezen-
tance Uroš Velepec. Poleg 
Faka so v naši moški repre-
zentanci še Klemen Bauer, 
Miha Dovžan in Rok Tršan.

»Priprave pred svetovnim 
prvenstvom niso potekale 
ravno po naših željah. Polo-
na Klemenčič je zbolela tako 
po tekmah na Pokljuki in že 
nekaj časa ne trenira. Lea 
Einfalt je trening opravila 

brez težav, le pred nekaj dne-
vi je imela manjše težave z 
grlom, a bo z njo verjetno vse 
v redu. Na prvenstvo z nami 
potujeta tudi Nika Vindišar 
in Nina Zadravec. Zanju je 
bila pretekli teden glavna 
naloga, da sta se odpočili od 
mladinskega svetovnega pr-
venstva, sedaj pa se mora-
ta pripraviti na nove izzive. 
Želim si, da bi dekleta prika-
zala najboljše nastope v se-
zoni,« je poudarila trenerka 
ženske reprezentance An-
dreja Mali.

Svetovno prvenstvo v bia-
tlonu na južnem Tirolskem 
kot priložnost vidijo tudi pri-
reditelji svetovnega prven-
stva 2021 na Pokljuki. An-
terselva bo zato gostila tudi 
tako imenovano Pokljuško 
hišo in pokljuški Biathlon 
Tour Mobil. Hiša bo delo-
vala vse do 23. februarja, ko 
bodo pokljuški prireditelji 
od letošnjih organizatorjev 
prvenstva prevzeli uradno 
zastavo Mednarodne bia-
tlonske zveze. 

Biatlonci na 
svetovnem prvenstvu
S sredino slovesnostjo ob odprtju in včerajšnjo 
tekmo mešanih štafet se je začelo svetovno 
prvenstvo v biatlonu.

Jesenice, Kranj – Včeraj se je začela končnica tekmovanja v 
Alpski hokejski ligi (AHL). Na slovenskem obračunu sta se 
v Tivoliju pomerili ekipi SŽ Olimpija in SIJ Acroni Jesenice, 
tekma pa se do zaključka redakcije še ni končala. Nove tekme 
bodo na sporedu že jutri, ko se bo ekipa SIJ Acroni Jesenice 
v dvorani Podmežakla pomerila z moštvom Pustertal Wolfe. 
Tekma se bo začela ob 18. uri. Zelo aktivni so tudi hokejisti 
v Internacionali hokejski ligi (IHL). Ekipa Triglava je minuli 
konec tedna odigrala dve tekmi v Beogradu. Osvojili so štiri 
točke, saj so v soboto zmagali z 2 : 1, v nedeljo pa so z 2 : 1 
izgubili po podaljšku. V sredo so tekmo odigrali tudi hokejisti 
Hidrie Jesenice. Do novih dveh točk so prišli v Zagrebu, ko so 
po podaljšku s 3 : 4 premagali KHL Mladost. 

Začenja se boj za naslov prvakov

Krvavec – Odbojkarska zveza Slovenije bo v sodelovanju z 
RTC Krvavec to nedeljo, 15. marca, na Krvavcu pripravila tretje 
državno prvenstvo v odbojki na snegu. Na njem se bodo za 
naslov slovenskih prvakov in hkrati za vozovnico za evropsko 
prvenstvo pomerili naši najboljši odbojkarji in odbojkarice na 
snegu. Obračuni na Krvavcu se bodo začeli ob 8.30, finalni tek-
mi pa bodo najboljše ekipe predvidoma odigrale okrog 15. ure. 

Odbojka na snegu na Krvavcu

Kranj – V soboto bodo ekipe v regionalni vaterpolski ligi odi-
grale tekme 13. kroga. Vaterpolisti AVK Triglav, ki v tem prven-
stvu še niso okusili slasti zmage, bodo v domačem bazenu ob 
19. uri začeli tekmo z ekipo zagrebškega Medveščaka.

Borili se bodo za prvo zmago

Kranj – V nedeljo so na enotedenske priprave z dvema prip-
ravljalnima tekmama odšli nogometaši kranjskega Triglava. 
Trener Vlado Šmit je v Umag popeljal vse igralce, na katere 
računa v spomladanskem delu, pripravam pa so se priključili 
tudi nekateri mladinci. »Za zdaj nam gre vse na roko, vreme 
je zelo solidno, pogoji za delo prav tako, zato sem lahko zado-
voljen. Navdušen sem nad zagnanostjo in motivacijo fantov. 
Vsi se trudijo in iščejo svoje mesto v ekipi, zato vse poteka po 
načrtih,« je povedal trener Šmit. Sredi tedna so iz NK Triglav 
sporočili, da je vezist Egzon Kryeziu prestopil v najmočnejšo 
ligo na Poljskem. Igral bo v ekipi Lechii Gdansk, s katero je 
podpisal 2,5-letno pogodbo.

Nogometaši Triglava na pripravah v Umagu

Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – Ta konec te-
dna Kranjska Gora pričaku-
je žensko smučarsko karava-
no svetovnega pokala. Naj-
boljšim smučarkam pa se po 
napovedih še ne bo pridruži-
la najboljša med njimi Mika-
ela Shiffrin, ki je po tragični 

smrti očeta odpovedala vse 
tekmovalne obveznosti. 

Od naših tekmovalk sta pri 
ženskah v tehničnih discipli-
nah v ospredju Meta Hrovat 
in Tina Robnik. Hrovatova je 
bila s četrtim mestom na pa-
ralelnem slalomu v St. Morit-
zu najbližje stopničkam. Do-
mačinka iz Podkorena je bila 

še šesta na veleslalomu v Se-
striereju, na slalomu in vele-
slalomu v Lienzu je bila de-
seta in enajsta, deseta je bila 
tudi na veleslalomu v Killing-
tonu. »Zame je velik privile-
gij, da lahko tekmujem tako 
blizu doma, skoraj na doma-
čem dvorišču. To je stvar, ki 
je ne doživi vsak športnik,« 
pravi Meta Hrovat.

Ana Bucik je edino uvr-
stitev v prvo deseterico v tej 
zimi na najvišji ravni vpisala 
na paralelni tekmi, na speci-
alnem slalomu je bila najviš-
je osemnajsta. Poleg Hrova-
tove in Bucikove bo na obeh 
preizkušnjah nastopila še 
Neja Dvornik. Na jutrišnjem 
veleslalomu, z začetkom 
prve vožnje ob 10. uri, se jim 
bodo pridružile še Tina Rob-
nik, Rebeka Oblak in Nika 
Tomšič, na nedeljskem sla-
lomu pa Maruša Ferk, Klara 
Livk in Nika Murovec. Prva 
slalomska vožnja se bo zače-
la ob 10.15.

Na včerajšnji novinarski 
konferenci pred 56. zlato li-
sico v Kranjski Gori je Ana 
Drev, ki si je lani januarja 
na treningu veleslaloma v 
Kronplatzu poškodovala ko-
leno, uradno naznanila, da je 
končala kariero profesional-
ne smučarke. 

Opozorila policistov

Pred tekmovalnim koncem 
tedna v Kranjski Gori gorenj-
ski policisti opozarjajo, da je 
na glavni cesti med Hruši-
co in Mojstrano v kraju Dov-
je zaradi del na cesti vzpostav-
ljena polovična zapora ceste, 
promet pa je urejen s sema-
forji. »V času prometne ko-
nice bosta izvajalec in po pot-
rebi tudi policija zagotavljala 
ročno usmerjanje. Čas vožnje 
se lahko podaljša. Obiskoval-
ce Kranjske Gore in prireditve 
pozivamo, naj upoštevajo pra-
vila parkiranja ter navodila or-
ganizatorja in policije,« pravi-
jo policisti.

Zlata lisica na Gorenjskem
Mariborski organizatorji so bili zaradi slabih vremenskih obetov 56. Zlato lisico primorani preseliti  
v Kranjsko Goro, tako da se bodo najboljše slalomistke in veleslalomistke sveta za točke svetovnega 
pokala pomerile na Gorenjskem. Ana Drev končala kariero profesionalne smučarke.

Včeraj so se naše smučarke, na čelu z domačinko Meto 
Hrovat, predstavile v Kranjski Gori, Ana Drev pa je uradno 
naznanila konec kariere. / Foto: Gorazd Kavčič
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Kme-
tijsko gozdarskega zavoda 
(KGZ) Kranj se na gorenj-
skih kmetijah v okviru do-
polnilne dejavnosti ukvarja 
z nastanitvenim in izletni-
škim turizmom okrog 85 
kmetij, za to dejavnost pa se 

na novo zanima še od pet do 
sedem kmetij. 

Kot ugotavlja Vanja Bajd 
Frelih, koordinatorka za 
kmečko družino in dopolnil-
ne dejavnosti v KGZ Kranj, 
število turističnih kmetij v 
zadnjih letih narašča, po-
večuje pa se tudi povpraše-
vanje gostov po preživlja-
nju počitnic na teh kmeti-
jah. Prevladujejo nastanitve-
ne oblike turističnih kmetij. 
Na teh kmetijah nudijo no-
čitev v sobah in apartmajih, 
v zadnjem času je vedno več 
zanimanja tudi za spanje na 
skupnih ležiščih, prostoru 
za kampiranje in v bivalnih 
vozilih, najnovejši trend pa 

so inovativne oblike, kot so 
spanje na seniku in v čebel-
njaku ter različne oblike t. i. 
glampinga. Veliko turistič-
nih kmetij se ukvarja tako 
z namestitvenim kot z iz-
letniškim turizmom, neka-
tere pa le z izletniškim. Na 
teh kmetijah sprejemajo za-
ključene družbe na prazno-
vanjih, družinskih srečanjih 
in poslovnih priložnostih in 

jih pogostijo z domačo hra-
no; sprejemajo pa tudi gos-
te, ki hodijo po pohodniških 
poteh mimo kmetije. Ve-
lik del turističnih kmetij je v 
hribovskem območju, daleč 
od mestnih središč in vsak-
danjega vrveža, kar je za gos-
te zelo pomembno, a v zad-
njem času odpirajo vrata tu-

ristom tudi kmetije na rav-
ninskem območju, v bližini 
mestnih in turističnih sre-
dišč, kjer je vedno večje pov-
praševanje po prenočiščih. 

Zadovoljiva sezona

»Po besedah gospodarjev 
turističnih kmetij je bila lan-
ska sezona zadovoljiva. Za-
sedenost se povečuje iz leta 
v leto,« pravi Vanja Bajd Fre-
lih in poudarja, da ima turi-
zem na kmetiji še velike ra-
zvojne možnosti. Vedno več 
ljudi se namreč odloča za 
počitnice na podeželju, kjer 
lahko uživajo v miru, v nara-
vi ter v različnih aktivnostih 
na prostem, spoznavajo živ-

ljenje in delo na kmetiji, do-
življajo stik z domačimi ži-
valmi, jedo doma pridelano 
hrano, si ogledujejo naravne 
in kulturne znamenitosti ...

Glavni problemi 
turističnih kmetij

Kot poudarja Vanja Bajd 
Frelih, je glavni problem v 
tem, da v tem programskem 
obdobju razvoja podeželja 

za investicije v nekmetijske 
dejavnosti, med katere sodi 
tudi turizem, ni bilo razpisa. 
Zdaj je takšen razpis po na-
povedih ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no predviden marca. Na vo-
ljo naj bi bilo deset milijo-
nov evrov nepovratnih in 
pet milijonov evrov povra-

tnih sredstev, razpisni po-
goji pa naj bi bili enaki kot v 
prejšnjem obdobju. »Če na 
turističnih kmetijah razmi-
šljajo o novogradnji, preno-
vi ali nadgradnji, jim svetuje-
mo, da se o tem čim prej pos-
vetujejo s svetovalkami za do-
polnilne dejavnosti na kmeti-
jah,« pravi Vanja Bajd Frelih 
in našteva še druge proble-
me. Na turističnih kmetijah 
imajo veliko pripomb na bi-
rokracijo ter vodenje evidenc 
za dokazovanje lastnih su-
rovin, opozarjajo pa tudi na 
vse višji prispevek za pavšal-
no zdravstveno zavarovanje, 
pomanjkanje delovne sile na 
vrhuncu turistične sezone ter 
na nerazčiščeno vprašanje, 
ali so nastanitve v šotorih, 
bivalnih vozilih, počitniških 
prikolicah in glamping hi-
škah dovoljene na kmetijskih 
zemljiščih v uporabi kmetije. 
»Prihaja do različnih razlag, 
zato si na turističnih kmeti-
jah želijo, da bi se glede tega 
čim prej uskladili na državni 
ravni,« pravi Vanja Bajd Fre-
lih, ki ob tem opozarja turi-
stične kmetije, ki se oglašuje-
jo preko Airbnb in Bookinga, 
da se morajo identificirati za 
davčnega zavezanca in posle-
dično oddajati mesečne obra-
čune davka na dodano vred-
nost. Finančna uprava je na-
mreč glede tega za letos na-
povedala poostren nadzor.  

Počitnice na kmetijah
Število kmetij, ki se na Gorenjskem ukvarjajo s turizmom, se povečuje, 
narašča pa tudi število gostov, ki želijo preživeti počitnice na kmetijah.

Kmetijska svetovalna služba pomaga turističnim kmetijam na različne načine. Sama ali 
skupaj z združenjem turističnih kmetij organizira izobraževanja o spremembah zakonodaje, 
novostih in trendih na trgu, skupaj z združenjem sodeluje pri pripravi razpisov in 
spremembi predpisov. Eno takšnih izobraževanj je bilo pred nedavnim na turistični kmetiji 
Majerček v Bašlju, kjer je bila osrednja tema predavanje z naslovom Kje se turistična 
kmetija lahko sreča z zdravstvenim inšpektorjem. / Foto: Gorazd Kavčič

Vanja Bajd Frelih: »Nekateri turisti se izogibajo 
množičnemu turizmu in gneči, iščejo mir, stik z 
naravo, osebni odnos z domačini, gostoljubnost, 
domačo hrano in aktivno doživljanje počitnic v naravi, 
vse to pa lahko najdejo na turističnih kmetijah.«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je v okviru programa razvoja 
podeželja za obdobje 2014–
2020 objavilo zadnji javni 
razpis za finančno pomoč 
mladim prevzemnikom pri 
zagonu dejavnosti na kme-
tiji, s katerim mladim na-
menja skupno 14,4 milijona 
evrov pomoči. Do finančne 
podpore so upravičeni mladi 
kmetje, ki so stari od 18 do 40 
let in so za kmetovanje ustre-
zno usposobljeni. V prime-
ru, da je mladi kmet na kme-
tiji, ki jo je prevzel, vključen 
v pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovanje ozi-
roma predvideva vključitev v 
tovrstno zavarovanje, znaša 
podpora 45 tisoč evrov, v pri-
meru, da ni vključen v zavaro-
vanje in da tega tudi ne pred-
videva, pa 18.600 evrov. Pod-
poro prejme v dveh obrokih: 

najprej 70 odstotkov in nato 
še 30 odstotkov. 

Vloge bo možno vlagati v 
elektronski sistem agencije 
za kmetijske trge in razvoj po-
deželja v času od 24. februarja 
do vključno 18. marca. K vlo-
gi bo treba priložiti poslovni 
načrt, v katerem mladi kmet 
prikaže gospodarski razvoj 
kmetije, prispevek kmetije k 
varovanju okolja, prilagaja-
nju na podnebne spremem-
be in inovativnosti ter glavne 
mejnike in razvojne cilje.

Generacijska prenova kme-
tij je ena od prioritet Evrop-
skega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja pri dodelje-
vanju finančnih podpor, zato 
so utemeljena pričakovanja, 
da bo sklad tudi v program-
skem obdobju 2021–2027 fi-
nančno podpiral mlade kme-
te, ki bodo prevzeli kmetije. 
O višini podpore se sklad še 
usklajuje s pristojnimi orga-
ni Evropske komisije.  

Spodbujajo 
prevzem kmetij
Država spodbuja prevzem kmetij in mladim 
prevzemnikom finančno pomaga pri zagonu 
dejavnosti na kmetiji. 

Škofja Loka – Govedorejsko 
društvo Škofja Loka bo nas-
lednji petek, 21. februarja, 
pripravilo ob 9. uri v gasil-
skem domu na Trati pri Ško-
fji Loki predavanje o nalezljivi 
bolezni goved bovini viirusni 
diareji (BVD), ki povzroča 
rejcem veliko gospodarsko 
škodo. Predavala bo dr. Jo-
žica Ježek iz Veterinarske 
fakultete v Ljubljani, ki bo 
predstavila značilnosti bolez-
ni in pojasnila, kako bolezen 
preprečevati in kako ukrepati, 
ko se pojavi.

Predavanje o bovini 
virusni diareji

Škofja Loka – Oddelek za 
kmetijsko svetovanje pri Kme-
tijsko gozdarskem zavodu 
(KGZ) Kranj pripravlja v torek, 
18. februarja, z začetkom ob 9. 
uri v gasilskem domu na Tra-
ti pri Škofji Loki predavanje o 
obnovi in sestavi travne ruše 
ter o pripravi kakovostne trav-
ne silaže. Marija Kalan iz KGZ 
Kranj bo predavala o spomla-
danskih ukrepih oskrbe travne 
ruše, o vplivih gnojenja ter o 
obnovi degradirane travne 
ruše, dr. Jože Verbič iz Kmetij-
skega inštituta Slovenije pa o 
novih spoznanjih pri pripravi 
kakovostne travne silaže. 

O obnovi travne ruše in 
pripravi travne silaže

Cveto Zaplotnik

Lesce – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no želi spodbuditi porabo de-
narja, ki ga Program razvoja 
podeželja za obdobje 2014–
2020 namenja za gozdar-
stvo. S tem namenom načr-
tuje v tem mesecu predsta-
vitve gozdarskih razpisov na 
različnih lokacijah Sloveniji. 
Na Gorenjskem bo predsta-
vitev v torek, 25. februarja, 
ob 13. uri v Čebelarskem ra-
zvojno-izobraževalnem cen-
tru Gorenjske v Lescah, 28. 

februarja ob 10. uri pa še na 
sedežu kmetijsko-gozdar-
ske zbornice v Ljubljani. Na 
predstavitvah se bo zbranim 
pridružil tudi državni sekre-
tar Damjan Stanonik.

Kot navajajo na ministr-
stvu, sta do porabe denarja 
odprta še razpisa za finanč-
no pomoč pri delih, ki so pot-
rebna za odpravo posledic 
škode in za obnovo gozdov, 
ter za ureditev vlak, ki jih la-
stniki gozdov potrebujejo za 
sanacijo gozdov. Še do 28. 
februarja sta odprta razpi-
sa za sofinanciranje pilotnih 

projektov ter za razvoj no-
vih proizvodov, praks, pro-
cesov in tehnologij na podro-
čju gozdarstva ter za skupno 
ukrepanje za blažitev pod-
nebnih sprememb, za sku-
pne pristope k okoljskim pro-
jektom in za stalne okoljske 
prakse na področju gozdar-
stva. Marca naj bi objavili 
razpisa za naložbe v nekme-
tijske dejavnosti ter za ure-
janje gozdne infrastrukture, 
aprila za ustanavljanje sku-
pin in organizacij proizvajal-
cev v kmetijskem in gozdar-
skem sektorju, maja pa še za 
naložbe v nakup nove meha-
nizacije in opreme za sečnjo 
in spravilo lesa. 

Predstavitev razpisov

KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje na Gorenjskem
tel.: 04 / 25 29 010, fax: 04 / 25 29 011
www.kzcerklje.si, info@kzcerklje.si

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

INFORMACIJE: 031 670 939

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

INFORMACIJE: 041 985 001

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču  

krompirja v Šenčurju, INFORMACIJE: 031 698 705
Semenski krompir je na voljo tudi v naših poslovalnicah  

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

ODKUP POLJŠČIN
Odkupujemo različne vrste doma pridelane zelenjave in sadja 

po konkurenčnih cenah. INFORMACIJE: 031 748 229

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

             SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču

krompirja v Šenčurju, INFORMACIJE: 031 766 915
Semenski krompir je na voljo tudi v naših poslovalnicah

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900
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Marjana Ahačič

Radovljica – Tri leta že v sta-
rem mestnem jedru Rado-
vljice deluje Hotel Linhart, 
ki ga je v stavbi iz 17. stole-
tja uredila družina Kolarič. 
Skoraj štiristo let staro hišo 
v starem mestnem jedru Ra-
dovljice so temeljito obnovi-
li in v njej uredili hotel. Lani 

so obnovili še fasado in bili 
ob zaključku evropskega leta 
kulturne dediščine v okviru 
Šole prenove uvrščeni v ožji 
izbor za priznanja za uspeš-
no in kakovostno izvedeno 
prenovo. 

Hotel Linhart sta v začet-
ku leta prevzela priznana go-
stinca Marcela Klofutar in 
kuharski šef Uroš Štefelin, 

lastnika Vile Podvin v bli-
žnjih Mošnjah. 

»Že dolgo sva razmišljala 
o manjšem, bolj enostavnem 
gostinskem lokalu, v katerem 
bi bilo še bolj sproščeno kot v 
Podvinu, v katerem bi se go-
stje družili in tudi delili jedi 
med seboj,« je odločitev za ši-
ritev na novo področje poja-
snila Klofutarjeva.

»Kar nekaj časa sva razi-
skovala možnosti v starem 
mestu Radovljica. O Lin-
hartu sva pa samo potiho-
ma sanjala. Prepričala naju 
je hiša, ki jo je zelo rahloču-
tno obnovila družina Kola-
rič; še danes nisva povsem 
dojela, da so se sanje ures-
ničile. Midva ne obnavljava 
rada, ampak ustvarjava pro-
dukte in presenečava goste 
ter povezujeva.«

Skupaj s kapacitetami v 
Vili Podvin imajo tako zdaj 
skupaj 17 sob, restavracijo 
in bistro, je še povedala Klo-
futarjeva in poudarila, da se 
želijo povezovati tudi širše. 
»Veliko priložnosti vidimo 
prav v večji povezanosti po-
nudnikov na Linhartovem 
trgu. Če se povežemo, lah-
ko na primer gostimo tudi 
več večjih poslovnih srečanj, 
motivacijskih srečanj ...«

Osnovna dejavnost Hote-
la Linhart ostaja enaka kot 
doslej, kavarno v pritličju ho-
tela pa sta nova lastnika pre-
oblikovala v bistro s ponud-
bo enostavnejše hrane, kot 
so enolončnice, priljubljene 
fokače, sladice in podobno, 
ter kvalitetne kave, uredili pa 
bodo tudi manjšo delikateso 

in kuhinjo z žarom ter zra-
ven ponujali hišne vložnine 
in sezonske solate. Med vini 
v ospredje postavljata pred-
vsem biodinamična in pene-
ča se vina. 

»Želiva nuditi kakovost 
po ustrezni ceni,« pravita, 
in obenem zagotavljata, da 
se veselita domačih gostov. 
»Najbolj vesela sva domači-
nov, pri nas pa bo ves svet. 
Užitek je gledati pomenko-
vanje domačinov in tujcev, 
širjenje obzorij in kultur.«

Ob tem poudarjata, da ak-
tivno ostajata tudi v Podvi-
nu. »Podvin ostaja restavra-
cija nove slovenske kuhinje, 

kuharske šole, Podvinske 
tržnice, Okusov Radolce, v 
prekrasnem podeželskem 
okolju, z visokim nivojem 
storitev in s sproščenim 
vzdušjem.«

O pred časom javno pred-
stavljenih načrtih, da se bliž-
nji grad Podvin preuredi v 
luksuzni hotel, ob njem pa 
postavi dokaj veliko apart-
majsko naselje, pa pravita: 
»V Podvinu se je pisala slo-
venska ustava. To je mes-
to slovenske ustavnosti in 
prizorišče pomembnih sre-
čanj, tako političnih kot po-
slovnih. Razvoj Podvina vi-
dimo v tej smeri.«

Prevzela butični hotel
Hotel Linhart, ki ga je pred tremi leti v popolnoma obnovljeni stavbi iz sedemnajstega stoletja uredila 
družina Kolarič, sta pred kratkim prevzela uveljavljena gostinca, prav tako domačina, Marcela Klofutar 
in Uroš Štefelin, sicer lastnika restavracije Vila Podvin.

Gostinca Marcela Klofutar in Uroš Štefelin sta nova lastnika 
Hotela Linhart v starem mestnem jedru Radovljice. 

Hotel Linhart je urejen v obnovljeni stavbi iz 17. stoletja v samem središču starega 
mestnega jedra Radovljice. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – V Združenju Frank, 
ki zastopa interese jemalcev 
kreditov v švicarskih fran-
kih, so se odločili, da bodo 
problem internacionalizira-
li. »Najprej se bomo s pritož-
bo obrnili na Evropsko ko-
misijo, nato pa tudi na druge 
evropske institucije, pristoj-
ne za varstvo človekovih pra-
vic in pravic potrošnikov,« 
so napovedali pred dnevi. 

V pritožbi na Evropsko ko-
misijo Sloveniji očitajo neiz-
polnjevanje prava EU. Glav-
ni razlog za pritožbo se na-
naša na sodno prakso vrhov-
nega sodišča, ki je leta 2018 
izdalo pet odločb v zvezi s 
krediti v frankih, in kljub 
temu da je vlada leta 2008 
obvestila komisijo o uporabi 
najvišjih standardov varstva 
potrošnikov, uporabilo niž-
ji standard. V pritožbi so iz-
postavili še korupcijska tve-
ganja pri odločanju v dveh 
zadevah, so navedli v zdru-
ženju. 

V pogajanjih z bankami 
v Združenju Frank namreč 
ugotavljajo, da je vrhovno 
sodišče s svojim ravnanjem 
potrošnikom bistveno oteži-
lo iskanje zunajsodnih re-
šitev skozi zakonodajni po-
stopek in jim odvzema po-
gajalsko moč. »Sporne odlo-
čitve vrhovnega sodišča vse-
skozi legitimirajo argumen-
te bank proti takšnim rešit-
vam,« so poudarili.

