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V kanjonu Kokre  
ne bo žarov 
Kranjski mestni svetniki so na seji 
v sredo dokončno potrdili odlok 
podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) za kanjon Kokre. Iz odlo-
ka so umaknili možnost uporabe 
odprtega ognja in zvočnih naprav.
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ŠPORT

Pokljuka pripravljena 
na prvenstvo
Na Pokljuki bo med 9. in 21. febru-
arjem svetovno prvenstvo v biatlo-
nu. V organizacijskem odboru so 
predstavili potek priprav in spre-
govorili tudi o možnosti, da bi si 
tekmovanja na prizorišču ogledalo 
vsaj nekaj gledalcev.

8

GG+

Jurta na Gorenjskem
Jurta ali ger je okrogel šotor, pre-
stavljivo bivališče nekaterih azij-
skih nomadskih plemen. Je verje-
tno najbolj dodelano bivališče, ki 
ga je še možno prestavljati. Kle-
men Urbanija iz Radomelj je eden 
tistih, ki se trudi jurto približati 
Slovencem.
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GG+

Na najvišjem  
dimniku v Evropi
Simon Margon in Katja Vidmar 
sta z ekipo na trboveljskem dimni-
ku, ki je najvišji v Evropi, postavila 
najdaljšo umetno plezalno smer 
na svetu, dolgo 360 metrov. Vanjo 
sta se podala plezalca Janja Garn-
bret in Domen Škofic.

16

VREME

Danes in jutri dopoldne 
bo delno jasno, popoldne 
se bo od zahoda pooblači-
lo in začelo deževati. V 
nedeljo se bo razjasnilo.

–2/6 °C
jutri: pretežno oblačno
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Aktualne novice  
o koronavirusu na 

Prilogi: deželne novice
 jeseniške novice

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – »Epidemija v Slo-
veniji je še vedno v polnem 
razmahu,« je na včerajšnji 
novinarski konferenci po-
vedala vodja strokovne po-
svetovalne skupine prof. dr. 
Bojana Beović. Samo v sre-
do so potrdili 1516 novih 
okužb. Delež pozitivnih iz-
vidov med dnevno opravlje-
nimi PCR-testi vztraja med 
20 in 27 odstotki. Spodbud-
nejši podatek pa je, da je 
bilo v zadnjih dneh nekoli-
ko manj hospitaliziranih co-
vidnih bolnikov; včeraj zju-
traj 1106, od tega jih je bilo 

171 v intenzivni negi. Pred-
vsem se je zmanjšalo števi-
lo bolnišničnih sprejemov 
iz domov za starejše, je po-
jasnila Beovićeva. Precej sta-
novalcev v domovih za sta-
rejše je cepljenih, veliko jih 
je bolezen prebolelo. Napre-
dek je pri zdravljenju covi-
dnih bolnikov, na voljo so 
tudi sodobna, učinkovitejša 
zdravila. Drug izjemno po-
memben napredek je razvoj 
cepiv. Včeraj je na Evropski 
agenciji za zdravila potekalo 
ocenjevanje tretjega cepiva. 

Gorenjska ostaja v rde-
či fazi epidemije. Vlada 
je večino sedaj veljavnih 

ukrepov podaljšala za te-
den dni in dodala nekaj iz-
jem. Od jutri se v prodajal-
nah, ki v pretežni meri pro-
dajajo živila, blago za oseb-
no nego in čiščenje, dovo-
li prodaja nogavic in peri-
la. Dovoljena bodo tudi voz-
niška usposab ljanja ob pre-
dložitvi negativnega PCR- 
ali hitrega testa. 

V sedmih regijah (tudi go-
renjski) bodo še naprej od-
prti vrtci, pouk v šolskih klo-
peh bo za prvo triletje osnov-
ne šole. Testiranje zaposle-
nih bo v ponedeljek, pouk se 
bo nadaljeval v torek.

Šestnajst pozitivnih na angleški sev
Samo v Splošni bolnišnici Jesenice so imeli pred dvema tednoma že 
najmanj dva bolnika z angleškim sevom virusa. Gorenjska ostaja v rdeči fazi 
epidemije, šole in vrtci bodo prihodnji teden odprti na enak način kot zdaj.

Pouk v prvih treh razredih so ta teden začeli tudi na OŠ Matije Valjavca, Podružnični šoli 
(PŠ) Jezersko. Vodja PŠ Marija Kuhar je povedala, da so se vrnili vsi učitelji in vseh 16 
učencev. Treba je bilo prilagoditi organizacijo dela, tudi zaščitne maske so obvezne, učenci 
jih v posebne vrečke odložijo le, ko so v svojem razredu v t. i. mehurčku. / Foto: Gorazd Kavčič
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Po krizi v spremembe
»V javnem zdravstvenem sistemu moramo razumeti, da kar ni bilo dobro 
pred to krizo, ne bo boljše niti po njej,« je po seznanitvi s spopadanjem z 
epidemijo na Gorenjskem dejal predsednik Borut Pahor. 

Včerajšnjega obiska predsednika Boruta Pahorja so se razveselili vsi, še posebej pa v Domu  
upokojencev Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič
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Knjigo prejme RIKO ČERNILEC iz Tržiča.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Primeri inšpektorja Vrenka na Televiziji Slovenija

Po krutem umoru v galeriji inšpektor Vrenko vedno močneje 
sumi, da se motiv za umore skriva v zapuščini slikarja Kore-
nike. Čeprav se izkaže, da si je Silvan s svojim nebrzdanim ži-
vljenjskim slogom nakopal veliko sovražnikov, pa je inšpektor 
Vrenko vse bolj prepričan, da je motiv v Korenikovi zapuščini. 
V pogovoru s poznavalcem slikarstva Liebmannom Vrenko 
odkrije nekaj, kar vrednost zapuščine dvigne na povsem nov 
nivo. Vrenko mora najti le še odgovor na vprašanje, čigavo 
oko je opazilo dragocenost v zapuščini in jo želelo zadržati 
le zase. Izvedeli boste v nedeljo, 31. januarja 2021, ob 20. uri 
na TV SLO 1.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega gla-
sa knjigo pisatelja Avgusta Demšarja, po kateri je nastala 
omenjena serija. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na vprašanje: Kdo je igralec, ki je v nadaljevanki 
upodobil inšpektorjevega pomočnika Marka Breznika? Od-
govore s svojimi podatki pošljite do srede, 10. februarja, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 15. januarja, prejme na-
mizno svetilko Jože Žgajnar iz Dupelj. Nagrajencu čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – V Svetu za izobra-
ževanje zdravnikov Zdrav-
niške zbornice Slovenije 
(ZZS) so v preteklih treh le-
tih in pol posvetili veliko tru-
da izboljšanju kakovosti iz-
obraževalnega procesa mla-
dih zdravnikov od diplome 
do specialističnega izpita. 
Izhajali so iz prepričanja, da 
je zdravnikovo najpomemb-
nejše poslanstvo resda zdra-
viti bolnika, vendar pa je 
prav tako pomembna zdrav-
nikova dolžnost svoje zna-
nje predajati mlajšim kole-
gom. Kot je zapisal dr. Gre-
gor Prosen, predsednik Sve-
ta za izobraževanje zdrav-
nikov, je ključno, da ima-
jo mladi zdravniki na voljo 
mentorje, ki prenašajo svoje 
znanje z veseljem, vnemo in 

zadovoljstvom. Tako je nas-
tal t. i. projekt evalvacije po-
diplomskega izobraževanja, 
kjer specializanti z aplikaci-
jo E-list anonimno ocenjuje-
jo svoje mentorje ter ustano-
ve in oddelke, kjer se uspo-
sabljajo.

Že druga analiza ZZS je 
bila opravljena od septembra 
2019 do oktobra 2020. Naj-
višjo povprečno oceno na šir-
šem Gorenjskem je med od-
delki na primarni ravni pre-
jel Zdravstveni dom (ZD) 
dr. Julija Polca Kamnik, kot 
odlične mentorje na primar-
ni ravni pa so mladi zdrav-
niki ocenili zdravnice: Na-
tašo Kern iz Osnovnega 
zdravstva Gorenjske, Tjašo 
Schwarzbartl iz kamniškega 
ZD in Romano Pintar iz za-
sebnega zdravstvenega zavo-
da RR Škofja Loka.  

Mladi zdravniki 
ocenili mentorje ...
... in najvišjo oceno podelili tudi zdravnicam na 
primarnem nivoju Nataši Kern, Romani Pintar in 
Tjaši Schwarzbartl.

Simon Šubic

Kranj – Vlada je v ponede-
ljek sprejela predlog osme-
ga protikoronskega zako-
na (PKP8), ki ga bo držav-
ni zbor potrjeval nasled-
nji teden. O večini ukre-
pov smo že obveščali, zato 
poglejmo le tiste, ki jih nis-
mo napovedali. Da je eden 
glavnih ukrepov v osmem 
paketu pomoči gospodar-
stvu tudi razbremenitev 
delodajalcev pri dvigu mi-
nimalne plače na 1024,24 

evra bruto, je že znano. 
Toda ukrep začasnega 
znižanja osnove za plači-
lo socialnih prispevkov s 
šestdeset odstotkov pov-
prečne plače na višino mi-
nimalne plače ne bo veljal 
za prvo polovico leta, kot 
se je napovedovalo, tem-
več za plače in nadomesti-
la plače od julija do decem-
bra. Do vključno junija pa 
je za delodajalce za pla-
če delavcev, katerih plača 
brez dodatkov ne dosega 
zneska minimalne plače, 

predlagana subvencija v 
višini petdeset evrov. 

Glede subvencioniranja 
čakanja na delo je za dejav-
nosti, ki so zaprte z vladni-
mi odloki, v predlogu zako-
na zapisana novost, da drža-
va delodajalcu krije stroške, 
ki jih ima z zaposlenimi na 
čakanju na delo doma, v ce-
loti oziroma bruto bruto. 

Predlog PKP8 odpravlja 
tudi neenakost med delav-
ci, ki zaradi izplačila na-
grade za poslovno uspeš-
nost ali božičnice s plačo za 

december niso bili upravi-
čeni do kriznega dodatka v 
višini dvesto evrov. Čeprav 
so ta mesec ti delavci tudi 
delali, so bili v drugačnem 
položaju glede na delavce, 
ki so plačilo za poslovno us-
pešnost prejeli izplačano v 
drugih mesecih (na primer 
januarja 2021). S predlo-
gom spremembe se dosle-
dno sledi namenu krizne-
ga dodatka, predvidena je 
tudi globa za delodajalce, 
ki kriznega dodatka ne bi 
izplačali. 

Vlada PKP8 poslala v državni zbor
Predlog osmega protikoronskega paketa ukrepov odpravlja tudi neenakost med delavci, ki zaradi 
izplačila nagrade za poslovno uspešnost s plačo za december niso bili upravičeni do kriznega dodatka 
v višini dvesto evrov.

Direktorica Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, oko-
lje in hrano (NLZOH) mag. 
Tjaša Žohar Čretnik je na 
sredini novinarski konfe-
renci povedala, da so teste 
na angleški sev koronaviru-
sa v nedeljo in ponedeljek 
presejali v šestih mikrobio-
loških laboratorijih po Slo-
veniji in na Inštitutu za mi-
krobiologijo in imunologijo 
Medicinske fakultete Uni-
verze v Ljubljani. »Na vsa-
kem desetem PCR-pozitiv-
nem vzorcu, ki ga laborato-
rij hrani in je bil obravnavan 
v zadnjih 14 dneh, to je od 
11. januarja naprej, so labo-
ratoriji izvedli dodatni dve 
PCR-reakciji, da bi ugotovili 
dve genetski spremembi, ki 
sta prisotni pri visokem de-
ležu angleške verzije seva. 
Način izbiranja med shra-
njenimi klasičnimi prime-
ri virusa je bil povsem mate-
matičen: izbrali so vsak de-
seti tako potrjeni test, to je 
deset odstotkov vseh potrje-
nih primerov. V takem obse-
gu bodo presejanje tudi na-
daljevali,« je pojasnila Žo-
har Čretnikova.

V vseh laboratorijih sku-
paj so testirali 877 vzorcev 
»klasičnega« virusa in pri 
16 vzorcih ugotovili pozi-
tiven rezultat testiranja na 
angleški sev, to je 1,8 odstot-
ka. Od teh je osem pozitiv-
nih rezultatov pridobil la-
boratorij NLZOH v Ljublja-
ni, dva laboratorij v Novem 
mestu, po enega pa labora-
torija v Mariboru in Kra-
nju. Štiri pozitivne rezulta-
te so pridobili na Inštitutu 

za mikrobiologijo in imuno-
logijo. »Dokončno potrditev 
bo dal postopek sekvencira-
nja, ki pa traja od 7 do 14 dni. 
Za teh 16 potrjenih prime-
rov angleškega tipa virusov 
ni mogoče ugotoviti, ali so 
med sabo povezani, niti ni 
moč ugotavljati izvora, kje 
so se ti posamezniki oku-
žili,« je še povedala Žohar 
Čretnikova.

V jeseniški bolnišnici 
bolnika z angleškim 
sevom

V Splošni bolnišnici Jese-
nice so imeli pred dvema te-
dnoma že najmanj dva bol-
nika z angleškim sevom, se-
danje preverjanje naključ-
nih brisov iz tistega obdobja 
je namreč pri dveh od šestih 
pozitivnih brisov pokazalo 

okužbo z angleškim sevom, 
in sicer iz obdobja, ko so v 
bolnišnici beležili povečano 
število okužb s koronaviru-
som. To odkritje v delo bol-
nišnice sicer ne vnaša spre-
memb, je za STA pojasnilo 
vodstvo bolnišnice. Ni sicer 
znano, ali je bilo v bolnišnici 
še več okuženih z novim se-
vom, vendar pa je večina bol-
nikov, ki so jih zdravili pred 
dvema tednoma, v tem času 
bolnišnico že zapustila.

Angleški sev virusa je bil 
prvič potrjen septembra 
2020 v Veliki Britaniji in 
je zelo dominanten v jugo-
vzhodnem delu te države, je 
pojasnila namestnica pred-
stojnika Centra za nalezlji-
ve bolezni v NIJZ dr. Nuška 
Čakš Jager. Kot je še pove-
dala, je dokazana večja pre-
nosljivost tega seva virusa, 

ni pa še dokazano, da bi 
povzročal še resnejše bole-
zensko stanje (v primerja-
vi z nam že znanim korona-
virusom). Angleški sev pa 
že zaradi večje nalezljivosti 
povzroča večjo obremenitev 
bolnišnic. V Evropski uniji 
so ga do 26. januarja zaznali 
v 23 državah.

Pomembno tudi redno 
prezračevanje prostorov

Ne glede na to, o katerem 
sevu koronavirusa govori-
mo, je najbolj pomembno, da 
spoštujemo osnovne preven-
tivne ukrepe (nošenje zašči-
tne maske, upoštevanje soci-
alne distance ter higieno rok 
in kašlja) in v zadnjem času 
vse bolj poudarjeno redno 
prezračevanje prostorov, je 
opozorila Čakš Jagrova. 

Šestnajst pozitivnih na 
angleški sev virusa

Z jutrišnjim dnem bodo do vključno 5. februarja znova dovoljena tudi vozniška 
usposabljanja ob predložitvi negativnega PCR- ali hitrega testa tako na strani izvajalcev kot 
uporabnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran
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Po treh mesecih so se otroci 
prve triade minuli torek 
vrnili v šolske klopi. Tako 

kot spomladi, ko smo sprva na-
ivno pričakovali, da so se šole 
zaprle samo za kakšen teden 
ali dva, pa se je to razvleklo v 
dva meseca, tudi tokrat verje-
tno mnogi nismo pričakovali, 
da bodo šole ostale zaprte to-
liko časa. Večina učencev ter 
tudi dijaki in študenti se na-
mreč po treh mesecih še vedno 
šolajo doma. Tako se je znova 
izkazalo, da je zelo lahko šole 
zapreti, veliko težje pa jih je 
potem spet odpreti.

A v zadnjem času niso bili 
vse glasnejši samo starši, na 
ramena katerih so preložili 
večji del skrbi za šolanje ot-
rok, oglašali so se celo sami 
osnovnošolci in dijaki in opo-
zarjali na nevzdržnost raz-
mer, v katerih so se znašli, kar 
jim povzroča vse več stresa in 
stisk. Kljub temu je ob koncu 
lanskega leta v njih tlelo upa-
nje, da se bodo vsaj v januarju 
razmere v zvezi z epidemijo 
mogoče toliko umirile, da se 
bodo lahko počasi začeli vra-
čati v razrede in bo spet stekel 
normalen učni proces. A ko se 
je izkazalo, da so na to raču-
nali zaman in tudi v prihod-
nje ne kaže, da bi bilo kmalu 
kaj bolje, so stiske spet vedno 
večje ter tako tudi učitelji med 
učenci in dijaki zaznavajo vse 
več apatije. V tej epidemiji se 
je namreč povsem pozabilo na 
mlade, ki jih covid-19 načelo-
ma manj ogroža. Od njih se 
pričakuje, da se bodo še naprej 

odpovedovali vsemu in čakali 
doma, da epidemija mine, ker 
nismo znali ali zmogli pos-
krbeti za ranljive skupine. In 
tako mirno spregledamo nji-
hove stiske, ki vodijo v vse slab-
še duševno zdravje, na kar so 
ta teden opozorili tudi dijaki 
Gimnazije Kranj, ko so prip-
ravili dogodek Dan ZaMe, da 
bi vendarle začeli naglas govo-
riti tudi o njihovem duševnem 
zdravju. Kot so poudarili, so 
tako želeli poskrbeti ne le za 
dijake svoje šole, ampak spod-
buditi tudi druge, da sledijo 
njihovemu zgledu ter ukre-
pajo in priskočijo na pomoč 
dijakom.

Priznam, da mi je bilo zato 
nedoumljivo upiranje nekate-
rih učiteljev testiranju, če so 
s tem omogočili vrnitev v šole 
vsaj delu učencev. V številnih 
podjetjih je bilo po novoletnih 
praznikih samoumevno, da so 
se zaposleni zgodaj zjutraj, še 
pred uradnim začetkom de-
lovnega časa, postavili v vrste, 
da so sploh lahko vstopili v 
podjetje, saj je bilo to možno 
samo z negativnim testom na 
covid-19. Po drugi strani pa 
tudi ne razumem, da v vseh 
teh mesecih, ko so bile šole za-
prte, pristojni niso storili več 
tudi za zaščito učiteljev – bi 
bilo tako težko postaviti pla-
stične pregrade vsaj pri učite-
ljevi mizi? Na žalost tako tudi 
zdaj še vedno ostajamo zgolj 
pri majhni modri knjižici z 
različnimi modeli šolanja, ki 
je očitno ne jemljejo resno niti 
na ministrstvu, ki jo je izdalo.