V Združenju Frank so na-
slovili tudi pobudo na varu-
ha človekovih pravic in pos-
lali poziv ministrici za pra-
vosodje. Kot pravijo, v sod-
nih postopkih, v katerih to-
žniki tožijo banke zaradi ne-
poštenih pogojev v kredi-
tnih pogodbah v švicarskih 
frankih, prihaja do očitnega 
in nedopustnega izčrpava-
nja potrošnikov. »V zadnjih 
mesecih je bilo zoper banke 
vloženih veliko novih tožb, a 
bojimo se, da se bo, če ne bo 
prišlo do sprememb v dose-
danji sodni praksi, ki je izra-
zito v škodo potrošnika kot 

šibkejše stranke, le še pove-
čala obremenitev potrošni-
kov in sodišč,« so sporočili.

Varuha človekovih pravic 
so podrobno seznanili s kr-
šenjem pravic kreditojemal-
cev v sodnih postopkih in ga 
prosili, da ukrepa v skladu s 
pooblastili. Še dodatno pa so 
v zvezi z omenjenim proble-
mom naslovili poziv na mi-
nistrico za pravosodje in ji 
predlagali, naj za tri mese-
ce ustavi vse sodne postop-
ke v primeru kreditov v švi-
carskih frankih, razen v izje-
mnih primerih (npr. v izvr-
šilnih postopkih), kjer bi bilo 
to v škodo potrošnika. Mini-
strici še predlagajo, naj pozo-
ve vrhovno sodišče k izdelavi 
načelnega pravnega mnenja, 
v katerem bo kritično oceni-
lo dosedanjo sodno prakso 
in podalo nove usmeritve za 
obravnavo zadev, povezanih 
s krediti v švicarskih frankih, 
ki bodo v skladu z zakonom 
o varstvu potrošnikov, evrop-
skimi direktivami in s sodno 
prakso Sodišča EU.

Frank tudi v Bruselj
V Združenju Frank so v zvezi s problematiko kreditov v švicarskih frankih 
napovedali pritožbo na Evropsko komisijo, obrnili pa so se tudi na varuha 
človekovih pravic in pravosodno ministrico. 
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Aleš Senožetnik

Komenda – V domači hranil-
nici, ki jo je v Komendi vodil 
matematik, dolga leta zapo-
slen na Institutu Jožefa Ste-
fana, je izpuhtelo pet milijo-
nov evrov, vplačanih s strani 
varčevalcev, je nedavno po-
ročal Časnik Finance. 

Podjetje 2 PI je skupaj z 
družinskimi člani vodil Pa-
vel Ipavec in v času minimal-
nih obrestnih mer na ban-
kah sprejemal sredstva po 
več kot osemodstotni obre-
stni meri in jih posojal po 
več kot desetodstotni efek-
tivni obrestni meri. 

Zapletlo se je pred dvema 
letoma, ko je po dobrem de-
setletju posel začel propa-
dati in so se začela kopiči-
ti slaba posojila. Regulator-
ji so prepovedali dejavnost 
in ukazali likvidacijo, s ka-
tero pa je bilo ugotovljeno, 
da premoženja za plačilo 

vlagateljev ni. Zato je Okro-
žno sodišče v Ljubljani apri-
la lani začelo stečajni posto-
pek nad družbama 2 PI in 
Solidus, ki so jo odprli po 
tem, ko je Banka Slovenije 
leta 2017 prepovedala spre-
jemanja depozitov in je bila v 
lasti Boštjana Grošlja, ki naj 
bi bil po pisanju Financ zet 
Pavla Ipavca. 

Kot je v otvoritvenem poro-
čilu zapisal stečajni upravitelj 
Gregor Gajšek, je imela druž-
ba Solidus ob začetku stečaj-
nega postopka za 4,6 milijo-

na evrov kratkoročnih obve-
znosti, poleg tega pa je od tega 
zneska dolgovala še za slabih 
262 tisoč evrov obresti.

Kot je še zapisal stečaj-
ni upravitelj, je družba 2 PI 
s strani ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehno-
logijo pridobila dovoljenje 
za potrošniško kreditira-
nje, sredstva pa je pridobiva-
la s sprejemanjem depozi-
tov od fizičnih oseb, kasne-
je pa tudi z izdajo obveznic 
preko povezane družbe So-
lidus. Po podatkih nekda-
njega vodstva je imela skup-
no sklenjenih 593 kreditnih 
pogodb, ki so bile sklenjene 
brez kakršnih koli zavaro-
vanj, torej kreditne pogodbe 
niso bile zavarovane s hipo-
tekami oz. posestnimi zas-
tavnimi pravicami.

V otvoritveni bilanci je 
stečajni upravitelj pripoz-
nal za dobrih sedem tisoča-
kov opredmetenih osnovnih 
sredstev in finančne naložbe 
v višini slabih 3,8 milijona 
evrov, denarno dobroimetje 
pa je znašalo 29 tisoč evrov.

Varčevalci komendske 
hranilnice ob prihranke
Po stečaju hranilnice, ki jo je vodil matematik iz Komende, so varčevalci 
ostali brez skoraj petih milijonov evrov.

Hranilnica je ob začetku 
stečajnega postopka 
skupno dolgovala več kot 
4,8 milijona evrov. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Za namen ozavešča-
nja so na Fakulteti za druž-
bene vede pripravili plakat, 
ki ga bodo brezplačno prejeli 
slovenski pediatri in vrtci ter 
šole in drugi, ki bodo plakate 
naročili. V sklopu kampanje 
so na Safe.si izdali tudi pri-
ročnik »Mami, a mi daš tele-
fon?«, ki nudi staršem pred-
šolskih otrok nasvete, kako 
naj na ustrezen in varen na-
čin vpeljejo otroke v upora-
bo tablic, mobilnih telefo-
nov in računalnikov. V krat-
kem bodo izdali še priročnik 
za vzgojitelje predšolskih ot-
rok na temo varne rabe digi-
talnih naprav in interneta. 
 

Straši so zgled

Dejstvo je, da so sestavni del 
življenja današnjih staršev 
mobilni telefoni, ki jim omo-
gočajo dostop do informacij, 
komunikacijo in zabavo. Po-
zitivni učinki teh naprav so 
veliki, vendar pa mobilni te-
lefoni in storitve, ki jih omo-
gočajo, skrivajo tudi številne 
pasti in tveganja.

»Številne starše skrbi, da 
njihovi otroci ne bi predol-
go uporabljali mobilnih te-
lefonov, tablic in računal-
nikov, pri tem pa pozablja-
jo, da tudi sami prepogosto 
uporabljajo digitalne napra-
ve. Medtem ko svojim otro-
kom omejujejo in prepove-
dujejo uporabo, sami mobil-
ne telefone uporabljajo med 

kosilom, večerjo, zvečer v 
postelji, med igro in pogo-
vorom z otroki, celo med vo-
žnjo in med mnogimi drugi-
mi dejavnostmi. S tem daje-
jo otrokom po eni strani slab 
zgled, po drugi strani pa jim 
zaradi tega ne nudijo pozor-
nosti in druženja, ki si ju ot-
roci želijo in tudi nujno pot-
rebujejo,« pravijo na Centru 
za varnejši internet na Fakul-
teti za družbene vede in do-
dajajo, da ne smemo poza-
biti tudi na vidik uveljavlja-
nja pravil pri uporabi mobil-
nih naprav, kar je še posebej 
pomembno, ko se otrok bliža 
ali pa vstopi v najstniška leta. 
»Uveljavljanje pravil bo veli-
ko težje, če se starši pravil ne 
držijo. Zato če se dogovorijo, 

da otrok ne sme imeti mobil-
nega telefona v svoji sobi, naj 
ga tudi starši ne imajo v spal-
nici,« priporočajo na Safe.si. 
Na to problematiko skušajo 
opozoriti s kampanjo, ki so jo 
poimenovali »Imata starša 
raje svoj telefon kot mene?«. 

(Pre)zgodnja uporaba 
telefona in tablic

Starši že zelo zgodaj, števil-
ni bistveno prezgodaj, izroči-
jo otrokom v uporabo mobil-
ne telefone ali tablice. Zaradi 
živosti barv, hitrega dogaja-
nja in interaktivnosti jih otro-
ci zelo hitro usvojijo, napra-
ve pa jih lahko tudi zasvojijo. 

Staršem predšolskih 
otrok je pogosto težko 

najti ustrezne informacije 
ali nasvete, kako naj otroke 
vpeljujejo v digitalni svet. 
V pomoč staršem pred-
šolskih otrok so na Safe.si 
pripravili kratek priročnik z 
naslovom »Mami, a mi daš 
telefon?«, ki ponuja deset 
praktičnih nasvetov, kako 
naj na ustrezen in varen na-
čin vpeljejo otroke v digital-
ni svet. Gre za prevod pri-
ročnika, ki ga je pripravila 
avstrijska točka ozavešča-
nja o varni rabi interneta. 
Priročnik bodo starši dobili 
brezplačno na predavanjih 
za starše predšolskih otrok 
Safe.si, ki jih bodo organi-
zirali vrtci, elektronska ob-
lika pa je dostopna na sple-
tni strani www.safe.si.

Varna raba interneta
Minuli torek, na dan varne rabe interneta, so na točki ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki 
deluje v okviru Centra za varnejši internet na Fakulteti za družbene vede, začeli kampanjo, s katero 
želijo starše opozoriti na pretirano rabo mobilnih telefonov.

O varni rabi interneta in mobilnih telefonov starši lahko najdejo strokovne informacije.

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli torek, 11. fe-
bruarja, je bil tudi mednaro-
dni dan številke 112. Izbira da-
tuma seveda ni naključna, saj 
se številka za klic v sili skriva 
prav v datumu 11. februar (2.).

Ministrski svet Evropske 
unije je že leta 1991 odločil, 
da bo enotna evropska števil-
ka za klic v sili 112. Takrat je 
pozval vse države članice, da 
uvedejo to enotno številko, 
da bi se izboljšal dostop do 
reševalnih služb, zlasti tu-
jim popotnikom. 

Tako je danes na telefon-
sko številko 112 mogoče kli-
cati v vseh 28 državah člani-
cah unije in v večini drugih 
evropskih držav, Slovenija 

pa jo je uvedla kot druga dr-
žava v Evropi leta 1997.

Kot so zapisali na Upravi 
Republike Slovenije za zaš-
čito in reševanje, je v začetku 
novega tisočletja Evropska 
unija z direktivo podrobneje 
določila delovanje in storitve 
enotne številke za klic v sili 
112. Predpisala je, da mora-
jo biti klici brezplačni, in to 
tako s fiksnih in mobilnih te-
lefonov kot iz telefonskih go-
vorilnic.

Predpisala je tudi, da mora 
biti na tej številki ljudem do-
segljiva nujna medicinska 
pomoč, pomoč gasilcev, 
nujna veterinarska pomoč, 
pomoč gorskih, jamarskih 
in drugih reševalnih enot 
in policije, četudi v državi 

delujejo tudi druge nacio-
nalne številke klica v sili. 

Nekatere države članice 
so uvedle 112 kot svojo glav-
no številko za nujne pri-
mere, medtem ko v večini 
držav članic 112 deluje sku-
paj z nacionalnimi številka-
mi za klic v sili. V Sloveni-
ji imamo za klic v sili števil-
ko 112, s katero prikličete vse 

reševalne službe in policijo. 
V uporabi pa je tudi številka 
113, s katero lahko neposred-
no pokličete policijo. Evrop-
ska unija je tudi predpisala, 
da morajo države zagotovi-
ti prikaz, kje se oseba, ki kli-
če 112, nahaja. To je v nujnih 
primerih zelo pomembno, 
še posebej ko oseba, ki pot-
rebuje pomoč, ne more ali 

ne zna povedati, kje točno 
je. Evropska komisija pripo-
roča, naj države uporabljajo 
metodo takojšnjega prikaza 
lokacije kličočega, imenova-
no Push. Prav tako se pripo-
roča, naj se države potrudi-
jo in državljane obveščajo o 
možnostih uporabe te števil-
ke, da poleg klasične telefo-
nije uporabljajo nove tehno-
logije za dosego storitev šte-
vilke 112 in da zagotovijo nje-
no uporabo tudi ljudem s po-
sebnimi potrebami. 

V Sloveniji je mogoč teks-
tovni klic na 112 preko sis-
tema WAP že nekaj let, kar 
je pomembno predvsem za 
gluhe in naglušne. Od leta 
2012 je mogoče priklicati to 
številko v sili tudi z SMS-spo-
ročilom, poslanim nanjo.

Otroci si številko 112 naj-
lažje zapomnijo, če jim po-
kažete obraz: en nos, ena 
usta in dve očesi. Za vse je 
pomembno, da si jo dobro 
vtisnemo v spomin, da se je 
bomo, bolj ali manj pretrese-
ni ob različnih nesrečah, laž-
je spomnili.

Brezplačna številka za klic v sili
Evropska številka za klic v sili 112 je brezplačna, Slovenija pa jo je kot druga država v Evropi uvedla 
leta 1997. Velik razvoj tehnologije na področju telekomunikacij in informatike predstavlja priložnost za 
razvoj novih storitev tudi na področju klicev v sili.

Velik razvoj tehnologije na področju telekomunikacij 
in informatike predstavlja priložnost za razvoj novih 
storitev tudi na področju klicev v sili. Tako med 
prednostne naloge uprave za zaščito in reševanje 
med drugim sodita vzpostavitev sistema javnega 
alarmiranja po mobilnih telefonih in nadgradnja 
aplikacije za sprejem klicev na 112 s storitvami 
alarmiranja po mobilnih telefonih.
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Mengeš – V torek okoli 9. ure 
se je na cesti med Kamnikom 
in Mengšem zgodila huda 
prometna nesreča, v kate-
ri je umrl voznik osebnega 
vozila. Po do sedaj zbranih 
obvestilih je 64-letni voznik, 
ki je vozil iz smeri Mengša, 
zapeljal na nasprotno stran 
ceste in trčil v tovorno vozi-
lo, ki je pripeljalo nasproti. 
Voznik osebnega vozila se 
je v nesreči tako poškodoval, 
da je na kraju nesreče umrl, 
42-letni voznik tovornjaka pa 
ni bil poškodovan. O ugotovi-
tvah okoliščin prometne nes-
reče bo obveščeno tožilstvo.

Poškodbe so bile 
prehude

Kranj – Kranjski policisti so v sredo popoldne na glavni cesti 
med Kranjem in Šenčurjem obravnavali naletno trčenje štirih 
vozil. Nesreča se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti vo-
znice, ki je povzročila trčenje s še tremi vozili pred njo. Tretji 
udeleženec je bil pod vplivom alkohola (0,40 mg/l). Nastala 
je samo materialna škoda. Proti voznici poteka prekrškovni 
postopek. »Voznike opozarjamo na prilagojeno hitrost vožnje 
in ustrezno varnostno razdaljo, ki zagotavlja veliko možnost 
pravočasne ustavitve vozila v primeru 'presenečenj' na cesti,« 
pravijo policisti.

Vozila trčila zaradi hitrosti

Kranj – Ta teden so gorenjski policisti iz prometa izločili tri 
voznike, ki so bili brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom 
alkohola. Prvega so obravnavali na območju Škofje Loke. Na 
vozilu so bile nameščene druge registrske tablice, preizkus 
alkoholiziranosti pri vozniku pa je pokazal rezultat 0,70 mg/l. 
Drugemu vozniku na območju Kranja so zasegli osebni avto-
mobil. Tudi na tem so bile nameščene druge registrske tablice, 
avtomobil ni bil registriran, voznik pa poleg vožnje pod vplivom 
alkohola (0,28 mg/l) in brez vozniškega dovoljenja policistom 
tudi ni ustavil. Tretjega voznika brez vozniškega dovoljenja in 
pod vplivom alkohola (0,40 mg/l) so prav tako obravnavali v 
Kranju. Zasegli so mu vozilo in ga izločili iz prometa.

Pijani in brez vozniškega dovoljenja

Kranj – Gorenjski prometni policisti so minuli torek zaradi 
redne kontrole prometa na območju Kranja ustavljali tovorno 
vozilo slovenskih registracij. Ko je voznik ustavil, je iz njega 
proti drugemu vozilu stekel potnik in poskušal pobegniti. Po-
licistom je obe vozili in osebe v njih kljub temu uspelo ustaviti 
in kontrolirati. Ugotovili so, da sta državljana BiH – potnik in 
voznik drugega vozila – nezakonito bivala ter delala v Sloveniji 
in da je bil voznik tovornega vozila njun delodajalec. Tujca sta 
bila obravnavana zaradi prekrška, delodajalec, ki je državljan 
Slovenije, pa v tej zvezi zaradi suma kaznivega dejanja. Po-
stopek, ki ga vodijo kranjski policisti za izvajanje izravnalnih 
ukrepov, še poteka.

Tujca sta zbežala 

Jesenice – Jeseniški policisti še vedno obravnavajo nastanek 
telesnih poškodb pri peški, ki je v sredo zjutraj okoli 7. ure 
na Jesenicah poškodovana obležala med Lekarno Plavž in 
vrtcem na območju Ceste Cirila Tavčarja. Peški sta pomagali 
dve starejši ženski, pri njej pa je bil tudi voznik z neznanim 
osebnim avtomobilom. Vsi trije so pred prihodom policije 
kraj že zapustili. Kot sporočajo policisti, jih potrebujejo zara-
di razjasnitve okoliščin dogodka. Prav tako prosijo priče za 
informacije na številko policije 113 ali anonimno na 080 1200. 

Peška je poškodovana, poziv očividcem

KRATKE NOVICE
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Pogovor
Vrhunec slovenskega kulturnega 
praznika v Kranju je Shod muz 
na kranjskem Parnasi. Stran 18

Zanimivosti
Kovkarjeva kajža je lep primer 
ohranjenega starosvetnega 
stavbarstva na Loškem. Stran 19

Zanimivosti
Kamničanka Mateja Reba – 
pisateljica, ki želi risati nasmehe 
na obraze Stran 20

Suzana P. Kovačič

Vsebinsko zasnovo knji-
ge Vas Srednji Vrh skozi čas 
je predlagal domačin Jože 
Hlebanja. »Brošuro Hleba-
njev rod iz Srednjega Vrha 
skozi stoletja so Hlebanje-
vi prvič izdali leta 2006. V 
teh letih so Hlebanjevi zbra-
li še nekaj arhivskega gradi-
va, s katerim so želeli dopol-
niti brošuro. Žal je tiskarna, 
ki je razpolagala z original-
no verzijo gradiva, priprav-
ljenega za tisk, propadla. Ker 
ponatis s popravki ni bil mo-
goč, smo spremenili vsebi-
no brošure (Vas Srednji Vrh 
in domačije) in k sodelova-
nju povabili tudi vaščane. 
Knjiga Vas Srednji Vrh sko-
zi čas, ki jo je oblikovala Eri-
ka Kavalar Mugerli iz pod-
jetja Rosje, je izšla decem-
bra 2019 v nakladi 500 izvo-
dov. Založila jo je Občinska 
knjižnica Jesenice, finančno 

pa omogočila Občina Kranj-
ska Gora,« je na nedavni 
predstavitvi v dvorani doma 
krajanov v Gozdu - Martulj-
ku povedala bibliotekarka in 
vodja domoznanske dejav-
nosti v Občinski knjižnici 
Jesenice Nataša Kokošinek, 
ki je knjigo uredila.

Uvodno poglavje z naslo-
vom Hišni arhivi Gornjesa-
vske doline je prispeval zgo-
dovinar dr. Janez Mlinar. Po-
membno se mu je zdelo po-
udariti vrednost takih publi-
kacij in arhivov, ki so ohra-
njeni na domačijah. Kot je 
poudaril, se je zelo hitro po-
kazalo, da so takšne vsebine 
lahko zelo dragocene za stro-
ko, ohranjanje spomina in 
tudi za kasnejše interpreta-
cije. »Pričujoča publikacija 
o Srednjem Vrhu in njenih 
domačijah se tako kaže kot 
dragocen kamenček v mo-
zaiku domoznanske litera-
ture. Ohranja naše védenje o 

preteklosti Doline ter ga do-
polnjuje z novimi spoznanji 
in pričevanji. In to je njena 
največja vrednost!« je skle-
nil svoj zapis Janez Mlinar, 
začel pa ga je z Valvasorjem, 
ki je konec 17. stoletja doli-
no opisoval kot ozko, pogre-
znjeno med Snežno gorovje 
... Uvodni Mlinarjev nago-
vor je obenem aktualni pro-
jekt, ki ga je podprla tudi Ob-
čina Kranjska Gora in s kate-
rim želijo zbrati in popisati 
čim več gradiva, ki ga še hra-
nijo domačije v Gornjesa-
vski dolini. 

Nataša Kokošinek in Ma-
rija Ogrin iz zavoda Arheo-
alpe, terenska arheologinja, 
ki izhaja iz Smolejeve do-
mačije v Srednjem Vrhu, 
sta prispevali besedilo Sred-
nji Vrh skozi čas na podla-
gi podatkov, ki sta jih dobi-
li v domoznanski literatu-
ri, v Jožefinskem katastru 
za Kranjsko Arhiva Repu-
blike Slovenije in drugih vi-
rih. Jože Hlebanja je napisal 
poglavje Kmetje v Srednjem 
Vrhu nekoč in danes. Sle-
dijo predstavitve domačij. 
»Posebej smo ponosni in 
se zahvaljujemo za prispe-
vek domačijam – iz vsake je 
en avtor, ki je prispeval svoje 
besedilo,« je poudarila Nata-
ša Kokošinek, Marija Ogrin 
pa pohvalila: »Nima mnogo 
vasi svoje knjige, v kateri bi 
sodelovali vsi vaščani.« 

Na eni izmed najbolj 
razglednih točk v Zgornjesa-
vski dolini je Merklnova do-
mačija, od koder se vidi pro-
ti vzhodu pobočje Stola in po 

dolini in okoliških gorah pro-
ti zahodu vse do gradu Bela 
Peč in Višarij v Italiji. Andrej 
Mertelj je prispeval poglav-
je Merklnova domačija. Prav 
tako slikovito in bogato s po-
datki sledijo Jureževa doma-
čija (avtorja Otilija in Janez 
Mertelj), Smolejeva domači-
ja (Marija Ogrin), Hlebanje-
va domačija in Bukovje ter 
Hvadnikarjeva veja Vidiče-
vega rodu (Jože Hlebanja), 
Kocjanova domačija (Bernar-
da in Marko Robič), Vahova 
domačija (Helena Rakovec) 
in Vavčarjeva domačija (Jože 
Hlebanja in Janez Hrovat).

»Prva znana pisna omem-
ba kmetov iz Srednjega Vrha 
in Gozda je v najstarejšem 

ohranjenem urbarju gospo-
ske Bela Peč iz leta 1498. V 
urbarju sta omenjeni naselji 
Gozd s petimi rovti (gerewt, 
gereut - krčevina) in Srednji 
Vrh s šestimi rovti. Na pod-
lagi ljudskega izročila bi lah-
ko domnevali, da je bil Sred-
nji Vrh s pripadajočimi pla-
ninami obljuden s Koroške 
strani, saj vse bolj kaže, da 
so visokogorske planine v ju-
govzhodnem alpskem pro-
storu za potrebe pašništva 
in pozneje rudarjenja izrab-
ljali že od rimskega časa da-
lje. Tudi v ustnem izročilu se 
je ohranilo pričevanje, da je 
bil Srednji Vrh prvotno Ko-
roška planina. S tem so lah-
ko povezani tudi stari ljudski 

spomini na uničevalne po-
hode Korošcev, ki so Srnja-
nom »kradli« živino in uni-
čevali pridelke, kar je tudi za-
pisano. To uganko pustimo 
razrešiti nadaljnjim raziska-
vam (iz poglavja Srednji Vrh 
skozi čas).« V zaključni bese-
di imata Nataša Kokošinek 
in Marija Ogrin še eno spo-
ročilo: »Posebnost Srednje-
ga Vrha pa ni samo v tem, da 
je od tod najlepši pogled na 
Julijske Alpe s piramidastim 
Špikom, temveč tudi v tem, 
da so se vse prvič omenjene 
kmetije, kot domačije v svo-
jem prvotnem obsegu, ohra-
nile vse do današnjih dni, to-
rej dobrih 500 let.« Težkim 
pogojem navkljub. 

Vas Srednji Vrh skozi čas
»Nima mnogo vasi svoje knjige, v kateri bi sodelovali vsi vaščani.« Tudi zato je bila predstavitev knjige Vas Srednji Vrh skozi čas na predvečer slovenskega 
kulturnega praznika še toliko bolj slovesna. Kar je še izjemno: v Srednjem Vrhu so se vse prvič omenjene kmetije, kot tudi domačije v svojem prvotnem 
obsegu, ohranile do današnjih dni, torej dobrih petsto let.

Na predstavitvi knjige v Gozdu - Martuljku, od leve Marija Ogrin, Nataša Kokošinek  
in Janez Mlinar

Knjiga Srednji Vrh skozi čas je izšla na skoraj sedemdesetih 
straneh, slikovno gradivo so prispevali avtorji prispevkov in 
domačije Srednjega Vrha ter Gornjesavski muzej Jesenice. 
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Mateja Rant

Veter odkrival strehe, 
podiral drevesa

Viharno vreme je v pre-
teklih dneh povzročalo 
nevšečnosti po vsej Evropi 
in je prizadelo tudi nekate-
re slovenske kraje. Močan 
veter – sunki vetra so pone-
kod tudi po nižinah dose-
gali blizu sto kilometrov na 
uro – je v ponedeljek pred-
vsem v vzhodni polovici dr-
žave razkrival strehe in podi-
ral drevesa, kar je povzročalo 
težave tudi v prometu in pri 
oskrbi z elektriko. Pri kraju 
Podvelka je drevo, ki je pad-
lo na cesto, pod seboj poko-
palo voznika, ki je na kraju 
nesreče umrl. 

Praznik kulture

Ob slovenskem kultur-
nem prazniku so minuli ko-
nec tedna po vsej Sloveni-
ji pripravili številne priredi-
tve, na katerih so se spomni-
li pesnika Franceta Prešer-
na in slovenske kulture. Na 
državni proslavi v Cankarje-
vem domu so v petek podeli-
li tudi najvišja slovenska pri-
znanja v kulturi. Prešernovi 
nagradi za življenjsko delo 
sta prejela fotograf Stojan 
Kerbler ter koreograf in ba-
letni plesalec Milko Šparem-
blek. V predsedniški palači 
je Prešernove nagrajence na 
slovenski kulturni praznik 
gostil tudi predsednik drža-
ve Borut Pahor. Ta dan so v 

predsedniški palači pripra-
vili tudi dan odprtih vrat, ki 
se ga je udeležilo več kot ti-
soč obiskovalcev. V imenu 
Prešernovih nagrajencev jih 
je nagovoril Stojan Kerbler, 
ki je mlade spodbudil k po-
trpežljivosti pri razvijanju in 
negovanju talenta. 

Sestavljanje nove vlade 
se nadaljuje

V teh dneh naj bi v stran-
kah SMC in DeSUS sprejeli 
odločitev glede nadaljevanja 
pogajanj s SDS pri oblikova-
nju nove koalicije v tej sesta-
vi državnega zbora, medtem 
pa je izvršilni odbor NSi na 
torkovem večernem zase-
danju predsedniku stran-
ke Mateju Toninu že pode-
lil poln mandat, da se naprej 
pogaja o vsebinskih in kad-
rovskih zadevah v morebi-
tni novi vladi s SDS, SMC in 
DeSUS. Ob tem so se že po-
javila razhajanja v SMC, kar 
je sprožilo ugibanja, da naj 
bi nekateri poslanci v prime-
ru koalicije z Janezom Jan-
šo zapustili poslansko sku-
pino. Iz stranke je v prete-
klih dneh že izstopila pod-
predsednica in ministrica 
Ksenija Klampfer, v vladi z 
Janezom Janšo pa stranke 
ne vidi niti prvi predsednik 
SMC Miro Cerar. O izsto-
pu iz SMC naj bi razmišlja-
la še nekdanja ministrica za 
zdravje Milojka Kolar Ce-
larc. Ponudbo LMŠ za sode-
lovanje na volitvah, po kate-
ri bi stranki SMC prepustili 

tretjino mest na kandidatni 
listi, pa je vodja poslanske 
skupine SMC Igor Zorčič 
označil za nesprejemljivo.

Novo sodno leto

Ob simboličnem odpr-
tju novega sodnega leta je 
predsednik vrhovnega sodi-
šča Damijan Florjančič delo 
slovenskega sodstva v lan-
skem letu označil za uspeš-
no. Po njegovih besedah so 
se nadaljevali pozitivni tren-
di preteklih let; število nere-
šenih zadev oziroma zadev 
v delu se je ob koncu lanske-
ga leta v primerjavi z letom 
prej spet znižalo, in sicer za 
približno osem odstotkov, v 
primerjavi z letom 2014 pa 
kar za 54 odstotkov. Obe-
nem se je tudi skrajšalo pov-
prečno trajanje postopkov. 
Opozoril je na pomanjklji-
vo sodelovanje z zakonodaj-
no vejo oblasti, med pred-
nostne naloge pa je uvrstil 
družinsko in kazensko po-
dročje ter upravno sodstvo. 
Zbrane na odprtju sodnega 
leta je nagovoril tudi predse-
dnik država Borut Pahor, ki 
je poudaril, da je uspešnost 
poslovanja slovenskega sod-
stva razvidna tudi iz različ-
nih mednarodnih primer-
jav. »Za Slovenijo in njene 
prebivalce je izjemno po-
membno, da se je v povpre-
čju zmanjšalo število nere-
šenih zadev, skrajšala sta se 
pričakovani čas rešitve za-
dev ter povprečni čas reše-
vanja zadev, znižala pa se je 

tudi povprečna starost ne-
rešenih zadev.« Zaupanje 
v sodstvo je po njegovih be-
sedah temelj pravičnosti, pa 
tudi uspešnosti države, ne-
zaupanje vanj pa skrajno 
tvegano. 

Sistemska ureditev 
dolgotrajne oskrbe

Predstavništvo Evropske 
komisije v Sloveniji in Go-
spodarska zbornica Sloveni-
je sta v torek pripravila kon-
ferenco na temo dolgotrajne 
oskrbe, na kateri so pozvali k 
nujni sistemski ureditvi dol-
gotrajne oskrbe, ki bi kako-
vostno in učinkovito poveza-
la zdravstveni in socialni sis-
tem v novo socialno pravico. 
Ob tem so razpravljavci izra-
zili razočaranje, da Sloveni-
ja pri urejanju tega področja 
že desetletje stopica na mes-
tu, padec vlade pa je znova 
ustavil pripravo zakonskih 
rešitev.

Na poslovilni obisk  
v Slovenijo

Predsednik Republike Bo-
rut Pahor se je v sredo de-
lovno in neformalno sestal s 
predsednico Republike Hr-
vaške Kolindo Grabar - Ki-
tarović. To je bil njen zad-
nji poslovilni obisk v tujini 
ob koncu mandata. Po eno-
stranski odločitvi Hrvaške, 
da odstopi od arbitražnega 
sporazuma, sta po Pahorje-
vih besedah njuna prizade-
vanja pomagala ohraniti di-
alog med državama.

Celo smrtna žrtev vetra
Potem ko je pretekli teden narava pokazala svojo moč predvsem na Gorenjskem, je v ponedeljek 
močan veter pustošil še po severovzhodni polovici države. 

Močan veter je v ponedeljek preglavice povzročal predvsem 
v vzhodni polovici države (fotografija je simbolična). 

Ob slovenskem kulturnem prazniku se vsako leto 
spomnimo pesnika Franceta Prešerna. / Foto: Gorazd Kavčič

Za zaključek srečanja sta predsednika obiskala »klop miru« 
ob spomeniku slovensko-hrvaškemu kmečkemu uporu na 
Ljubljanskem gradu. / Foto: Daniel Novaković (STA)
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Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (733)

Prešerno za Prešernov dan
Slovenski kulturni pra-

znik je segel tudi med Slo-
vence v sosednjih drža-
vah. V Italiji je bila osrednja 
proslava v kulturnem domu 
v Trstu, na kateri so počasti-
li tudi 75-letnico Radia Trst 
A in 25-letnico televizije. Go-
vorniki so poudarjali pomen 
medijev za rast družbe in za 
mir v sožitju. 

Na Koroškem je bila osre-
dnja praznična prireditev v 
četrtek, 6. februarja, v jav-
nem studiu avstrijske radio-
televizije ORF v Celovcu in 
je bila posvečena 70. oble-
tnici smrti pisatelja Preži-
hovega Voranca. Ta v roma-
nu Požganica opisuje nego-
tove usode koroških ljudi 
pred sto leti v času plebisci-
ta. V Pliberku pa so v nede-
ljo, 9. februarja, pri kultur-
nem domu odkrili spomin-
sko tablo pesnici, pisateljici, 

skladateljici in učiteljici Mil-
ki Hartman, rojeni 11. febru-
arja leta 1902 v bližnjih Libu-
čah. Zato ji rečejo tudi »pe-
snica Libuškega polja«. Mil-
ka je umrla junija leta 1997. 
Spominska tabla je nova po-
staja Slovenske pisateljske 
poti na Koroškem. Prva po-
staja je na Obirskem v čast 
Valentina Polanška, druga 
pa na Kostanjah nad Vrb-
skim jezerom, kjer sta bila 
doma pesnik Andrej Kokot 
in ljudski umetnik Andrej 
Šuster - Drabosnjak. S Pre-
šernom so praznovali tudi v 
Tinjah, v Šmihelu, v Rožeku 
in v Železni Kapli.

Pred kulturnim prazni-
kom je bilo v petek, 7. fe-
bruarja, zvečer slovesno 
tudi v Selah, kjer sta Kato-
liško prosvetno društvo Pla-
nina in Pevsko društvo na 
posebni prireditvi počastili 

75. obletnico rojstva pesnice 
Mili Hrobath, ki je bila ro-
jena v Selah, in 80. obletni-
co rojstva slikarja in pesnika 
Gustava Januša. Poezija se 
je prepletala s pesmijo me-
šanega pevskega zbora Sele. 
Mili Hrobath, ki živi sedaj v 
Št. Lenartu pri Sedmih stu-
dencih, je lani izdala od-
mevno pesniško zbirko Bar-
vitost časa, Gustav Januš pa 
knjigo svoje mladostne liri-
ke z naslovom Brez katego-
rij, v kateri je objavil tudi v 
zgodnjih ustvarjalnih letih 
nastale slike. Mili Hrobath 
zaradi bolezni ni bilo v Sele, 
zato je njene pesmi bral 
njen sin Michael. Januša, 
ki je bral iz svojih zbirk, je 
predstavil dr. Janko Zerzer. 
Pesmi Mili Hrobath v knji-
gi Barvitost časa prekinja-
jo slike, ki jih je narisal sli-
kar in arhitekt Karel Vouk. 

»Najbolj preproste rešitve 
so tudi tokrat najbolj dra-
gocene. Zato zbirko celovi-
to doživimo šele, ko jo so-
časno beremo in gledamo. 
Eno samo izrazno sredstvo 
je lahko močno, lahko nam 
je eno blizu. Kadar pa si zvr-
sti umetnosti podajajo roke 
in se dopolnjujejo, umetni-
no doživimo še globlje,« je 
v Selah na predstavitvi knji-
ge Barvitost časa povedala 

Lidija Golc. O Gustavu Ja-
nušu, njegova mati je bila 
Selanka, oče pa priseljenec 
iz Tržiča, je dr. Janko Zerzer 
povedal, da je stopil v pesni-
ški in likovni svet leta 1961 
v reviji Mladje in da je postal 
mednarodno uveljavljen pe-
snik in slikar. Po poklicu je 
bil učitelj, ki je od leta 1971 
do upokojitve leta 1998 po-
učeval na glavni šoli v Št. Ja-
kobu. 

Pesnica Mili Hrobath / Foto: Novice Celovec
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Miha Naglič

Prebujena velikanka

O Kitajski ve veliko pove-
dati naš nekdanji predse-
dnik Danilo Türk, bil je tudi 
gost stote Glasove preje. V za-
četku tega leta je prevzel tri-
letno vodenje leta 2001 usta-
novljenega Madridskega klu-
ba, nevladne organizacije, ki 
združuje 116 članov, nek-
danjih predsednikov in pre-
mierjev, iz 73 držav. Namen 
tega kluba je prispevati h ka-
kovosti mednarodnega sode-
lovanja in krepitvi demokra-
cije in multilateralizma. Z 
njim se je pogovarjala novi-
narka Ksenja Tratnik. O Ki-
tajski je med drugim pove-
dal, kar sledi. »Že Napoleon 
je rekel: 'Kitajska je velikan, 
ki spi. Naj spi čim dlje, kaj-
ti ko se bo zbudil, bo pretre-
sel svet.' To je bila zelo jas-
no povedana politična misel 
iz Evrope. Evropa bo lahko 
dominirala, dokler bo Kitaj-
ska spala. No, Kitajska ne spi 
več. Zbujati se je začela leta 
1949, ko se je znova poeno-
tila, seveda pod zelo grobo, 
ampak hkrati moderno ideo-
logijo in oblastjo komunistič-
ne partije. Ta je v prvih 30 le-
tih kitajsko družbo do dolo-
čene mere poenotila in tudi 
odprla. Skozi to odpiranje je 
v zadnjih 30 letih sledil izje-
mno velik razvoj, kakršnega 
zgodovina ne pozna. Zdaj si 

ves svet postavlja vprašanje, 
kako se bo Kitajska umestila. 
In če si nekdo predstavlja, da 
se bo Kitajska umestila tako, 
kot hoče nekdo drug, je to 
zmotno. Kitajska se bo sku-
šala umeščati čim bolj po svo-
je, hkrati pa razume, da mora 
to storiti na način, da bo ime-
la čim manj konfliktov. Ve-
čina nalog Kitajske danes je 
namreč doma: razvijati mora 
domači trg, domačo potro-
šniško družbo, premagati 
mora revščino, ki še ni pov-
sod premagana, rešiti mora 
zelo težka demografska vpra-
šanja, ki jo čakajo s staranjem 
družbe. Skratka, 70 odstot-
kov nalog sodobne Kitajske 
je doma …« Kakšen pa bo ra-
zvoj Kitajske v naslednjih de-
setletjih? »Mislim, da bo njen 
pomen še večji, pri čemer bi 
se bilo treba sporazumeti o 
nekaterih temeljnih pravi-
lih mednarodnega sodelova-
nja. Ta temeljna pravila so že 
zdaj znana v Ustanovni listi-
ni Združenih narodov, suve-
rena enakost, neuporaba sile, 
nevmešavanje v notranje za-
deve drugih držav, mirno re-
ševanje sporov. Vse skupaj se 
zdi preprosto in idealistično, 
toda vse to je treba prenes-
ti na dnevno politiko, kar pa 
ni brez napetosti in težav. In 
predvsem, potrebna je še ena 
čisto temeljna opredelitev: 
opredelitev proti vojni med 
velikimi silami. Nobena voj-
na ni neizogibna, nobena 

vojna ni nikoli edina alterna-
tiva. V tem času, ko nastajajo 
novi odnosi med velikimi si-
lami, je to zelo pomembno. 
Henry Kissinger je pred prib-
ližno pol stoletja imel to sre-
čo, da je kot svetovalec pred-
sednika Nixona odpiral pot 
do Kitajske, in takrat so čis-
to razumno uredili odnose 
med velikimi silami, na pod-
lagi prej omenjenih načel. 
Ker so bili odnosi razumno 
zasnovani, je ves nadaljnji ra-
zvoj potekal razmeroma mir-
no, ni bilo neposrednih vojn 
med velikimi silami. Vojne 
so bile lokalne in posredne, 
včasih zaradi lokalnih dejav-
nikov, včasih z izrazito vlo-
go velikih sil. V tem trenut-
ku velike sile še nimajo čisto 
jasnih konceptov, kako svoje 
medsebojne odnose urediti, 
da bodo ti v skladu s temelj-
nimi načeli, ki so že znana. 
Tu nas čaka vsaj obdobje ne-
gotovosti, v tem obdobju živi-
mo trenutno in bomo še ne-
kaj časa. Toda osnovne pre-
mise so znane: vojna ni ni-
koli neizogibna, nikoli se ne 
sme dopustiti drsenje v vojno 
– tako kot je to bilo pred prvo 
svetovno vojno … S kakšnimi 
mehanizmi bomo to dosegli, 
je pa stvar, ki jo bo treba še 
rešiti.« (Vir: MMC RTV SLO)

Koronavirus 2019-nCoV

»31. decembra 2019 so 
iz kitajskega mesta Vuhan 

prvič poročali o izbruhu 
okužb s prej nepoznanim 
koronavirusom. Nov koro-
navirus je Svetovna zdra-
vstvena organizacija poime-
novala 2019-nCoV. Do 5. 2. 
2020 so poročali o 24.300 
potrjenih primerov okužbe, 
od tega je 490 bolnikov umr-
lo. Nov sev virusa iz Vuhana 
spada med betakoronaviru-
se, v skupino 2B, in izkazuje 
okoli 70-odstotno genetsko 
sorodnost z virusom sar-
sa (SARS-CoV). Sumijo, da 
je virus preskočil na ljudi s 
kač, vendar se številni vodil-
ni strokovnjaki ne strinjajo 
s to domnevo. Ugotovili so, 
da se nov koronavirus pre-
naša med ljudmi, okužil je 
tudi zdravstvene delavce.« 
Tako Wikipedija. Kitajski 
predsednik Ši Džinping pa 
je že ukazal napad na virus 
in ga opredelil kot partijsko 
nalogo. »Izbruh je velik pre-
izkus za kitajski sistem in 
sposobnost vladanja. Zbra-
ti moramo pridobljene iz-
kušnje in se iz te lekcije kaj 
naučiti.« 

Parazit

Premik se je zgodil tudi v 
podeljevanju oskarjev: prvič 
v zgodovini je zmagal med-
narodni film (prej so rekli tu-
jejezični): južnokorejski Pa-
razit. Glavni avtor Bong Jo-
on-ho je dobil tudi oskarja za 
najboljšo režijo. Čestitamo!

Okužena Kitajska
Kitajska s svojimi izdelki že vrsto let preplavlja cel svet. Zdaj pa se lahko zgodi, da cel svet okuži z 
virusom smrtno nevarne pljučnice. Nastaja protislovna situacija: Kitajska bi morala v karanteno,  
hkrati pa se ne sme ponovno zapreti …

Eden od pogledov na kitajsko velemesto Vuhan, ki ima 11 
milijonov prebivalcev. Ogroža jih smrtonosni virus, ki so ga 
odkrili prav tu. / Foto: Wikipedija

Ekipa južnokorejskega filma Parazit spomladi 2019, ko je 
krenila na zmagovalni pohod: najprej so osvojili zlato palmo 
v Cannesu, zdaj še glavnega oskarja 2020. / Foto: Wikipedija

Ivka Sodnik

Za boljšo šolo (60)

O kaznovanju v šoli – 1. del
Besede kazen ne najdemo 

več v šolski zakonodaji, četu-
di je v šoli velikokrat izgovor-
jena in je med učenci, učite-
lji in starši še vedno živa. 

Zakon o osnovni šoli v po-
glavju o vzgojnem delovanju 
šole pravi, da je vzgoja stro-
kovno delo, ki mora potekati 
v skladu s pravili stroke, za-
konom in internimi predpi-
si šole. Ti predpisi so vzgoj-
ni načrti in na njihovi osno-
vi napisana pravila šolskega 
reda, ki jih šole pripravijo v 
dogovoru z učenci in star-
ši. V njih se predvidijo pre-
ventivne vzgojne dejavnosti, 
npr. svetovanje, usmerjanje, 
pohvale, priznanja in nagra-
de, pa tudi vzgojni ukre-
pi, kadar prihaja do kršitev. 
Šole so namreč dolžne za-
gotoviti varno in spodbudno 
okolje, da bodo učenci lahko 

dosegali temeljne cilje vzgo-
je in izobraževanja. Med cilji 
ni samo kakovostna splošna 
izobrazba, pač pa tudi skla-
den telesni, čustveni, mo-
ralni, socialni in duhovni ra-
zvoj. 

V pravilih šolskega reda 
šole podrobneje opredelijo 
dolžnosti in odgovornosti 
učencev, načine zagotavlja-
nja varnosti, pravila obnaša-
nja in določijo vzgojne ukre-
pe za posamezne kršitve pra-
vil. Vzgojni ukrepi oziroma 
po starem kazni, pa ne sme-
jo omejiti osnovnih pravic 
učencev, ki jim jih daje za-
kon o osnovni šoli, npr. pra-
vice do obiskovanja pouka 
in drugih organiziranih de-
javnosti. Zato v današnji šoli 
motečega učenca ni mogoče 
poslati iz razreda in ga napo-
titi domov, kar se je dogajalo 

včasih, ni mu dovoljeno pri-
mazati klofute ali ga posesti 
v sramotilno klop ali posta-
viti v kot. Tudi obiska eks-
kurzije ali dneva dejavnosti 
mu ni mogoče prepovedati. 
Kar je po svoje velika sreča 
za »problematične« učence, 
saj bi jih bila sicer polovica 
vsak dan med šolskimi ura-
mi na hodnikih ali poslanih 
domov. 

Zakon seveda ne pravi, 
da morajo učitelji križem 
rok gledati nered v razre-
du, pač pa določa, da je tre-
ba takšnim učencem zago-
toviti izobraževanje v dru-
gih oblikah organizirane-
ga dela. V praksi to pome-
ni, da učitelj lahko poš-
lje učenca iz razreda, ven-
dar ga mora potem prevze-
ti drug učitelj in mu zago-
toviti pogoje za učenje. Da 

se pošiljanje iz razreda ne bi 
spremenilo v zabavo in nag-
rado, lahko poskrbita ta dva 
učitelja tako, da se kazno-
vanemu učencu naloži ve-
liko več dela, kot bi ga mo-
ral opraviti v razredu. Da bo 
učenec uvidel, da je s svojim 
neprimernim vedenjem 
kršil pravico svojim sošol-
cem do nemotenega pouka 
in jim s tem naredil veliko 
škodo, ki jo je treba porav-
nati. Zgolj opravičilo včasih 
ni dovolj, saj imajo učitelji 
na voljo še številne druge 
možnosti, kako »nagradi-
ti« takšnega učenca, da bo 
lahko zadovoljil svojo potre-
bo po nastopanju in posta-
vljanju pred vrstniki. V pri-
meru, da neki učenec mote-
če vedenje stalno ponavlja, 
naj bi učitelj o kršitvi šolske-
ga reda obvestil razrednika, 

šolsko svetovalno službo in 
starše in poskrbel, da se pre-
kršek zapiše v šolsko doku-
mentacijo. Vzgojne ukrepe 
je namreč treba beležiti, da 
ima razrednik ob morebi-
tnih ponavljajočih se kršit-
vah dokaz, zakaj je potrebno 
poseči po najstrožjih ukre-
pih. 

Ne moremo torej reči, da 
so učitelji pri prekrškarjih 
povsem nemočni, le način 
kaznovanja je postal druga-
čen, bolj zapleten in sofisti-
ciran in terja več doslednosti 
in sodelovanja med učitelji. 
Z motečimi učenci se je tre-
ba več pogovarjati in razisko-
vati, kaj tiči za neprimernim 
vedenjem. Je otrok zgolj 
nevzgojen in narcisoiden, 
ali pa se za njegovim obna-
šanjem skriva velika stiska, 
ki kliče po obravnavi. 

Lep, a smrtonosen: 3D-animacija koronavirusa 2019-nCoV  
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Igor Kavčič

Letos smo že enajsto leto 
zapored v Kranju gostili ak-
tualne prejemnike Prešerno-
vih nagrad in nagrad Prešer-
novega sklada. Dogodek je v 
Prešernovo gledališče tudi 
tokrat privabil številne ljubi-
telje kulture in umetnosti. Že 
naslov Shod muz na kranj-
skem Parnasi, nekoliko pre-
šernega zvena in značaja, in 
pa sama raznolikost področij, 
na katerih ustvarjajo nagra-
jenci, sta obljubljala zanimiv 
večer. Pogovor je tudi tokrat 
vodila novinarka in publicist-
ka Patricija Maličev.

Prešernov nagrajenec fo-
tograf Stojan Kerbler in pet 
nagrajencev Prešernovega 
sklada – režiser Rok Biček, 
igralka Nina Ivanišin, akor-
deonist Luka Juhart, preva-
jalka Suzana Koncut in gra-
fični oblikovalec Nejc Prah 
(zaradi drugih obveznosti 
sta manjkala baletnik Mil-
ko Šparemblek in kostumo-
graf Alan Hranitelj) – so si 
najprej v Galeriji Prešerno-
vih nagrajencev ogledali nji-
hove portrete, ki jih je že tra-
dicionalno posnel fotograf 
Tone Stojko, v nadaljevanju 
pa se je druženje z njimi na-
daljevalo v Prešernovem gle-
dališču. Zbrane je najprej 'v 
provinci brez meja' pozdra-
vil kranjski župan Matjaž Ra-
kovec, ki je dejal, da smo pro-
vinca zato, ker imamo ljudi, 
ki dajejo občutek, da so meje, 
žice in ograje za ljudi, v lju-
deh pa jih ni. »Posebej v kul-
turi ne, ker je tako širok po-
jem, da provincialnost naj-
demo le v zatohlosti doline 
Šentflorjanske, ki jo kdaj pa 
kdaj začutimo tu okoli sebe,« 
je povedal Rakovec in hkra-
ti zavrgel vsakršno provinci-
alnost: »Kulture si ne more 
lastiti nihče. Doma ni v nobe-
nem središču, nima prestol-
nice in seveda tudi provin-
ce ne. Če pa smo jo danes že 
našli, je to provinca brez meja 
in prav vsaka je lahko epicen-
ter ustvarjalnosti.«

Če je minister Zoran Po-
znič v nagovoru ob pome-
nu lastne kulture kot osno-
ve obstoja vsakega naroda 
poudaril, da so prav nagra-
jenci obet, da kot skupnost 
vendarle imamo prihodnost 
tudi v 21. stoletju, pa je pred-
sednica Upravnega odbora 
Prešernovega sklada Ira Ra-
tej med drugim dejala, da je 
nagrajencem in tudi drugim 
umetnikom nasploh skupno 
njihovo čudenje življenju in 
svetu okrog nas. »Umetniki 
imajo izjemno lastnost, da 
se še vedno čudijo in znajo to 

čudenje podati skozi umet-
nost, s katero se ukvarjajo.«

Fotografiral je način 
življenja 

Sledil je pogovor z nagra-
jenci. Kot običajno je vpra-
šanje in s tem besedo prvi 
dobil prejemnik Prešerno-
ve nagrade za življenjsko 
delo fotograf Stojan Kerbler. 
O poškodovani nogi in nje-
govih fotografskih začetkih: 
»Mami je prvi sin pri trinaj-
stih letih umrl za davico. Ker 
ni imela nobene njegove po-
dobe, je kasneje kupila foto-
aparat, da bi imeli svoje foto-
grafije. Ko sem imel poško-
dovano nogo, mi je dala fo-
toaparat, da bi se mi priku-
pila. Isto leto sem odšel v če-
trti razred na Ptuj, kjer sem 
posnete filme začel tudi sam 
razvijati. Kaže, da so se nes-
rečna naključja za mojo foto-
grafijo izkazala za pomemb-
na. Zaradi noge tudi nisem 
služil vojaškega roka. V tis-
tem času sem potem raje ho-
dil okrog in fotografiral.« 

Pravi, da je vedno imel 
poseben način pogovarja-
nja z ljudmi, ki jih je foto-
grafiral. »Ko sem kupil svoj 
prvi avto, sem se odločil, da 
bom fotografiral to, kar dob-
ro poznam – Haloze, kjer 
ne bom iskal nekih poseb-
nosti, ampak življenje tako, 
kot je. To je rdeča nit mojih 
fotografij. Meščani so v Ha-
lozah videli revščino, jaz pa 
predvsem način življenja, 
kot smo ga takrat imeli. Ker 
sem fotografiral s širokoko-
tnim objektivom, sem mo-
ral blizu ljudi in se najprej 
pogovarjati z njimi. Pozna-
li so me preko staršev, ki sta 
bila učitelja, pa preko lokal-
nega časopisa, za katerega 

sem slikal, in sem tako laž-
je prišel do njih. Ljudi nisem 
samo fotografiral, z njimi 
sem se tudi družil. Ljudi ved-
no postavim v njihovo narav-
no okolje, tudi jaz bi pri sebi 
doma povedal več kot tule na 
odru,« je dejal Kerbler in po-
žel glasen aplavz v dvorani.