Spregledane stiske

KOMENTAR
Mateja Rant

Mateja Rant

Kranj – Že v tem tednu so s 
težavo sestavili oddelke, in 
sicer so jih namesto 94 ob
likovali zgolj 85, v katerih 
je bilo še v torek v povpre
čju okrog deset oziroma 
enajst otrok v mehurčku, a 
že v sredo se je število ot
rok povečalo na 13 oziroma 
14, saj je varstvo potrebo
valo kar 150 otrok več kot 
dan prej, je pojasnila rav
nateljica Kranjskih vrtcev 
Tea Dolinar.

V sredo so morali tako za
gotoviti varstvo za 1119 od 
okoli 1600 otrok, ki so vpi
sani v Kranjske vrtce, pri 
čemer zaradi bolniške od
sotnosti, varstva četrtošol
cev in petošolcev ter karan
ten – pa tudi zavrnitve testi
ranja – manjka kar petde
set od tristo strokovnih de
lavcev. Zato ravnateljico že 
zdaj skrbi, kako bo prihod
nji teden, če se bodo ures
ničila njena pričakovanja 
in se bo v vrtce vrnila veči
na otrok. 

Že ta teden so bili tako pri
siljeni delovni čas vseh enot 
skrajšati na devet ur, ki so 
zdaj odprte od 6.30 do 15.30, 
kljub temu pa je v najmanj 
24 oddelkih od začetka pa do 
konca poslovanja vrtca za ot
roke skrbel en sam strokov
ni delavec brez možnosti od
hoda iz oddelka. Na to je rav
nateljica v pismu opozorila 
tudi pristojno ministrstvo. 
V njem je med drugim poz
vala, naj razmislijo o odprtju 
osnovnih šol vsaj do 5. razre
da, saj jim največje težave pri 

organizaciji dela predstavlja 
prav odsotnost zaposlenih 
iz naslova koriščenja varstva 
otrok do 5. razreda. Obenem 
se ravnateljica boji, da se bo 
trem zaposlenim, ki so zara
di zavrnitve testiranja odsto
tni ta teden, prihodnji teden 
pridružil še kakšen. »Znot
raj zavoda se namreč sreču
jemo z velikim odporom gle
de rednega tedenskega testi
ranja, saj ima pomisleke kar 
44 strokovnih delavcev, kar 
je v tristočlanskem kolektivu 
zelo veliko.« 

Vse večje organizacijske težave
V Kranjskih vrtcih se spopadajo z vse večjimi težavami pri oblikovanju oddelkov oziroma varnih 
»mehurčkov«, saj je ta čas odsotnih petdeset strokovnih delavcev, število otrok, ki potrebujejo varstvo, 
pa iz dneva v dan narašča.

Simon Šubic

Kranj, Golnik – »Iztek zdrav
stvenega dela te krize je tre
ba izkoristiti za to, da spre
menimo nekatere sistem
ske rešitve, ki niso ugodne 
za prihodnost. Ne moremo 
v celoti vedno staviti vse na 
etični pogon in profesional
no pripadnost zdravstve
nega osebja, ampak mora
mo zlasti v javnem zdrav
stvenem sistemu razume
ti, da tisto, kar ni bilo dob
ro pred to krizo, ne bo bolj
še niti po njej. Nastopil je 
čas, ko se mora slovenska 
politika poenotiti glede stre
mljenja k temu, da popravi
mo, nadgradimo javni zdra
vstveni sistem tako, da bo še 
bolj dostopen in kakovos
ten, da bo ustrezal zahtevam 
21. stoletja,« je včeraj pouda
ril predsednik republike Bo
rut Pahor, ki se je v Kranju in 
na Gorenjskem zadrževal na 
povabilo poveljnika Civilne 
zaščite (CZ) Republike Slo
venije Srečka Šestana, da se 
seznani s stanjem in poseb
nostmi naporov pripadni
kov CZ v posameznih regi
jah v spopadanju z epidemi
jo covida19. 

Najprej so ga kranjski žu
pan Matjaž Rakovec ter po
veljnik in namestnik povelj
nika CZ za Gorenjsko Kle
men Šmid in Robert Skri
njar seznanili z ukrepa
njem po razglasitvi epide
mije in delovanjem nujne 
medicinske pomoči v Kra
nju, nato je obiskal še Dom 
upokojencev Kranj in Klini
ko Golnik.  

»Tudi na začetku finanč
ne krize pred desetimi leti 
smo najprej reševali poža
re, vendar je potem sledilo 
sistemsko ukrepanje, tako 
bo tudi v času te zdravstvene 

krize. Seveda, najprej pred
vsem poskušajmo zavarova
ti zdravje ljudi. Toda če že
limo imeti v Sloveniji ka
kovosten javni zdravstve
ni sistem, potem moramo 
sedanje strukturne slabos
ti odpraviti, sicer bodo naša 
pričakovanja do zdravstve
ne oskrbe prevelika,« je na
daljeval predsednik. Pouda
ril je tudi, da so ga opozori
li tudi na socialne, duševne 
in druge stiske ljudi, ki po 
koncu zdravstvene krize ne 
bodo izginile, zato je po nje
govih besedah treba tudi tu 
poiskati ustrezne struktur
ne rešitve za prihodnost.

Z obiskom je predsednik 
po lastnih besedah v imenu 
vse države izrazil hvaležnost 
vsem, ki so v dolgih mesecih 
poskrbeli za uspešno spopa
danje z epidemijo. »Ti izra
zi hvaležnosti so iskreni, iz
rekam jih v imenu vseh na
ših ljudi. Kjer ni bilo sistem
skih rešitev, se je pokaza
la izredna profesionalna in 

človeška solidarnost. To tudi 
tukaj, na Gorenjskem, lahko 
gledam z občudovanjem,« je 
dejal. Drugi namen obiska je 
bil slišati predloge, opozori
la in nasvete, je nadaljeval 
Pahor. »Z veseljem in odo
bravanjem spremljam kre
pitev političnega in strokov
nega konsenza, da Gorenj
ska dobi novo bolnišnico,« 
je poudaril. 

Poudarili dobro 
sodelovanje služb

Kranjski župan Matjaž 
Rakovec je pojasnil, da so 
visokemu gostu predstavi
li predvsem zelo dobro so
delovanje vseh, ki deluje
jo v okviru CZ. »Čeprav je 
bila gorenjska regija na za
četku drugega vala med naj
bolj ogroženimi, smo z dob
rim in skupnim delom da
nes med najmanj prizadeti
mi regijami,« je poudaril. 

Izredno povezanost različ
nih struktur na Gorenjskem, 

da so s koordinirano akcijo 
uspešno preprečili hujše po
sledice, ki bi brez pravega so
delovanja lahko nastopile, je 
poudaril tudi direktor Klini
ke Golnik Aleš Rozman. »To 
se je v času mojega življe
nja zgodilo prvič,« je dejal. 
Rozman je ob tej priložnosti 
pozval k investicijskemu vla
ganju v dotrajano bolnišnič
no infrastrukturo. »Sestavi
li smo skupino z delovnim 
imenom Medicinski cen
ter Gorenjske, kjer bi zdru
žili delo več bolnišnic, po
iskali sinergije, predvsem 
pa prišli do novih prostorov 
in novih vsebin, da bi bilo 
delo lažje in boljše,« je raz
ložil. Izrazil je tudi upanje, 
da bo upravljanje javnega 
zdravstva, predvsem javnih 
zdravstvenih zavodov, v pri
hodnje bolj fleksibilno in da 
bo temu sledila tudi zakono
daja. »Tukaj pa smo trčili na 
številne čeri in blokade. Radi 
bi se odzivali hitreje in bolj
še, ampak včasih se ni dalo.«

Pahor: Po krizi v spremembe
31. stran

Kranjski župan Matjaž Rakovec in predstavniki Civilne zaščite za Gorenjsko so na srečanju 
s predsednikom Borutom Pahorjem poudarili predvsem zelo dobro sodelovanje vseh 
struktur Civilne zaščite v regiji. / Foto: Gorazd Kavčič
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OBČINA ŠENČUR

OBVESTILO O JAVNEM  RAZPISU 
ZA  ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ  

OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2021

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Šenčur  
www.sencur.si objavljen razpis za zbiranje predlogov za  
podelitev priznanj Občine Šenčur za leto 2021.

Pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj so opisani v 
objavljenem razpisu na spletni strani Občine Šenčur. 

Predlagatelji morajo svoje pobude pisno posredovati do  
3. marca 2021 do 12. ure na elektronski naslov Občine  
Šenčur ali na naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 
Šenčur s pripisom »PRIZNANJA OBČINE ŠENČUR 2021«.

 Župan  
 Ciril Kozjek l.r.

Marjana Ahačič

Lesce – Cesta za Verigo se 
še vedno imenuje prome-
tnica v središču Lesc, ki si 
jo delijo pešci, kolesarji, av-
tomobili in tovornjaki. Je 
zelo obremenjena in že leta 
v izjemno slabem stanju, a 
je občina zaradi nerazreše-
nih lastniški oziroma služ-
nostnih razmerij ne more 
niti primerno vzdrževati, 
kaj šele obnavljati. Zdaj je 
po njej zaradi del na regio-
nalni cesti speljan še obvoz 
za osebni promet proti Li-
pniški dolini, tako da bo v 
naslednjih mesecih še bolj 
obremenjena kot je bila do 
sedaj.

Na nevzdržno stanje na 
cesti za Verigo je na Obči-
ni Radovljica pred nedav-
nim spet opozorila ena od 
svetnic, in sicer Vojka Jesen-
ko. Občinska uprava je za 
svetnike pripravila poročilo, 
s katerim so v sredo na redni 
seji seznanili občinski svet.

Občinska uprava je sve-
tnikom tako pojasnila, da še 
vedno obstajajo pravne ovi-
re, ki onemogočajo ne samo 
temeljito sanacijo ceste, ki je 
v razpadajočem stanju, tem-
več kakršnokoli vzdrževanje 
in druga dela na cesti. 

»Gre za breme vpisane 
in dejansko izvajane služ-
nostne pravice parkiranja, 
hoje in vožnje z vsemi vo-
zili v korist vsakokratnih 
lastnikov nepremičnin na 
zemljiščih, na katerih je ces-
ta. Celovite obnove ceste za 
Verigo zato ni možno izves-
ti do sklenitve dogovorov s 

služnostnimi upravičenci, 
ki pa sami ceste ne vzdržu-
jejo,« so zapisali v poročilu 
svetnikom.

Poudarjajo, da je občina 
skozi leta pripravila več po-
bud za sporazumno rešitev, 
vložila ustrezne tožbene zah-

tevke in predlagala razlasti-
tev služnostnih pravic, prvič 
že leta 2008 in drugič pred 
petimi leti. Vendar doslej pri 
tem ni bila uspešna; trenu-
tno upravna enota vodi po-
novljen ugotovitveni posto-
pek v zadevi izdaje odloč-
be o razlastitvi služnostnih 

pravic. Kljub vsem doseda-
njim dolgoletnim prizade-
vanjem se tako trenutno na 
cesti lahko izvršijo le naj-
nujnejša vzdrževalna dela, 
vendar le ob vsakokratnem 
predhodno pridobljenem 
soglasju služnostnih upra-

vičencev, ki pa ga občini ne 
dajo. Stališče upravičen-
cev je, pravijo na občini, da 
sploh ne gre za cesto, ampak 
za njihovo dvorišče.

Kot so še pojasnil na ob-
činski upravi, je bila za ce-
lovito obnovo ceste za Veri-
go lani že izdelana projektna 

dokumentacija za izvedbo 
gradnje, kar pomeni, da lah-
ko občina takoj, ko bodo za 
to izpolnjeni pogoji, začne 
obnovo ceste. 

»Projektantska ocena stro-
ška obnove ceste, ki vključu-
je tudi izgradnjo pločnika, 
umestitev pomožnih kole-
sarskih pasov, meteorne ka-
nalizacije in cestne razsvet-
ljave, znaša približno mili-
jon evrov. V občinskem pro-
računu za letošnje leto pa 
so že zagotovljena sredstva 
za ureditev javnega parki-
rišča s trinajstimi parkirni-
mi mesti ob cesti za Veri-
go. Parkirišče bo urejeno po 
pridobitvi gradbenega dovo-
ljenja, za katerega je občina 
vlogo upravni enoti oddala 
septembra lani,« so še po-
jasnili na radovljiški občin-
ski upravi.

Rešitve za cesto še ni 
Cesta, ki je speljana med obrtno-poslovnim kompleksom na območju nekdanje tovarne Veriga v Lescah 
in stanovanjskim naseljem, je že dvajset let v zelo slabem stanju. Zaradi nedokončanih postopkov na 
sodišču občina ceste ne sme obnoviti, dovoljena so le najnujnejša vzdrževalna dela.

Zelo obremenjeno prometnico si delijo pešci, kolesarji, avtomobili in tovornjaki, nihče pa je 
ne vzdržuje.

Trenutno na cesti lahko opravljajo le najnujnejša 
vzdrževalna dela, vendar le ob vsakokratnem 
predhodno pridobljenem soglasju služnostnih 
upravičencev, ki pa ga občini ne dajo.

Urša Peternel

Jesenice – V javnosti so se 
v zadnjih dneh pojavile po-
bude za gradnjo nove regij-
ske bolnišnice v Radovlji-
ci. Na to so se burno odzva-
li na Jesenicah, in sicer tako 
na Občini Jesenice kot tudi 
številni občani s svojimi za-
pisi na Facebooku. Na Obči-
ni Jesenice so se zato odlo-
čili, da bodo v podkrepitev 
svojim argumentom, zakaj 
mora dejavnost splošne bol-
nišnice ostati na Jesenicah, 
začeli zbirati tudi podpise 
občanov. Tako so na spletni 
strani občine v sredo objavi-
li e-peticijo, s katero lahko 

podporniki izrazijo svojo 
podporo ohranitvi dejavno-
sti splošne bolnišnice na Je-
senicah. Peticija bo dostop-
na dva meseca, v samo prvih 
nekaj urah pa jo je podpisalo 
že več kot tisoč ljudi.

Kot je ob tem poudaril žu-
pan Blaž Račič, poleg priza-
devanj Občine Jesenice og-
romno šteje tudi glas javno-
sti. »Na Občini Jesenice ver-
jamemo, da mora imeti pri 
nadaljnjih odločitvah države 
o tem, kje bo stala morebitna 
gorenjska regijska bolnišni-
ca, pomembno besedo tudi 
glas občanov Jesenic in pre-
bivalcev sosednjih občin. In 
ta – izražen v dovolj velikem 

številu – nikakor ne sme os-
tati prezrt,« je dejal.

Zbrane podpise bo župan 
predložil pristojnim sogo-
vornikom na državni ravni, 
poleg vseh argumentov, ki 

govorijo v prid ohranitvi bol-
nišnične dejavnosti na Jese-
nicah. To je namreč za obči-
no in širšo regijo vitalnega 
pomena, poudarjajo na Ob-
čini Jesenice.

Peticija za ohranitev bolnišnice
Na Občini Jesenice so začeli zbirati podpise za ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice na Jesenicah. 
Že v prvih nekaj urah je peticijo podpisalo več kot tisoč ljudi.

Kot odziv na radovljiško posvetovalno skupino je 
tudi župan Blaž Račič imenoval svojo. To sestavljajo 
direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva 
Štravs Podlogar, državni svetnik Bogomir Vnučec, 
direktor Splošne bolnišnice Jesenice Mark Toplak, 
vodja oddelka za okolje in prostor na Občini Jesenice 
Valentina Gorišek, direktor podjetja Atelje Prizma 
Domen Zalokar in podžupan občine Jesenice Miha 
Rebolj, ki bo skupino tudi vodil. Prvi trije imenovani 
so tudi člani radovljiške skupine.

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški ob-
činski svet je v sredo na seji, 
ki so jo tokrat prvič opravi-
li na daljavo, po hitrem po-
stopku pričakovano potrdil 
odlok o razglasitvi Klinarje-
ve hiše za kulturni spome-
nik lokalnega pomena, prip-
ravljen na podlagi predlo-
ga Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije. Kli-
narjeva hiša, v kateri deluje 
Kovaški muzej Kropa, ima 
poseben pomen za obmo-
čje občine Radovljica zaradi 
zgodovinskih, etnoloških, 
arhitekturnih ter drugih iz-
jemnih lastnosti, so pouda-
rili na občini. Stavba s konca 
18. stoletja je primer ene bolj 
mogočnih fužinarskih hiš, 
katerih zunanjost zaznamu-
jejo kamnoseški detajli iz ze-
lenega kamna in kovani do-
datki, notranjost pa členitev 
na stanovanjski del hišnega 
posestnika in prostore nje-
govih najemnikov, delavcev, 
je zapisano v obrazložitvi. 

Celotno naselje Krope je 
sicer že razglašeno za kul-
turni spomenik. A je mini-
strstvo za kulturo v začetku 
leta objavilo javni razpis za 
izbor kulturnih projektov 
na področju nepremične 
kulturne dediščine, na kate-
rem pa je za sofinanciranje 
upravičena le obnova stavb, 
ki so razglašene za kultur-
ni spomenik kot samostoj-
ne enote. 

Občina Radovljica bo na 
razpis prijavila obnovo stre-
he Klinarjeve hiše. Še letos 
bo izdelana projektna doku-
mentacija za celovito sana-
cijo stavbe, vključno z ume-
stitvijo dvigala in rekon-
strukcijo servisnega objek-
ta, obnova strehe in ostreš-
ja pa je načrtovana v prihod-
njem letu, za kar je v prora-
čunu zagotovljenih dves-
to tisoč evrov. Nadaljeva-
nje del je predvideno v nas-
lednjih letih, pri čemer sku-
pna ocenjena vrednost celo-
vite sanacije znaša 835 tisoč 
evrov.

Klinarjeva hiša 
kulturni spomenik
Klinarjeva hiša v Kropi je razglašena za kulturni 
spomenik lokalnega pomena, kar občini omogoča 
prijavo na razpis za sofinanciranje obnove.

Šenčur – Občinski svetniki v več občinah okoli kranjske so 
dobili v prvo obravnavo odlok o ustanovitvi Skupne občinske 
uprave občin Gorenjske. V Šenčurju so novosti naklonjeni, 
zlasti če bo imelo tako povezovanje pozitivne finančne učinke 
in večjo učinkovitost. Podrobnosti jim je predstavil Martin 
Raspet iz Medobčinskega inšpektorata Kranj, ta služba je na-
mreč že ena od skupnih nalog šestih občin: Mestne občine 
Kranj in okoliških Cerklje, Jezersko, Preddvor, Šenčur in Tržič. 
Druga je Skupna služba notranje revizije Kranj, ki opravlja na-
logo za štiri občine, med katerimi pa ni Občine Šenčur. Zakon 
o financiranju občin omogoča državno sofinanciranje skupnih 
nalog občin, in sicer od 30 do največ 55 odstotkov. Oprede-
ljenih je enajst mogočih skupnih nalog, pri čemer morajo 
za pridobitev državnega sofinanciranja sodelovati najmanj 
tri občine. Svetniki so na razlagalca naslovili več vprašanj, 
eno od njih se je nanašalo tudi na ustanovitev pokrajin in na 
to, ali se ne bodo morda naloge skupnih občinskih uprav in 
prihodnjih pokrajin podvajale. Odgovor je bil nikalen, sicer pa 
je vprašanje ustanovitve pokrajin še precej oddaljeno. Odlok, 
ki je občinski svet v Šenčurju soglasno podprl. 

V Šenčurju naklonjeni skupni upravi
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»Srednješolsko izobrazbo sem 
pridobila na BC Naklo, smer 
živilsko-prehranski tehnik. V 
spominu na šolanje mi je naj-
bolj ostalo prijazno okolje, 
odlični sošolci, prostorna 
šola,  delavnice za praktični 
pouk in prijazen kolektiv. 
Najbolj se spominjam praktič-
nega pouka, pri katerem smo 
teoretično znanje nadgradili 
in prenesli v prakso. Pri prak-
tičnem pouku smo med dru-
gim kaj dobrega pripravili, 
spekli, skuhali ter seveda na 
koncu degustirali.

Trenutno sem absolventka 
Fakultete za vede o zdravju, 
Izola, smer Prehransko sve
tovanje – dietetika.  Pred-
hodno znanje iz Biotehniške-
ga centra Naklo mi je pri na-
daljnjem študiju prišlo zelo 
prav, saj sem imela zelo dobro 

podlago pri strokovnih pred-
metih. S tem izobraževanjem 
sem samo še nadgradila zna
nje o prehrani.«
Nika Černe, bivša dijakinja  
Srednje šole BC Naklo

»V času svojega šolanja na Viš
ji strokovni šoli BC Naklo, 
smer naravovarstvo, sem se 
odločila za opravljanje praktič-
nega izobraževanja kar na šoli. 
S tremi sošolci sem se vključila 
v podjetniški inkubator pod 
mentorstvom ravnatelja dr. 
Franca Vidica. V tako imenova-
nem Green Labu smo začeli 
razvijati različne ideje, prav 
tako pa se udeleževali različ-
nih aktivnosti in delavnic na 
temo podjetništva. Med do-

datnimi aktivnostmi smo se 
učili upravljanja drona, obi-
skali smo tudi simulator lete
nja in posneli različno video 
gradivo. 
Praktično izobraževanje tudi 
letos nadaljujem v Green 

Labu in se veselim novih izzi-
vov, ki jih prinaša drugi letnik 
študija. Vesela sem, da smo se 
s sošolci zelo dobro ujeli in si 
pomagamo ter podpiramo 
med študijem.
Študij na Biotehniškem centru 
Naklo toplo priporočam vsem, 
ki jih zanimajo novi izzivi na 
področjih živilstva, kmetij
stva, hortikulture in naravo
varstva.«
Tjaša Lampe, študentka 
programa  Naravovarstvo

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si 

PRISRČNO VABLJENI  NA VIRTUALNE INFORMATIVNE DNEVE

Nika Černe

Tjaša s sošolci, ki opravljajo prakso v Green Labu BC Naklo

petek, 12. 2. 2021, ob 9.00 in ob 15.00: Srednja šola, gimnazija in Izobraževanje odraslih; 
ob 17.00: Višja strokovna šola

sobota, 13. 2. 2021, ob 9.00: Srednja šola, gimnazija in Izobraževanje odraslih; 
ob 11.00: Višja strokovna šola

torek, 2. 2. 2021, ob 15.00:  dodatni termin za predstavitev programov Višje strokovne šole

povezave do dogodkov najdete na spletni strani: www.bc-naklo.si 
Dijaki in mentorji, študentje in predavatelji vam bodo predstavili programe, šolske prostore, 
svoje izkušnje in doživetja na Biotehniškem centru Naklo.

SREDNJA ŠOLA:  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA: MIC: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
- Gimnazija - Hortikultura V vse izobraževalne programe 
- Hortikultura - Naravovarstvo se lahko vpišete tudi odrasli. 
- Naravovarstvo - Upravljanje podeželja in krajine Izvajamo številne aktualne in    
- Kmetijstvo -  Živilstvo in prehrana NOVO praktično naravnane TEČAJE
- Živilstvo in prehrana    (redni in izredni študij) ter STROKOVNE SEMINARJE.   

NOVO v šolskem letu 2021/2022 
Srednji poklicni program

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
(mehanik/-čarka kmetijskih in delovnih strojev)

kontakt: tadeja.fricovsky@bc-naklo.si, 070 464 747
in

Višješolski strokovni program za redni in izredni študij 
 ŽIVILSTVO IN PREHRANA

(inženir/-ka živilstva in prehrane)
kontakt: andreja.zupancic@bc-naklo.si, 070 485 353

TRENDI V FLORISTIKI 2021 
florist Max Le Fleuriste  

iz Francije
on-line dogodek:  

nedelja, 31. januar 2021,  
od 9.30 do 13.30

prijave: peter.ribic@bc-naklo.si, 
041 499 936

Suzana P. Kovačič

Tržič – Kot je pojasnil Urban 
Bole, vršilec dolžnosti direk-
torja Doma (starejših) Petra 
Uzarja Tržič, bodo z modu-
larno enoto pridobili kako-
vostni trajnostni objekt, ki 
bo namenjen srečevanju sta-
novalcev in njihovih svojcev, 
za kar so na razpisu pridobili 
sedemdeset tisoč evrov. 

»Drugi projekt je rekon-
strukcija mansarde in ure-
ditev nove enote za začasne 
namestitve. V novozgrajeni 
enoti, ki bo sprejela do enajst 
oseb, bomo izvajali social-
novarstveni program začas-
nih namestitev starejših od 
65 let. V omenjenem pro-
jektu smo uspešno pridobi-
li 717 tisoč evrov,« je pojas-
nil Urban Bole in dodal, da 
je namen projekta vzposta-
vitve enote za začasne na-
mestitve za starejše v Tržiču 

blaženje posledic, ki jih pri-
naša trend staranja prebi-
valstva. »Z izgradnjo ustre-
zne infrastrukture se bosta 
povečala obseg in kakovost 
skupnostnih, neinstitucio-
nalnih storitev oskrbe staro-
stnikov, kar ima za posledi-
co večjo deinstitucionaliza-
cijo socialnovarstvenih sto-
ritev.« To po njegovih be-
sedah pomeni tudi boljšo 
socialno vključenost staro-
stnikov, zagotovitev varne-
ga bivanja in kakovostnega 
preživljanja prostega časa. 
»S tem bomo omogočili, da 
bodo starostniki dlje časa bi-
vali v domačem okolju. Po-
meni pa to tudi razbreme-
nitev svojcev in družinskih 
skrbnikov.« Z izvedbo pro-
jekta bodo podaljšali in po 
možnosti preprečili prehod 
v obliko institucionalnega 
socialnega varstva starostni-
kov. 

Investiciji v Domu 
Petra Uzarja
Tržiški dom je uspešno kandidiral na razpisih 
za gradnjo modularne enote za srečevanja 
stanovalcev in svojcev ter za rekonstrukcijo 
mansarde in novo enoto za začasne namestitve.

Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni 
svetniki so predvčerajš-
njim dokončno potrdili od-
lok podrobnega prostorske-
ga načrta (OPPN) za kanjon 
Kokre. Ta omogoča uresni-
čitev dolgoletnih načrtov o 
urejanju kanjona Kokre, ki 
so usklajeni tudi z varuhi na-
ravne in kulturne dediščine. 
V prihodnjih letih bodo tako 
nadgradili zelene površine, 
izboljšali turistično ponud-
bo in možnosti za preživlja-
nje prostega časa v naravi z 
ureditvijo kranjske plaže, 
sprehajalnih brvi, učne poti 
ter dostopov v kanjon, ki bo 
s tem res postal eno od sti-
čišč Kranjčanov, si obeta-
jo na Mestni občini Kranj. 
Sprejetje OPPN-ja omogo-
ča tudi več možnosti iska-
nja sredstev za sofinancira-
nje, bo pa potem potreben 
še sprejem Odloka o varo-
vanju naravne vrednote Ka-
njon Kokre, še poudarjajo na 

občini. Celoten projekt je po 
grobi oceni vreden okoli pet 
milijonov evrov, je pojasnil 
župan Matjaž Rakovec. 

Vsebino OPPN-ja je Me-
stna občina Kranj pred te-
dnom dni uskladila tudi s 
predstavniki Krajevne skup-
nosti (KS) Center in Civilne 
iniciative (CI) za kanjon, ki 
je v nekaj dneh zbrala sko-
raj 1100 podpisov pod sple-
tno peticijo. Občino so kriti-
zirali, da je k urejanju kanjo-
na pristopila preveč tržno, 
zato so zahtevali razveljavi-
tev in spremembo nekate-
rih členov OPPN-ja, ki bi po 
njihovem mnenju temeljito 
posegli v naravni habitat ka-
njona Kokre, kjer bi priredit-
veni, športni in zabavni do-
godki uničili nemoteno bi-
vanje vseh tam živečih bitij. 

»OPPN ureja kanjon na 
način Triglavskega naro-
dnega parka. Precej ga ščiti, 
marsikaj pa tudi dovoljuje. S 
CI in KS smo pregledali ves 
odlok in razjasnili določene 

nejasnosti,« je dejal podžu-
pan Janez Černe. Dogovorili 
so se za nekaj sprememb od-
loka, ki so jih mestni svetni-
ki z amandmaji tudi sprejeli. 
Iz OPPN-ja so tako umaknili 
igrišče za odbojko na mivki, 
uporabo zvočnih naprav so 
omejili le na območje pred 
vhodom v rove, tako da kon-
certov v kanjonu ne bo mož-
no izvajati. Določili so tudi 
lokaciji, kjer je dovoljeno 
urediti sanitarije. Na prosto-
rih za piknike ne bo dovolje-
no kurjenje odprtega ognja 
oziroma uporaba žarov, ra-
zen na območju skupne-
ga šotorišča za društvene in 
šolske dejavnosti. Glede na-
črtovanih orodij za fitnes so 
opredelili, da so namenjeni 
individualni (in ne množič-
ni) rabi. Natančneje je tudi 
opredeljeno, da je kanjon 
naravno kopalno območje, 
in ne kopališče. 

Prostorski akt sicer ka-
njon deli na tri cone: na spo-
dnjo turistično, srednja je 

namenjena športnim aktiv-
nostim, zadnja, ki se konča 
pod gostilno Arvaj, pa ostaja 
naravna cona, v katero se ne 
posega. Med drugim načrtu-
jejo postavitev novega mo-
stu na Pungertu, ureditev 
novega vhoda v rove, ki bo 
prilagojen tudi invalidom, 
naravno otroško igrišče, več-
namenski objekt za društve-
ne in izobraževalne name-
ne, ureditev jezu in elektrar-
ne (Elektro Gorenjska) ...

V razpravi na seji mestne-
ga sveta je Bojan Homan 
(SDS) izrazil bojazen, da 
bo urejanje kanjona zahte-
valo mnogo občinskega de-
narja, zato ga je zanimalo, 
kako bodo skrbeli za vzdrže-
vanje novih pridobitev. »V 
preteklosti smo veliko vlaga-
li v učne poti, a po petih letih 
že propadajo table, ker jih ne 
vzdržujemo redno,« je opo-
zoril. Po njegovem bi mora-
la občina poskrbeti za ustre-
zno trženje kanjona, da bi 
pokrili novonastale stroške. 

V kanjonu Kokre ne bo žarov 
Občinski podrobni prostorski načrt za kanjon Kokre v Kraju sprejet: iz odloka so umaknili možnost 
uporabe odprtega ognja in zvočnih naprav. 
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski župani so 
se na prvi letošnji seji Sve-
ta gorenjske regije, ki je po-
tekala preko spleta, seznani-
li tudi z osnutkom Regional-
nega razvojnega programa 
Gorenjske 2021–2027, ki ga 
je pripravila Regionalna ra-
zvojna agencija Gorenjske. 
Franja Gabrovšek Schmidt, 
vodja priprave, je povedala, 
da so na podlagi opredelje-
nih ključnih razvojnih ovir 
in prednosti ter priložnosti 
regije oblikovali vizijo razvo-
ja, ki je »Visoka kakovost bi-
vanja za vse generacije v po-
vezani, energetsko varčni in 
čisti alpski regiji!«. V okvi-
ru razvojnega dokumenta je 
bilo oblikovanih nekaj manj 
kot šestdeset regijskih pro-
jektov, ocenjenih na dobro 
milijardo evrov. 

Gorenjska po razvitosti 
še naprej zaostaja za pov-
prečjem EU, se pa stanje iz-
boljšuje, je razložila Gab-
rovšek Schmidtova. Znot-
raj kohezijske regije Zaho-
dna Slovenija ima Gorenj-
ska najnižji BDP, v primer-
javi s sosednimi avstrijski-
mi regijami pa je ta kazal-
nik celo 1,5-krat nižji. Ima 

pa Gorenjska drugi najniž-
ji kazalnik indeks razvojne 
ogroženosti v letu 2019. Po 
bruto domačem proizvo-
du na prebivalca dosega-
mo okoli devetdeset odstot-
kov slovenskega povprečja. 
Posebej izstopamo po viso-
ki stopnji delovne aktivno-
sti in obenem po nizki sto-
pnji brezposelnosti, tudi 
med mladimi. Imamo vi-
soko izobraženo delovno 
silo, produktivnost je viš-
ja od slovenskega povpre-
čja. Relativno ugodnejši so 
tudi demografski kazalniki, 
saj je razmerje med starimi 
in mladimi boljše kot v veči-
ni ostalih regij. Precej se je 
povišal tudi delež prečišče-
nih odpadnih voda s sekun-
darnim in terciarnim čišče-
njem v regiji. 

Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske je lani 
uskladila in konec novem-
bra na Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehno-
logijo posredovala tretjo do-
polnitev Dogovora za razvoj 
gorenjske regije, ki vsebuje 
projekte v skupni vrednosti 
sofinanciranja 30,6 milijo-
na evrov. Gospodarski mini-
ster Zdravko Počivalšek jo je 
tudi že podpisal.

Za milijardo 
razvojnih projektov
Osnutek Regionalnega razvojnega programa 
Gorenjske 2021–2027 vsebuje skoraj šestdeset 
projektov, ocenjenih na dobro milijardo evrov. 

Mateja Rant

Kranj – Na dogodku so se so-
časno odvijali pogovori z 29 
gosti z bogatimi življenjski-
mi in kariernimi izkušnja-
mi. Pogovori so bili name-
njeni karierni orientaciji di-
jakov tretjih in četrtih letni-
kov, ki so tako po besedah or-
ganizatorke Hane Bujanović 
Kokot imeli možnost oseb-
no spoznati svoje vzornike. 
»Vzornike smo jim poskušali 
približati na njihovi človeški 
ravni, saj tako postanejo rea-
lističen vzor. Njihove osebno-
sti in zgodbe za mlade pred-
stavljajo izjemen navdih.« 

Dogodek je pripravila sku-
pina sedmih dijakov pod 
mentorstvom profesorice 
Alenke Bizjak, pri pripra-
vi programa in izvedbi pa je 
sicer sodelovalo več kot tri-
deset dijakov vseh letnikov 
šole. Po besedah Hane Bu-
janović Kokot so prireditev 
načrtovali že lani marca, a 
so jo morali zaradi epidemi-
je odpovedati, prav tako se je 
izjalovil njihov poskus, da bi 
dogodek v živo izpeljali okto-
bra. »Zato je bila edina mož-
nost, da dogodek prestavi-
mo na splet, saj je namenjen 
dijakom četrtih letnikov, ki 

se odločajo o vpisu na fakul-
teto.« So pa zato lahko pova-
bili več gostov, odzvalo se jih 
je kar 29. Prek individual-
nih pogovorov z gosti, ki so 
jih vodili dijaki, so predstavi-
li različne poklice in znanja. 
»Največje zanimanje je vla-
dalo za goste s področja me-
dicine, med njimi zlasti An-
žeta Kristana, vodjo travma-
tologije v Univerzitetnem 
kliničnem centru Ljublja-
na.« Dogodek je neposred-
no spremljalo okrog petsto 

dijakov Gimnazije Kranj, pa 
še petdeset dijakov z drugih 
srednjih šol in celo osnov-
nošolka, je pojasnila Hana 
Bujanović Kokot. »Ker pa je 
vsak lahko spremljal zgolj 
en pogovor, smo se odloči-
li, da bodo posnetki vseh po-
govorov oziroma najzanimi-
vejši deli dijakom še naprej 
na voljo na spletnih omrež-
jih gimnazije.« 

Dogodki, kot je Dan talen-
tov, po prepričanju Hane 
Bujanović Kokot dijakom 

nudijo priložnost za prvi ko-
rak v svet po srednji šoli in 
maturi ter služijo kot od-
skočna deska za angažirane 
in ambiciozne dijake. »Epi-
demija nam je postavila le še 
dodaten izziv, ki smo ga mo-
rali rešiti, ko smo oktobra že 
drugič odpovedali dogodek. 
A hkrati smo prav zaradi epi-
demije dokazali, da se dijaki 
znamo soočiti z izzivom in 
dogodek izpeljati kljub seda-
njim pogojem,« je zadovolj-
na Hana Bujanović Kokot.

Srečanje z vzorniki
Dijaki Gimnazije Kranj so minuli torek pripravili četrti Dan talentov Gimnazije Kranj, ki je tudi tokrat 
potekal v sklopu iniciative Inženirke in inženirji bomo!, a so ga bili zaradi epidemije primorani preseliti 
na splet. 

Hana Bujanović Kokot med pogovorom s televizijskim voditeljem Igorjem Evgenom 
Bergantom / Foto: arhiv gimnazije

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Razvojna agen-
cija Sora je v partnerstvu z 
vsemi štirimi občinami in 
zavodi na škofjeloškem ob-
močju lansko jesen zače-
la pripravljati skupno stra-
tegijo turizma. Z njo želijo 
oblikovati jasne razvojne in 
trženjske osnove za okrepi-
tev pozicije skupne destina-
cije in vsake od štirih občin. 
Doslej je veljala strategija, 
ki so jo oblikovali leta 2014. 
Pohvalno je, da so od takrat 
presegli načrtovane cilje: že-
leli so podvojiti turistične 

prenočitve na območju, a so 
z dobrih 15 tisoč v letu 2013 v 
letu 2019 te povečali na več 
kot 63 tisoč.  