Rad fotografira svet, kakr-
šen je bil nekoč, zato fotogra-
fira v črno-beli tehniki, druga 
prednost pri tem pa je, da lah-
ko fotografije v temnici tudi 
sam razvije. Njegov zadnji 
večji cikel je Dvorišča, pravi, 
da zato, ker Haložanov, kot 
so bili nekoč, ni več.

Se je na tem odru zgodila 
njena prva ljubezen do plesa 
in kako doživlja svoje mesto, 
ko se vrača vanj, se je glasilo 
vprašanje Kranjčanki Suza-
ni Koncut, izvrstni prevajal-
ki iz francoščine. »Od Lju-
bljane, kjer zdaj živim, ni 
prav daleč do Kranja. Dokler 
sem hodila v šolo, sem res ve-
činoma plesala v Kranju. Tu 
je bila moja 'ustvarjalna ban-
da' piscev, stripovskih avtor-
jev, slikarjev, glasbenikov … 
Kasneje smo se porazgubili 
po svetu, spet drugi smo os-
tali tu blizu. Zdaj prihajam v 
Kranj k družini, in ne ustvar-
jat, kot je bilo to včasih.« Ples 
nasproti prevajanju? »Telo 
je prevodnik vsega, tudi ko 
govoriš o duhovnosti na pri-
mer, ne moreš mimo telesa. 
Ples je bolj konkreten, čuten, 
jezik pa je bolj racionalen in 
miselno strukturiran. Eno je 
povezano s prezenco, drugo 
s prehodom preteklosti v pri-
hodnost. Zdaj samo še preva-
jam in upam, da se je moja 
ustvarjalnost prenesla na 
prevajalstvo.«

O postavljanju jezikovnih 
standardov, ki jih prevajalci 
gradijo iz prevodov iz izvorne 

literature, pa je Koncutova 
dejala, da eno oplaja drugo, 
da ne ustvarjajo jezika le pre-
vajalci, ampak tudi pisatelji 
izumljajo nov jezik. »Če ne 
bereš slovenskih avtorjev, ne 
moreš prevajati v slovenšči-
no.« Povedala je tudi, da je 
proti opombam v literarnih 
delih, da ga te lahko uničijo. 
Raje dodatno pojasnilo vklju-
či v besedilo ali pa na koncu 
knjige v 'slovarčku'. Če poz-
na skrivnost, ki se ji reče bra-
nje za sprostitev, jo vpraša 
sogovornica. »Seveda. Veli-
kokrat berem, ker moram, 
zvečer pa berem za sprosti-
tev. Tudi na plaži berem.« O 
tem, da bi napisala svojo knji-
go, pa pravi, da ne razmišlja.

 

Po Visoški kroniki  
na poroko

Akordeonist Luka Juhart je 
razmeroma mlad uspel kot 
glasbenik, skladatelj in pro-
fesor. »Vedno moraš vide-
ti možnost za napredek na 
vseh področjih. Saj sem za-
dovoljen s svojimi skladba-
mi, igranjem, a vedno stre-
mim, da bi bilo lahko še bolj-
še,« pravi nagrajenec in doda-
ja, da je bil kot otrok hiperak-
tiven in je hotel igrati kateri-
koli instrument. Mamina pri-
jateljica, učiteljica harmoni-
ke, ga je določila kar za ... har-
moniko. Na zabavah harmo-
nike ne igra, sem in tja pa igra 
kitaro. »Punce pademo na ki-
taro,« podreza Patricija, Luka 
pa razbije stereotip: »Moja je 
padla na harmoniko.« 

»Kot je ob nesrečnem pri-
meru Stojan Kerbler začel fo-
tografirati, tako sem jaz začel 
pisati skladbe. Bil sem uspe-
šen interpret, imel sem služ-
bo na Akademiji za glasbo, 
nakar me je 'špiknilo' v križu 

in v postelji nisem mogel po-
četi drugega kot v roke vze-
ti papir in napisal sem prvo 
skladbo.« Seveda so ga kot ot-
roka silili tudi, da bi igral na-
rodno-zabavno glasbo, a ni 
čutil, da je to njegova glasba, 
čeprav nima nič proti njej. 
Navdihuje ga predvsem so-
dobna umetnost. V avditorij 
se je v nadaljevanju širila ena 
njegovih skladb. 

Voditeljica večera Nino 
Ivanišin primerja z igralko 
Juliette Binoche in jo vpra-
ša, ali ji tudi v življenju uspe-
va priti do dna, tako kot v vlo-
gah, ki jih igra. »Primerjava z 
Binochevo mi res laska. Obli-
kovanje vloge je proces dela, 
v katerem naj bi prišla le-tej 
do dna. Na srečo je na tej poti 
več vprašanj kot odgovorov, 
kar me pri delu osrečuje in 
osvobaja. Se pa zadnje čase 
bojim definitivnih odgovo-
rov 'to je in to ni gledališče', 
'to je in to ni življenje'. Stvari 
preprosto vzamem take, kot 
so.« V nadaljevanju je zapela 
čudovito pesem iz najnovej-
še predstave 2020.

V sodobnem gledališču se 
vse pogosteje podira četrta 
stena, zato je pomemben od-
nos, 'posebna erotika' med 
igralci in gledalci, ki se ved-
no znova išče in se želi. To 
je tisto, kar gledališče dela 
lepo. Govorila je tudi o golo-
ti v filmu, ko je še, kot mla-
da igrala z Mikijem Manoj-
lovićem v filmu Naj ostane 
med nami. »Moja naloga je 
bila, da sem bila gola, da sem 
ljubila strastno, in to je bilo 
to. Miki je bil prijazen in do-
stopen. Pri takih prizorih se 
običajno tudi režiserji pot-
rudijo, da je za igralce čim 
lažje. Najprej se mora telo 
privaditi na telo in na kon-
cu snemalnega dne sta bili 

telesi že navajeni eden na 
drugega,« je povedala Ivani-
šinova in dodala, da pa je po 
naravi sicer bolj sramežljiva.

Prav posebna je bila tudi 
poroka s soigralcem v Dra-
mi SNG Klemenom Jane-
žičem, ko sta oba še v petek 
zvečer igrala v predstavi Vi-
soška kronika. »Naslednji 
dan naju je poročil soigralec 
Janez Škof, seveda v njego-
vem stilu,« je na poziv z odra 
iz dvorane dodal Klemen. 

Vplival na film, ta pa nanj

Grafični oblikovalec Nejc 
Prah je študiral tudi na Uni-
verzi Yale v ZDA. »Doma 
sem imel vseskozi idealne 
pogoje za šolanje in ustvar-
janje, lahko sem fotografi-
ral, risal grafite, starši pa so 
mi omogočili tudi študij v tu-
jini. Na univerzi sem bil dve 
leti obkrožen z dobrimi pro-
fesorji in sošolci. Imel sem 
veliko časa ukvarjati se sam 
s seboj in s svojim delom.« 

Kljub temu da se je že za-
čel uveljavljati na oni stra-
ni Atlantika, med drugim 
je oblikoval naslovnice in 
drzne prelome za revijo Blo-
omberg Businessweek, se 
je lani vrnil v Slovenijo in 
tu odprl oblikovalski studio. 
»Nekateri pravijo, da imam 
svoj slog, drugi, da ga me-
njam. Sam se strinjam z 
obojimi. Ne smeš pa slogu 
preveč zaupati, ker se lahko 
začneš ponavljati.« 

Večer je zaključil režiser 
Rok Biček, ki je skladovo 
nagrado prejel za film Dru-
žina. Trenutno ustvarja v Za-
grebu: »Filmska scena je na 
Hrvaškem sicer bolj razvita 
od naše, a to še zdaleč ni film-
ski raj. Pri nas na pet let pri-
deš do novega filma, kar po-
meni, da ti bo prej zmanjka-
lo let, preden boš lahko pove-
dal vse zgodbe, ki jih želiš.« 

Spregovoril je tudi o dru-
žini Rajk, s katero je na neki 
način preživel deset let, koli-
kor je nastajal film Družina. 
»Bilo je ogromno usodnih 
naključij, ki so vplivala na to, 
da sem v nekem trenutku za-
čutil notranji glas in sem sle-
dil neki intuiciji. Račun za ta 
film je bil res velik,« pojasnju-
je Biček in dodaja, da se pri fil-
mu zasebno življenje preple-
ta z ustvarjanjem. »Tako kot 
sem jaz s svojim življenjem 
vplival na zgodbo in na film, 
je ta vplival nazaj name.« Ve-
čer je Patricija Maličev zaklju-
čila z mislijo: »Lepo je bivati 
v bližini umetnosti, tako se 
lažje razume svet, v katerem 
smo. Bodite blizu umetnosti 
vsak dan.«

Umetnik živi umetnost
Vrhunec obeleževanja slovenskega kulturnega praznika v Kranju je vsakoletni Shod muz na kranjskem Parnasi, ko se v javnem pogovoru v Prešernovem 
gledališču predstavijo aktualni Prešernovi lavreati. Letos je bila med njimi tudi nagrajenka Prešernovega sklada, Kranjčanka Suzana Koncut.

Od leve: Suzana Koncut, Rok Biček, Luka Juhart, voditeljica Patricija Maličev, Nina Ivanišin, Nejc Prah in Stojan Kerbler
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Mateja Rant

»Na tem mestu naj bi lese-
na kajža stala že v času frei-
sinških škofov, vsaj tako pri-
čajo ustna izročila. Postavili 
naj bi jo namreč pred več kot 
dvesto leti za potrebe goz-
darja, ki je delal v okoliških 
gozdovih,« je na zgodovino 
kajže, ki je že od leta 1897 
v lasti njegove družine, po-
nosen sedanji lastnik Bran-
ko Omahen. Ob hiši je vča-
sih stal tudi hlev, ki pa se je 
zaradi dotrajanosti porušil, 
hiša pa še vedno ohranja po-
dobo nekdanje kajže, na ka-
teri je najbolj vpadljiva slam-
nata streha, ki so jo pred šti-
rimi leti na novo prekri-
li. Pred petnajstimi leti so 
objekt razglasili za kultur-
ni spomenik lokalnega po-
mena, saj sodi med najpo-
membnejše primere vsak-
danjega podeželskega stav-
barstva na loškem ozemlju.  

V kajži rojena dva pesnika

Na Pustotah, kot se reče 
tem krajem, je poletne poči-
tnice zelo rad preživljal tudi 
sedanji lastnik Branko Oma-
hen. »Kajžo je od nekdanje-
ga lastnika, Franca Vidmar-
ja - Pustotnika, kupil moj 
stari oče Jože Okorn, po do-
mače Kovkar, po katerem se 
hiša tudi imenuje,« je raz-
ložil Omahen. Kot pravi, je 
Pustotnik veljal za lokalne-
ga posebneža. »A čeprav ni 
znal ne brati ne pisati, je po-
gosto pripovedoval v verzih 
in po ustnem izročilu so za-
pisali številne njegove pe-
smi.« Prva jih je začela za-
pisovati žena Rezka, po nje-
ni smrti malo pred koncem 
druge svetovne vojne pa se je 
Pustotnik pogosto zatekal v 
Martinj Vrh k znanki in sta-
ri simpatiji Angeli Benedi-
čič, poročeni Jelovčan, ki je 
njegove pesmi zapisovala v 

preproste šolske zvezke. Na 
Pustotnika spominja plošča 
na pročelju kajže, na kateri 
mu družbo dela še en zna-
ni prebivalec kajže, pesnik 
in pisatelj Janez Okorn. Bil 
je prvorojenec Jožeta Okor-
na - Kovkarja in Marije Vo-
dnik, v družini je bilo šest ot-
rok. Kljub revščini so ga po 
ljudski šoli v Škofji Loki pos-
lali na šolanje v Kranj, kjer 
je z odliko končal gimnazijo, 
nato pa vstopil v ljubljansko 
semenišče. »Bil je eden naj-
siromašnejših študentov in 
ves čas šibkega zdravja, med 
študijem so ga gmotno pod-
pirali dobrotniki. Zgodaj je 
zbolel za jetiko in umrl v svo-
jem 23. letu še pred zaključ-
kom študija.« Tako se mu ni 
izpolnila njegova želja, da 
bi odšel na delo v misijone 
v Južno Ameriko, je pojasnil 
Omahen. Obeh v kajži roje-
nih pesnikov so se v Kultur-
no-zgodovinskem društvu 

Pustote spomnili tudi v knji-
gi z naslovom Za dva snopa 
besed. 

Najbolj vpadljiva je 
slamnata streha

Hiša na Pustotah je do da-
nes ohranila videz nekda-
nje kajže. Vhod vodi nepos-
redno v črno kuhinjo, v ka-
teri ni dimnika, zato dim iz 
peči uhaja na prosto skozi 
vrata na obeh straneh kajže 
oziroma se dviga pod slam-
nat strop, kar je po Omah-
novih besedah pripomoglo, 
da so se tramovi tako dobro 
ohranili, saj so od dima po-
črneli in otrdeli. Iz hodni-
ka s črno kuhinjo vrata vodi-
jo v osrednji prostor s kruš-
no pečjo, na kateri je letnica 
1855, in naprej v zidano ka-
mro, ki danes služi za kuhi-
njo. S stopnišča, ki vodi na 
podstreho, je vhod še v čum-
nato oziroma spalnico. Naj-
večji vtis pa naredi obsež-
no žametno slamnato prek-
ritje. »Slamnata kritina je 
odraz nekdanje kmečke iz-
najdljivosti starosvetnega 
graditeljstva in gospodarno-
sti. Na kmetijah ni šlo nič v 
nič,« pojasnjuje Omahen in 
dodaja, da so žitna zrna shra-
nili v kašče za prehrano dru-
žine, polomljeno in otepeno 
slamo je pojedla živina, lepo 
prebrano slamo pa so pove-
zali v škopnike obsega okrog 
50 centimetrov in teže od 18 
do 20 kilogramov ter jo upo-
rabili za pokrivanje ostre-
šij. »Ker je bila prvotna stre-
ha na kajži že zelo slaba in je 
puščala, smo se pred štirimi 
leti s pomočjo škofjeloške-
ga rotary kluba lotili njene 
menjave,« je razložil Oma-
hen in dodal, da so morali 
po rženo slamo, ki jo upora-
bljajo za prekrivanje streh, v 
Prekmurje, saj jo drugod 
ni več mogoče dobiti. »Za 
takšno velikost strehe je tre-
ba zasaditi več kot dva hek-
tara ržene slame, pri čemer 
je zaradi postopkov žetja in 
mlačve približno polovica 
pridelka neuporabnega,« je 
pojasnil Omahen in dodal, 
da je v Sloveniji le še malo 
mojstrov, ki bi znali pravilno 
pridelati in obdelati slamo 
ter z njo kakovostno oblo-
žiti streho. Denar za streho 
je prispeval celo Anže Kopi-
tar, in ko so Omahnu ob po-
delitvi čeka dejali, da je lepo, 
ko tako skrbi za kulturno 

dediščino, se je pošalil, da ni 
težko, če ima take »strice iz 
Amerike«.

Liki iz slovenskega 
pripovedništva

Prikupna hiška v Zgornji 
Luši tako danes daje vtis, kot 
da se je na tem mestu čas usta-
vil oziroma da si vstopil v pra-
vljični svet in se bo izza vrat 
vsak hip prikazalo kakšno 
pravljično bitje. In v januarju 
so liki iz slovenskega pripo-
vedništva tudi dejansko našli 
mesto v kajži, v kateri ves čas 
ohranjajo življenje, čeprav že 
več kot tri desetletja ni stalno 
naseljena. Svoje skulpture iz 
lesa je namreč v njej razsta-
vil Martin Goričanec iz Vir-
maš. »Ideja o izdelavi lese-
nih skulptur se mi je porodi-
la lani ob obisku Volčjega Po-
toka, kjer sem naletel na ži-
vali iz lesa, ki jih je nekdo le 
na grobo obdelal z motorno 
žago. Odločil sem se, da bom 
tudi sam izdelal nekaj podob-
nega, a v manjši velikosti,« je 
pojasnil Goričanec. Pri tem je 
sledil zamisli, da mora za po-
lovico končnega izdelka pos-
krbeti narava sama. Tako se 
je podal v »lov« na koreni-
ne in ostanke lesa, ki so že 
spominjali na kakšno žival 

oziroma se mu je zdela dobra 
osnova za katerega od likov iz 
slovenskega pripovedništva. 
»Tisto, kar je oblikovala nara-
va, sem samo dopolnil s svojo 
domišljijo in rokami.« V vsa-
ki korenini ali koščku lesa, ki 
ga je našel, je že vnaprej videl, 
kaj bo nastalo. Material je na-
biral kar sproti na svojih po-
tepih peš ali s kolesom po na-
ravi. »Moje delo je sicer zelo 
statično, zato moram vsake 
toliko časa ven. Omislil sem 
si celo električno kolo, s ka-
terim sem prevozil vse loško 
pogorje.« S sabo ima ves čas 
nahrbtnik in žago, tako da se 
domov vrača z obilico mate-
riala. Pri oblikovanju likov iz 
tega lesa se je osredotočil sko-
raj izključno na slovensko 
ljudsko pripovedništvo. Pod 
njegovimi rokami so tako že 
nastali Krjavelj pa Kekec in 
Bedanec ter Krpan in plan-
šar z Velike planine. Med liki 
pa je mogoče prepoznati tudi 
kantavtorja Adija Smolarja. 
»V delu imam še Slavka Av-
senika in Prešerna z zapisom 
slovenske himne.« Izdelati 
namerava tudi Mojzesa z de-
setimi zapovedmi in Jezusa. 
»A moj Jezus ne bo na križu, 
ampak ga bom upodobil kot 
pastirja,« je svoje prihodnje 
načrte razkril Goričanec. 

Hiška kot iz pravljice 
na Pustotah
Kovkarjeva kajža v Zgornji Luši predstavlja lep primer ohranjenega starosvetnega stavbarstva na 
Loškem tako iz zgodovinskega kot gradbenega in etnološkega vidika. V njej gostijo tudi številne 
dogodke, med drugim je v januarju v njej svoja dela razstavljal slikar in kipar Martin Goričanec. 

Lastnik Kovkarjeve kajže Branko Omahen / Foto: Gorazd Kavčič

Lesena kajža na Pustotah deluje prav pravljično. / Foto: Gorazd Kavčič

Pred štirimi leti je kajža dobila novo slamnato streho. 

Martin Goričanec v delavnici med svojimi skulpturami 

Za svoje like je Goričanec našel navdih v slovenskem 
pripovedništvu. / Foto: Gorazd Kavčič
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Jasna Paladin

Prva številka Planinskega 
vestnika je izšla že davnega 
8. februarja 1895, v vseh teh 
letih pa je za bogato vsebino, 
ki publikacijo uvršča med 
nepogrešljivi del narodne-
ga bogastva in kulturne de-
diščine, skrbelo zgolj osem 
glavnih urednikov. Največ 
letnikov je uredil Tine Orel, 
in sicer kar trideset, že osem-
najst let pa se kot odgovorni 
urednik pod Planinski ve-
stnik podpisuje Kamničan 
Vlado Habjan. Njegov ure-
dniški staž je tretji najdalj-
ši, če pa bi prešteli vse števil-
ke in število strani, pa je za-
gotovo urednik, ki je na Pla-
ninskem vestniku pustil naj-
močnejši pečat. 

Z gorami in pisanjem je 
povezan že vse življenje, pa 
vendarle je bila ponudba za 
funkcijo odgovornega ure-
dnika precejšnje preseneče-
nje. »Še zelo dobro se spomi-
njam svoje prve številke. Za 
Planinski vestnik sem pisal 

že prej, prav tako sem se pri 
prejšnjem uredniku zanimal 
za uredniško delo, a uredni-
ški odbor, čeprav imenovan, 
takrat ni bil aktiven. Z vod-
stva Planinske zveze Slove-
nije so me jeseni leta 2000 
povabili na razgovor in mi 
ponudili mesto odgovorne-
ga urednika. Zame je bil to 
precejšen šok, saj česa take-
ga nisem pričakoval. Odločiti 
sem se moral v enem tednu, 
takšne priložnosti pa seveda 
nisem hotel zamuditi. Bili so 
zelo uvidevni in mi po uradni 
potrditvi v začetku leta 2001 
dali devet mesecev za pripra-
ve. V tistem času sem formi-
ral ekipo in zastavil vsebin-
sko in oblikovno prenovo re-
vije. Zame je bilo vse na novo, 
kje dobiti članke, fotografi-
je, kako pripraviti številko … 
Prva številka je izšla z veliko 
treme, kasneje pa je le stek-
lo. Priprava revije je postala 
rutina, ki pa zaradi stalne po-
zornosti na aktualne vsebine 
niti ne bi smela biti,« pravi 
Habjan, ki je urednikovanje 

prevzel v času velikih spre-
memb, ki so se jim morali 
prilagoditi tudi (ali pa pred-
vsem) tiskani mediji. »Naj-
večjo spremembo smo uved-
li leta 2010, ko smo poveča-
li format, z manjšega na ve-
likost skorajda A4, kar nam 
omogoča objave večjih foto-
grafij in večje možnosti ra-
znovrstnega oblikovanja in 
preloma. Večkrat smo obli-
kovno spremenili podobo re-
vije, ker je to pač nujno, na-
zadnje leta 2017. Pomemb-
na novost je bila tudi uvedba 
t. i. sredice, notranje perfori-
rane priloge, ki jo je možno 
iztrgati in uporabiti kot opis 
na turo oziroma izlet, kamor 
pač vabimo. To je rubrika, 
ki je zagotovo najbolj upo-
rabna in priljubljena. Dru-
ga omemba gre načrtni skrbi 
izbire tem meseca, kjer po-
skušamo eno temo obravna-
vati z več vidikov. Omembe 
vredna je tudi digitalizacija 
vseh dosedanjih izdaj, vse od 
leta 1895 naprej, kar pome-
ni, da so vse vsebine javno 

dostopne na spletni strani,« 
pojasnjuje odgovorni ure-
dnik, ki ima v uredniški ekipi 
devet idej polnih sodelavcev. 
Skupaj si prizadevajo k bra-
nju privabiti tudi kar največ 
mladih bralcev. »Mladi bere-
jo vedno manj, večina naših 
naročnikov pa je srednje in 
starejše generacije, ki jih tis-
to, kar zanima mlade, ne za-
nima preveč, zato je to za nas 
pravi izziv. Vsebine moramo 
usmerjati previdno, da vsak-
do najde zase kaj primerne-
ga. Za mlado generacijo smo 
uvedli nekaj, veliko pa piše-
mo tudi o športnem pleza-
nju, ki je med mladimi zelo 
privlačno,« še pravi o enem 
največjih izzivov, a ponosen 
doda, da imajo vendarle zelo 
zveste bralce in stalne naroč-
nike.

Urednikovanje Planinske-
ga vestnika terja svoj čas in 
energijo, pa vendarle je Vla-
do Habjan aktiven še na mno-
gih področjih. Že tretje leto je 
urednik Planinske založbe, 
občasno piše za Kamniški 

zbornik, piše tudi svoje knji-
ge – tako vodnike kot lepo-
slovje, sodeluje na okrog-
lih mizah, je aktivni gorski 
reševalec Društva GRS Ka-
mnik, rad fotografira, se po-
sveča duhovnosti, predvsem 
pa je redni obiskovalec gora. 

»Tega si ne glede na obve-
znosti ne pustim vzeti. Zad-
nja desetletja sistematično 
raziskujem Vzhodne Alpe, 
ki so zahodno od Julijskih, 
saj, čeprav bo to videti ne-
skromno, naše gore že dob-
ro poznam.«

Obiskovanja gora si ne pusti vzeti
Planinski vestnik, najstarejša še izhajajoča slovenska revija, je te dni praznovala stopetindvajsetletnico, zadnjih osemnajst let pa ji pečat daje odgovorni 
urednik, Kamničan Vlado Habjan. Pogovarjali smo se o prelomnicah revije, približevanju mladim in kako ob obilici obveznosti ostaja zvest goram.

Vilma Stanovnik

Čeprav se je na pogovor v 
Knjižnico Franceta Balanti-
ča v Kamnik pripeljala s šta-
jerskega konca, je pisateljica 
Mateja Reba takoj poveda-
la, da se v Kamniku še ved-
no počuti doma, saj je veči-
no življenja preživela v Ka-
mniku, kjer je hodila tudi 
v šolo in začela novinarsko 
delo. Že med študijem je za-
čela pisati za otroke, njena 
prva knjiga Zmajček Bim pa 
je izšla leta 1990. 

Kasneje so izšle še mnoge 
knjige za otroke, več kot sto 
pravljic je napisala za otroški 
in mladinski program Radia 
Slovenija, pogosto je nasto-
pala tudi po šolah, vrtcih in 
knjižnicah ter na kulturnih 
prireditvah, kot urednica pa 
je pod psevdonimom Špe-
la Majer pripravila številne 
knjige. Pisala je tudi humo-
reske in kratke zgodbe. 

»Če sem iskrena, vsi 
ustvarjamo zato, ker nam je 
to 'luštno', ker v tem uživa-
mo. Šele potem razmišlja-
mo o bralcih, o tem, da bo 
naše tekste kdo tudi preb-
ral. Jaz sem svoje zelo dolgo 

skrivala. Ko sem zaključeva-
la študij in bi morala razmi-
šljati o resnem delu, sem pi-
sala o zmajčku, o kraljičnah 
... Toda zame je bilo ustvar-
janje že takrat vrhunski uži-
tek in mi je še danes. Uži-
vam v kreacijah, v tem, da 
je nastalo nekaj, česar še 

ni bilo,« je v pogovoru z di-
rektorico kamniške knjižni-
ce Bredo Podbrežnik zbra-
nim zaupala Mateja Reba, ki 
je uživala zlasti v pisanju za 
najmlajše. 

»Zagotovo so otroci zah-
tevna publika. Če se ob pra-
vljici po nekaj minutah 

začnejo praskati po glavi in 
dolgočasiti, potem veš, da si 
nekje zgrešil. Odrasli smo 
drugačni. Bolj ko ne razu-
memo, bolj kimamo. Eno-
stavno nas je moč odrasle 
hitreje prinesti okrog. Če 
spomnim samo na sindrom 
cesarjevih novih oblačil, ko 

so vsi vedeli, da je gol, pa 
so hvalili njegovo obleko,« 
pravi Mateja Reba, ki v svo-
jih zgodbah zna zapisati tis-
to, kar je otrokom resnično 
všeč. 

»Imam srečo, da se dob-
ro spomnim lastnega otro-
štva, predvsem tega, kaj mi 
je bilo všeč in česa nisem 
marala. Hitro sem znala 
ugotoviti, kdaj me imajo 
odrasli za neumno, nespo-
sobno. Zato tega v svojih 
pravljicah ne počnem. Sem 
pa napisala tudi nekaj učbe-
nikov, recimo ekološki uč-
benik Jurček in packarija,« 
pravi Mateja Reba, ki ji je 
žal, da vedno manj beremo, 
pisatelji pa od svojega dela 
večinoma ne morejo živeti. 
Zato tudi nekaj časa ni izda-
la nobene knjige. 

Je pa pred leti napisala 
tudi svojo prvo knjigo za 
odrasle, ljubezensko-kri-
minalni roman Strastna 
razmerja. Nato je napisala 
veliko humoresk in kratkih 
zgodb. Prav kratke zgodbe 
je zbrala v novi knjigi, ki jo 
je poimenovala preprosto: 
77 trenutkov. V njej je na-
mreč sedeminsedemdeset 

zapisov ali, kot pravi Mate-
ja Reba, utrinkov. 

»Prijatelji, ki so vede-
li, kaj pišem, saj sem ne-
kaj utrinkov objavila tudi 
na družabnih omrežjih, so 
me nagovarjali, naj jih zbe-
rem in objavim. Tudi z nji-
hovo podporo sem se odlo-
čila za novo knjigo, ki ver-
jamem, da je za marsikoga 
zanimiva. Danes, ko mar-
sikdo nima več časa bra-
ti zajetnih knjig, je takšna 
knjiga tudi praktična, saj so 
zgodbe kratke, ob njih se 
zamisliš in nasmejiš,« pra-
vi Mateja Reba, ki rada opa-
zuje, kaj se dogaja okoli nje. 
»Zelo rada poslušam pogo-
vore ljudi, ki ti dajo misliti, 
te nasmejijo ali pa opomni-
jo na lastne napake in ne-
umnosti. Če bi imela veli-
ko radirko, bi hodila po ces-
ti in ljudem brisala kisle 
grimase ter jih popravila v 
nasmehe. Včasih rečem, da 
se življenje ne bo razjezilo, 
če bomo dobre volje,« še do-
daja Mateja Reba.

Predstavitev njene nove 
knjige je v kamniški knjižni-
ci dopolnil domači kantavtor 
Daniel Artiček. 

Pisateljica, ki želi risati nasmehe
Kamničanka Mateja Reba je predvsem otroška in mladinska pisateljica, zadnja knjiga pa je ena izmed dveh, ki je namenjena predvsem odraslim. Njenih 77 
trenutkov večino zabava, prav risanje nasmehov na obraze pa je ena njenih največjih želja.

Pisateljica Mateja Reba je svojo najnovejšo knjigo predstavila v domači knjižnici v Kamniku.

Vlado Habjan, urednik Planinskega vestnika od leta 2001  
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Konrad Pleiweiss in njegov pečat Kranju
Rodbina Pleiweissov je 

dolgo dajala poseben pečat 
Kranju. Med tistimi, ki so še 
posebej izstopali, je bil tudi 
trgovec Konrad Pleiweiss, ki 
se je rodil 16. februarja 1856 
v Kranju kot peti otrok Va-
lentinu starejšemu in njego-
vi prvi ženi Tereziji Smrekar 
iz Škofje Loke. 

Konradova žena je bila Jo-
anna Kopecky. V zakonu se 
jima je rodilo sedem otrok. 
Vsi so bili zavedni meščani, 
ki jim ni bilo vseeno, kam 
se bo usmeril razvoj mesta. 
Njegov najstarejši brat je bil 
znani zdravnik, veterinar, 
urednik in novinar dr. Janez 
Bleiweis.

Oče je Konrada določil za 
naslednika v kranjski trgovi-
ni in v podjetju volnenih odej 
– kocariji. Zato ga je leta 1835 
poslal na usposabljanje za tr-
govca na Dunaj. Leta 1843 
mu je oče prepustil vodenje 

poslov. Kmalu je razširil svo-
jo dejavnost. Zato je kupil v 
Kranju dve sosednji hiši Mes-
to 186 in Mesto 187. Tako je 
povečal prostore trgovine in 
skladišča. Leta 1844 je na je-
senski obrtni razstavi v Lju-
bljani že dobil srebrno sveti-
njo za najboljše in najlepše 
blago. Ko se je oče Valentin 
leta 1850 z drugo ženo prese-
lil v Ljubljano, mu je predal 
tudi hišo Mesto 184. Konrad 
je naslednje leto kupil še so-
sednjo hišo Mesto 183 in vse 
združil v eno stanovanjsko 
enoto. V njej je živel do svo-
je smrti.

Predvsem leta 1847 je bil 
Konrad pogost klient advo-
kata in pesnika dr. France-
ta Prešerna. Skupaj z oče-
tom sta postala njegova pri-
jatelja in ga v času Prešer-
nove bolezni tudi obisko-
vala. Konrad je med vsemi 
Kranjčani daroval največ 

(10 goldinarjev) za nagrob-
ni spomenik Francetu Pre-
šernu. Sedanjega so posta-
vili leta 1952 v starem kranj-
skem pokopališču, v seda-
njem Prešernovem gaju. 

Po marčni revoluciji na 
Dunaju leta 1848 je bil Ko-
nrad višji oficir Kranjske na-
rodne straže. Vzdrževali so 
red in mir v mestu in varo-
vali premoženje pred nepri-
dipravi. Leta 1850 je bil od-
bornik občinskega odbora 
in leta 1855 je postal mestni 
svetovalec pod županom 
Konradom Lokarjem. Za 
mestnega odbornika je bil 
ponovno izvoljen leta 1861.

Zadnji dve leti življenja 
(od januarja 1863 do janu-
arja 1865) je bil dejaven član 
kranjske Čitalnice in tudi 
njen blagajnik. Leta 1864 
je tudi finančno pripomo-
gel, da niso prodali kranjske 
mestne hiše.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:

   V Retečah se je 10. 2. 1873 rodil matematik, fizik 
Valentin Kušar. Do leta 1921 je poučeval na gim-
nazijah v Kranju, Kopru in Ljubljani. Leta 1919 je 
začel predavati eksperimentalno fiziko na novou-
stanovljeni Tehnični fakulteti v Ljubljani.

   V Ljubnem na Gorenjskem se je 11. 2. 1801 rodil 
duhovnik, pisatelj Jožef Rozman Trebanjski. 

   V Bistričici pri Kamniku se je 11. 2. 1852 rodil 
gorski reševalec, vodnik, lovec, lovski čuvaj Valen-
tin Slatnar (Slattnar) – Bôsov Tine. Med rekruti-
ranjem v vojsko je bival v pastirskih in drvarskih 
kočah v bistriških gozdovih in se preživljal z delom 
in divjim lovom. 

   Na Jesenicah se je 11. 2. 1894 rodil predvojni žu-
pan Valentin Markež. Bil je preganjanec nacizma 
in komunizma. Markež je županoval do naci-
stične okupacije aprila leta 1941, ko so ga takoj 
odstavili. Tako kot Nemce je po številnih komuni-
stičnih umorih v gornjesavski dolini zavrnil tudi 
sodelovanje z OF. Z družino je emigriral v Argen-
tino.

Milena Miklavčič

Klementina je mojih let. 
V življenju si je nabrala veli-
ko izkušenj, nekatere so bile 
vzgojne, druge bridke, tret-
je so ji pomagale, da se je v 
zrelih letih pametneje odlo-
čala kot v mladosti. Z mamo 
sta živeli v mrzli, podstrešni 
sobici. Stranišče je bilo zu-
naj, v lesenem prizidku, teko-
ča voda je bila na voljo v prit-
ličju. Kaj je to kopalnica? Še 
leta 1965 se jima še sanjalo ni!

»Bila sem vedoželjen ot-
rok. Nenehno sem žlobudra-
la, četudi je bila mama večino 
časa tiho in mi sploh ni odgo-
varjala. Bila je ženska, ki se 
v življenju ni znašla. V sebi 
je imela tudi neko meni ne-
razumljivo čast, zaradi kate-
re sva bili še revnejši, kot bi 
bili lahko. V soseščini je žive-
la neka ženska, ki ji je mama 

vsak četrtek popoldan likala 
perilo. Pogosto ji je želela po-
dariti oblačila, pa jih je mama 
z dvignjeno glavo zmeraj za-
vrnila, češ da imava vsega do-
volj, kar je bila čista laž. Raje 
je videla, da sem hodila nao-
koli napol gola, kot da bi se 
ponižala in sprejela kakšen 
dar od sicer redkih dobrih 
ljudi. Ko sem bila še otrok – 
nisem še obiskovala osnovne 
šole –, je na vsake kvatre pri-
šel na obisk starejši moški. 
Mama me je takrat poslala na 
igrišče in do teme se nisem 
smela vrniti v stanovanje. Kaj 
sta v moji odsotnosti poče-
la, ne vem, lahko si pa pred-
stavljam. Še zmeraj imam v 
nosnicah vonj po njegovih 
oblačilih. Zelo so smrdela. 
Ker je imel tudi zelo dober 
tek, sem vsakokrat, ko je bil 
na obisku, šla lačna spat. Po-
jedel je vse, kar je mama sku-
hala. Iz krhljeve vode je kar z 
roko pobiral krhlje in jih žve-
čil. Obračal se mi je želodec 
in krhljev še danes ne prene-
sem najbolje. 

Zraven šporgerta sta bila 
dva klina, na enem je visel 
mamin birtah (predpasnik), 
na drugem pa bolj ali manj 
umazana kuhinjska krpa. 
Z njo sva brisali posodo in 
tudi po tleh. Kadar mame 
ni bilo doma, sem si obnjo 
obrisala tudi nos, če druge-
ga ni bilo pri roki. Oblačila 
so visela čez dva ali tri stole, 
z mamo pa sva spali na sta-
rem divanu. Po tleh so bile 

položene deske, ki sem jih – 
od petega leta naprej – vsa-
ko soboto dopoldne poriba-
la. Še danes ne vem, zakaj je 
bilo mami tako zelo mar za 
čista tla! Plošča je imela dve 
okrogli odprtini, zaprtimi z 
več obroči. Mama je, kadar 
sva imeli drva, zakurila že 
ob petih zjutraj, prej, preden 
je odhitela na delavski avto-
bus. Neštetokrat mi je zabi-
čala, da se širhakla ne smem 
dotikati, da ne bi ogenj pla-
nil na prosto in uničil najino 
skromno domovanje. 

Spominjam se zime, ko 
sva imeli komaj kaj drv. Jih 
je mama pozabila kupiti ali 
pa se je zanašala, da bova že 
kako. Hudo sem se prehladi-
la ter obležala z visoko vroči-
no. Menda se mi je že bledlo, 
zato je poklicala zdravni-
ka. Prvič in zadnjič. Pregle-
dal me je, in ko je odhajal, je 
mami ukazal, naj ga pospre-
mi do avta. Ko se je vrnila, je 
imela v rokah opeko. Pogre-
la mi jo je na šporgertu ter 
mi jo dala k nogam, ki so bile 
ledeno mrzle. Ta njena gesta 
je bila edina, ki je vsaj malo 
spominjala na tako imeno-
vano materinsko ljubezen.

Starejša kot sem bila, po-
gosteje sem morala poprije-
ti za kakršnokoli delo. Njej 
se nekako ni dalo ali pa je 
bila vsega naveličana, ne 
vem. ''Zaslužiti'' sem mo-
rala za drva, krompir, za šol-
ske knjige, za malico. To so 
bili časi, ko nihče ni ničesar 

podaril kar na lepe oči, četu-
di se danes govori, da je tak-
rat vladala ''neizmerna soli-
darnost''. Jaz osebno je ni-
sem nikoli doživela, pa bi jo 
morala, saj so vsi videli, kako 
težko sva z mamo živeli. 

Pri petnajstih sem šla v 
službo, četudi sem žele-
la nadaljevati šolanje. Žal je 
mama nasedala takratni pro-
pagandi, da je samo ''dober 
delavec nekaj vreden''. Izo-
braženi, obrtniki in kmetje 
pa so bili po njenem sami 
lenuhi. A jabolko ni padlo 
daleč od drevesa, kar nekaj 
časa sem verjela njenim be-
sedam. Kljub krhkosti, kljub 
nerazvitosti telesa – prsi so 
mi začele rasti šele tam oko-
li osemnajstega leta – sem 
bila dvakrat odlikovana kot 
najbolj pridna delavka. Nek-
do me je predlagal za ''napre-
dovanje'', zato sem morala iti 
na razgovor k nadrejenemu. 
O njem se je govorilo marsi-
kaj. ''Nič ne bo z napredova-
njem,'' se mi je posmehljivo 
nasmehnila sodelavka, ''to-
variš je sin od tistega, ki se je 
hodil ongavt k tvoji mami.'' 
Prepečenec, ki sem si ga pri-
nesla za malico, mi je padel 
iz rok med železne opilke. Ni 
bil več uporaben.

Ne vem, kako dolgo sem 
stala med vrati njegove pisar-
ne. Noge so se mi tresle, on 
pa se je obnašal, kot da me ne 
vidi. Nenadoma mu je zazvo-
nil telefon. ''Zapri vrata za se-
boj pa izgini, da te ne vidim 
več!'' mi je ukazal, preden je 
dvignil slušalko. Kar oddah-
nilo se mi je. Strah pred njim 
je bil močnejši od želje po 
napredovanju.

A ''strup'' je bil s predlo-
gom o napredovanju vržen 

v mojo dušo! Kljub mamine-
mu zmrdovanju in negodo-
vanju, da ima še ''Tito pridne 
delavce raje kot izobražene 
lenuhe'', sem začela na skri-
vaj iskati priložnosti, da bi se 
naučila česa novega. Prekla-
danja železnih drogov v fab-
riki sem bila že pošteno sita. 
Pa še hrbtenica me je ves čas 
bolela zaradi naprezanja. V 
knjižnici sem si izposodi-
la Burde ter se sama nauči-
la kvačkanja in pletenja. Na 
skrivaj sem obiskovala tečaj 
risanja krojev. Skromne pri-
hranke sem potrošila za av-
tobusne vozovnice. Sovraži-
la sem misel, da bi v doma-
čem kraju izvedeli za mojo 
željo po znanju. Vedela sem, 
da bi se iz mene krepko nor-
čevali, mamo pa bi bilo sram. 
Za neko šiviljo sem pri de-
vetnajstih začela risati kroje 
za oblačila. Menda sem bila 
zelo izvirna in uspešna, saj 
me je dobro plačevala zanje. 
Nekaj tudi na račun mojega 
molka. Z mojim delom se je 
namreč sama kitila. Potem 
sem čisto slučajno spoznala 
znanega in takrat zelo uve-
ljavljenega slikarja. Znan-
stvo se je začelo z ogromnim 
cekrom, ki sem ga njegovi 
ženi, potem ko ji je fičko za-
kuhal in je morala nadaljeva-
ti pot peš, pomagala odnesti 
do doma. Več kot tri leta sem 
bila njuna častna gostja, edi-
no ''plačilo'', ki sem ga dobi-
la za svojo pomoč, pa je bilo 
neprecenljivo znanje, ki ga je 
omenjeni slikar delil z me-
noj. Še danes sem mu zanj 
hvaležna, saj sem se takoj 
po upokojitvi ponovno loti-
la slikanja, in kot pravijo, mi 
to poslanstvo zelo dobro us-
peva!

Domači kraj delavcev in 
lokalnih pijančkov, nesreč-
nih žensk, ki se zaradi ''le-
pega, zunanjega videza'' 
niso upale upreti nasilnim 
možem, otrok, ki so doživ-
ljali podobno usodo kot jaz, 
se mi je začel vedno bolj upi-
rati. Na bruhanje mi je šlo 
vsakič, ko sem hitela po sto-
pnicah v zunanje strani-
šče, v katerem so tisti – pred 
mano – puščali očitne in 
smrdeče sledi. Kakšni pac-
ki so bili včasih ljudje! Preg-
ledovala sem oglase, ker 
sem želela zamenjati služ-
bo. Veste, v tistih časih sredi 
šestdesetih let je bil takšna 
želja nekaj nezaslišanega! 
Službe so menjali samo 
ničvredneži! Tisti pa, ki so 
nekaj dali na svojo čast, so 
vztrajali, molče trpeli in bili 
vdani Titu, partiji in sindi-
katu, ki jih je za Dedka mra-
za obdaril s svinjskimi polo-
vicami.

Odtrgati se od doma, ki 
te besede ni bil vreden, saj 
sva z mamo še zmeraj spa-
li na istem divanu kot v času 
mojega otroštva, ni bilo kar 
tako! Kam naj mlado dek-
le gre, da je ne bodo izkori-
ščali, ne nazadnje tudi spol-
no? Marsikaj se je dogajalo 
med sobodajalci in delavka-
mi … Še najbolj ''varen'' se 
mi je zdel oglas, ko je neka 
starejša gospa oddajala sobo 
v zameno za pomoč v gospo-
dinjstvu. Odločila sem se, 
da jo obiščem. Prvi vtis je bil 
dober, zmotilo pa me je, da 
sem ji morala v zahvalo, ker 
mi je postregla s pravo kavo, 
pospraviti po kuhinji. Saj mi 
ni bilo težko, ampak – ne na 
takšen način!«

(Konec prihodnjič)

Naj grem iz hiše v pižami? – 1. del

Odhajanje
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Vulva ali čudovita češplja. 
Postavi se gola pred ogleda-
lo in se dobro oglej. Obmo-
čje spolovil se začenja pod 
trebuhom, z maščevjem, ki 
prekriva sramnico. To meh-
ko območje se imenuje ve-
nerin griček. Med puberteto 
postane poraščen. Maščobna 
blazinica je pri nekaterih žen-
skah večja, pri drugih manj-
ša. Zato osramje pri nekate-
rih ženskah nekoliko štrli iz 
trebuha, druge pa imajo bolj 
ploščate različice – oboje je 
povsem normalno. Če s pog-
ledom zdrsneš po venerinem 
gričku navzdol, zagledaš vul-
vo, ki ima različne vzdevke – 
muca, češplja, finka, špranji-
ca, podvozje, žemlja, fuflja, 
frača, mufna, pička, v slovar-
ski slovenščini celo veselička. 

Norvežani jo imenujejo tudi 
miška. Vulva morda ni naj-
pogosteje uporabljena be-
seda, toda če si ženska, je to 
anatomski izraz za predel 
med tvojimi nogami. Neka-
tere ženske (in večina moš-
kih) menijo, da se vidni, zu-
nanji del ženskih spolnih or-
ganov imenuje vagina. Pra-
vijo, da jim 'vagino prerašča-
jo dlake'. Ali pohvalijo dru-
go žensko: 'O, mojbog, kako 
krasno vagino imaš.' Ven-
dar to poimenovanje ni pra-
vilno. Vagina ni poraščena, 
predvsem pa je ne vidimo 
zlahka. Je pa seveda zelo pri-
vlačna. Vagina je samo stro-
kovni izraz za del tvojih spo-
lovil, natančneje za nožnico, 
mišičasto cev, ki jo uporab-
ljaš med penetrativnim sek-
som in ko rojevaš – poveda-
no drugače, to je cev, ki vodi 

v maternico. Izrazoslovju se 
toliko posvečava zato, ker so 
naši spolni organi veliko več 
kot le vagina, ne glede na to, 
za koliko užitkov poskrbi. Ve-
čina tistih, ki ženska spolovi-
la imenujejo vagina, v resni-
ci misli vulvo. In prav z vul-
vo začenjava opis imenitnih 
ženskih spolnih organov …« 
(str. 17–18)

Tako se začenja prvo pog-
lavje v tej knjigi, ki ima v slo-
venskem prevodu (iz angle-
ščine) naslov Zala tamala in 
podnaslov »priročnik o negi 
in uporabi ženskih spolnih 
organov«. Naslova norveške-
ga izvirnika (Gleden med 
skjeden) ne znam prevesti, v 
angleščini pa je zelo nazoren: 
»The Wonder Down Under«. 
Čudo tam spodaj, v katerega 
se zazre njena lastnica, potem 
pa še marsikdo drug. Avtorici 

knjige sta norveški zdravni-
ci Nina Brochmann in Ellen 
Stokken Dahl, ki sta že kot 
študentki medicine pisali pri-
ljubljen blog o spolni vzgoji, 
iz njega je nastala ta knjiga, 
mednarodna uspešnica, pre-
vedena v 35 jezikov. Ob lista-
nju po njej pomislim, kako bi 
bilo, če bi imeli takšno knjigo 
že sredi 60. let prejšnjega sto-
letja, ko je spolno zorela ge-
neracija, ki ji pripadava tudi 
moja tedanja sošolka Milena 
Miklavčič in podpisani … Ja, 
časi se res spreminjajo.

Nove knjige (525)

Zala tamala

Nina Brochmann,  
Ellen Stokken Dahl, Zala 
tamala, prevedla Polona 
Mertelj, Mladinska 
knjiga, Ljubljana, 2020, 
336 strani

Alenka Bole Vrabec

V baročni dvorani Rado-
vljiške graščine se vsako 
leto zvrsti lepo število dob-
rih koncertov. Marsikate-
ri izmed njih me je spodbu-
dil, da smo se jih v prijetni 
in veseli družbi še spomi-
njali ob tematsko priprav-
ljenem meniju. In v nede-
ljo je bil tak koncert. V gos-
te je na povabilo Kulturnega 
društva Casa de Kamna pri-
šel Godalni orkester Furla-
nije - Julijske krajine z ime-
nitnim in temperamentnim 
dirigentom Romolom Ge-
ssijem in sporedom: Iz Le-
onardove Evrope v Južno 
Ameriko; ob 500. obletnici 
smrti Leonarda da Vincija 
in raziskovalni poti pomor-
ščaka Fernanda Magellana v 
Južno Ameriko. 

Že ob prvi skladbi Otto-
rina Respighija, najboljše-
ga italijanskega skladatelja 
na prehodu iz 19. v 20. sto-
letje, je bilo očitno: zelo do-
ber orkester, zvečine mlad – 
koncertna mojstrica ima ko-
maj dvaindvajset let – njegov 
zven poln, pretanjen, natan-
čen in temperamenten. Ob-
razi glasbenikov kot posve-
čeni v užitku igranja in tan-
kočutnem prelivanju zvo-
kov. Zdelo se je, da iz diri-
gentove paličice švigajo ne-
vidne puščice uglašenega 
tempa in ritma do vsakega 
glasbenika posebej. V zvo-
ke ujete da Vincijeve stva-
ritve so bile resnična novost 
in pravi posladek, prav tako 
mehke lirične pasaže. Ob-
činstvo je bilo zelo hvaležno 
in navdušeno.  

Po odmoru pa smo sku-
paj odkrivali čar tanga. Ob 
pogledu na orkester se je 
zdelo, da glasbeniki stra-
stno plešejo s svojimi glas-
bili. Godalom sta se pridru-
žila še dva tolkalista. Večni 
ritmi El chocla (Koruzne-
ga storža), Estrellite in dru-
gih, dva velika mojstra tan-
ga Carlos Gardel in Astor 
Piazzola. Besedila se veli-
kokrat vrtijo okoli zapušče-
nega ljubimca, ki ubija za-
puščenost v alkoholu ali 
igrah na srečo, včasih tudi v 
materinem naročju. Ples je 
strasten in erotičen. Papež 
Pij X. je to grešnost svojim 
vernikom celo prepovedal. 
No, jaz sem sebi prepoveda-
la speči karkoli mesenega, 
ker pač nimam argentin-
skega mesa. Na srečo zdaj 

v Argentini tudi znameniti 
kuharji ustvarjajo s kvinojo. 
           