Škofjeloško območje sicer 
ne prenese množičnega tu-
rizma, poudarja direktor Ra-
zvojne agencije Sora Gašper 
Kleč, zato so se osredotoči-
li na butični turizem. »Želi-
mo si obiska domačih in tu-
jih gostov, ki bi radi odkriva-
li zgodovino tukajšnjih kra-
jev, uživati v naravi, okuša-
ti domače kulinarične dob-
rote,« pravi Kleč, ki priča-
kuje, da bo nova turistična 
strategija 2021–2027 nared 

do pomladi, ko jo bodo jav-
no predstavili. Minuli teden 
so končali anketiranje turi-
stičnih ponudnikov in osta-
lih, povezanih s turoizmom, 
ki so jih po spletu povabi-
li k sodelovanju. Graditi na-
mreč želijo po načelu »od 
spodaj navzgor«, da ocenijo 
stanje, izzive, priložnosti in 
ključne projekte za vsako od 
štirih občin, nato pa iščejo si-
nergije in se povezujejo na 
način, da so skupaj močnej-
ši na trgu, vidnejši in s tem 
uspešnejši. Skupen nastop 
jim narekuje tudi možnost 
kandidature za evropska 

sredstva: smo namreč pred 
novo finančno perspektivo, 
zato je pomembno, da na-
tančno opredelijo vse ključ-
ne razvojne projekte. Nov iz-
ziv je prinesla pandemija – 
zaustavitev panoge in potre-
bo po krepitvi odpornosti. 

Odziv na spletno anketo 
je bil dober, zdaj bodo ugo-
tovitve povzeli, nato napove-
dujejo delavnice po občinah 
in na koncu še skupno za ce-
lotno območje. Ko bo strate-
gija izdelana, to bo predvido-
ma aprila ali maja, jo bodo 
tudi javno predstavili, napo-
ve Gašper Kleč.

Pripravljajo novo strategijo turizma
Na Škofjeloškem so končali prvo fazo priprave nove turistične strategije do leta 2027, anketiranje 
turističnih ponudnikov.

Dovje – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj pripravlja v četrtek, 4. februarja, z za-
četkom ob pol desetih dopoldne predavanje prof. dr. Dušanke 
Jordan z Biotehniške fakultete o tem, kako ravnati s črednimi 
živalmi. Predavanje so najprej načrtovali v domu Agrarne 
skupnosti Dovje - Mojstrana, a ga bodo zaradi epidemije co-
vida-19 izvedli po aplikaciji Zoom. Vsi, ki bi radi prisluhnili 
predavateljici, se morajo za to do 3. februarja prijaviti po ele-
ktronski pošti na naslov jana.vrhovnik@kr.kgzs.si ali na tele-
fonsko številko 04 280 46 28, potlej pa bodo na svoj e-naslov 
prejeli povezavo do aplikacije Zoom. 

Kako ravnati s črednimi živalmi

Suzana P. Kovačič

Tržič – Od februarja lani 
izvaja javno službo zago-
tavljanja zavetišča za zapuš-
čene živali na območju tr-
žiške občine Zavetišče za 

zapuščene živali Ljubljana. 
Kot je razvidno iz letnega 
poročila, so lani sprejeli 89 
zapuščenih živali, od tega 
88 mačk in enega psa. Nove-
mu skrbniku so oddali dva-
najst mačk, v okolje pa so po 

oskrbi vrnili 59 prostožive-
čih mačk. Sedmim mačkam 
niso mogli pomagati oziro-
ma so bile obravnavane skla-
dno z dogovorjenimi proto-
koli zavetišča. Mačke so v 
povprečju bivale v zavetišču 

52 dni. Pes je bil izgubljen 
in že naslednji dan vrnjen 
lastniku, ki je poravnal tudi 
vse nastale stroške zaveti-
šča. Skupni stroški oskrbe 
zapuščenih mačk, kar hkra-
ti pomeni vseh zapuščenih 
živali z območja občine Tr-
žič, do konca lanskega leta 
znašajo dobrih deset tisoč 
evrov.

Največ je bilo zapuščenih mačk
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ZIDARJA m/ž  
(Maurer)

Vaše delo obsega pripravo ustreznega betona po navodilih. Sode-
lovali boste tudi pri pripravi modelov in opažev za betoniranje ter 
ostalih potrebnih opravilih. Od vas pričakujemo tudi sposobnost 
delati v timu, samostojnost pri delu, dovoljenje za opravljanje 
viličarja, natančnost, zanesljivost in znanje nemščine. Poleg tega 
imate tudi vozniško dovoljenje kat. B in lastno vozilo. Nudimo vam 
možnost samostojnega dela ter sezonsko delo od marca do no-
vembra. Plača po kolektivni pogodbi. 

Prosimo, javite se nam na:
Betonwerk Wolte GmbH, Bahnweg 35, A-9300 Šentvid ob Glini/
St. Veit/Glan, T: 0043 4212 2491 ali E: office@woltebeton.at

V naši poslovni enoti
Šentvid ob Glini/St. Veit/Glan 
zaposlimo

www.woltebeton.at

V naši poslovni enoti
Šentvid ob Glini/St. Veit/Glan 
zaposlimo

www.woltebeton.at

SKLADIŠČNIKA m/ž  
(Lagerarbeiter)

Vaše delo obsega komisioniranje izdelkov, občasno delo v proizvod-
nji, nakladanje in razkladanje tovornih vozil ter kontrolo dostavljenih 
izdelkov. Od vas pričakujemo sposobnost delati v timu, samostojnost 
pri delu, dovoljenje za opravljanje viličarja, natančnost, zanesljivost, 
znanje nemščine, tehnično razumevanje in sposobnost opravljanja 
manjših vzdrževalnih del. Poleg tega imate tudi vozniško dovoljenje 
kat. B in lastno vozilo. Nudimo vam možnost samostojnega dela ter 
sezonsko delo od marca do novembra. Plača po kolektivni pogodbi. 

Prosimo, javite se nam na:
Betonwerk Wolte GmbH, Bahnweg 35, A-9300 Šentvid ob Glini/
St. Veit/Glan, T: 0043 4212 2491 ali E: office@woltebeton.at
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Maša Likosar

Kranj – Občne zbore so 
društva v preteklih letih iz-
vedla do 31. marca, ko je na 
Ajpes treba oddati letna po-
ročila, ki jih morajo pripra-
viti in sprejeti zbori članov. 
»Za zdaj datum velja. Če bo 
gospodarska zbornica obja-
vila spremembe, bo ta rok 
podaljšan,« je pojasnila Mir-
jam Pavlič, sekretarka Go-
renjske turistične zveze, in 
dodala, da jih bodo turistič-
na društva tudi letos izvedla 
v tem roku. »Zakon o inter-
ventnih ukrepih za omili-
tev posledic epidemije covi-
da-19 omogoča, da se glede 
na določitve statuta oziro-
ma pravil društev o sklicu in 
izvedbi zbora članov ta lah-
ko izvede korespondenčno 
oziroma dopisno po nava-
dni ali elektronski pošti ali 
s pomočjo aktivne video po-
vezave,« je povedala in pou-
darila, da je pri tem treba za-
gotoviti enakopravnost so-
delovanja vseh članov. »To 
pomeni, da je treba o sklicu 
take seje vse člane pravočas-
no obvestiti in jim omogoči-
ti, da oddajo svoj glas. V ob-
vestilu se določi in pojasni, 
kakšen bo način razprave in 
glasovanja. Vabilu morajo 
biti priložena vsa gradiva, ki 
so potrebna za odločanje in 
potrjevanje. Po koncu kore-
spondenčne seje je treba o 
sprejetih sklepih in o izidu 

glasovanja vse člane takoj 
obvestiti.« V tistih turistič-
nih društvih, kjer bodo po-
tekale volitve (prav tako ko-
respondenčno), pa je Pavli-
čeva povedala, da bodo do-
ločili volilno komisijo ozi-
roma skupino članov, ki bo 
poskrbela za ustrezno gla-
sovanje. 

Robert Plavčak, predse-
dnik Pokrajinske zveze dru-
štev upokojencev Gorenj-
ske, nam je zaupal, da naj bi 
glede na posredovane smer-
nice občni zbori društev 
upokojencev potekali virtu-
alno. »Kljub temu smo čla-
nom vseeno priporočili, naj 

se občni zbori izvajajo kas-
neje, ko se bo epidemiološka 
slika izboljšala. In verjetno 
se bo večina društev odloči-
la za izvedbo v živo,« je dejal 
in še dodal, da izvedba virtu-
alnih občnih zborov pomeni 
velike administrativne na-
pore kot tudi večje stroške. 
Glede volilnih občnih zbo-
rov pa Plavčak pravi, da so 
svojim društvom dali usme-
ritev, naj z volitvami počaka-
jo, dokler ne bodo razmere 
dopuščale sklicev izrednih 
občnih zborov društev, na 
katerih se bodo lahko opra-
vile volitve. »Do takrat pa se 
mandat članom organom 

podaljša do izvolitve novih,« 
je dodal. 

Odločitev, da se bodo občni 
zbori izvajali v živo, ko bodo 
ukrepi to dovoljevali, pa je že 
bila sprejeta na ravni Gasilske 
zveze (GZ) Gorenjske in po-
sredovana prostovoljnim ga-
silskim društvom. »Predvide-
vamo, da jih bomo lahko iz-
vedli že aprila ali maja. Gasil-
ska društva bodo sicer že prej 
pripravila poročila za preteklo 
leto in program za tekoče leto. 
Mislim pa, da se bo tako kot 
lansko leto tudi letos podalj-
šal rok za oddajo poročil na 
Ajpes,« je dejal Jože Derlink, 
predsednik GZ Gorenjske. 

Prilagoditev občnih zborov 
V prvem trimesečju leta društva običajno skličejo občni zbor oziroma zbor članov, kjer odločajo o 
najpomembnejših vprašanjih. Letos ga bodo nekatera društva zaradi epidemioloških razmer izvedla 
korespondenčno oziroma na daljavo, druga bodo počakala na sprostitev ukrepov in izvedbo v živo. 

Nekatera društva bodo občni zbor izvedla korespondenčno oziroma na daljavo, druga bodo 
počakala na sprostitev ukrepov, ko ga bodo lahko tako kot pretekla leta izvedla v živo. 
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Jasna Paladin

Šmartno v Tuhinju – Mladi 
iz Šmartna v Tuhinju, ki so 
združeni v Mladinski skupi-
ni Feniks, so znani po svoji 
dobrodelnosti. Po uspešnih 
akcijah preteklih let, ko so za 
cesto delili limonado in prali 
avtomobile ter prostovoljne 
prispevke med drugim na-
menili Rdečim noskom in 
malemu bolniku z rakom, 
so se znova odločili poma-
gati, tokrat 38-letnemu Mitji 
Zabavniku iz Šmartna v Tu-
hinju, ki je po srčnem zasto-
ju trenutno nepokreten v do-
mači oskrbi in potrebuje po-
moč.

Od nedelje, 31. januar-
ja, do nedelje, 7. februarja, 
bodo na Facebookovem pro-
filu Oratorij Šmartno v Tu-
hinju izvedli spletno dražbo. 
»Prvi dan dražbe bomo obja-
vili posebno mapo z izdelki, 

ki smo jih izdelali sami ozi-
roma so jih prispevali naši 
prijatelji in drugi, ki so se 
že odzvali na našo prošnjo. 
Ob sliki vsakega izdelka bo 
ob opisu zapisana izklicna 
cena, ki jo bo mogoče višati v 
komentarjih do 7. februarja. 
Dan za tem bomo najvišjim 
dražiteljem poslali zasebna 
sporočila z informacijami o 
prevzemu izdelkov. Osebni 
brezstični prevzem bo mo-
žen v Šmartnem v Tuhinju, 
in sicer 13. in 21. februarja. 
Za bolj oddaljene bo možno 
tudi pošiljanje z odkupni-
no po pošti,« pojasnjuje Mo-
nika Jeglič. Prav tako mladi 
pozivajo, da lahko pomaga-
te tudi tako, da darujete kak-
šen izdelek za dražbo.

Za vse dodatne informa-
cije so na voljo na oratorij.
smartnovtuhinju@gma-
il.com in po telefonu števil-
ka 031 425 121.

Pomagali bodo  
s spletno dražbo
Animatorji Mladinske skupine Feniks iz Šmartna 
v Tuhinju bodo svojemu sokrajanu, ki potrebuje 
pomoč po zastoju srca, pomagali s spletno 
dražbo.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Okoli 4900 članov 
društva Šola zdravja v Slove-
niji, ki po načelu 1000 gibov 
dr. Nikolaya Grishina v obi-
čajnih razmerah vsako jutro 
od ponedeljka do sobote te-
lovadijo na prostem, že tež-
ko čaka, kdaj se bodo lah-
ko spet lahko vrnili na igri-
šča, v parke in na zelenice. 
»Vendar naj vedo, da smo 
tudi v spremenjenih razme-
rah še vedno tukaj in jih va-
bimo, da se nam pridružijo 
na spletni platformi Zoom. 
Gibanja na prostem ta način 
ne more povsem nadomesti-
ti, nas pa vseeno ohranja gib-
čne,« pravi Metka Štok, vo-
diteljica telovadnih skupin 
v Kranju. Kranjska skupina 
Prešernov gaj je bila lani po-
mladi tudi prva, ki se je ob 

prvem valu epidemije covi-
da-19 z jutranjo telovadbo 
preselila na splet, nato so ji 
sledile še druge skupine v 
Sloveniji. Srečanja na Zoo-
mu snemajo, tako da so po-
snetki dosegljivi tudi na Yo-

utubu, možnost ogleda Šole 
zdravja je sicer zdaj že kar 
dobro razširjena. 

»V letu 2020 smo od 366 
dni, od tega je bilo 57 nedelj 

in osem praznikov (telova-
dimo namreč vsak dan, ra-
zen nedelj in praznikov), 202 
dneva telovadili zunaj, 71 dni 
po Zoomu, manjka nam 33 
dni, ko je bila popolna zapo-
ra in preden smo našli na-
čin za spletno druženje. Po 
sprostitvi omejitev smo se od 
maja do ponovne zapore ob 
koncu oktobra spet dobiva-
li pri telovadbi zunaj, 3. no-
vembra pa smo se znova sre-
čali na spletu,« pripovedu-
je Metka Štok. V Kranju pa 
poleg skupine Prešernov gaj 
vsakodnevno delujejo še dru-
ge skupine: Žabnica (na ko-
šarkarskem igrišču), Plani-
na (v športnem parku), Čir-
če (na balinišču), Stražišče 
(pri osnovni šoli), Šorlijevo 
naselje (na otroškem igrišču 
nasproti Mercatorja), Mla-
ka in Kokrica (na parkirišču 

pri dežmanu) in Predoslje in 
Britof (v parku pri župnišču), 
enkrat in dvakrat na teden pa 
tudi dve posebni skupini, v 
VDC Kranj in na Mestni ob-
čini Kranj. Telovadcev, ki jih 
prepoznamo po oranžnih 
majicah, je že okoli dvesto. 
Njihova povprečna starost je 
69 let, najstarejša udeležen-
ka ima 87 let. Kot pravi Met-
ka Štok, je tovrstna telovad-
ba primerna za vse starosti, 
tako se lahko pridružijo tudi 
mlajši, saj je pri vsaki staros-
ti pomembno vzdrževati gib-
ljivost. Pomembni pa so tudi 
socialni stiki, dodaja sogovor-
nica in ponovno povabi, da se 
zdajšnjim udeležencem, ki 
se na Zoomu srečujejo vsako 
jutro ob osmi uri, pridružijo 
še drugi. Do takrat, ko bodo 
razmere spet dopuščale telo-
vadbo na prostem. 

Vabijo k telovadbi po spletu
Kranjska skupina Šole zdravja Prešernov gaj, ki od razglasitve epidemije telovadi na spletni aplikaciji 
Zoom, k takšnemu druženju vabi tudi druge udeležence.

Šmartno – Občina Vodice obvešča, da bo podjetje Prenova-
-Gradbenik v obdobju od 28. januarja do predvidoma 13. julija 
na odseku državne ceste Ljubljana Šentvid–Vodice v naselju 
Šmartno izvajalo celovito preureditev ceste. Gradbena dela 
se bodo izvajala v treh fazah pod popolno zaporo. Obvoz bo 
urejen po vzporedni avtocesti med priključkoma Vodice in 
Ljubljana Šmartno.

Popolna zapora regionalne ceste v Šmartnem

Telovadba društva Šola 
zdravja, ki ima veliko 
privržencev tudi na 
Gorenjskem, v Kranju 
pa deluje deset skupin, 
od lanskega novembra 
namesto na prostem spet 
poteka na računalniških 
zaslonih.
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Maja Bertoncelj

Kranj – Za telemark smu-
čarji je prva postaja svetov-
nega pokala, ki jo je z odli-
ko opravil najboljši Slovenec 
Jure Aleš. V nemškem Ober-
jochu je imel v petih dneh 
šest tekem in trikrat je kon-
čal na stopničkah: v sprin-
tu je bil prvi, v paralelnem 
sprintu tretji, zadnji dan, v 
ponedeljek, pa v najdaljši di-
sciplini, klasiku, še drugi.

»Za mano je zelo napo-
ren teden. Šest tekem v pe-
tih dneh je bil kar velik zalo-
gaj, eden težjih smučarskih 
tednov. Za konec sta bili v 
enem dnevu kar dve tekmi. 
V prvem klasiku mi je uspe-
la čista vožnja, kar je bilo do-
volj za drugo mesto. Bil sem 
kar presenečen, saj smuča-
nje ni bilo na nivoju, kot bi si 

želel. V drugem klasiku sem 
bil nato peti. Z današnjima 
vožnjama ne morem biti 

toliko zadovoljen kot pa z re-
zultati. Za naprej se bom po-
skusil regenerirati. Vidim, 

da sem zraven, da gre. Po-
kazati moram tisto, kar ka-
žem na treningih. Vem, da 
sem se na vsaki tekmi sposo-
ben boriti za zmago, kar sem 
dokazal. Če sem iskren, me 
samo še najvišja stopnička 
lahko zadovolji. Veselim se 
že novih tekem,« je v pone-
deljek povedal Jure Aleš, te-
lemark smučar z Brega ob 
Savi. V skupnem seštevku 
svetovnega pokala je na če-
trtem mestu. Tudi v ženski 
konkurenci je imela Slove-
nija samo eno predstavnico, 
19-letno Mašo Štrakl, ki se je 
uvrščala okrog 15. mesta. Ta 
konec tedna bi te kme mora-
le biti na Krvavcu, a so bile 
odpovedane. Glede na tre-
nutni koledar so naslednje 
tekme svetovnega pokala v 
telemark smučanju predvi-
dene šele marca.

Jure Aleš že s kompletom medalj
Gorenjski telemark smučar je novo sezono svetovnega pokala začel izjemno. »Samo še najvišja 
stopnička me lahko zadovolji,« pravi.

Jure Aleš je tudi v tej zimi med najboljšimi telemark 
smučarji na svetu. / Foto: osebni arhiv

Maja Bertoncelj

Rudno polje – Svetovno 
prvenstvo v biatlonu na 
Pokljuki bo največji zim-
skošportni dogodek v Slo-
veniji doslej. S promocijo so 
nanj želeli privabiti čim več 
gledalcev, tako domačih kot 
tujih, a jim je načrte prekri-
žala pandemija covida-19. 
Možnosti, da bodo najboljši 
biatlonci na svetu na prizo-
rišču vendarle imeli vsaj ne-
kaj podpore gledalcev, ven-
darle so.

Ogled tekem kot zahvala 
zdravstvenim delavcem

Tako je na sredini novi-
narski konferenci pojas-
nil Jelko Kacin, predsednik 
OO Pokljuka: »Še vedno si 
prizadevamo, da bi gledal-
ce pripeljali vsaj v manj-
šem številu, da bi tisti, ki 
so se že dvakrat cepili pro-
ti covidu-19, lahko v živo na-
vijali za domače in tuje bi-
atlonce. V tem trenutku so 
že cepljene najstarejše ge-
neracije, nad osemdeset let, 
ob njih pa še zdravstveni de-
lavci in delavci v domovih za 
starejše. To pa sta kategori-
ji, ki sta v zadnjem letu no-
sili največje breme pri spo-
padanju s koronavirusom. 
Nekako v zahvalo tem naj-
bolj izpostavljenim delav-
cem bi jim s posebnim po-
vabilom omogočili ogled 
tekem v živo. Simbolično 

pa bi bili tudi predstavniki 
vseh gledalcev. Obenem pa 
s tem odpiramo možnosti 
za druge športne prireditve, 
da bi tisti državljani, ki bodo 
cepljeni, šport lahko nare-
dili bolj živ, kot je bil v pre-
teklem letu. Veliko bo odvis-
no od tega, kaj se bo zgodi-
lo v prihodnjih dneh. Sicer 
pa računamo, da si bo tek-
movanje na televizijskih ek-
ranih ogledalo kar 170 mili-
jonov ljudi.«

Ne glede na to, ali gledal-
ci na prizorišču bodo ali ne, 
pričakujejo, da bo prvenstvo 

uspešno. Pokljuški delavci 
so ob obilici snega opravili 
odlično delo in se že ukvar-
jajo z zadnjimi podrob-
nostmi. »Kar je dolgoročno 
pomembno, pa je, da ima-
mo tudi veliko boljšo in-
frastrukturo. Sanirala se je 
akumulacija vode, gozdni 
rob, imamo razširjeno ces-
to, odstavni pas tik pred vo-
jašnico, kjer je omogočen 
boljši dostop in parkiranje, 
imamo novo optično pove-
zavo in najboljše nastavke, 
da skupaj z občinama Bled 
in Bohinj nadaljujemo to 

biatlonsko tradicijo. Želimo 
si seveda tudi, da bi naša eki-
pa na čelu z Jakovom Fakom 
uspela doseči tudi kakšen iz-
jemen rezultat. Seveda pa je 
želja tudi, da bi vsi tekmoval-
ci, ki bodo prišli na Poklju-
ko, ostali zdravi do konca pr-
venstva,« je dejal Kacin. 

Urejajo še zadnje detajle

Tim Farčnik, generalni se-
kretar OO Pokljuka, je pove-
dal, da je prijavljenih 350 tek-
movalcev in 450 spremlje-
valcev iz 32 držav: »Čakamo 
zadnje prijave. Na prvenstvu 

pričakujemo udeležence iz 
36 držav, akreditiranih ima-
mo tudi že 519 članov orga-
nizacijskega odbora in 378 
predstavnikov medijev in 
medijskih delavcev, ki bodo 
poskrbeli, da bo šla slika in 
zgodba s Pokljuke v svet. V 
živo bo poročalo 21 televizij-
skih in radijskih postaj, zara-
di situacije s covidom-19 pa 
številne tudi od doma. Pande-
mija na tekmovalni program 
ni vplivala, spremenjen pa 
je seveda spremljevalni pro-
gram. Na Bledu ne bo slove-
snosti ob odprtju, kakršna je 
bila načrtovana, prav tako ne 
podelitev. To pa ne pomeni, 
da Bled in Bohinj ne bosta ži-
vela s prvenstvom. V teh kra-
jih bomo namestili več kot 
1200 akreditiranih udele-
žencev.« Dobro delo poklju-
ških delavcev je pohvalil tudi 
tekmovalni direktor Medna-
rodne biatlonske zveze Borut 
Nunar: »Prizorišče je prip-
ravljeno, kot mora biti v tem 
času, o tem sem se prepričal 
na lastne oči. Mnogokrat go-
vorimo o pomanjkanju sne-
ga, zdaj imamo obratno situ-
acijo in ga je prej preveč. Am-
pak Pokljuka je pripravljena, 
zadnji detajli se sicer še ure-
jajo, a z veseljem lahko ugo-
tovim, da sta prizorišče in or-
ganizacijski odbor priprav-
ljena na izvedbo.«

Prvi tekmovalni dan na 
Pokljuki bo sreda, 10. febru-
ar, s tekmo mešanih štafet. 

Pokljuka pripravljena na prvenstvo
Manj kot dva tedna sta še do začetka svetovnega prvenstva v biatlonu, ki ga bo Pokljuka gostila med 9. in 21. februarjem.  
V organizacijskem odboru so predstavili potek priprav in spregovorili tudi o možnosti, da bi si tekmovanja na prizorišču  
ogledalo vsaj nekaj gledalcev.

Kranj – Hokejisti v državnem prvenstvu igrajo polfinale. Para 
sta HK SŽ Olimpija – HK Slavija Junior in HDD SIJ Acroni 
Jesenice – HK Triglav. Kranjčani so se v polfinale uvrstili kot 
zadnji. Na odločilni tretji tekmi so doma s 5 : 1 (0 : 1, 2 : 0, 3 
: 0) premagali HD Hidria Jesenice. Prva tekma gorenjskega 
polfinala je bila včeraj na Jesenicah, rezultata pa do zaključka 
redakcije še nismo prejeli. Povratna tekma bo jutri v Kranju, 
morebitna odločilna tretja pa v nedeljo znova na Jesenicah. 
V ljubljanskem polfinalu je Olimpija zmagala na prvi tekmi, 
ki je bila v torek, morebiti že odločilna druga je bila včeraj, a 
rezultata do zaključka redakcije še nismo prejeli.

Gorenjski hokejski polfinale državnega prvenstva

Kranj – Prvoligaški klubi so sredi pomembnih zimskih priprav, 
znano pa je že, kdaj se bodo ponovno podali v lov za točke 
v najmočnejšem slovenskem ligaškem tekmovanju. Dvajseti 
krog Prve lige Telekom Slovenije bo 10. in 11. februarja. Že prej 
bosta na zelenico stopila Bravo in CB24 Tabor Sežana, ki bosta 
6. februarja odigrala zaostalo tekmo 16. kroga.

Znani termini tekem v prvi nogometni ligi

Jesenice – Tekmovalci Sankaškega kluba Jesenice dosegajo 
odlične rezultate na tekmovanjih v sankanju na naravnih pro-
gah. Državni reprezentanti so trije otroci iz družine Mekina 
iz Most pri Žirovnici: Bine in Blaž, ki poleg enoseda vozita 
tudi dvosed, ter njuna mlajša sestra Meta. Prva dva se poleg 
mladinskih tekem svetovnega pokala udeležujeta tudi član-
skih in sta po dveh tekmah Blaž na devetem mestu in Bine na 
enajstem ter na petem mestu med dvosedi. Še boljše rezultate 
dosegata na mladinskih tekmah, kje sta bila od treh enkrat 
na drugem mestu in dvakrat na tretjem. V enosedu je Bine 
na devetem in Blaž na dvanajstem mestu pred zadnjo tekmo.

Brata in sestra – uspešni reprezentanti v sankanju

Na Pokljuki potekajo še zadnje priprave pred začetkom svetovnega prvenstva v biatlonu. 
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Kranj – Smučarski skakalci 
tekme svetovnega pokala na-
daljujejo ta konec tedna v Wil-
lingenu v Nemčiji. V karavani 
ne bo Petra in Domna Prevca. 
S Smučarske zveze Slovenije 
so sporočili, da je bil Peter na 
PCR-testiranju za prisotnost 
virusa SARS CoV-2 pozitiven. 
Kot so pojasnili, se počuti 
dobro in ne kaže simptomov. 
Izvidi vseh drugih članov eki-
pe so bili negativni. Ob tem je 
bil v rizičnem stiku Domen, ki 
bo testiranje še enkrat opra-
vil danes. Na zadnji postaji v 
Lahtiju je zaradi pozitivnega 
izvida testa na covid-19 manj-
kal že Cene Prevc.

V Nemčiji še brez Petra 
in Domna Prevca

Šenčur – Košarkarji Gorenj-
ske gradbene družbe Šenčur 
in Helios Suns so se v sredo 
v Šenčurju pomerili na tekmi 
16. kola prve SKL za moške. 
Zmaga je ostala doma. Šen-
čurjani so zmagali s 70 : 64 
(21 : 15, 18 : 19, 14 : 19, 17 : 
11). Obe ekipi sta se že uvrsti-
li v Ligo za prvaka. V zadnjih 
dveh kolih bo GGD Šenčur 
gostil igralce iz Podčetrtka ter 
gostoval v Kranju, Domžalča-
ne pa doma čaka ECE Triglav 
in Krka v gosteh.

Košarkarji Šenčurja 
premagali Domžalčane

Kranj – V sredo so vaterpolisti 
AVK Triglav in AVK Branik v 
Kranju odigrali tekmo redne-
ga dela članskega državnega 
prvenstva. V izenačeni igri so 
do nove zmage prišli Kranjča-
ni. Tekma se je končala s 15 : 
12 (3 : 3, 3 : 4, 5 : 2, 3 : 3). Jutri 
se bodo v Kranju pomerili z 
VD Calcit Kamnik, ki bodo v 
vlogi gostiteljev. 

Do točk AVK Triglav
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Z začetkom leta je 
vodenje kranjske območne 
enote Zavarovalnice Triglav 
prevzela Mihaela Perčič, ki 
ima v zavarovalništvu dol-
goletne izkušnje, saj je bila 
pred tem dvajset let vodja 
prodaje zavarovanj pravnim 
osebam, zadnjih sedem let 
pa tudi namestnica direkto-
rice. Dosedanja direktorica 
Janka Planinc bo s svojimi 
bogatimi izkušnjami tudi v 
prihodnje prispevala k po-
slovanju kranjske enote in 
celotne Skupine Triglav.

Nova direktorica Mihae-
la Perčič verjame, da ji bodo 
izkušnje, znanje in kom-
petence na področju pro-
daje ter odnosov s stranka-
mi in poslovnimi partnerji, 
predvsem pa dobro pozna-
vanje zavarovalniške pano-
ge in vpetosti zavarovalnice 
v lokalno okolje, pomagale 
pri vodenju območne eno-
te zavarovalnice. Kot pra-
vi, si bo skupaj s sodelavci 

prizadevala ohranjati visoko 
zadovoljstvo strank, jim po-
nuditi celovite, predvsem pa 
enostavne rešitve na podro-
čju premoženjskih, življenj-
skih, zdravstvenih in pokoj-
ninskih zavarovanj ter asi-
stence in jim omogočati raz-
lične načine sklepanja zava-
rovanj, želi pa tudi uspešno 
sodelovati z lokalnim oko-
ljem ter krepiti dobre odno-
se med zaposlenimi. 

Stranke dobro sprejele 
delo na daljavo

V Zavarovalnici Triglav 
in v njeni kranjski enoti so 
ob pojavu novega koronavi-
rusa prilagodili delo epide-
miološkim razmeram. »V 
teh okoliščinah je na prvem 
mestu zagotavljanje varnos-
ti strank in tudi zaposlenih. 
Vzpostavili smo sistem, ki 
nam, kolikor je to le možno, 
omogoča delo na daljavo. S 
strankami lahko uredimo 
vse potrebno za zavarovanje 
prek sodobnih elektronskih 
in telekomunikacijskih poti. 

Na daljavo smo dosegljivi za 
sklepanje in urejanje zava-
rovanj, reševanje škodnih 
primerov, asistenco ...« po-
jasnjuje direktorica Mihae-
la Perčič in našteva možnos-
ti, ki jih pri delu na daljavo 
ponujajo zavarovancem. Za-
varovanci lahko glede skle-
nitve zavarovanja ali prijave 
škode pokličejo svojega za-
varovalnega zastopnika ali 
mu pošljejo sporočilo, lah-
ko pokličejo na brezplačno 
telefonsko številko Triglava 
ali uporabijo prenovljeno di-
gitalno poslovalnico, večino 
zavarovanj lahko sklenejo 
tudi sami na spletu. »Stran-
ke ponujene rešitve za delo 
na daljavo sprejemajo z 
odobravanjem. To se odraža 
tudi v njihovem povečanem 
zadovoljstvu,« ugotavlja Mi-
haela Perčič.

Kaj krijejo zavarovanja ob 
okužbi z virusom

Ob pojavu epidemije no-
vega koronavirusa zavaro-
vanci tudi sprašujejo, kaj 

krijejo življenjska, zdra-
vstvena in turistična zavaro-
vanja v primerih, če se oku-
žijo z virusom. Kot pojasnju-
je Perčičeva, je v življenjsko 
zavarovanje vključeno tudi 
kritje za primer smrti za-
radi covida-19. Pri življenj-
skem zavarovanju za pri-
mer smrti ni več čakalnega 
roka (karence), kar pomeni, 
da je v primeru smrti zava-
rovanca zaradi okužbe z vi-
rusom zavarovalnina izpla-
čana upravičencem v skladu 
z zavarovalnimi pogoji. Če 
ima posameznik ob življenj-
skem zavarovanju sklenje-
no tudi dodatno zavarovanje 
hujših bolezni in poškodb 
ali dodatno zavarovanje kri-
tičnih bolezni, je v primeru 
zdravljenja v bolnišnici za-
radi koronavirusa upravičen 
do izplačila. Pri zavarovanju 
potovanj v tujino krijejo stro-
ške nujnega zdravljenja in 
stroške prevoza tudi za pri-
mer bolezni covid-19. Za-
varovanje odpovedi turistič-
nih zavarovanj krije stroške 

odpovedi potovanj v prime-
ru, ko zavarovanec zboli za 
covidom-19 ali če ne more 
na potovanje, ker je zbolel 
njegov ožji svojec. Zavaro-
vanja, sklenjena po lanskem 
27. februarju, ne krijejo več 
posledic odpovedi potovanj 
zaradi covida-19, saj takšna 
odpoved odtlej ne predsta-
vlja več negotovega škodne-
ga dogodka, ampak pričako-
vano škodo, ki jo po obliga-
cijskem zakoniku ni možno 
zavarovati.

Vodilna zavarovalnica na 
Gorenjskem

Zavarovalnica Triglav je 
vodilna zavarovalnica na 
Gorenjskem in posluje na 
območju osemnajstih ob-
čin, na katerem živi okrog 
206 tisoč ljudi. Za zava-
rovanost Gorenjcev in nji-
hovega premoženja skrbi 

skoraj 150 zaposlenih na se-
dežu enote v Kranju, na šes-
tih predstavništvih in števil-
nih zastopništvih, s proda-
jo zavarovalnih in asistenč-
nih storitev pa se neposred-
no ukvarja dobrih devetde-
set delavcev. Enota je dob-
ro vpeta tudi v lokalno oko-
lje, med drugim sofinancira 
nakup prikazovalnikov hi-
trosti za umirjanje prome-
ta ter podpira druge preven-
tivne projekte za izboljša-
nje varnosti v cestnem pro-
metu, sodeluje tudi v akci-
jah Očistimo gore, Otroci 
Triglava itd. V februarju vse 
ljubitelje biatlona vabi na 
virtualno tribuno sredi Pok-
ljuke, kjer bo potekalo sve-
tovno prvenstvo v biatlonu. 
Prijave k virtualnemu navi-
janju bodo od konca tega te-
dna možne na spletnih stra-
neh Zavarovalnice Triglav.

Nova direktorica kranjske 
enote Zavarovalnice Triglav
Z novim letom je vodenje Zavarovalnice Triglav – Območne enote Kranj prevzela Mihaela Perčič, ki si 
bo skupaj s sodelavci še naprej prizadevala zagotavljati zavarovancem varnejšo prihodnost.

Nova direktorica Mihaela Perčič / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Snovik – Sezona v letu 
2020 je bila Termah Sno-
vik omejena le na nekaj me-
secev dela, a so vseeno naš-
teli 29.678 nočitev, od tega 
kar 81,69 odstotka noči-
tev domačih gostov, kar 
21.653 vseh nočitev je bilo 

ustvarjenih v juliju, avgustu 
in septembru.

V času poslovanja so izko-
ristili uvedbo turističnih bo-
nov, ki jih je zagotovila in fi-
nancirala država; v termah 
jih je bilo unovčenih 5677, 
kaj jih je uvrstilo na prvo 
mesto izkoriščenih bonov 
v kategoriji apartmajskih 

naselij v Sloveniji. Kot pou-
darja direktor Term Snovik, 
bodo imeli turistični boni 
do neke mere še vedno po-
membno vlogo in verjame, 
da bodo gostje iskali var-
ne destinacije, zato poudar-
ja prednost njihovega apart-
majskega naselja.

Kljub vsem poslovnim 

tegobam pa so v termah sle-
dili načrtovanim investici-
jam. »Zaključili smo dolgo 
pričakovano investicijo z iz-
gradnjo večnamenske dvo-
rane Tuhinjka, zaključili 
smo projekt oskrbe z vodo, 
izvedli pomembna investi-
cijska vzdrževalna dela na 
bazenskem delu, apartma-
jskih objektih ter postavi-
li ekološke otoke. Nadalje-
vali smo aktivnosti za inve-
sticijski razvoj družbe, pri-
pravo dokumentacije za re-
konstrukcijo garderob, pri-
pravo idejnih zasnov za ho-
telski kompleks ter pokriti 
olimpijski bazen in projekt 
P2 za postajališča za avtodo-
me,« našteje prokurist druž-
be Ivan Hribar, direktor pa 
ga dopolni: »V teku so tudi 
procesi digitalizacije podje-
tja, ki so se začeli v decem-
bru z uvedbo e-trgovine in 
možnostjo varnega nakupa 
vseh storitev. Nadaljujemo 
uvedbo CRM-ja, e-poslova-
nja, posodobitev bazenske 

programske opreme in za-
menjavo strežnika.«

V Termah Snovik so lani 
znova dokazali, da so njiho-
vi trajnostni koraki pravilno 
usmerjeni, saj so bila priza-
devanja za podaljšanje traj-
nostnega okoljskega znaka 
EU Marjetica, ki ga je družba 
leta 2008 prejela prva v Slo-
veniji, več kot presežena. EU 
Marjetica za okolju prijazne 
turistične namestitve je cer-
tifikat, ki ga podeljuje Evrop-
ska komisija in se nanaša na 
izrabo energije, vode, upora-
bo energentov, ločevanje od-
padkov in sodelovanje z oko-
ljem. Za podelitev znaka za-
dostuje 31 točk, v Termah 
Snovik pa so dosegli kar 66 
točk izbirnih meril. Pred 
kratkim so dobili v uporabo 
tudi certifikat Green&Save 
Slovenske turistične organi-
zacije, s katerim so ustvarje-
ni pogoji za varen oddih na 
destinaciji z visokim nivo-
jem upoštevanja higienskih 
in varnostnih standardov.