Kvinoja s pečeno bučo

Za 4 osebe potrebujemo:  
1 kg očiščene hokaido buče, 1 
sesekljano čebulo, 180 g kvino-
je, 150 g ementalca, 100 g lešni-
kov, sok 1 limone, sesekljan pe-
teršilj, sol, črni poper, košček 
masla, oljčno olje.

Kvinojo dobro speremo, 
da odplaknemo grenčino sa-
poninov, in jo po navodilu 
skuhamo v slanem kropu, 1 
skodelica kvinoje na 3 skode-
lice vode. Odcedimo in kvi-
nojo damo na toplo. 

Bučo operemo, izpešči-
čimo in zrežemo na enako-
merne manjše kosce. Nepre-
gorno posodo obložimo s pa-
pirjem za peko, damo nanj 
kosce buče, malo solimo, 
popramo in kosce premaže-
mo z oljčnim oljem. Najbo-
lje je, če uporabimo čopič, 
da se maščoba enakomer-
no porazporedi. Bučo peče-
mo v pečici, ogreti na 180°. 
Ko je pečena, posodo prekri-
jemo s papirjem za peko, da 
se buča preveč ne izsuši.

V kozici segrejemo oljčno 
olje in za lešnik masla. Na 
sesekljani čebuli popraži-
mo kvinojo, potresemo s se-
sekljanimi lešniki in peterši-
ljem. Prelijemo z limoninim 
sokom, nato pa dodamo na-
riban sir. Mešamo, dokler se 
sir ne stopi. Nato primeša-
mo pečeno bučo, po potrebi 
dodatno začinimo in postre-
žemo. Po želji ponudimo s 
hrustljavo solato. 

   Pa dober tek!

Če orkester pleše …

mizica,
pogrni se

Siva čaplja, ki nad strehami škofjeloških hiš lovi prve sončne žarke v mrzlih zimskih jutrih, 
je ena izmed najbolj znanih in priljubljenih številnih veličastnih ptic, ki gnezdijo pri nas. V 
času starega Egipta je čaplja simbolizirala sonce, ustvarjalni navdih in novo upanje – naj 
nam vse to prinese tudi danes. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Ste vedeli, da so letošnjo Zlato lisico zaradi pomanjkanja snega in prevelike toplote na 
mariborskem Pohorju nameravali prestaviti v Škofjo Loko. Ko je delegat Mednarodnega 
združenja srednjeveških mest izračunal, da je strmina pod gradom prekratka, saj bi lahko 
postavili le tri do štiri vratica, torej niti do prvega vmesnega časa, so se tudi tokrat odločili 
za Kranjsko Goro. Ker bo breg že ravno zasnežen, pa so se odločili, da bodo ta vikend 
vendarle malo posmučali – po starem. I. K. / Foto: Tina Dokl



Maša Likosar

T
rdnega zdravja, 
zgovorna in ved-
no urejena Ljud-
mila Pirc, rojena 
Globočnik, izha-

ja s kmetije Pr’ Purgarju iz 
Vogelj, kjer je bilo sedem 
otrok. Ljudmila je bila najst-
arejša. Na domačem dvoriš-
ču je spoznala tudi svojega 
moža Janeza Pirca, ki je žal 
že pokojen. »Nekoč, ko še ni 
bilo avtomobilov, smo se na 
vasi družili. Skorajda vsako 
nedeljo smo prirejali plese, 
sestra je igrala harmoniko. 
Na ples je prišel tudi Janez,« 

je povedala slavljenka, ki bi 
ravno na današnji dan, na 
valentinovo, z možem Jane-
zom praznovala 67. obletni-
co poroke. Zakoncema Pirc 
so se rodili trije otroci, hčerki 
Dragica in Milka ter sin Ivan. 
Mila se lahko pohvali še s šti-
rimi vnuki, osmimi pravnuki 
in eno prapravnukinjo.

Na dan rojstnega dne so jo 
obiskali vsi najbližji. Obdari-
li so jo s cvetjem, sadjem in 
sladkimi dobrotami. »Rože 
imam od nekdaj rada. Mož 
mi je vedno dejal, da jih 
imam preveč,« je zaupala 
devetdesetletnica in doda-
la: »V aktivnih letih sem skr-
bela za kmetijo, Janez pa je 
hodil v službo. Ni nam bilo 
lahko, bila je revščina, veliko 
sem morala delati, vse ročno, 
živeli smo skromno. Ravno 

skromnost je tista, ki mla-
dim pogosto manjka, a lah-
ko bi dejala, da je to lastnost, 
ki pripelje do dolgega življe-
nja.« Domačini so ji postavi-
li tudi mlaj, ki pa je žal pod-
legel pod sunki nedavnega 
vetra. Z obiskom in darilom 
so jo počastili tudi šenčurski 
župan Ciril Kozjek, predsed-
nik krajevne skupnosti Vog-
lje Franci Tičar, predstavnica 
Rdečega križa Voglje Tatjana 
Flac in predstavnica Društva 
upokojencev Šenčur Marta 
Sekne.

Domačijo v Vogljah je kasne-
je prevzel vnuk Igor Ropret, ki 
je o svoji stari mami dejal, da je 
bila odlična trgovka, zelo pod-

jetna pri prodaji krompirja, in 
je znala skrbeti za denar. »Mož 
pa se je rad odpravil v sosednje 
države po nakupih, tako je on 
skrbel za zapravljanje,« je v šali 
dodala gospa Mila in še pono-
sno povedala, da je bila ona tis-
ta, ki je v družini vozila avto in 
traktor. »Pri petdesetih letih 
sem opravila vozniški izpit, 
mož vozniškega dovoljenja 
ni imel. Devet let sem že ime-
la izpit, ko smo si lahko privoš-
čili prvi avto, in sicer fiča.« Pri 
devetdesetih letih si Ljudmila 
Pirc želi le miru in zdravja. »Pa 
kokoško bi ponovno rada ime-
la. Do nedavnega je bila pri hiši 
in prinesla mi je veliko vesel-
ja. Že ko sem zjutraj prišla do 
nje, me je ogovarjala, regljala 
in pela je, veliko sva se pome-
nili,« je ob koncu še povedala 
Purgarjeva Mila.

DEVETDESET LET 
PURGARJEVE MILE
Ljudmila Pirc, po domače Purgarjeva Mila iz 
Vogelj, je 28. januarja praznovala devetdeset let.

Ljudmila Pirc iz Vogelj je dopolnila devetdeset let.
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Alenka Brun

N
aj glasba zane-
ti ogenj v vas je 
bil naslov kon-
certa, ki ga je 
gostila Športna 

dvorana Železniki prav na 
8. februarja. Šlo je za glasbe-
no-gasilski večer PGD Sel-
ca, kjer so vse vajeti organi-
zacije v svoje roke vzeli sel-

ški gasilci. Njihov poveljnik 
Matjaž Podrekar nam je raz-
ložil, da je to že osmi gasil-
ski večer. Gre torej za tradi-
cionalni dogodek, ki zago-
tavlja obiskovalcem na ta 

poseben gasilski večer kup 
dobre glasbe, zabave in ple-
sa. In če ste ga obiskali, ste 
s tem podprli gradnjo nove-
ga gasilnega doma oziroma 
njen zaključek. Namreč vsa 
zbrana sredstva gasilskega 
večera bodo namenjena za 
dokončanje gradnje novega 
gasilskega doma, omenjeni 
gasilci pa glede na to, kako 
kaže trenutno in da dela 
dobro napredujejo, upajo, 
da bodo dom naslednje leto 
slovesno odprli. 

Glasbeni večer je pove-
zovala Urša Mlakar, ki je 
tudi sama gasilka – sicer 
na drugem koncu Gorenj-
ske, večina pa jo pozna z 
Radia Gorenc. Nastopil je 
tudi domači Ansambel dveh 
dolin, kjer že ime pove, da so 
njegovi člani s Poljanske in 
Selške doline. Od tam priha-
ja tudi Kvartet za 5 – fantje 
so ravno tako razgreli ples-
ni podij pod odrom v špor-
tni dvorani. Zaigrali so še 
Ansambel Banovšek, Igor 
in zlati zvoki, Veseli svatje, 
skupina Zaka pa ne, nastopi-
la pa je tudi simpatična Man-
ca Špik, ki jo bomo v prihaja-
jočih mesecih na gorenjskih 
glasbenih odrih zagotovo še 
slišali.

GLASBENI GASILSKI VEČER
Ko glasba zaneti ogenj v ljudeh, se večina zavrti v ritmu melodij. In tudi letos je selškim gasilcem 
uspelo organizirati koncert, kjer je bil prostor pod odrom ves čas dogajanja živahen in poln plesalcev. 

Peter Kovač in Johana Purgar sta člana Ansambla dveh 
dolin. Nasmejana glasbenika bosta v kratkem stopila na  
pot mladoporočencev.

Kvartet za 5 Ansambel dveh dolin

Matjaž Podrekar

Čez dobro organizacijo je ni: pomemben je tudi sedežni red.

V soboto, 15. februarja, bo zvečer Dvorana na Češnjici pri 
Železnikih gostila glasbeni dogodek, ki so ga naslovili Kaj 
ti je deklica? Ljudske pesmi o ljubezni in domovini. Nasto-
pili bodo: Maja in Janez Triler, kvartet Obzorje, s klavirjem 
pa Jan Triler. Začnejo ob 19.30.

Kaj ti je deklica?
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Oven (21. 3.–21. 4.) 
Večkrat te dni boste morali biti v vlogi razsodnika. Ljudje 
veliko dajo na vaše mnenje, vam pa ni težko pomagati z 
nasveti. Nekdo vas bo, nepričakovano, s svojo izjavo zelo 
presenetil, ampak to na daljši rok prinese pozitivne spre-
membe

Bik (22. 4.–20. 5.)
Zaželeli si boste samote in da bi v svojem kotičku preživljali 
proste trenutke. A to vam ne bo uspelo, pa če se boste še 
tako trudili. Vabila bodo deževala iz različnih družb in vaša 
naloga bo samo izbrati tiste, ki so vam najbolj po godu.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Poznajo vas po tem, da sproti rešujete težave. Res je, 
ampak ene se že dolgo ne morete znebiti. Čaka vas situa-
cija, ko boste v to prisiljeni. Na koncu boste veseli, saj vam 
bo končno padlo breme z ramen. Valentin vam prinaša 
lepe novice.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Izvedeli boste za neke govorice, ki se tičejo tudi vas. Malo 
boste seveda razočarani, a ne dolgo. Kmalu se boste zave-
deli, da je to dobra priložnost, da se končno posvetite 
samo sebi, in ne tistim, ki si tega ne zaslužijo. Darilo.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Niste oseba, ki bi veliko dala na praznike, ampak tokrat 
vas čaka res lepo presenečenje. Dan ljubezni vam prine-
se prelomnico, ki je dolgo ne boste pozabili. V delovnem 
okolju boste postavljeni v prvo vrsto, seveda bo vse več 
kot uspešno.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Obkrožajo vas ljudje, ki vas imajo bolj radi, kot to pokažejo. 
V družini vidite zavetje in vam predstavlja vse, kar je naj-
več vredno. Niza presenečenj ki bodo sledila v teh dneh, ne 
boste mogli dohajati. V vseh primerih boste veseli.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Zadnje čase ste bili precej obremenjeni z raznim delom in 
drugo odgovornostjo. Sedaj boste lahko malo izpregli in 
čas posvetili stvarem, ki vas veselijo. Lahko da se odločite 
za daljše potovanje, kar vsekakor ne bi bilo slabo.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
V krog vas bo potegnilo pozitivno in veselo vzdušje, zato 
se boste tudi sami odločili za počitnice. Ker se vsaka stvar 
zgodi ob pravem času, boste vse znali dobro izkoristiti. S 
ponujeno poslovno ponudbo pa raje še malo počakajte, 
se ne mudi.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Vse se bo dogajalo na tak način, da ne boste mogli prav 
veliko vplivati na rezultate. S tem drugače ne bo nič naro-
be, le nekaj dni boste brez lastnega nadzora. V tem času si 
lahko narediti načrt, kako boste čim lepše preživeli konec 
tedna.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Polni elana in energije se boste že v prvih dneh tedna 
podali v nove zmage. Projekt, ki vas čaka, je res obsežen in 
zahteven, a vse boste izpeljali, kot je treba. Sprejmite vso 
ponujeno pomoč, s tem samo pokažete, da znate zaupati.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Novice, ki jih sicer ne pričakujete, vas bodo zelo razvese-
lile. Posledično se vam zaradi tega spremenijo načrti, a 
nič hudega, zato bo samo še boljše, kot ste pričakovali. 
Finančno stanje sedaj ni preveč dobro, ampak kmalu se 
spremeni.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Želeli si boste vsaj za nekaj dni zamenjati okolje. Z lepimi 
besedami boste uspeli pri osebi, ki vam veliko pomeni, in 
si privoščili oddih. Na splošno se vse prevečkrat obreme-
njujete za stvari, ki se jih ne da spremeniti. Zato jih sprej-
mite.

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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Ni bil srnjak 
Janko gre s kolegi na lov in skoraj ustreli drugega lovca.
»Janko, a se ti je zmešalo,« reče eden od članov lovske 
druščine, ko vidi, kaj se je zgodilo. »Za las je manjkalo, pa 
bi počil Toneta.«
»Saj nisem nalašč,« je žal Janku. »Zdelo se mi je, da vidim 
srnjaka, pa sem pomeril.«
»Še sreča, da nisi zadel. Kdaj si pa ugotovil, koga imaš 
na muhi?«
»Kdaj sem ugotovil? Ko je srnjak ustrelil nazaj,« odgovori 
Janko. 

Vlak ob šestih  
Planinec vpraša kmeta, ki sedi pred svojo hišo na začetku 
velikega travnika: »Oča, če grem tule po bližnjici, ali misli-
te, da bom še ujel vlak ob šestih?«
»Boste, boste! Če se pa na travniku pase bik, boste pa ujeli 
še tistega ob petih!«

Pajek in muha 
Muha je ves dan preletavala pajkovo mrežo, toda pajku 
do večera ni uspelo, da bi jo ujel. Ona ga je ves čas provo-
cirala in izzivala.
»Te bom že jutri dobil!« je pajek zavpil proti muhi. 
»Ne bo ti uspelo!« se je spet nasmehnila muha. »Jaz sem 
muha enodnevnica!«

Kmečki turizem  
Gospodar: »Gospa, pri nas vas bo vsako jutro zbudil pet-
elin.«
Turistka: »Naravnajte ga za četrt na osem.«
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Nagrade: 3-krat 1 vstopnica za koncert  
Mediteranski večer z Manco Špik in Erosi v Cerkljah  
na Gorenjskem v petek, 28. februarja 2020.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih  
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 21. feb
ru arja 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.  
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Igralka v seriji Igra prestolov Sophie 
Turner (23) in pevec Joe Jonas (30) 
pričakujeta prvega otroka. »Par novi-
co skrbno čuva, njuni družini in pri-
jatelji pa so zelo veseli,« je potrdil vir 
za portal Just Jared, ki je prvi objavil 

novico. Neki drug očividec pa je dodal: »Sophie nosi zad-
nje čase na rdeči preprogi sama udobna oblačila.« Igralka 
in pevec sta se poročila v Las Vegasu maja lani in imela 
večjo slovesnost mesec kasneje v Franciji.

Sophie Turner in Joe Jonas bosta postala starša

Nekdanji NBA košarkar Dwyane 
Wade (38) in njegova soproga, 
igralka Gabrielle Union (47), sta 
potrdila, da je njun sin Zion tran-
sseksualec. »Spoznajte Zayo. 
Je sočutna, ljubeča in pametna. 

Zelo smo ponosni nanjo,« je zapisala igralka. Tudi Wade 
je izrazil podporo: »Nekoč je Zaya prišla domov in izrazila 
željo, da bi živela v resnici ter da naj jo odslej kličemo Zaya.«

Dwyane Wade podprl transspolnega sina

Nekdanji zvezdnik Corey Feldman (48), 
znan po filmih Ostani z mano in Guniji, 
je spregovoril o spolni zlorabi v otroštvu. 
»Največji problem v Hollywoodu je pedo-
filija,« je izjavil igralec, ki pravi, da bo v 
svoji dokumentarni seriji razkril imena 

moških, za katere trdi, da so ga spolno zlorabili. Kot pravi, 
pa niso zlorabili le njega, temveč tudi njegovega pokojnega 
soigralca Coreyja Haima. Serija bo izšla z veliko zamude, za 
kar je, kot pravi Corey, kriva hollywoodska zarota.

Corey Feldman v otroštvu zlorabljen

Ameriška pevka Janet Jackson (53) je 
napovedala turnejo po ZDA, na kateri bo 
predstavila nov album Black Diamond. 
Turneja bo predvidoma trajala od konca 
junija do avgusta. Pevka naj bi v nasled-
njih dneh izdala tudi datume koncertov 

po Evropi. »Črni diamanti so najtežji od vseh diamantov 
in jih je najtežje rezati. Veliko sem izkusila in sebe vidim 
kot črni diamant,« je naslov pojasnila pevka, ki pravi, da 
oboževalcem želi dati moč, ki jo premore.

Janet Jackson na turnejo s Črnim diamantom

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
a odru Koro-
nine dvora-
ne Teater se je 
tako odvil pre-
dizbor, kjer 

smo v treh izhodih sprem-
ljali sedemnajst tekmoval-
cev iz vse Slovenije, ki so 
se potegovali za vstopni-
co za polfinale, ki bo ravno 
tako v Koroni sedmega mar-
ca letos. Takrat bomo dobi-
li tudi mistra Korone 2020.

Tokratno strokovno žiri-
jo, ki je ocenjevala vse od 
nastopa, postavnosti fan-
tov, njihove samozavesti, 
simpatičnosti ter še česa, so 

sestavljali vodja marketin-
ga v igralniško-zabaviščnem 
centru Korona Klavdija Mle-
kuž Peroša, aktualni mister 
Slovenije Simon Blažević, 
ki pravi, da odkar je osvo-
jil omenjeni naziv, je pre-
cej pridobil na samozavesti 
in v tem času tudi osebnost-
no zrasel; pa modna in poro-
čna fotografinja Ana Grego-
rič, nekdanji mister, mane-
ken in pevec Matjaž Kumelj, 
direktor marketinga podjet-
ja Avto Aktiv Seni Čatić ter 
zmagovalca zadnje resnič-
nostne Kmetije Jan in Tilen 
Klobasa. Je pa Jan lansko 
leto tudi sam sodeloval pri 
projektu Mister Slovenija, 
medtem ko naj bi njegovega 

brata Tilna tovrstni izbor ne 
zanimal – vsaj tako je zatrje-
val voditeljici večera Pii Pus-
tovrh ...

Tekmovalci so se publiki 
in strokovni komisiji pred-
stavili v treh izhodih. Spopa-
dli so se tudi z izzivom, kjer 
so morali izpolniti nalogo, ki 
jo je naključno izbrani oziro-
ma izžrebani listek zahteval, 
ali pa le odgovoriti na zastav-
ljeno vprašanje na listku. 

Za glasbeni vložek sta na 
predizboru poskrbela prilju-
bljeni Tilen Lotrič ter Kristie 
Clé, zaplesala so dekleta ple-
sne skupine Mystique Show 
Group, v skupinskih plesnih 
koreografijah so se predsta-
vili tudi fantje.

 Tekmovalec Alex Forštna-
rič iz Malečnika je na dan 
izbora praznoval 18. rojstni 
dan, 21-letnega Luka Lam-
preta iz Levca pri Žalcu pa se 
tudi spominjamo iz resnič-
nostnega šova Kmetija. Tako 
Alex kot Luka sta se uvrstila 
med srečno štirinajsterico 
oziroma v polfinalni izbor, 
kamor pa je uspela uvrstitev 
tudi trem Gorenjcem: 22-let-
nemu Matevžu Gortnarju 
iz Medvod, leto dni mlajše-
mu Urbanu Krču iz Predd-
vora, natančneje Tupalič, in 
27-letnemu Domnu Dobra-
vcu iz Kamnika. In glede na 
videno je vprašanje, če jih ne 
bomo spremljali tudi konec 
maja v finalu.

GORENJCI OSVOJILI 
VSTOPNICO ZA POLFINALE
Kranjskogorski igralniško-zabaviščni center Korona je gostil predizbor za najlepšega Slovenca za leto 
2020. Gorenjske barve so zastopali trije tekmovalci in vsi trije nadaljujejo pot v marčevski polfinale. 

Fantje so se na odru predstavili tudi s plesnim korakom.Plesna skupina Mystique Show Group 

Aktualni mister Slovenije Simon Blažević in Pia Pustovrh Ponovno smo lahko prisluhnili Kristie Clé.

Na predizboru za mistra Slovenije 2020 se je v polfinalno 
štirinajsterico uspelo uvrstiti vsem trem Gorenjcem: 
Urbanu Krču, Matevžu Gortnarju in Domnu Dobravcu. 

Med publiko je bila tudi Tanja Balabanić, ki se je ravno tako 
spominjamo z zadnje Kmetije. Na sliki je z dvojčkoma, 
tokrat v vlogi žirantov, Janom in Tilnom Klobaso. 

Selški gasilci so v Železnikih ponovno organizirali 
Gasilski večer. Dobro voljo so v dvorano »prinesli« 
znani izvajalci, za strežbo so poskrbeli organizatorji. 
Tako smo med dekleti s strežnim pladnjem v roki 
srečali tudi nasmejano Anito Šolar. / Foto: A. B.
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Medvode – »Mokrišča so 
zelo pomembna za človeka 
in obenem zelo ogrožena 
območja predvsem s strani 
človeka,« je v uvodu pojasni-
la Andreja Škvarč iz kranj-
ske območne enote Zavo-
da za varstvo narave. Zavod 
v okviru projekta LAS Zgod-
be naših mokrišč želijo opo-
zoriti na tista majhna, manj 
znana, obiskana in raziska-
na mokrišča, kamor sodita 
tudi Hraški mlaki v skrajno 
severovzhodnem delu Obči-
ne Medvode, ki sta pomem-
ben vodni ekosistem in ima-
ta velik pomen za biodiver-
ziteto. Raziskave, ki jih je Ši-
larjeva opravila v obdobju 
od aprila do septembra leta 
2018 in jih popisala v svo-
ji diplomski nalogi Načrt 
upravljanja za naravno 
vrednoto »Hraše – mlaki« je 
lahko tudi strokovna podla-
ga za izvajanje aktivnosti in 

nadaljevanje projekta. Tako 
Šilarjeva kot drugi razisko-
valci so na tem področju naš-
li veliko živalskih in rastlin-
skih vrst – več kot sto vrst 
ptic, trideset vrst kačjih pas-
tirjev, vsaj deset vrst metu-
ljev, kačo belouško, netopir-
ja, dvoživke. »Zaradi te vr-
stne pestrosti in številnosti 
na enem območju lahko go-
vorimo o naravoslovni vro-
či točki,« je pojasnila Škvar-
čeva.

Manca Šilar je podrobneje 
predstavila bogastvo, pretek-
li razvoj območja, grožnje, ki 
mu pretijo, in aktivnosti za 
izboljšanje stanja. »Mokriš-
či sta antropogenega nastan-
ka, kar pomeni, da je človek 
– v tem primeru s kmetijsko 
dejavnostjo – posegel v nara-
vo in povzročil njun nasta-
nek,« je pojasnila Šilarjeva 
in dodala: »V preteklosti je 
na tem območju deloval Ag-
rokombinat Emona, d. o. o., 
ki je imel predvsem živinski 

obrat. Iz hlevov so morali od-
vajati gnojnico, zato so nare-
dili dve gnojni jami. Mlaki 
sta bili ornitološko odkriti 
šele leta 1991, ko sta dva or-
nitologa raziskovala obmo-
čje na Starem gradu in sta 

mimogrede opazila gnezde-
nje čopaste črnice, kar je bil 
povod za nadaljnje razisko-
vanje območja.« Med razi-
skovanji je ugotovila, da tej 
naravni vrednoti preti veli-
ko groženj, ki slabšajo njeno 

stanje in se letno hitro širi-
jo. »Največjo grožnjo pred-
stavljajo vnosi rib, invaziv-
ne tujerodne vrste, intenziv-
no kmetijstvo z gnojenjem, 
komunalne odplake in iz-
suševanje mlak. Vodno telo 
se poleti zmanjša zaradi iz-
hlapevanja, manjša mlaka 
se skorajda popolnoma iz-
suši,« je poudarila Šilarje-
va, Škvarčeva pa še dodala: 
»Samo stanje mokrišč tre-
nutno ni sprejemljivo z vi-
dika ohranjanje narave in 
bi si želeli več aktivnosti, ki 
bi stanje izboljšale. Gre si-
cer za kompleksno situaci-
jo, saj je v prostoru prisotnih 
veliko deležnikov, od kme-
tov, ribičev do zasebnih la-
stnikov, ki imajo v lasti 95 
odstotkov območja. Vse de-
ležnike bi bilo treba povezati 
in v njih vzbuditi zavedanje 
o pomembnosti ohranitve 
mokrišč v Hrašah.« 

Za naravne vrednote v 
Sloveniji še ni bil narejen 

upravljavski načrt, zato je 
načrt za naravno vredno-
to Hraše – mlaki, ki ga je v 
diplomski nalogi popisala 
Manca Šilar, prvi tovrstni v 
Sloveniji. Gre za pilotni pri-
mer načrtovanja upravlja-
nja, kjer je kot bistvena pou-
darjena določitev upravljav-
ca, ki bi skrbel za izvajanje 
upravljavskega načrta. Po-
membna ukrepa, ki bi lahko 
dolgoročno obvarovala Hra-
ški mlaki, bi bila tudi od-
kup zemljišč in zavarovanje 

naravne vrednote. »Hra-
ški mlaki kljub temu da sta 
umetnega nastanka, varu-
jemo zato, ker predstavlja-
ta zadnje oaze vrstne razno-
likosti in sta posebni zara-
di gnezdenja črnovratega 
ponirka in čopaste črnice, 
ki je bila izven severovzho-
dne Slovenije prvič potrje-
na ravno na tem območju, 
mlaki predstavljata tudi po-
membno lokalno mrestišče 
za dvoživke,« je sklenila An-
dreja Škvarč. 