Zaprtje izkoristili za investicije
Terme Snovik so bile v zadnjem letu dni zaradi epidemije skupaj zaprte približno pol leta in nič kaj dobro ne kaže niti v začetku 
letošnjega leta. A gostov so poleti vseeno našteli precej, prav tako niso zaustavili načrtovanih investicijskih tokov.

V termah Snovik nestrpno čakajo vnovično odprtje.

Kranj – V torek je bil medna-
rodni dan carine, ki je letos 
potekal v znamenju epide-
mije novega koronavirusa in 
brexita – izstopa Združenega 
kraljestva iz Evropske unije. 
Kot ugotavljajo v finančni 
upravi, katere del je tudi ca-
rinska služba, se je carina 
ob pojavu epidemije znašla 
v spremenjeni vlogi. Po eni 
strani se je občutno zmanj-
šal obseg mednarodne trgo-
vine, po drugi strani je zelo 
porasla spletna prodaja iz 
tretjih držav, zelo pomemb-
na pa je bila tudi vloga cari-
ne pri uvozu nujno potrebne 
zaščitne opreme in kasneje 
cepiva. Finančna uprava je 
pri tem s številnimi ukrepi 
pospešila izvajanje carin-
skih formalnosti, hkrati pa 
je morala paziti na to, da na 
trg ni prihajala neustrezna ali 
oporečna zaščitna oprema 
in cepivo. Kar zadeva brexit, 
so se v mednarodni trgovini 
med Združenim kraljestvom 
in Evropsko unijo začele čez 
noč izvajati carinske formal-
nosti. Obeta se tudi spre-
memba na področju carinje-
nja malih spletnih pošiljk, s 
1. julijem se namreč ukinja 
prag oprostitve DDV, ki je 
sedaj pri 22 evrih.

Carina v znamenju 
»korone« in brexita
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so v začetku tedna obrav-
navali dva voznika brez ve-
ljavnih vozniških dovoljenj. 
Oba so izločili iz prometa 
in jima zasegli vozili. Ene-
ga so ustavili zaradi preko-
račitve hitrosti, saj je v nase-
lju vozil s hitrostjo 66 km/h, 
pri drugem pa je hitri test na 
prepovedane droge pokazal 
pozitiven rezultat na koka-
in in konopljo. Pri njem so 
našli tudi manjšo količino 

prepovedane droge in mu jo 
zasegli.

Kranjski policisti pa so 
pred dnevi obravnavali pri-
javo nezanesljive vožnje vo-
znice in trčenja v objekt. Vo-
znico so izsledili in jo zaradi 
vinjenosti (0,50 mg/l) izloči-
li iz prometa. Proti njej po-
teka prekrškovni postopek. 

Nadzor prometa je nujna 
naloga policije in jo policisti 
izvajajo tudi v času stavke, so 
ob tem opozorili policisti, ki 
pozivajo k upoštevanju pro-
metnih pravil. 

Vozila brez dovoljenj, 
ostala še brez vozil

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
v torek v Kranju v okviru dvo-
tedenske preventivne akcije 
poostreno nadzirali rabo te-
lefonov med vožnjo pri vo-
znikih. V dopoldanski kon-
troli so ugotovili deset tovr-
stnih kršitev. »Policisti so 

bili na nadzornih točkah 
dobro vidni, vendar jih neka-
teri kljub temu niso opazili, 
kar v določeni meri potrjuje 
dejstvo, da udeleženec med 
uporabo telefona med vo-
žnjo ni zmožen hkrati tudi 
spremljati dogajanja okoli 
sebe,« ugotavljajo na Policij-
ski upravi Kranj.

Nadzirali rabo telefonov

Kranj – Pošteni Škofjeločan je v torek na bankomatu na obmo-
čju Kranja našel manjši znesek denarja in ga izročil policistom. 
Ti z njim ravnajo v skladu s predpisi o najdenih stvareh.

Najden denar izročil policistom

Jesenice – V sredo okoli pol-
dneva sta na pomrznjeni poti 
tik pod vrhom hriba Jelenka-
men nad Jesenicami obstali 
dve planinki. Posredovali 
so jeseniški gorski reševalci 
postaje in planinki nepoško-
dovani pospremili v dolino.

Obstali pod vrhom

Simon Šubic

Kranj – Ta teden je odmeval 
primer državljana Kosova, ki 
se je v Slovenijo vrnil z zača-
snega dela v Belgiji, od koder 
so pristojne pri nas obvesti-
li, da je bil tujec pozitiven 
na angleški sev koronaviru-
sa. A moški, ki ima pri nas 
urejen status tujca in dela za 
eno od kranjskih podjetij, je 
imel pri sebi belgijski potrdi-
li tako o negativnem kot po-
zitivnem izvidu. Primer so 
pod drobnogled vzeli kranj-
ski policisti, ki so predvče-
rajšnjim sporočili, da niso 
našli znakov kaznivega de-
janja. Za dvojno potrdilo je 
kriva napaka Belgijcev.

Kranjski policisti so v pre-
iskavi vnosa angleškega seva 
novega koronavirusa s strani 
državljana Kosova, ki so ga 
23. januarja po vrnitvi z za-
časnega dela v Belgiji izsle-
dili v Kranju, namreč ugo-
tovili, da sta bili obe potrdi-
li izdani s strani iste organi-
zacije v Belgiji in sta pristni. 
Tujec je sredi januarja sko-
zi Slovenijo opravil tranzit s 
Kosova do Belgije, kjer je na 
začasnem delu. Tam je bil 
napoten na testiranje, po ka-
terem je bilo najprej izdano 
potrdilo, da je bil izvid nega-
tiven. Dan kasneje so v Bel-
giji izdali novo potrdilo, da 
gre pri prejšnjem za pomo-
to in da je bil izvid pozitiven. 
»Obe potrdili sta bili izdani 
s strani iste organizacije in 
sta pristni. Na kakšen način 
in ali je bil tujec seznanjen 
z drugim potrdilom, policija 
še preverja,« je razložil Bo-
jan Kos s Policijske uprave 
Kranj. 

Kranjski policisti so tuj-
ca minulo soboto izsledili v 
Kranju, ko je v okviru tranzi-
ta iz Belgije na Kosovo sam 
čakal na nadaljnji prevoz. 
Do sedaj niso ugotovili, da 
bi bil po pozitivnem izvidu 
v Sloveniji s kom v stiku, so 
pa policisti italijanskim var-
nostnim organom takoj pos-
redovali podatke o vozniku, 
s katerim se je tujec pripe-
ljal do Slovenije. Po izsledi-
tvi so državljana Kosova ta-
koj ustrezno namestili v ka-
ranteno. »Zbiranje določe-
nih podatkov še poteka, mo-
rebitni nadaljnji ukrepi pa 
bodo izvedeni, če bodo v za-
devi ugotovljene nove oko-
liščine,« je še povedal Kos.

Policisti za izvajanje iz-
ravnalnih ukrepov so v sre-
do obravnavali tudi poskus 
izmikanja odreditvi karan-
tene. Dopoldan so v Sloveni-
jo s pretečenim potrdilom o 
negativnem testu poskušali 
vstopiti trije državljani Ko-
sova z urejenim statusom v 
Sloveniji. Ker niso izpolnje-
vali pogojev za vstop brez od-
reditve karantene, so se pro-
stovoljno vrnili nazaj v Av-
strijo, a je že dve uri kasne-
je eden od njih, tokrat z av-
tobusom, ponovno poskušal 
vstopiti v Slovenijo. Policisti 
so ga zaznali in mu odredili 
karanteno.

Pojav ponarejenih potrdil
Slovenski policisti so si-

cer ta mesec na mejnih pre-
hodih odkrili že večje števi-
lo ponarejenih potrdil o iz-
vedbi testov na prisotnost 
novega koronavirusa po me-
todi PCR iz Bosne in Herce-
govine in Srbije. Potniki, ki 

so prihajali z območja Balka-
na, so pri mejni kontroli po-
kazali ponarejena potrdila o 
izvedenem testu PCR. Veči-
noma so jih imeli državljani 
BiH, s ponarejenimi potrdi-
li pa je bilo odkritih tudi ne-
kaj državljanov Slovenije, ki 
so se iz tujine vračali domov. 

»Vse potnike, ki si v tujini 
pridobijo ponarejena potr-
dila o izvedbi testa po meto-
di PCR, s katerimi se želijo 
izogniti karanteni ob vrnit-
vi v Slovenijo, opozarjamo, 
da je izkazovanje s ponare-
jenimi testi kaznivo dejanje 
ponarejanja listin po 251. 
členu Kazenskega zakoni-
ka. Ob ugotovitvi, da gre 
za ponarejeno listino, po-
licisti listino zasežejo. Ose-
bo, ki je listino želela upora-
biti kot pravo, pa kazensko 
ovadijo. Za kaznivo dejanje 
ponarejanja listin je po Ka-
zenskem zakoniku zagro-
žena kazen zapora do treh 

let. Osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje za vstop na območje 
Slovenije, pa policisti po iz-
vedenem postopku obrav-
nave kaznivega dejanja na-
potijo tudi v desetdnevno 
karanteno na domu,« so po-
jasnili na generalni policij-
ski upravi. 

Osebo, za katero se ugoto-
vi, da je predložila ponareje-
no potrdilo o negativnem iz-
vidu testa PCR, dejansko pa 
je bila pozitivna in se je s tem 
želela izogniti karanteni ter 
povzročila obolelost drugih 
oseb, pa policisti obravna-
vajo tudi zaradi suma stori-
tve kaznivega dejanja prena-
šanja nalezljivih bolezni po 
177. členu Kazenskega zako-
nika. Za to dejanje je zagro-
žena denarna kazen ali za-
porna kazen do enega leta. 
Če je oseba s takšnim deja-
njem povzročila smrt ene ali 
več oseb, ji grozi kazen do 
osmih let zapora.

Policija: Potrdili sta pristni
Kranjski policisti v preiskavi vnosa angleškega seva novega koronavirusa s strani državljana Kosova,  
ki je prišel iz Belgije, niso našli znakov kaznivih dejanj.

Policisti so na mejnih prehodih odkrili že več ponarejenih 
potrdil o izvedbi PCR-testa v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. 

Tržič, Škofja Loka – V sredo dopoldne se je v stanovanju na 
Kolodvorski cesti v Bistrici pri Tržiču na štedilniku smodila 
hrana. Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev 
Križe, Bistrica pri Tržiču in Tržič, ki so posodo odstavili, sta-
novanje prezračili in s termovizijsko kamero pregledali vse 
prostore. V Groharjevem naselju v Škofji Loki pa je občan 
na lesene palete odložil pepel iz kamina in povzročil požar 
z manjšo škodo. Pred prihodom gasilcev so požar pogasili 
domači, ogrožen ni bil nihče.

Na štedilniku se je smodila hrana

Simon Šubic

Kranj – V sredo nekaj po 
16. uri se je začelo kaditi iz 
objekta centralne Osnovne 
šole Simona Jenka v Kranju. 
Posredovali so kranjski po-
klicni gasilci in prostovolj-
ni s Primskovega, ki so s po-
močjo avtolestve vstopili v 
objekt in ugotovili, da je po-
pustil ventil centralne nape-
ljave v eni od učilnic, vroča 
voda pa je stekla na varoval-
ke, zato je nastal dim. Zapr-
li so vodo, električar je odklo-
pili elektriko, na kraju so bili 
tudi dežurni vodovodar, hi-
šnik in ravnatelj Rudolf Pla-
ninšek, ki se je zaradi dogod-
ka odločil, da so vsaj včeraj 
pouk za učence, ki obiskuje-
jo centralno šolo, organizira-
li v podružnični šoli Center.

V učilnici popustil ventil za vodo

Gasilci so v šolo vstopili s pomočjo avtolestve. 
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Simon Šubic

Kranj – Policija je prejšnji 
teden v zvezi z ukrepi za 
preprečevanje širjenja nove-
ga koronavirusa uvedla 473 
prekrškovnih postopkov in 
izrekla 693 opozoril, zdra-
vstveni inšpektorat skupaj z 
drugimi inšpekcijskimi or-
gani pa je opravil 3740 nad-
zorov ter izrekel 34 prekr-
škovnih sankcij, 335 opozo-
ril in 126 upravnih ukrepov, 
je razvidno iz poročil policije 

in zdravstvenega inšpekto-
rata, s katerima se je v sredo 
seznanila vlada. 

Od 19. do 25. januarja je 
policija na meji izdala 6419 
potrdil o napotitvi v karan-
teno na domu, kar je za 49 
odstotkov več kot teden prej. 
Glede na državo prihoda je 
bilo največ napotitev v ka-
ranteno na domu za osebe, 
ki so pripotovale iz Bosne in 
Hercegovine (3923), Kosova 
(756), Hrvaške (482) in Sr-
bije (352).

Skupno čez tisoč opozoril
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ZANIMIVOSTI

ZGODBE

RAZGLED

Kultura
Trio Lumi predstavlja svoj 
glasbeni prvenec, album z 
naslovom Tere Tere. Stran 14

Zgodbe
Ob letošnji 190. obletnici rojstva 
literata Matije Valjavca so izdali 
slikanico. Stran 15

Zanimivosti
Plezalca Janja Garnbret in 
Domen Škofic na najvišjem 
dimniku v Evropi ... Stran 16

Alenka Brun

 Klemena Urbanijo je ro-
kodelstvo vedno zanimalo. 
Najprej je veliko ustvarjal iz 
usnja, kasneje ga je priteg-
nil les, blizu mu je bila tudi 
glina, kjer je izziv našel celo 
v postavljanju peči, ki so jo 
potrebovali. »Če mi je nekaj 
všeč ali vidim v nečem izziv, 
se tega kar lotim in zadevo 
tudi izpeljem,« pravi Urba-
nija.

Nadaljuje, da jurte izha-
jajo iz Azije, Mongolije, Ka-
zahstana. »Drugače naj bi 
bil to bolj razvit napreden in-
dijanski šotor, tipi. Navaden 
trikotnik v preseku se je raz-
vil v obliko jurte.« 

Z nasmehom se spomi-
nja, da so se postavitve prve 

jurte s prijatelji lotili pred 
dobrimi dvanajstimi leti. 
Fantje so prišli na tovrstno 
idejo s pomočjo spleta. Tak-
rat se jim je jurta zdela samo 
zanimiva, všečna.

»Prva je bila zelo poce-
ni različica današnje, mo-
dernejše oziroma nadgraje-
ne tradicionalne jurte. Lo-
tili smo se njene izgradnje 
kar brez načrtov, bolj na 
pamet in po občutku. Zelo 
dobro pa se spomnim tre-
nutka, ko smo jo dokončali, 
se ulegli pod ogrodje, direk-
tno pod krono. Gledali smo 
v nebo ter ugotovili, da nam 
je dejansko zelo všeč. Meni 
že sama konstrukcija jurte, 
nihče pa ni pričakoval, da bo 
dejansko tako všečna. Sam 
prostor vzbuja res prijeten 

občutek,« pripoveduje Ur-
banija. Opaža, da ima jurta 
tudi na druge ljudi podoben 
učinek. »Ljudje se v jurti res 
dobro počutijo in to tudi na 
glas povedo.« 

Uporablja jesenov les

Klemen danes sicer izde-
luje jurte po meri in v vsem 
tem času se je glede izdela-
ve oziroma postavitve jurte 
(ali če se izrazimo druga-
če: glede umetnosti grad-
nje tovrstnega nomadske-
ga stanovanja) marsikaj na-
učil. Najprej pripravi vse le-
sene dele. Za streho, steno, 
podboje vrat. Pripravi kro-
no, potem naroči ponjavo, 
upoštevati je treba izolaci-
jo, sledi sestavljanje. »Na-
čeloma se za kvalitetne jurte 
uporabljata macesen ali je-
sen. Jaz sem se odločil za 
slednjega, ker se ne smoli 
in tudi obremenitve so mu v 
prid. Zame je tako izbira je-
sena boljša opcija,« razloži. 
»V bistvu jo lahko postavljaš 
sam, razen vmesnega dela, 
ko pride na vrsto namešča-
nje strešnikov. Takrat pot-
rebuješ slabih deset minut 
pomoč še ene osebe; toliko, 
da prvih deset strešnikov za-
takneš za steno, da na pod-
pornikih držijo zgornji krog 
oziroma krono. Potem lah-
ko nadaljuješ in dokončaš 
zadevo sam.« 

Cenovno se jurte začne-
jo nekje pri treh tisočakih, 
je pa odvisno, kaj si stran-
ka zamisli, razlaga dalje. Na 
primer kakšna je izolacija, 
ali se dodajo okna, obstaja-
jo všita, kakšna so tla, naš-
teva Urbanija. Namreč: »V 

osnovi jurta nima okna, edi-
na možnost svetlobe v tradi-
cionalnih jurtah je, da so vra-
ta odprta, ker načeloma ste-
kla v vratih ni. Pa pri kroni 
je ponjava, ki se po želji od-
pira in zapira. Pri mojih jur-
tah je tako ali drugače eno 
okno na vrhu, krono prekri-
va prozorna akrilna kupola, 
skozi katero pride kar precej 
svetlobe.« V kolikšnem času 
pa jurto postaviš, je odvisno 
tudi od debeline izolacije, 
doda. Običajno jo Klemen 
postavi v enem dnevu, med-
tem ko za velike jurte potre-
buje dva dneva.

Jurta je lahko stanovanje

Za kaj pa Slovenci pot-
rebujejo jurte, nas je zani-
malo. Smeje nam Klemen 
odgovori, da včasih moški 
enostavno potrebujejo »ku-
javn'k«. So pa jurte lahko 

različnih premerov in tako 
različnih velikosti. Njegova 
najmanjša ima premer 3,5 
metra, ravnokar dela otro-
ško, ki ima 2,9-metrski pre-
mer, ljudje pa se največkrat 
odločajo za takšne do osem 
metrov premera. »Manj-
še v bistvu pridejo v poštev, 
če imajo ljudje malce večjo 
posest, kakšen dodaten ko-
nec zemlje. Na ta način ima-
jo neki svoj prostor, da se 
umaknejo. Danes je težko 
biti toliko discipliniran, da 
si vzameš čas zase, če imaš 
doma polno dela. Drugače 
pa so jurte primerne tudi za 
kampe in glampinge, kjer se 
temu primerno potem tudi 
opremijo.« 

Kako pa je s toaletnimi 
prostori, smo radovedni. 
To je rešljivo, pravi Klemen. 
»Tako kot ogrevanje reši-
mo s kakšno pečjo na drva, 

lahko stranišče in kopalnico 
umestimo v notranji prostor 
jurte. Vse povezave se nare-
dijo skozi tla. Lahko si omis-
limo zunanje stranišče ali pa 
suhega.« Jurta lahko konku-
rira konkretnemu prostoru, 
zaključi.

Od poskusa do 
poslovnega modela

Iz poskusa, pravzaprav 
ideje, ki je bila izrečena bolj 
v šali in je doživela svojo re-
alizacijo, je Klemen v na-
daljevanju naredil poslov-
ni model. Pravi, da je to pri 
njem največkrat tako. »Ko se 
v nekaj zapičim, stvar naštu-
diram, in če jo pripeljem do 
nivoja, ko jo lahko ponudim 
ljudem, jo pač ponudim.«

Za konec še pove: »Slo-
venci sicer kažejo zanima-
nje za jurto, a v bistvu šele 
ugotavljajo, kaj to je.« 

Jurta na Gorenjskem
Na Wikipediji najdemo zapis: jurta ali ger, kot ga imenujejo v Mongoliji, je okrogel šotor, prestavljivo bivališče nekaterih azijskih nomadskih plemen.  
Je verjetno najbolj dodelano bivališče, ki ga je še možno prestavljati. Klemen Urbanija iz Radomelj pa je eden tistih, ki se trudi jurto približati Slovencem.

Klemen Urbanija / Foto: osebni arhiv (Matevž Semprimožnik)

Klemen jurto navadno postavi v enem dnevu; razen res 
velikih, tiste postavlja dva dneva. / Foto: osebni arhiv (Matevž Semprimožnik)
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Od petka do petka

Simon Šubic

Vložili interpelacijo zoper 
ministra Ciglerja Kralja

Poslanci koalicije KUL so 
minuli teden, potem ko je 
bila umaknjena konstruktiv-
na nezaupnica zoper aktual-
no vlado, v državni zbor vlo-
žili interpelacijo zoper mi-
nistra za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake mož-
nosti Janeza Ciglerja Kralja. 
Pod njo so se podpisali po-
slanci LMŠ-ja, SD-ja, Levi-
ce in SAB-a, ne pa tudi po-
slanci DeSUS-a in nekdanji 
predsednik SD-ja Dejan Ži-
dan, ki je pojasnil, da bi si in-
terpelacijo prej zaslužil kak-
šen drug minister, še bolj 
pa vsa vlada. Premier Janez 
Janša je tvitnil, da stranke, ki 
so združene v koaliciji KUL, 
očitno ne verjamejo več v us-
peh konstruktivne nezau-
pnice, zakaj bi sicer odstav-
ljali le posameznega mini-
stra. Minister Cigler Kralj 
pa je v odzivu na vložitev in-
terpelacije dejal, da ta priha-
ja ob nepravem času, kljub 
temu pa bodo na ministrstvu 
za delo z vso resnostjo in te-
meljito odgovorili na vse do-
mneve v njenem besedilu. V 
interpelaciji ministru očita-
jo odgovornost za neučinko-
vito ukrepanje pri zajezitvi 
širjenja novega koronaviru-
sa v domovih za starejše, ne-
ustrezen dialog s socialnimi 
partnerji in neodzivnost ob 

predlogih določb, ki posega-
jo v pravice zaposlenih iz de-
lovnega razmerja. Ministru 
očitajo tudi koruptivno in kli-
entelistično ravnanje pri do-
deljevanju sredstev prek jav-
nega razpisa ter posledične-
ga favoriziranja nevladne or-
ganizacije Zavod Iskreni, ka-
terega soustanovitelj je bil. 

Dan spomina na žrtve 
holokavsta

V sredo smo se tudi v Slo-
veniji spomnili žrtev holo-
kavsta. Predsednik republi-
ke Borut Pahor je položil ve-
nec na judovskem pokopa-
lišču v Dolgi vasi, venec so 
že v torek v imenu premier-
ja Janeza Janše položili tudi 
na ljubljanskem judovskem 
pokopališču. Pahor je ob tej 
priložnosti opozoril, da so v 
zadnjih letih sovražni govor, 
nestrpnost in celo hujskanje 
k nasilju postali vse preveč 
normalen del našega življe-
nja, kar je po njegovem mne-
nju nezaslišano. »Vsi mi, 
zlasti tisti, ki imamo javno 
besedo, se moramo vzdržati 
vsake besede in vsakega rav-
nanja, ki bi ga lahko kdo ra-
zumel kot žaljivo, kot sovra-
žno ali celo hujskanje k na-
silju. To je naša moralna in 
človeška dolžnost, tistih, ki 
sodelujemo v javnem življe-
nju, pa tudi politična zaveza-
nost,« je dejal. Tudi predse-
dnik državnega zbora Igor 
Zorčič ugotavlja, da so ob 

krizah zadnjega desetletja 
na površje splavale nove ob-
like nestrpnosti, rasizma, 
ksenofobije in sovražnosti. 
Naša odgovornost je, da spo-
min na žrtve in grozote dru-
ge svetovne vojne zaradi vse 
večje časovne oddaljenosti 
in poslavljanja generacij ne 
zbledi, da ga ohranimo kot 
opozorilo in opomin.

Novo gibanje Povežimo 
Slovenijo

V Sloveniji je nastalo novo 
gibanje Povežimo Sloveni-
jo, v katerem že sodelujejo 
Zeleni in SLS. Kot sporoča-
jo, se za sodelovanje v giba-
nju in na skupni listi za par-
lamentarne volitve dogovar-
ja še več strank, skupin, lo-
kalnih list in posameznikov 
različnih vrednostnih in po-
litičnih pogledov. Med njimi 
so menda tudi Nova ljudska 
stranka Franca Kanglerja, 
Celjska županova lista Bo-
jana Šrota in lista koprskega 
župana Aleša Bržana. Med 
podporniki ideje o povezo-
vanju so tudi predsednik 
SMC-ja Zdravko Počivalšek, 
Ernest Petrič, predsednik 
obrtno-podjetniške zborni-
ce Branko Meh, predsednik 
Zveze društev upokojencev 
Slovenije Janez Sušnik, pe-
vec Oto Pestner ... Program 
povezovanja je ustava, zgled 
pa pozitivne prakse dru-
gih držav, predvsem Avstri-
je, so razložili. Pobudnica 

in koordinatorica gibanja 
je podpredsednica Zelenih 
Slovenije Nada Pavšer, ki 
verjame, da lahko skupna li-
sta na volitvah dobi vsaj dvaj-
set odstotkov glasov. Usta-
novitev nove zelene stranke 
sicer vse bolj glasno napove-
duje tudi Jure Leben, nekda-
nji okoljski minister v vladi 
Marjana Šarca. Stranka bo 
povezovalna, neideološka in 
trajnostno naravnana. 

Policisti za nekaj ur 
zaostrili stavko

Policisti, ki stavkajo od 
11. januarja, so minuli pe-
tek zaostrili stavkovne aktiv-
nosti: tri ure so dosledno iz-
vajali policijske naloge, tudi 
vse, ki so povezane s prepre-
čevanjem širitve bolezni co-
vid-19. »Z zaostritvijo stav-
kovnih aktivnosti v obliki do-
slednega izvajanja naših na-
log želimo pokazati vladi, da 
dela veliko napako, ker pod-
cenjuje zaposlene v polici-
ji in naše upravičene zah-
teve,« so pojasnili v Policij-
skem sindikatu Slovenije. 
Kot so sporočili, so bile pet-
kove aktivnosti »šele uvod v 
širše zaostrovanje stavke«. 
Vlada in notranji minister 
Aleš Hojs namreč ne kaže-
ta nobene resnosti in prip-
ravljenosti za dogovor o raz-
rešitvi stavkovnih zahtev, 
čeprav bi lahko vsa odprta 
vprašanja razrešili v nekaj 
dneh, so poudarili.

Po umiku nezaupnice 
vložitev interpelacije

Pod interpelacijo zoper ministra Janeza Ciglerja Kralja so 
se podpisali poslanci LMŠ-ja, SD-ja, Levice in SAB-a, ne pa 
tudi DeSUS-a. / Foto: arhiv GG

Predsednik republike Borut Pahor je ob mednarodnem 
dnevu spomina na žrtve holokavstva položil venec na 
judovskem pokopališču v Dolgi vasi. / Foto: Anže Malovrh (STA)

Policisti so v petek za nekaj ur zaostrili stavko, a zaradi 
neodzivnosti vlade napovedujejo še dodatna zaostrovanja 
stavkovnih aktivnosti. / Foto: arhiv GG

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (783)

Premazali dvojezične napise
Moja domneva, da so se si-

cer redkejši nasprotniki so-
žitja med nemško in slo-
vensko govorečimi na Koro-
škem in uresničevanja z dr-
žavnimi in mednarodnimi 
dokumenti zagotovljenih 
pravic slovensko govorečega 
in razmišljajočega življa po-
tuhnili, se je v preteklem ted-
nu – žal – uresničila. Po dalj-
šem obdobju miru, še pose-
bej lani, ko je Koroška pra-
znovala 100. obletnico plebi-
scita in v praznovanje vključi-
la tudi Slovence in slovenšči-
no, so se znova pojavili zna-
ki mednacionalnega zaostro-
vanja. Župan na jugovzhodu 
celovškega polja ležeče obči-
ne Grabštajn (Grafenstein) 
je brez razumnih razlogov 
predlagal izločitev občine iz 
območja dvojezičnega pou-
ka. Posamezni glasovi dvo-
ma o ustavno zagotovljenih 

pravicah Slovencev so se za-
čeli pojavljati tudi v nekate-
rih drugih sredinah, kar bi še 
lahko vzeli za neko normal-
nost, saj imamo ljudje o eni 
stvari lahko različna mnenja. 
Huje pa je, če se nestrpnost 
do drugačnega začne izraža-
ti na grob, primitiven in jav-
no viden način – na primer s 
poškodovanjem krajevnih ta-
bel z nemškimi in slovenski-
mi imeni, postavljenimi po 
letu 2011. Anonimna »maza-
ška junaštva« so bila na Ko-
roškem vedno opozorilo, da 
nekaterim v koroški deže-
li ni do miru in spoštovanja 

narodnostne in jezikovne 
različnosti. Od mazanja na-
pisov do podiranja tabel, 
kakršno se je dogajalo po letu 
1970, je lahko le majhen ko-
rak. S črno barvo so neznani 
storilci – koroška policija sto-
rilcev običajno ne odkrije – 
najprej packali po dvojezič-
nih krajevnih napisih v obči-
ni Pliberk, v noči s sobote na 
nedeljo pa še po šestih tablah 
v občini Dobrla vas. 

Dejanje, ki ga je poleg slo-
venskih organizacij na Ko-
roškem, slovenskega mini-
strstva za zunanje zadeve 
v Ljubljani in slovenskega 

veleposlaništva na Dunaju 
obsodil tudi koroški deželni 
glavar dr. Peter Kaiser, ima 
dve razlagi. Prva je ta, da so 
se nad table spravili ljudje, 
ki nasploh nasprotujejo ure-
sničevanju pravic Sloven-
cev na Koroškem in nadalj-
nji »slovenizaciji« dežele s 
postavljanjem novih dvoje-
zičnih tabel, kar memoran-
dum iz leta 2011 omogoča, 
in uveljavljanju slovenšči-
ne v javnosti. Druga pa sto-
ji na predpostavki, da so sis-
tematične in dobro organi-
zirane mazaške akcije le v 
funkciji bližajočih se volitev 

občinskih svetnikov in žu-
panov, ki bodo 28. februar-
ja, in na katerih imajo slo-
venske liste močne kandida-
te. Obe sta škodljivi, saj vsa-
ka na svoj način rine Sloven-
ce in slovenščino iz javno-
sti. Odklonilen odnos koro-
ške javnosti do teh dejanj in 
zagotovilo deželne vlade, da 
bo še naprej gradila na zau-
panju in sožitju temelječo 
družbo, je dober obet. Seve-
da pa Slovenci na Koroškem 
in mi, v Sloveniji, upamo, da 
bo policija storilce odkrila in 
kaznovala za očitna kazniva 
dejanja. 

S črno barvo premazan slovenski napis za dvojezično 
občino Dobrla vas v Podjuni  / Foto: Urad koroške deželne vlade

Župan dvojezične občine Globasnica Bernard 
Sadovnik je predlagal nagrado za vsakogar, ki bo 
posredoval informacije o storilcih. On sam je prispeval 
tristo evrov in pozval lokalne politike, naj s svojim 
prispevkom povišajo nagrado.
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Miha Naglič

»Domovina mojega deda 
Franja Rejca se je razpro-
stirala od Rige in Kovna do 
Zelenike. Čeprav država Av-
stro-Ogrska ni več obsta-
jala, čeprav niso obstaja-
le državne, administrativ-
ne in kulturne ustanove, ki 
bi nosile njeno ime, čeprav 
je vsa Evropa na razpad Ka-
kanije gledala s prezirom in 
zviška, je obstajalo tisto naj-
pomembnejše, tisto, kar je 
v čustvenem in kulturnem 
pomenu najbolj določalo 
kulturno identiteto moje-
ga deda: obstajalo je omrež-
je vzajemno logično poveza-
nih železniških prog habs-
burške monarhije. In nje-
gov občutek odgovornosti 
ter močne čustvene poveza-
nosti z ljudmi, ki so vzdrže-
vali to omrežje. Do danes ne 

vem za preciznejšo defini-
cijo pojmov, kot sta domo-
vina in patriotizem, kot je 
definicija, ki jo je živel moj 
ded, konstruktor voznega 
reda pri Direkciji železnic 
v Sarajevu. Nekako si pred-
stavljam, da so mu bili po-
dobni tudi drugi konstruk-
torji voznih redov. Moj ded 
Franjo Rejc je poleg mater-
ne slovenščine in srbohrva-
ščine znal naslednje jezike: 
nemški jezik – ki ga je govo-
ril brez tujega naglasa, itali-
janski – naučil se ga je v ita-
lijanskem ujetništvu in to 
znanje ohranjal vse življe-
nje, francoski – ker se je ško-
da ne naučiti francoščine, 
če že obvladaš italijanšči-
no, madžarski – učil se ga je 
in se ga dobro naučil v času 
umiranja monarhije /…/, ro-
munski – pojma nimam, za-
kaj se je učil tega jezika, kot 

sedemdesetletnik pa je pri-
šel do sklepa, da je anglešči-
na jezik prihodnosti; vzel je 
slovnico, pravopis in slovar 
ter se lotil učenja angleščine 
…« (str. 299)

Naslov te knjige bi lahko 
bil tudi Stublerjevi. Po zgle-
du Buddenbrookovih Tho-
masa Manna. V romanu se 
prepletata dve okvirni zgod-
bi. Prva je zgodba srednje-
evropske povezanosti; v tem 
prostoru jo je vzpostavila 
že Avstro-Ogrska, ki je leta 
1878 zasedla Bosno in Her-
cegovino, nadaljevali sta jo 
obe Jugoslaviji. BiH pa je 
bila nevralgična točka teh 
držav. Če bi sožitje nacij, re-
ligij in kultur, prepletenih v 

BiH, vzdržalo, bi Jugoslavi-
ja še vedno obstajala, mogo-
če celo »donavska monarhi-
ja« v neki novi obliki. Rodbi-
na, ki jo je ustanovil banatski 
Nemec Karlo Stubler, pa je 
»Kakanija« (K. u. K. monar-
hija) v malem, na rodbinski 
ravni. Njen pridruženi član 
je tudi Franjo Rejc, Slove-
nec s Kneže v Baški grapi in 
stari oče pisatelja Jergovića. 
Osrednji kraj, v katerem se 
ta velika zgodba dogaja, je 
seveda Sarajevo, stranska 
prizorišča pa so vse naokoli 
po širni Kakaniji. No, to je le 
okvir za bogato vsebino, ki se 
pretaka po več kot 900 stra-
neh. Branje je dolgo, a pri-
vlačno in odlično …

Nove knjige (573)

Rodbina Miljenka Jergovića

Miljenko Jergović, Rodbina, prevedla Aleksandra 
Rekar, Sanje, Ljubljana, 2020, 946 strani

Miha Naglič

Prosta enciklopedija

Odgovor na vprašanje, kaj 
je ta mlada in vsakomur do-
segljiva Wikipedija, najde-
mo kar na njej sami. »Wiki-
pedija (angleško Wikipedia) 
ali Vikipedija je prosta sple-
tna enciklopedija, ki nastaja s 
sodelovanjem stotisočev pro-
stovoljcev z vsega sveta. Vse-
buje geselske članke v več kot 
300 različnih jezikih in nji-
hovih različicah, sponzorira 
pa jo nepridobitna fundacija 
Wikimedia. Zajema tradicio-
nalne enciklopedične teme, 
obenem pa služi tudi kot al-
manah in zbornik. Ustano-
vitelj Jimmy Wales jo opisu-
je kot 'poskus, da bi ustvari-
li in ponudili prosto enciklo-
pedijo najvišje mogoče kako-
vosti prav vsakemu posame-
zniku v njegovem lastnem 
jeziku'. Wikipedija je eno od 
največkrat navedenih sple-
tišč in dnevno doživi okoli 50 
milijonov obiskov. Wikipe-
dija vsebuje več kot 40 mili-
jonov geselskih člankov, od 
katerih jih je preko šest mi-
lijonov v angleščini in preko 
milijona še v 15 jezikih. Slo-
venska Wikipedija, ki ima 
do dne 19. 01. 2021 ustvarje-
nih 171.019 člankov, se uvr-
šča med 50 Wikipedij z naj-
več članki. Od svojih začet-
kov – ustanovljena je bila 15. 
januarja 2001 kot dopolnitev 

projekta Nupedia – je nepre-
trgoma rasla in hkrati spod-
budila nastanek novih pro-
jektov, kot so Zbirka, Wiki-
slovar, Wikinavedek, Wi-
kiknjige in Wikivir. Geselske 
članke urejajo prostovoljci v 
načinu wiki lastnemu siste-
mu: članke lahko spreminja 
kdorkoli in kadarkoli. Sode-
lavci Wikipedije sami skrbi-
jo za nepristranost člankov, 
tako da so pogledi strokov-
njakov ali citati iz literatu-
re povzeti, ne da bi želeli iz 
njih izluščiti 'objektivno res-
nico'. Zaradi svoje odprte na-
rave je dovzetna za netočnos-
ti in vandalizem. Pomen Wi-
kipedije kot referenčnega 
dela je nekoliko sporen. Po 
eni strani prejema pohvale, 
ker je prosto dostopna, ker 
jo lahko vsakdo ureja in ker 
pokriva nadvse širok razpon 
tem. Po drugi strani jo kriti-
zirajo, ker ima v nasprotju s 
tradicionalnimi enciklopedi-
jami šibko osrednjo avtorite-
to ter zaradi sistematične pri-
stranskosti, na primer zara-
di slabše pokritosti tradicio-
nalnih enciklopedičnih tem. 
Geselski članki Wikipedije 
so na voljo pod pogoji, ki jih 
navaja licenca Creative Com-
mons – Deljenje pod enaki-
mi pogoji – Priznanje avtor-
stva (CC-BY-SA) in so zrca-
ljeni na številnih strežnikih 
po svetu. Medtem ko večina 
različic Wikipedije v opred-
meteni obliki še ni izšla, je 

bila nemška različica maja 
2005 predstavljena na DVD-
-plošči.«

Jimmy Wales

Ustanovitelja Wikipedije 
sta podjetnika Jimmy Wales 
in Larry Sanger. Jimmy Do-
nal »Jimbo« Wales je ame-
riški poslovnež, roj. 7. avgu-
sta 1966, Huntsville, Alaba-
ma, ZDA. Diplomiral in ma-
gistriral je iz financ, že prija-
vljenega doktorata pa ni do-
končal, ker ga je pritegni-
la strast do borznega meše-
tarjenja. Na borzi je zaslužil 
veliko denarja in se umaknil 
živet na podeželje Floride. S 
svetovnim spletom se je za-
čel ukvarjati leta 1996, ko je 
ustanovil spletni portal Bo-
mis. Zaslužek je leta 2000 
uporabil za zagon Nupedie, 
predhodnice Wikipedije, ki 
jo je ustanovil z Larryjem 
Sangerjem, in leto kasneje 
še Wikipedije. Za upravlja-
nje projekta je leta 2003 
zasnoval neprofitno Funda-
cijo Wikimedia, kjer ima da-
nes položaj častnega pred-
sednika … Jimmy Wales je 
dvakrat poročen in enkrat 
ločen. Z drugo ženo Christi-
no ima hčerko Kiro. 