Oazi vrstne raznolikosti
V Knjižnici Medvode je Hrašanka Manca Šilar predstavila naravno vrednoto Hraški mlaki, eni redkih 
mokrišč v tem delu Slovenije. Dogodek sta Občina Medvode in Zavod Republike Slovenije za varstvo 
narave pripravila ob svetovnem dnevu mokrišč, ki ga obeležujemo drugega februarja.

Manca Šilar je z mentorico Andrejo Škvarč predstavila 
naravno vrednoto Hraški mlaki. / Foto: Primož Pičulin

»Največjo grožnjo 
predstavljajo vnosi rib, 
invazivne tujerodne vrste, 
intenzivno kmetijstvo, 
komunalne odplake in 
izsuševanje mlak. Vodno 
telo se poleti zmanjša 
zaradi izhlapevanja, 
manjša mlaka se skorajda 
popolnoma izsuši.«
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Prisrèno

vabljeni  na 

20.  Mednarodno tekmovanje

         v  smuèanju po starem

smuèanje in kolesarjenje po starem
ŠKOFJA LOKA

15.   2.  2020 v Škofji Loki
      10 uri    s prièetkom  ob 
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Iščemo gorenjske smolčke!
Po podatkih Statističnega urada RS na Gorenjskem živi 129 
oseb, rojenih 29. februarja. Če ste tudi vi smolček ali poznate 
kakšnega, nam to, prosimo, čim prej sporočite po e-pošti na: 
dina.kavcic@g-glas.si ali po klasični pošti na Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj. Smolčke bomo povabili na srečanje 

in jih predstavili v časopisu.
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V Gorenjskem glasu je bil 7. fe-
bruarja 2020 objavljen članek 
z naslovom »Iz nebotičnika na 
cesto«, h kateremu Mestna ob-
čina Kranj daje nekaj pojasnil.
Objekt na naslovu Bleiweiso-
va ulica 4 – Šorlijev paviljon 
ima tako kot vsak obstoječi 
objekt pravico do lastnega pri-
ključka na javno cesto. Tudi v 
tem primeru je objekt že imel 
priključek, zaradi varnosti in 
funkcionalnosti pa se priklju-
čevanje tega objekta spreminja. 
Navedba stanovalcev v članku, 

Dostop pri 
nebotičniku 

Naša država ne potrebuje 
nobene OF, ne stare, še manj 
pa nove, posebno pa ne take, 
kakršno si želijo nekateri jugo-
nostalgiki (beri komunajzar-
ji). Naj kar takoj povem, da je 
za smrt 79 bork in borcev 3. ba-
taljona Prešernove brigade, pa-
dlih na Pokljuki, kriv nacizem 
in komunizem, ki sta povzro-
čila drugo svetovno vojno. Med 
padlimi partizani ni bilo veliko 
komunistov, vodstvo bataljona 
si je drugje, proč od glavnine, 
izbralo zatočišče. Tudi ob umi-
ku partizanov iz sovražnikove-
ga obroča na Menini planini 
je štab ubral svojo pot in se po 
preboju vrnil h glavnini. Glav-
nino je rešil partizan Franta s 
pomočjo partizana domačina, 
ki je poznal pot po drči. Frantu 
vsa čast in kapo dol za to deja-
nje, še posebno zato, ker prvič 
omenja, da so bili najboljši 
partizani tisti, ki so dezertirali 
iz nemške vojske. Prav oni so 
se frontalno zoperstavili SS-ov-
cem na Menini planini. Tudi 
komandant jurišnega voda v 
Kokrškem odredu Lenart Ribni-
kar je zbral ob sebi večino nem-
ških dezerterjev prav zato, ker 
so bili dobro izvežbani, zanes-
ljivi in se tudi za ceno življenja 
niso vdali sovražniku. Veliko 
sem prebral o teh nesrečnikih, ki 
so se borili in izgubili življenje 
na Pokljuki. Tudi izjavo parti-
zana, ki se je po končani borbi 
ranjen priplazil do nemškega 
stražarja, ta je pogledal vstran 
in mu tako omogočil pot v svo-
bodo. Tudi mene je hotel rešiti 
nemški vojak s tem, da me je 
iztrgal iz mamine roke in vrgel 
skozi vhodna vrata v vežo, ko 
sva pred zidom naše hiše stala, 
da naju ustrelijo. Tisti dan so 
pri nas (8. 7. 1944) padli trije 
partizani. V spomin na ta do-
godek je na pročelju naše hiše 
(pr' Tič) vzidana spominska 
plošča, na katero pa so samo-
imenovani Za vrednote že 
davno pozabili, zato naša hiša 
skrbi zanjo. To je bilo moje dru-
go rojstvo. Stalin in Hitler (beri 
dva krvoloka) sta sklenila pakt 
o nenapadanju ter začela vsak 
svoj osvajalski pohod po Evro-
pi. Hitler si je prisvojil Sudete 
(del Češke) in priključil Avstri-
jo, Stalin pa del Finske (Kare-
lijo) in baltske države: Latvijo, 
Litvo in Estonijo. Za ta podvig 
so jima od Nemcev in Rusov 
imenovani imperialisti: Polja-
ki, Francozi in Britanci pred-
vsem zaradi ljubega miru pog-

Osvobodilna 
fronta

ledali skozi prste. Ko sta Hitler 
in Stalin napadla Poljsko, sta 
s tem sprožila drugo svetovno 
vojno, zato je komunizem in 
nacizem kriv za vse gorje, ki 
ga je prinesla 2. sv. vojna. Ko je 
Hitler 6. aprila 1941 napadel 
Kraljevino Jugoslavijo, sta bila 
s Stalinom še velika prijatelja 
in zaveznika, zato so jugoslo-
vanski komunisti (v kraljevini 
prepovedana stranka) pričaka-
li nemške zavojevalce kot pri-
jatelje. V Vidmarjevi vili pod 
Rožnikom so 26. aprila 1941 
ustanovili (v prid Nemcem in 
Rusom) PIF (protiimperiali-
stično Fronto). Na isti dan je 
Maribor obiskal Hitler, zato 
so komunisti kasneje datum 
ustanovitve PIF prenesli na 
27. april in ga preimenova-
li v OF (osvobodilno fronto). 
Komunisti so nato čez 5 dni 
skupaj z nacisti paradirali na 
prvomajski paradi v Trbovljah 
(vir Pričevalci) in s tem deja-
njem postali prvi kaloboranti 
z okupatorjem. Že takoj po 
okupaciji Jugoslavije (preden je 
Hitler napadel Stalina) 21. ju-
nija 1941 so komunisti sprožili 
krvavo revolucijo, katere posle-
dice so še občutne za slovenski 
narod. Torej, kdor še vedno 
verjame, da je bila 27. aprila 
ustanovljena OF (osvobodilna 
fronta), je velik lump ali idiot, 
največkrat kar oboje. Veliko 
spoštovanje do predsednika 
države in poveljnika Sloven-
ske vojske Boruta Pahorja, ker 
je izjavil, da moramo obsoditi 
vse totalitarizme, tudi komu-
nizem, kar so že davno storile 
(razen Slovenije) vse članice 
Evropske unije. Lepo in prav 
je, da se spomnimo vseh padlih 
in umrlih med drugo svetovno 
vojno in po njej, vendar brez 
udeležbe slovenske vojske in 
drugih oboroženih pajacev.

Jože Meglič - Tič

da »naj bi dosedanjo dovozno 
pot zamenjala javna cesta«, ne 
drži. Gre za priključek objekta 
na javno cesto, ki mora biti va-
ren in skladen s predpisi. 
Razumemo, da se lastniki 
nebotičnika čutijo prizadete, 
vendar pa že trenutna situa-
cija ni bila primerna. Pred-
stavnicama nebotičnika, ki 
sta se v prvem tednu januarja 
2020 zglasili na Mestni občini 
Kranj, je bila situacija obrazlo-
žena tako s prostorskega vidi-
ka kot tudi z vidika prometne 
varnosti. Seznanjeni sta bili, 
da gre za obstoječo javno cesto, 
na katero se na novo priključu-
je objekt Bleiweisova cesta 4, in 
z ugotovitvijo, da ima nebotič-
nik glavni vhod na Bleiweisovo 
cesto, in ne na Nazorjevo ulico 
(zadaj), kjer je zgolj servisni 
dostop. Predlagana rešitev (po 
obnovi) izboljšuje prometno 
varnost na Bleiweisovi ces-
ti. Prav tako se je v pogovoru 
oblikovala ugotovitev, da bo 
potrebna ureditev pripadajo-
čih zemljišč in parkirnih mest 
oziroma parkirne hiše.
Napačna je tudi navedba sta-
novalke nebotičnika, da »v 
katastru ni označena javna 
cesta«. Na vzhodni strani ne-
botičnika poteka kategorizira-
na cesta z oznako JP 687712, 
in sicer po zemljišču s parcel-
no številko 913/8, k. o. Kranj 
v lasti Mestne občine Kranj. 
Investitor paviljona ureja (eno-
smerni) čelni priključek na 
kategorizirano pot in izvoz na 
Bleiweisovo cesto. Privatizirati 
del javne poti oziroma jo na-
meniti izključno stanovalcem 
nebotičnika bi bilo diskrimina-
torno. 
Lastniki nebotičnika imajo še 
vedno možnost določitve pri-
padajočih zemljišč, s čimer bi 
dokazovali, kaj nebotičniku v 
resnici pripada. Ravno tako pa 
imajo lastniki Šorlijevega pavi-
ljona pravico varno uporabljati 
objekt za namene, ki jih dovo-
ljujejo prostorski akti. 
Ne glede na vse navedeno ra-
zumemo pomisleke stanoval-
cev, zato smo sklicali sestanek 
vseh vpletenih, od pooblaščen-
cev stanovalcev, investitorja, 
krajevne skupnosti in strokov-
nih služb na mestni upravi in 
bomo skušali najti sprejemljivo 
rešitev za vse vpletene.

Katja Štruc,  
vodja Kabineta župana 

Mestne občine Kranj

O državni in mestni službi 
imam slabo mnenje, veliko 
je pomanjkljivosti, ki bi jih 
morala oblast odpravljati in 
preprečevati. Redarji vidijo 
mali avtomobil Alto stati z 
dvema kolesoma na pločni-
ku, medtem ko njegov lastnik, 
bolan upokojenec, nosi svojo 
revščino v drugo nadstropje v 
sinovo stanovanje. Po eni uri 
in četrt avta ni več. Odpeljali 
so ga redarji pod komando bi-
všega policista. Ta zloba me je 
stala 520 evrov. Petih avtomo-

Redarstvo in 
nered

bilov na postajališču mestnega 
prometa nasproti Špara na 
Primskovem pa nočejo vide-
ti. Ne vidijo debla, ki pokonci 
stoji v odtočnem kanalu ob 
stopnišču od Smledniške ces-
te proti Savi. Ne vidijo odsto-
pljene plošče na fasadi hote-
la na Jelenovem klancu. Ta 
plošča se vsak trenutek lahko 
zruši in poškoduje pešca ali 
avto. Z rokami na zadnjici 
paradirati je značilnost vsake 
gospode, slovenska ni izjema. 
Na cesti mimo Eurospina in 
Tuša manjkata dva preho-
da. Na tej cesti velja cona 30 
km. Premalo je tudi postajališč 
mestnega potniškega prometa. 
Tako manjka postajališče na 
južnem delu pokopališča pri 
plinarni. Dovolj je prostora. 
Vozni redi niso usklajeni z 
vlakom. Nekateri vozniki od-
ločajo, kdo se bo peljal z njim 
in kdo ne. S trojko se peljem 
mimo avtobusne postaje na 
železniško postajo. Toda pri 
Globusu mi ukaže izstopiti. 
Kadar ta avtobus vozi ženska 
voznica, lahko izstopim pri 
železnici nasproti Iskre. Ne-
kateri avtobusi mi odpeljejo 
pred nosom. Tako je lani na 
Golniku mladi vozniški mulc 
odpeljal mimo postajališča in 
me pustil čakati na naslednji 
avtobus. Večina voznikov je 
prijaznih. Enega voznika so 
potnice prisilile, da je od se-
maforja vozil vzvratno in mi 
omogočil vstop. Večina avto-
busov odpelje s postajališča 
prezgodaj, ne držijo se vozne-
ga reda. Enkrat sem se peljal 
od Borovelj proti Celovcu in 
je voznik ustavljal na postaja-
liščih, četudi ni bilo potnikov. 
Začuden vprašam voznika 
(bil je Slovenec), zakaj čaka. 
En avtobus je odpeljal eno 
minuto prezgodaj. Potnica je 
zamudila letalo. Povrniti smo 
morali letalsko vozovnico in 
še druge stroške. Od takrat se 
držimo reda. Mi smo zaradi 
potnikov in ne oni zaradi nas.
Na železniški postaji me že 
precej let motijo razbite plo-
ščice na tleh. Vedno morajo 
prihraniti nekaj ploščic za 
zamenjavo – za popravilo. 
Vlakovni odpravnik ne nosi 
rdeče kape – ga je sram ali je 
železnica tako obubožana? 
Prometna ministrica Alenka 
Bratušek se ne vozi z vlakom, 
zato teh pomanjkljivosti ne 
vidi. Drogovi električnega 
omrežja in razsvetljave so tako 
zarjaveli, da bodo ob močnej-
šem neurju zgrmeli na progo, 
na vlak in na potnike. Enega 
sprevodnika vprašam, zakaj 
podnevi gorijo luči v vlaku. 
Brez besed je odšel naprej. Tudi 
luči so še svetile v prazno. Oči-
tno slovenska družba varčuje 
pri ljudeh in ne pri sredstvih.

Frančišek Vrankar, 
Kranj

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 15. 2.
20.30 PARAZIT
18.30 FANTAZIJSKI OTOK
16.40 JEŽEK SONIC, sinhro.
12.10 KOŠARKAR NAJ BO 2
13.40 TAČKE NA PATRULJI 2: 
PRIPRAVLJENI, DIRKA, REŠEVANJE!, sinhro.
14.50 DOLITTLE, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 15. 2.
19.00 JEŽEK SONIC
13.50, 15.50, 17.50 JEŽEK SONIC, sinhro.
20.40 #TUKAJSEM
15.30, 20.00, 22.10 FANTAZIJSKI OTOK
18.30, 20.20, 22.30 PTICE ROPARICE
17.45 ČAS DEKLIŠTVA
21.00 GOSPODJE
17.30, 19.50, 22.15 PODLI FANTJE ZA VEDNO

14.00, 15.30, 17.00 TAČKE NA PATRULJI 
2: PRIPRAVLJENI, DIRKA, REŠEVANJE!, 
sinhro.
13.30, 16.50 DOLITTLE, sinhro.
14.50 VOHUNI POD KRINKO, sinhro.
13.00 PRI ADDAMSOVIH, sinhro.
13.15, 15.20 LEDENO KRALJESTVO 2, 
sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 14. 2.
20.00 IZDAJALEC

Sobota, 15. 2.
18.00 JEŽEK SONIC, sinhro.
20.00 PARAZIT

Nedelja, 16. 2.
17.00 JEŽEK SONIC, sinhro.
19.00 IZDAJALEC

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 14. februarja
20.00 Rok Vilčnik - rokgre: VEČJA OD VSEH (v Stolpu Škrlovec)

Sobota, 15. februarja
10.00 Anja Štefan: BOBEK IN BARČICA (v dvorani PGK)
20.00 Rok Vilčnik - rokgre: VEČJA OD VSEH (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Nedelja, 16. februarja
10.00 Matineja: ZLATI KAMENČKI

GLEDALIŠKI SPORED

Kranj – V ponedeljek, 17. februarja, ob 19. uri bo Mestni knjižni-
ci Kranj predavanje z naslovom Kitajska 2020 – med vzponom 
in stagnacijo. Predaval bo dr. Uroš Lipušček, znani slovenski 
novinar, dolgoletni dopisnik RTV Slovenija iz ZDA, svetova-
lec misije OVSE na Kosovu, avtor vrste zgodovinskih knjig, 
analitik dogajanj na Balkanu, zadnja leta poroča iz Pekinga.

Lipušček o aktualni Kitajski
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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 Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 5. in 6. 3., KOPALNI IZLET BIOTERME: 2. 3., TOSKANA: 20.–22. 
3., BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 9. 3.–16. 3., MADŽARSKE TO-
PLICE: 2.–5. 4., LENDAVA: 22.–25. 3., BANOVCI: 3.–6. 5., STRUNJAN: 
15.–18. 3., TUHELJ: 1.–4. 3., MEDŽIGORJE: 8.–10. 5., MORJE - DUGI 
OTOK, LASTOVO, KORČULA, OREBIČ. www.rozmanbus.si

Izberite  
 letošnje  

darilo

 
               

avtomatski  
dežnik

www.gorenjskiglas.si

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

 
 

nakupovalna vreča +  
kava 250 g

univerzalno  
čistilo + mikrokrpa

Četrt leta  
zastonj 
Dragi naročniki, v letu 2020  
bo izšlo 105 številk Gorenjskega glasa.  
Cena ene številke je 1,85 evra, celoletna  
naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo 
kar 25-odstotni popust, kar pomeni  
prihranek v višini 48,56 evra, za letno  
naročnino pa boste odšteli le 145,69 evra!

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

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

steklenica

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                 PETKOVA PRIREDITEV 

                     Izvaja: LG Tri in skupina Bobek                                        
                  LEV IN MIŠKA 

                       Petek, 14. februar 2020, ob 17.30  
                      OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                 SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Lutkovno gledališče Ljubljana  
                 BOBEK IN BARČICA 

                                     Sobota, 15. februar 2020, ob 10.00  
                     Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                
                                                                                                                                                                                                                                                                           

www.pgk.si

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: PREPROSTO 
IN OKUSNO, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu, 28.  janu-
arja 2020 in prejmejo darilni bon trgovine BALDRIJAN KRANJ 
v vrednosti 20 evrov, so: Eva Dolžan iz Lesc, Valentin Jakelj z 
Bleda in Tomaž Iglič iz Kranja.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 31.  januarja 2020, je bil ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTU-
RO KRANJ. Geslo križanke je bilo: DOŽIVITE ROMANTIKO PRE-
ŠERNA. Nagrajenci, ki prejmejo cilinder za gospoda ali klobuk 
za gospodično, so: Marina Kunstelj iz Kranja, Zdenka Jevni-
kar iz Visokega in Mirko Poličar iz Naklega.

Nagrajencem čestitamo!

– 25 %

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

IZLETI
Martinova pot čez Vurberk na Ptuj
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 22. 
februarja, pohodniški izlet Martinova pot čez Vurberk na 
Ptuj: Dvorjane (cerkev sv. Martina)–Vurberk–grad Vurberk–
Kozjak–Krčevina–Hum–Hinčev hrib–Orešje–Višava–Ptuj 
(kurenti)–Ptujske toplice. Skupne zmerne lahke hoje bo od 
tri do štiri ure. Informacije in prijave zbira do četrtka, 20. 
februarja, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Vseslovensko seniorsko pustovanje na Ptuju
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 20. febru-
arja, na vseslovensko seniorsko pustovanje v Karnevalski 
dvorani na Ptuju. Odhod bo ob 8. uri izpred Globusa (vsto-
pni postaji: Lon, Boltez). Program bo potekal od 10. do 18. 
ure. Bogato bodo nagrajene maske, še posebej lastnoročno 
izdelane. Prijave sprejemajo v pisarni društva do ponedelj-
ka, 17. februarja.

Pohod na Grmado
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 27. febru-
arja, na pohod na Grmado (898 m n. m.). Odhod s poseb-
nim avtobusom izpred Creine bo ob 8. uri. pohod je prime-
ren tudi za pohodnike. Za planince bo hoje tri ure in pol, za 
pohodnike pa tri ure. Prijave sprejemajo v pisarni društva do 
ponedeljka, 24. februarja.

OBVESTILA

Krvodajalski akciji
Škofja Loka, Železniki – Termini in lokacije krvodajalskih 
akcij: v ponedeljek, 17. februarja, v Železnikih (Osnovna 
šola); od 18. do 20. februarja v Škofji Loki (Osnovna šola 
Ivana Groharja, Podlubnik 1). Odvzemni čas bo med 7. in 
13. uro.

Odpoved Poročnega sejma
Jesenice – Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obveščajo, da 
Poročnega sejma, ki je bil predviden za soboto, 15. februar-
ja, in nedeljo, 16. februarja, zaradi bolezni ne bodo izpeljali. 
Zahvaljujejo se za razumevanje. 

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 15. februarja, v Dom krajanov Primskovo na proučeva-
nje Svetega pisma s temo Iz levnjaka v angelsko zatočišče 
ob 9. uri ter predavanje Jelice Dundović ob 10.30.

Avstralija
Žirovnica – Društvo upokojencev Žirovnica – Sekcija za 
kulturo in izobraževanje vabi svoje člane in simpatizerje na 
potopisno predavanje Avstralija, ki bo v ponedeljek, 17. fe-
bruarja, ob 18. uri v dvorani gostišča Osvald. Predavateljica 
bo Marija Zupančič Vičar. 

KONCERTI

Valentinov koncert in Sašo Hribar
Škofja Loka – Pri Rdeči Ostrigi se bo v petek, 14. februar-
ja, ob 21. uri začel koncert zasedb Gazorpazorp in Rush to 
relax. V soboto, 15. februarja, pa bo ob 20. uri gost Sašo 
Hribar. 

Prišle so nove novice
Podljubelj – Pevska skupina Kulturnega društva Folklorna 
skupina Karavanke v soboto, 15. februarja, ob 18. uri vabi na 
ponovitev samostojnega koncerta v Dom krajanov v Podlju-
belju. Vstopnine ne bo, društvu pa boste lahko za njihovo 
delovanje darovali prostovoljni prispevek.

RAZSTAVE  

Jože Gostic - tenor
Domžale – V ponedeljek, 17. februarja, ob 19. uri bo v Knji-
žnici v Domžalah odprtje razstave Jože Gostic – tenor avto-
rice Marije Barbieri. Razstava bo odprta do 7. marca v delov-
nem času Knjižnice Domžale.

PREDSTAVE

Valentinov stand up
Tržič – V petek, 14. februarja, bo ob 19. uri v Kulturnem cen-
tru potekal Valentinov stand up. Nastopili bodo: Gašper 
Bergant, Sašo Stare in Žan Papič.

Umetnik na poiskanju
Adergas – Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi jutri, v soboto, 15. februarja, ob 19. uri v dvorano v Ader-
gas na premiero komedije v petih dejanjih avtorice Ljudmile 
Novak Umetnik na poiskanju. Ponovitev komedije bo v ne-
deljo, 16. februarja, v dvorani v Adergasu ob 16. uri. Predsta-
vo je režiral Silvo Sirc.

Matineja za otroke
Breznica – Dramska skupina Julke Dovžan vabi v nedeljo, 16. 
februarja, ob 17. uri v Kulturni dom na Breznici, kjer bo na 
gledališka matineja za otroke Škratovanje. Tokrat v goste pri-
haja KUD Kamot iz Zasipa s predstavo Zvezdica zaspanka.

Nagajivi Kljukec
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled otroške predstave Naga-
jivi Kljukec v izvedbi kulturnega društva Valentin Kokalj Viso-
ko. Predstava bo v soboto, 15. februarja, ob 10. uri v Domu 
krajanov Visoko. 

Maček v žaklju
Visoko – Kulturno umetniško društvo Valentin Kokalj Viso-
ko vabi na ogled abonmajske predstave za abonma in izven 
Maček v žaklju, komedije v izvedbi amaterskega gledališča 
DPD Svoboda Loška dolina. Predstava bo v soboto, 15. fe-
bruarja, ob 19.30 v Domu krajanov Visoko. 

Flaša resnice

Tržič – Kulturno društvo svetega Janeza Krstnika Kovor – 
dramska skupina Avantura vabi na predstavo Flaša resnice, ki 
bo v nedeljo, 16. februarja, ob 18. uri v Kulturnem centru Tržič.

Na kmetih
Bohinjska Bela – V Domu krajanov Bohinjska Bela bo v so-
boto, 15. februarja, ob 19.30 gostovalo KD Pavza iz Selnice 
ob Dravi s krimikomedijo Na kmetih. Predstava bo za abon-
ma in izven.

Blaznost igre
Medvode – V soboto, 15. februarja, bo ob 19.30 v Kulturnem 
domu Medvode na ogled večkrat nagrajena predstava Ne-
bojše Pop - Tasića Blaznost igre v režiji Sebastijana Satriča 
in v izvedbi KUD Franci Kotar Trzin.

Odpoved predstave Modra vrtnica
Šenčur – Predstava Modra vrtnica, ki naj bi bila v petek, 14. 
februarja, v Domu krajanov, zaradi bolezni odpade.

Radovljica – V radovljiški knjižnici bo v torek, 18. februarja, 
predavanje z naslovom Post, seme zdravja. Predavateljica Bil-
ka Baloh, raziskovalka na področju hranoslovja, mentorica in 
svetovalka za zdravo in uravnoteženo prehrano, bo predstavila 
koristi razstrupljanja.

O vplivu posta na zdravje
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva  
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali  
na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Cena knjige je

9 99
 + poštnina

Največja dejanja 
humanosti  

v najgrozlivejših 
okoliščinah. 

264 strani, 
19 x 12,5 cm,

mehka vezava.

Tetovator iz Auschwitza temelji na resnični zgodbi Laleta in Gite 
Sokolov, slovaških Judov, ki sta preživela Auschwitz-Birkenau in si 
nazadnje ustvarila dom v Avstraliji. V taboriščih je bila Laletu dode-
ljena služba, v kateri je za preživetje tetoviral zapornike – dobesedno 
je praskal številke na roke svojih sotrpinov z neizbrisljivim črnilom in 
tako ustvaril enega najmočnejših simbolov holokavsta.

 

 

Seksi pite je knjiga  
posvečena ljubiteljem 
hitrih in enostavnih 
receptov. Vsebuje 40 
preverjenih receptov 
za sladke, slane, presne, 
mesne in veganske pite. 
Pite so slastne, preproste 
za pripravo in očarajo 
z bogato kombinacijo 
okusov in različni-
mi načini priprave. 
Postrežemo jih lahko 
kot sladico, prigrizek, 
glavno jed ali prilogo.  
 
Mehka vezava, 
145 x 210 mm, 
90 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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EUR

V volčjem brlogu 

Mednarodna 
uspešnica, ki temelji 
na presunljivi resnični 
zgodbi Margot Wölk  
in vzbuja provokativna 
vprašanja o 
sostorilstvu, krivdi in 
borbi za preživetje.

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 v Kranju,  
jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROEN xsara picasso 1.6 i, 16 
V, sive barve, letnik 2007, reg, do 
1/2021, 225.000 km, tel.: 041/322-
485  
 20000353

NISSAN Xtrail, letnik 2005, prvi la-
stnik, prevoženih 148.000 km, lepo 
ohranjen, tel.: 031/549-008 
 20000398

RENAULT Trafic passenger 2.0, letnik 
2007, 8 sedežev, 155.000 km, kot 
nov, cena 8.700 EUR, tel.: 031/374-
706  
 20000369

TOYOTA Avensis 2.0, letnik 2003, 
disel, registriran do 16.10.2020, tel.: 
040/336-051 
 20000363

VW TOURAN 1.6 trendline, letnik 
2007, bencin, 75 kw, 102 km, metal-
no sive barve, vlečna kljuka + dodamo 
4 letne gume, tel.: 040/384-741, Pri-
mož  
 20000201

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 20000304

HYUNDAI Gets 1.3, letnik okoli 2003 
- 2004, za rezervne dele, komplet ce-
lega, tel.: 041/874-181  
 20000366

TERENSKO vozilo 4 x 4, lahko Dai-
hatsu feroza, Suzuki ali Toyota rav, tel.: 
041/680-684  
 20000349

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

JEKLENA platišča z gumami Contine-
tal, 205 x 55 x 16, za Ford Cmax, tel.: 
04/51-82-239, 051/234-796  
 20000373

STROJI IN ORODJA
PRODAM

DELOVNI voz za kamnoseke, kiparje 
itd., nosilnost 3 t, cena 390 EUR, tel.: 
070/701-961  
 20000393

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

STO strešnikov BOHN 333 Vinkovci, 
tel.: 051/601-795 
 20000380

STAVBNO  
POHIŠTVO
PRODAM

RABLJENA zastekljena okna Jelovica, 
za nizko ceno, tel.: 04/59-61-902  
 20000376

KURIVO
IMAM veliko debelih smrekovih vej. 
Ostalo po dogovoru, tel.: 041/233-
150 20000410

PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 20000298

MEŠANA dr va, Mavčiče, tel.: 
041/923-994 
 20000399

SUHA bukova in mešana drva ter buta-
re, tel.: 031/826-621  
 20000177

SUHA jesenova drva 10 m3, tel.: 
041/608-639 
 20000397

SUHA, mešana drva, lahko razžagana 
in z dostavo, tel.: 031/275-186 
 20000367

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

LEP kombiniran štedilnik plin - elektri-
ka, z plinsko jeklenko, cena simbolič-
na, tel.: 040/332-590 
 20000372

ŠTEDILNIK Kuppersbusch, širina 50 
cm, cena 20 EUR, tel.: 01/83-23-
939 
 20000383

GLASBILA
PRODAM

40 BASNO klavirsko harmoniko, v 
kovčku, zelo ohranjena, tel.: 041/419-
888  
 20000388

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 20000324

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

STARE slike, tel.: 040/705-145  
 20000360

TAPISERIJE, izjemne tehnične, ume-
tniške, sporočilne in energijske vred-
nosti, tel.: 040/567-544 
 20000412

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 20000346

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 20000303

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

VOZIČEK Urban jungle, za otroke od 
rojstva naprej, košara rjava, športni 
črno roza, tel.: 031/520-004 
 20000371

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ELEKTRIČNE škarje za stričenje ovc, 
popolnoma nove, ugodno - 100 EUR, 
zaradi okinitve reje, tel.: 040/979-622 
 20000365

KUPIM

ROTACIJSKO kosilnico Gorenje Muta, 
priklop na dva vijaka, tel.: 041/677-
605 20000387

TRAKTOR s priključki ali samo traktor, 
tel.: 031/525-793  
 20000350

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni krompir ter kokoši za 
zakol, tel.: 041/549-713 20000407

KRMNI krompir, tel.: 031/803-521  
 20000409

KROMPIR - jedilni, tel.: 04/25-31-
667, 041/973-629 
 20000378

ZELJE in jedilni krompir, rumeni, tel.: 
041/212-950 20000413

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

6 MESECEV brejo telico, pasma limu-
zin, tel.: 031/624-793, Lovro  
 20000414

ČB bikca, starega 5 mesecev in 
betonska korita - slemenjake, tel.: 
031/266-163 
 20000368

ČEBELJE družine na 7 - 10 AŽ-sa-
tih, močne, z lanskimi maticami, tel.: 
041/386-662 20000391

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 
 20000301

KRAVO simentalko, drugič brejo, tel.: 
041/378-771 20000358

PAŠNO jalovo telico, težko 450 kg, 
staro 4 leta, tel.: 040/237-812 
 20000386

PRAŠIČA na domači krmi, lahko tudi 
po polovicah, tel.: 031/582-296 
 20000396

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285 20000374

TELICO, pašno, staro 21 mesecev, 
tel.: 051/352-423 20000352

TELICO simentalko, staro 14 mesecev 
in silažne bale, tel.: 041/855-753  
 20000361

KUPIM

BIKA, težkega od 300 do 500 kg, 
mesne pasme, tel.: 031/387-021 
 20000382

BIKCA ČB, starega do mesec dni 
ali menjam za seno v kockah, tel.: 
031/635-437 
 20000384

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A. d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 20000300

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 20000357

OSTALO
PRODAM

8 OKROGLIH bal otave in seno - refu-
za, lahko balirane, tel.: 040/700-697  
 20000402

BALE silažne, 7 komadov, okolica Vo-
dic, tel.: 01/83-23-939  
 20000385

KRMNO peso in kupim bikca si-
mentalca, starega štiri mesece, tel.: 
040/674-688 20000377

SILAŽNE bale, tel.: 040/529-834  
 20000359

SILAŽNE bale, tel.: 031/285-334  
 20000381

SLAMO v okroglih balah, tel.: 
031/811-855 20000355

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO voznika tovornega vozila C in 
E kat., z opravljeno kodo 95, urejenim 
delovnim dovoljenjem v kolikor niste 
slovenski državljan. Zaželjene so de-
lovne iskušnje s tovornim vozilom, vsaj 
1 leto. Tadej Frakelj s.p., Studeno 24 
a, Železniki, tel.: 031/767-355 
 20000322

ZAPOSLIM voznika kombija za prevoze 
po Sloveniji.  B kategorija vozniškega 
izpita. Z delom se lahko prične takoj. 
Orel transport Gregor Bergant s.p., 
Trnje 16, Šk. Loka, tel.: 031/564-285, 
gregor.orel@siol.net  
 20000356

ZAPOSLIMO sodelavca v pralnici in 
servisu tovornih vozil. Zaželjeno osnov-
no znanje z računalnikom. Štempihar 
Slavko s.p, Poslovna cona A12, Šen-
čur, prošnje pošljite na: slavko@stempi-
har-trans.si ali pokličite, tel.: 041/484-
041  
 20000403

AS Gorjuše - Nomenj išče za pašno 
sezono 2020, pastirja - sirarja za plani-
no Zajavornik. Zainteresirani naj pisne 
prošnje pošljejo na: AS Gorjuše - No-
menj, Gorjuše 36a, 4264 Boh. Bistri-
ca, najkasneje do 10.3.2020  
 20000405

AS Grad Bled, Partizanks c. 8, Bled 
za pašno sezono 2020 išče pastirja/-
-ico na planini Lipanca - Pokljuka, tel.: 
051/322-879  
 20000406

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

GARSONJERO ali 1 sobno stanovanje 
v Kranju, tel.: 0590/16-701  
 20000338

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo s hišno številko. 
Celotna parcela je velikosti 4.546 m2. 
Nahaja se relaciji Bistrica ob Sotli - 
Kunšperk ob asfaltirani cesti in z javno 
razsvetljavo. Parcela je malo iz centra 
mesta, tel.: 041/614-974  
 20000342

KMETIJSKO zemljišče k.o.o. 02855 
Babni vrt, p.š. 959/2, 474 m2, 2.800 
EUR, tel.: 031/736-332  
 20000411

V KOMENDI prodam 6.000 m2 kme-
tijskega zemljišča, tel.: 041/640-106 
 20000354

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

V TVD Partizanu v Žirovnici oddamo v 
najem poslovni prostor - gostinski lokal 
v obratovanju s teraso 75,54 m2. Lokal 
je trenutno opremljen. Možnost oddaje 
za daljše obdobje. Mesečna naročnina 
znaša 40 0EUR. Stroški v najemnino 
niso všteti, tel.: 040/473-909 
 20000404

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

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si

 
 

 

t M
M

T F

V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

www.gorenjskiglas.si

Rezultati 13. kroga – 12. februar 2020
12, 15, 17, 21, 25, 27, 28 in 31

Loto PLUS: 2, 10, 11, 24, 30, 31, 36 in 15
Lotko: 3 9 9 9 8 4

Sklad 14. kroga za Sedmico: 590.000 EUR
Sklad 14. kroga za PLUS: 400.000 EUR
Sklad 14. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO
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ZAHVALA
Kdor je zapisan v srcu,
iz spominov nikoli ne odide.

Po hudi neozdravljivi bolezni so v 71. letu pošle moči naši dragi 
ženi, mami, stari mami, sestri in teti

Mileni Gorjanc
roj. Planinšek, iz Predoselj

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri
jateljem, sosedom in znancem za vso pomoč in podporo v težkih 
trenutkih bolezni in slovesa. Hvala za vsa izrečena sožalja, sveče, 
cvetje, svete maše in tolažilne besede. Zahvala gospodu župniku 
Janezu Jenku, oktetu Klas in cerkvenemu pevskemu zboru ter 
pogrebni službi Navček. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki 
ste našo Mileno imeli radi in jo v tako velikem številu spremili k 
večnemu počitku, še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 89. letu se je poslovila naša draga mama, stara mama, prababica, 
tašča, sestra, teta, prijateljica

Ivka Kern
s Tenetiš

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nas tolažili v težkih trenutkih, darovali cvetje, 
sveče in svete maše ter izrekli sožalje. Najlepše se zahvaljujemo 
župniku g. Branku Balažicu in g. Vinku Podbevšku za opravljen 
pogreb in besede ob slovesu, hvala njeni osebni zdravnici dr. Ta
tjani Primožič, paliativi Jesenice dr. Mateji Lopuh, patronažni se
stri Ani Sajovic, pevcem in pogrebni službi Navček. 
Ker je bila rada z vami, se vam zahvaljujemo za tolažbo in prisot
nost ob njenem slovesu. 

Žalujoči vsi njeni
Tenetiše, januar 2020

Zapel je zvon 
tebi v slovo,
poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina. 

ZAHVALA

V 76. letu se je poslovil naš ljubljeni mož, oče, dedek, tast, stric, 
bratranec, svak in prijatelj

Miro Gašperlin
iz Gorenj pri Kranju

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga imeli 
radi, ga spoštovali in ga spremili na zadnji poti. Hvala g. župniku 
Francu Godcu za molitve in lepo opravljen mašni obred. Zahvala 
vsem, ki ste nam pomagali in nam stali ob strani v teh težkih 
trenutkih. 

Žalujoči vsi njegovi

Ne, ni umrl!
Oči le časne je zaprl,
da se po trudu in po boju
oddahne v blaženem pokoju.
(S. Gregorčič)

ZAHVALA

V sredo, 5. februarja, smo se na kranjskem pokopališču zadnjič poslovili  
od našega dragega 

Dominika Kajzerja
Sorodnikom, prijateljem, sosedom, bivšim sošolcem in sodelavcem ter soigralcem  

TK Kranj se zahvaljujemo za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.  
Posebno se zahvaljujemo Janezu za lep poslovilni govor. 

V naših srcih bo vedno ostal z nami.

Žalujoča družina 

ZAHVALA

V 89. letu starosti se je poslovila naša draga mama 

Slavka Gros
Peručeva mama iz Srednje vasi pri Goričah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
sveče in darovane svete maše. Naša iskrena zahvala sosedom za vso izkazano pomoč, 

ge. Anici Toporiš za tople besede slovesa, g. župniku Branku Balažicu za lepo opravljen 
pogreb in pevcem komornega pevskega zbora Mysterium za občuteno petje. Hvala 

sodelavcem CUDV Radovljica za izkazano pozornost. 
Hvala vsem, ki ste naši mami v življenju in ob smrti kaj dobrega storili. 

Rafko, Nika in Marta z družinami

ZAHVALA

V 70. letu se je poslovil od nas dragi mož, oči, ata, brat in stric

Daniel Jagodic
iz Vodic

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znan
cem za izrečeno sožalje, darovanje sveč in cvetja. Hvaležni smo 
Centru starejših Cerknica, kjer so zelo lepo skrbeli zanj. Posebna 
zahvala gre sosedi Tonici Bider za pomoč pri varstvu in prevozih. 
Hvala tudi gospodu župniku Francu Mervarju za lep obred, pev
cem in pogrebnemu zavodu Pogrebnik Dvorje.

Žalujoči vsi njegovi
V Vodicah, Valburgi, Britofu in Kranju

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.

ZAHVALA

Ob smrti drage mame 

Marije Kavčič
roj. Kapus (1932), iz Kamne Gorice

se svojci zahvaljujemo za izrečena sožalja, vsem sodelujočim  
pa za lepo izpeljan pogrebni obred.

Žalujoči: sinova Marjan in Branko ter hčerki Zvonka in Danica  
z družinami

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

STORITVE
NUDIM

SENČILA  ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki, 
markize, www.asteriks.net 20000299

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20000305

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč,, tel.: 041/557-87120000302

POSEK in spravilo lesa, izdelava okro-
glic. Lenart Papler n.d.d.k., Mevkuž 
26, Zgornje Gorje, tel.: 041/350-521 
 20000415

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 19003399

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 
 20000297

ŽE 23  LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B d.o.o., Adergas 13, Cerklje - iz-
vajamo vse od temeljev do streh, not-
ranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 20000037

IŠČEM

IŠČEM ponudbo, za izdelavo fasade 
stanovanjske hiše, tel.: 04/59-61-902 
 20000375

ZASEBNI STIKI
42-LETNI fant bi rad spoznal punco 
za resno zvezo. Piši mi, tel.: 051/391-
832  
 20000370

RAZNO
PRODAM

BUTARE in kupim teleskopski razme-
talnik sena in plačilno pravico, tel.: 
031/360-178 
 20000401

HLADILNIK mali 50 x 50, steklenice v 
plastičnem ovoju 20 l, 15 l, 25 l, 5 + 5 
l in pisalni stroj, tel.: 040/552-824  
 20000395

KOTEL za žganjekuho, zelo ohranjen, 
40 litrski, na dvocevni sistem, tel.: 
041/419-888 
 20000389

KROPARSKI lestenec, stropni, na 4 
žarnice, ugodno, tel.: 031/584-730 
 20000390

NAMIZNI cepilec 5T, z manjšo okvaro, 
cena 60 EUR, tel.: 051/423-322  
 20000400

OPEKAČ kruha - toaster, 6-lit. ekonom 
lonec, 5-lit. rumov lonec, termostekle-
nici 6 in 2-lit., tel.: 041/858-149  
 20000364

ORBITREK Kettler, ohranjen, z prika-
zom večih funkcij, tel.: 041/911-997 
 20000362

SUHO seno v balah in Opel astro 1.6 
diamond, letnik 1996, celo ali po delih, 
tel.: 041/694-938  
 20000176

USTROJENE kože divjih in domačih 
živali, tel.: 031/612-861 
 20000379

KUPIM

PET betonskih stebrov za kozolec, tel.: 
031/505-087  
 20000394

SAMOHODNO kosilnico in garažna 
vrata 240 do 280, tel.: 031/378-
946      
                                           20000392

IŠČEM

STARO odpadno železo, pralne stroje, 
pipe, akumulatorje, računalnike. Odvoz 
brezplačen, tel.: 070/385-956  
 20000408

Žalost in hvaležnost 
lahko izrazite z objavo
osmrtnice ali zahvale
v različnih velikostih.

Naročila sprejemamo
po faksu: 04 201 42 13
ali po e-pošti:
malioglasi@g-glas.si
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Anketa

Mile Lasica, Kranj:

Valentinovo trenutno nima 
zame pomena, ker sem sam-
ski. Nekoč sva ga praznovala 
s partnerko, presenetil sem jo 
z darili, kot so cvetje in slad-
ke dobrote. V romantičnem 
vzdušju sem okrasil dom. 

Kenan Tabaković, Kranj:

Nimam navade, da bi pra-
znoval valentinovo, niti na 
ta dan še nisem prejel darila. 
Mislim, da je veliko drugih 
priložnosti, ko si lahko po-
kažemo naklonjenost z ob-
darovanjem ali kako drugače.

Sašo Koritnik, Žabnica:

Valentinovo zame ni pra-
znik. Partnerko sem obdaril 
le na začetku zveze, in sicer 
s simboličnim darilom, kot je 
šopek, v zameno sem dobil 
bombonjero. Sedaj imava do-
govor, da se ne obdarujeva.

Brina Robinik Kobal, Kranj:

Zame valentinovo nima po-
mena, ga ne praznujem in je 
nepotreben. Ljubezen si lahko 
na več načinov izkazuješ vsak 
dan. Na ta dan sem le enkrat 
prejela v dar čokolado, sama 
še nisem ničesar podarila.

Maša Likosar

Valentinovo velja za praznik 
zaljubljencev, ko si ti z obda-
rovanjem ali drugo romantič-
no gesto izkazujejo ljubezen 
in naklonjenost. Mimoidoči 
so nam zaupali, ali in kako 
praznujejo valentinovo, ima-
jo navado svoje drage obda-
riti in kakšna darila običajno 
kupijo. / Foto: Tina Dokl 

Danes je 
valentinovo

Maruša Godler, Šenčur:

Valentinovo je lep dan, ker 
praznujemo ljubezen in se 
posvetimo partnerju, sicer 
bi to morali početi vsak dan. 
Če bi imela partnerja, bi mu 
podarila darilo, ki bi odražalo 
njegove želje in interese. 

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

Danes zjutraj se bo zjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Po-
poldne bo zapihal severni veter. Jutri in v nedeljo bo sončno, 
v nedeljo popoldne se bo od zahoda oblačnost povečala.

Mateja Rant

Preddvor – Za Hotel Alma, 
nekdanji Hotel Bor, seda-
nji lastnik išče novega kup-
ca. V javnosti so se tako poja-
vile informacije, da naj bi se 
za nakup zanimala tudi Ob-
čina Preddvor, ki naj bi izko-
ristila predkupno pravico, a 
je župan Rok Roblek zatrdil, 
da nimajo interesa posegati v 
lastniška razmerja, so pa se-
danjemu lastniku pripravlje-
ni aktivno pomagati pri iska-
nju novega strateškega lastni-
ka hotela ob jezeru Črnava.

»Informacije, da občina 
kupuje hotel, verjetno izvi-
rajo iz tega, da smo pred ča-
som dobili odločitev sodišča 
v Kranju, na podlagi kate-
re bi zaradi domnevne pro-
cesne napake pri vknjižbi 
hipoteke nad Hotelom Bor s 
strani NLB nekdanji lastnik 
lahko s poravnavo kupnine 

do 1. februarja znova prevzel 
lastništvo hotela. V tem pri-
meru bi občina lahko uve-
ljavljala predkupno pravi-
co, hotel pa bi nato proda-
li na javni dražbi,« je razlo-
žil Roblek in dodal, da ob-
čini vsekakor ni v interesu, 
da bi se ukvarjala s prodajo, 
saj meni, da zasebni lastnik 
lahko iztrži boljšo ceno, kot 
če bi hotel prodajali na jav-
ni dražbi, obenem pa obči-
na dobi bolj strateškega par-
tnerja. S prodajo se bo tako 
še naprej ukvarjal sedanji la-
stnik, to je podjetje B2 Kapi-
tal. »Smo pa vedno priprav-
ljeni sodelovati in svetovati 
pri prodaji. Ne predstavljam 
si namreč, da bi nekdo ku-
poval tako strateško nepre-
mičnino ter se ne bi obrnil 
na občino glede vizije razvo-
ja kraja in predstavil svoje vi-
zije razvoja mikrolokacije,« 
je sklenil Roblek.

Občina ne kupuje 
Hotela Alma
V javnosti so se pojavile informacije, da naj bi 
Občina Preddvor izkoristila predkupno pravico za 
Hotel Alma, a je župan Rok Roblek to zanikal.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Število bolnikov z 
gripi podobno boleznijo v 
primarnem zdravstvu je po 
podatkih Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje v 
tednu do devetega februarja 
nekoliko upadlo, a je še ved-
no visoko. Najbolj so bili pri-
zadeti otroci in mladostni-
ki, po zadnjih poročanjih pa 
narašča število bolnikov, sta-
rejših od 65 let. Letos sicer 
kroži različno število različ-
nih virusov, ta raznolikost 
je po mnenju NIJZ možna 
razlaga za veliko obolevnost 

med otroki in mladostni-
ki, saj je pri njih nabor se-
vov virusov influence, s ka-
terimi so se že srečali, manj-
ši, in je zato večja verjetnost, 
da bo kateri od virusov nji-
hovemu imunskemu siste-
mu še neznan. Samo v UKC 
Ljubljana so v letošnji sezo-
ni že hospitalizirali 450 bol-
nikov, pri katerih so ugotovi-
li gripo, in 300 bolnikov z re-
spiratornim sincicijskim vi-
rusom. Med otroki, ki so jih 
sprejeli na Pediatrični klini-
ki, naj ne bi bil nihče cepljen 
proti gripi. Sezona gripe pri 
nas naj bi bila na vrhuncu. 

Sezona gripe na vrhuncu, 
obolelih več starejših

Vilma Stanovnik

Krvavec – »Danes sem prav 
gotovo najsrečnejši človek, 
lahko pa bi bilo povsem na-
sprotno! Nesrečni splet oko-
liščin je botroval skorajšnji 
katastrofi. Dvanajstletni de-
ček je namreč zdrsnil med 
varovalom sedežnice in se-
dežem ter tako obvisel na vi-
šini desetih metrov tik pred 
najvišjim stebrom,« je v sre-
do na družabnem omrežju 
med drugim zapisal znani 
kranjski smučarski učitelj 
Sandi Murovec, ki je poma-
gal pri reševanju in bil vesel 
podatka, da so za fanta, ki je 
padel s sedežnice, po pre-
gledu ugotovili, da ni huje 
poškodovan. »Ne upam si 
predstavljati, kaj bi bilo, če 
...« je dodal Murovec.

»Okoliščine kažejo, da se 
je med vožnjo s sedežnico 
otrok premaknil preveč na 
rob sedala in po nekaj de-
set metrih vožnje zdrsnil 
pod zapiralo sedežnice, kjer 
jima ga je pred padcem v glo-
bino z rokami uspelo ujeti 
in zadržati drugima dvema 
smučarjema. Delavec smu-
čišča je sedežnico takrat 

ustavil, pod njo pa so delav-
ci na smučišču, mimoido-
či in policist hitro raztegnili 
zaščitno mrežo, s katero so 
močno ublažili okoli 10-me-
trski padec proti tlom. Otro-
ku je bila nudena pomoč re-
ševalcev na smučišču. Tuja 
krivda je glede na do sedaj 
zbrana obvestila izključe-
na,« so nesrečo opisali poli-
cisti, včeraj pa so dodali, da 
je v reševanju sodelovalo de-
set oseb. Tri osebe so bile na 
sedežnici, sedem pa pod njo. 

»Prav vsak posameznik je 
bil v tistem trenutku ključen, 
da ni prišlo do tragedije. Zato 
bo Policijska uprava Kranj, v 
skladu s Pravilnikom o pri-
znanjih policije, zanje pre-
dlagala podelitev medalje po-
licije za požrtvovalnost, RTC 
Krvavec pa bo vsem vplete-
nim omogočil enodnevno 
brezplačno smuko in kosilo 
na Plaži Krvavec,« so sporo-
čili iz Policijske uprave Kranj 
in dodali: »Deset ljudi torej, 
ki so bili v zelo stresni situa-
ciji zelo prisebni in so v sku-
pinskem duhu odigrali vlogo 
življenja. Rešili so življenje 
drugemu, za kar jim iskreno 
čestitamo.«

Deček je padel s sedežnice
Veliko sreče v nesreči je imel deček, ki je minulo sredo zdrsnil s sedežnice na Krvavcu, saj se je med 
vožnjo premaknil preveč na rob in zdrsnil pod zapiralo sedežnice. Na sedežnici sta ga zadržala dva 
druga smučarja, v tem času pa so na smučišču raztegnili zaščitno mrežo in padec otroka tako ublažili, 
da ni huje poškodovan.

Smučarska nesreča pri padcu s sedežnice se je v sredo na 
Krvavcu k sreči končala brez hujših poškodb.
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