Larry Sanger

Lawrence Mark Sanger 
je ameriški podjetnik in pu-
blicist, roj. 16. julija 1968, 

Bellevue, Washington, ZDA. 
Leta 1986 je končal srednjo 
šolo in obiskoval Reed Col-
lege, smer filozofija. Na fa-
kulteti se je začel zanimati za 
internet in njegov potenci-
al v založništvu. Kot študent 
je postavil e-poštni seznam 
kot medij za interakcijo med 
študenti in učitelji izven tra-
dicionalnega univerzitetne-
ga okolja. S svetovnim sple-
tom se je začel ukvarjati leta 
1998. Zaslužek je leta 2000 
uporabil za zagon Nupedie, 
predhodnice Wikipedije, ki 
jo je ustanovil z Jimmyjem 
Walesom, in leto kasneje še 
Wikipedijo, za katero je San-
ger skoval ime in napisal zna-
ten del prvih pravil delovanja. 
Kmalu po ustanovitvi Wiki-
pedije ga je projekt razočaral, 
zato ga je že leta 2002 zapus-
til. Od takrat nastopa kot vi-
den kritik Wikipedije, usta-
novil ali podprl pa je tudi več 
drugih spletnih projektov, 
kot sta Citizendium in Eve-
ripedia, ki so bližje njegovi 
predstavi o prosti spletni en-
ciklopediji. Sanger se je poro-
čil decembra 2001 v Las Ve-
gasu. Leta 2005 se je z ženo 
preselil v Santa Cruz v Kali-
forniji, da bi delal za Digital 
Universe. Svojega sina je za-
čel učiti branje že pred dru-
gim rojstnim dnevom in na 
spletu objavljal videoposnet-
ke, da bi to demonstriral. 
(Navedeno in prirejeno po 
člankih na Wikipediji.)

Wikipedija, dvajset let
Wikipedija je eden največjih in najbolj uporabnih fenomenov, ki jih je omogočil internet. Ta večjezična 
splošna enciklopedija s prosto vsebino se je rodila 15. januarja 2001 in nedavno dopolnila dvajset let …

Spomenik Wikipediji v Slubicah na Poljskem. Sestavljanka 
(»puzzle«) iz črk različnih pisav, ki jo nosijo človeške 
postave, je simbol Wikipedije. / Foto: Wikipedija

Ustvarjalci Wikipedije na Wikimaniji, letni konferenci 
fundacije Wikimedia, Montreal, Kanada, avgusta 2017 

Jimmy Wales in Katherine Maher, ustanovitelj in izvršna 
direktorica Wikipedije, na Wikimaniji 2017 / Foto: Wikipedija
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Igor Kavčič

Kaj pomeni beseda Lumi 
in kdo je trojica godalcev, ki 
se v triu počuti tako dobro, 
da se to še kako sliši v njiho-
vi glasbi? Zase pravijo, da so 
skupina treh prijateljev, ki 
jih povezuje skupna ljube-
zen do igranja ljudske glas-
be. Tako na kratko. A nji-
hovo druženje in muzicira-
nje ni zgolj glasba – je prav-
zaprav zgodba današnjega 
časa in mladih, ki se zaveda-
jo sveta, v katerem živijo, in 
svoje vloge v njem. 

Torej: zasedbo sestavljajo 
Saimi Kortelainen (violina, 
glas), ki prihaja iz estonske-
ga univerzitetnega mesta 
Tartu, Urban Megušar (vio-
lončelo) je doma iz Dolenje 
vasi v Selški dolini, Oskar 
Longyka (violina, kitara) pa 
iz Ljubljane. V triu so prvič 
zaigrali pred skoraj natan-
ko tremi leti, ko so v Grad-
cu, kjer študirajo klasično 
glasbo na Univerzi za glasbo 
in upodabljajočo umetnost, 
priredili koncert za Saimijin 
rojstni dan. Le nekaj tednov 
kasneje so že nastopili na fe-
stivalu Zeitraum v Gradcu. 
Sprva so se posvečali prireja-
nju hišnih koncertov in igra-
nju na ulicah, kasneje pa so 
stopili tudi na različna kon-
certna prizorišča, lani avgu-
sta, ko se je epidemija nekoli-
ko unesla, na terasi Pr' Pepet 
v Škofji Loki. Potem so kre-
nili v snemalni studio v Esto-
nijo, spotoma pa pripravili še 
koncert v Rigi v Latviji in še 
enega v Estoniji.

Med nekoč in danes

Vsi trije si želijo pred-
vsem ustvarjati in povezo-
vati različne glasbene stile, 

pri izbiri skladb pa se osre-
dotočajo predvsem na raz-
lične glasbene tradicije iz 
Skandinavije in Balkana, 
ki jih začinijo s harmonija-
mi in ritmi, vzetimi iz dru-
gih glasbenih žanrov raz-
ličnih dežel. So odlični in-
strumentalisti in svoja go-
dala uporabljajo v vseh nji-
hovih zmožnostih. Aranž-
maji skladb so drzni in ino-
vativni, hkrati pa spoštlji-
vi do tradicije. Gre v tra-
diciji iskati tudi ime Tria 
Lumi? »Niti ne,« pove Go-
renjski člen etno zasedbe 
violončelist Urban Megu-
šar. »Za ime smo se odloča-
li kar nekaj časa, nato pa je 
Saimi meni in Oskarju pos-
lala seznam predlogov, ve-
činoma estonskih besed. 
Najbolj nama je v oko pad-
lo ime Lumi, kar v ugrofin-
skih jezikih pomeni sneg. 
Sprva nismo bili prepriča-
ni, ali nam to ime ustreza, 
ampak nam je kasneje skozi 

koncerte, vaje in ogromno 
preživetega časa pod tem 
imenom priraslo k srcu.«

Iz estonskega jezikovne-
ga področja prihaja tudi na-
slov njihovega albuma Tere 
Tere, ki so ga povzeli po eni 
izmed skladb. Urban razloži, 
da je Tere estonski pozdrav 
in pomeni živijo – ali kot gre 
v skladbi Tere Tere (Živijo, ži-
vijo). »Tere je po navadi prva 
stvar, ki jo tam rečemo, ka-
dar srečamo človeka. Ker gre 
za naš prvi album, se nam je 
zdelo to ime poleg estetskega 
videza zelo primerno. Tere 
Tere je naslov ene od skladb 
na albumu in je starodavna 
estonska pesem, ki govori o 
drevesih in vremenu. 

V tematiki pesmi se na 
neki način tudi vračajo nazaj 
k naravi in človekovim kore-
ninam. Kot pojasnjuje sogo-
vornik, radi črpajo inspiraci-
jo iz narave, ki tudi sicer po-
nuja neskončno paleto mož-
nosti za vse veje umetnosti. 

»Gradimo nekakšen most 
med tradicionalnim, ljud-
skim glasbenim svetom in 
modernim svetom. Bojimo 
pa se, da bo industrija pov-
sem 'povozila' naravo. Boji-
mo se, da bo človek pozabil 
na dialog z naravo ter preki-
nil vse stike z njo.«

Vsaka pesem ima zgodbo

Album so, kot rečeno, po-
sneli avgusta v mestu Rapla v 
Estoniji. V štirih dneh jim je 
uspelo posneti 14 skladb, ki 
so rezultat njihovega skupne-
ga dela v zadnjih treh letih. 
Gre za preplet ljudskih viž iz 
Skandinavije, Estonije in Slo-
venije ter lastnih kompozi-
cij. »Ko smo izbirali skladbe 
za album, smo se osredotoči-
li predvsem na tiste, ki so bile 
pozabljene in niso tako zna-
ne,« poudarja Urban; da obi-
čajno večino melodij na vaje 
prinese Saimi, saj se je mno-
ge izmed njih naučila na etno 

delavnicah in festivalih za 
ljudsko glasbo ter pri starih 
osamelih mojstrih sredi goz-
dov nekje na severu. »Neka-
tere skladbe smo našli v zbir-
kah ljudskih pesmi, nekatere 
pa so, kot rečeno, naše lastne 
kompozicije.«

Skladbe sicer večinoma iz-
birajo po melodičnosti in ka-
rakterju, kar seveda pripomo-
re tudi k raznolikosti njihove-
ga koncertnega programa. 
Hkrati pa velja dodati, da vsa-
ka skladba s seboj nosi zgod-
bo in ima vsebino ter lastne 
karakteristike. »Seveda ob 
tem vseskozi raziskujemo, 
kako bi pesmi najbolje pou-
darili skozi naše instrumen-
te in kateri motivi so pri tem 
najpomembnejši,« dodaja 
Megušar; da aranžmaje veči-
noma sestavijo skupaj na va-
jah oziroma se ti preko sku-
pnega igranja včasih sestavi-
jo kar sami od sebe. »Po nava-
di Saimi prevzame melodijo, 
Oskar harmonijo, sam pa se 
posvetim ritmu.« Na albumu 
so poleg obeh violin in violon-
čela dodajali tudi instrumen-
te, kot so drumlica, šamanski 
boben, alikvotna flavta, klavir 
in razna tolkala. 

Glasba Tria Lumi nas tako 
lahko popelje v neskončne 
gozdove Skandinavije, z 
njo čolnarimo po finskih je-
zerih, lahko nam v spomin 
prikliče pretekli čas izpred 
davnih stoletij, lahko pa tudi 
naše pete spodbudi k plesu. 

Na etno festivale

Večino skladb so že do-
končali v času pred epide-
mijo, poleti v času sprostitve 
ukrepov so jih le še izpilili, 
dodali še nekaj novih in al-
bum je bil pripravljen. Z al-
bumom se želijo predstaviti 

širši publiki, njihov cilj pa je 
igranje na festivalih za ljud-
sko glasbo po vsem svetu. Že 
v maju pa imajo v načrtu kon-
cert v Musikvereinu v Grad-
cu, kjer so se lani že z uspe-
hom predstavili. Urban tre-
nutno zaključuje študij vio-
lončela v Gradcu, Saimi obi-
skuje program Erasmusa na 
univerzi za glasbo v Helsin-
kih, Oskar pa se v okviru Eras-
musa izpopolnjuje v Rotter-
damu na Nizozemskem. Or-
ganizacija vaj na daljavo jim 
trenutno povzroča nekaj te-
žav, a si kljub temu uspejo iz-
menjevati ideje na spletnih 
sestankih, kjer raziskujejo 
nove ljudske skladbe in si po-
šiljajo posnetke.

Skladbe z albuma je mo-
goče kupiti na spletnih plat-
formah, kot sta na primer 
Bandcamp in Amazon, že v 
februarja pa obljubljajo tudi 
album na zgoščenki. »Gle-
de na razmere bomo album 
predstavljali po spletu (Fa-
cebook in Instagram), ven-
dar srčno upamo na spro-
stitev ukrepov v poletju, kar 
bi omogočalo nastopanje 
v živo in bi lahko pripravili 
tudi predstavitveni koncert. 
Za zdaj vsi naši načrti lebdi-
jo nekje v zraku poleg virusa. 
Ko bo ta izginil, jim bo verje-
tno dolgčas in se bodo vrnili 
na trdna tla,« je svetlih misli 
Urban Megušar.

Glasba narave in ljudskih zgodb 
Kakšna bo nedelja, zadnji dan v letošnjem januarju? Tega ne moremo vedeti povsem natančno, lahko pa predvidimo. Recimo, da nas bo razveselil sneg in se 
nam bo zazdelo, da v daljavi slišimo glasbo violin in violončela, ki nas pozdravlja iz znanega, a vendarle skrivnostnega gozda: »Živijo, živijo!« Trio Lumi, trije 
mladi glasbeniki, dva Slovenca v družbi Estonke, predstavlja svoj glasbeni prvenec, album z naslovom Tere Tere.

Trio Lumi v okolju svojih glasbenih zgodb: Oskar Longyka, Urban Megušar in Saimi 
Kortelainen / Foto: Nejc Hafner Tere Tere 

Živijo, živijo,  
mlada smreka,
božanski bor,
svetel hrast.
Zakličite mi v pozdrav!
Bo vreme jutri dobro?
(Prosti prevod pesmi)

Igor Kavčič

Ko je Vladimir Ahlin - Pre-
metovc lani poleti na literar-
nem večeru predstavil knji-
go Vrnitev, v kateri je popisal 
svojo življenjsko zgodbo, je o 
svojih načrtih za prihodnost 
dejal, da pripravlja še eno 
knjigo, tokrat o sovaščan-
ki z Loga Bognarjevi Slavki 
(1921–2009). Držal je oblju-
bo in knjigo v samozaložbi 

izdal v izteku preteklega leta. 
Kot je zapisal, je knjiga nas-
tala po pripovedovanju nje-
govega očeta Rudolfa Ahlina 
in Slavkinem rokopisu, kate-
rega faksimile je v celoti ob-
javljen v drugem delu knji-
ge. V prvem delu knjige av-
tor opisuje zgodovino doma-
čije pri Bognarju, ki sega še 
v 19. stoletje na kmetijo pr' 
Kovskarju v Kovski Vrh nad 
Visokim. Sledimo pripovedi 

o pogorelem dvojnem ko-
zolcu, nesrečni zgodbi Slav-
kinega očeta Matevža, ki je v 
tem spodnjem delu Poljan-
ske doline postal priznani 
bognar (izdelovalec lesenih 
koles za vprežne vozove), se 
poročil in imel tri hčere, ena 
izmed njih je bila Slavka. Be-
remo o težkem življenju na 
začetku dvajsetega stoletja, 
o revščini, odhajanju moš-
kih s trebuhom za kruhom v 

Ameriko in pogumnih žen-
skah, ki so z otroki ostajale 
doma, o prvi svetovni vojni, 
španski gripi …

V nadaljevanju sledimo 
Slavkinim spominom na 
otroška in mlada leta, ko je 
morala služiti na kmetiji, 
na čas druge svetovne voj-
ne, beremo o lepih, a še bolj 
žalostnih trenutkih njenega 
življenja, o obeh možeh, ki 
sta prezgodaj umrla, eden 

zaradi bolezni, drugi v de-
lovni nesreči. Na stara leta, 
nekaj let pred smrtjo, je za-
pisala spomine na svoje živ-
ljenje.

»Resnična zgodba vas po-
pelje stare čase in življenje 
v naši vasici Log ter bližnji 

okolici,« ob knjigi razmišlja 
avtor Vladimir Ahlin. Drži. 
Pretresljiva zgodba o Bog-
narjevi Slavki je spomin na 
težko življenje v teh krajih v 
preteklosti, hkrati pa nam da 
misliti tudi o življenju, ki ga 
živimo današnji sodobniki.

O Bognarjevi Slavki
Knjigo s preprostim naslovom Bognarjeva Slavka je po njenih zapiskih uredil in izdal sovaščan z Loga 
nad Škofjo Loko Vladimir Ahlin - Premetovc.
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Zgodbe

15

Danica Zavrl Žlebir

Izdaja slikanice je prvo de
janje v spomin Matije Valjav
ca, Kračmanovega s Sred
nje Bele, rojenega 17. febru
arja 1831, slovenskega pesni
ka, pripovednika, jezikoslov
ca, prevajalca, zbiralca ljud
skega slovstva. Tudi zgod
bo Marko in njegovi prijate
lji je Valjavec zapisal po ljud
ski pripovedi, še več njegovih 
zgodb pa je zbranih v dveh za
jetnih knjigah, ki jih je pred 
leti zbral in uredil Ilija Popit. 

Izdaja slikanice je lep uvod 
v Valjavčevo leto, kako pa je 
sploh prišlo do nje, pa je poja
snila predsednica KUD Ma
tija Valjavec Preddvor Petra 
Lombar Premru: »Naše dru
štvo je kot vsako leto kandi
diralo na razpisu občine za 
sredstva za kulturno dejav
nost in jih dobilo za izvedbo 
predstave Veselje čez plani
ne. Lansko jesen, ko naj bi 
se začele vaje, so se razmere 
zaradi epidemije spremeni
le in predstave ne bo mogo
če izpeljati. Predlagala sem, 
da bi namesto tega odobreni 

denar porabili za izdajo knji
ge, s katero bi počastili letoš
nje Valjavčevo leto. S tem so 
se strinjali tako avtor veselo
igre Slavko Prezelj kot tudi 
na občini. Ko sem razmišlja
la, kdo bi lahko knjigo ilu
striral, sem o tem povpraša
la svojega devetletnega sina 

Tomaža, ki zelo rad riše. In 
res se je takoj lotil dela in 
ustvaril zanimive like Marka 
in štirih posebnežev, ki ima
jo svojstven značaj.«

Petra Lombar Premru je 
tudi učiteljica prvega razre
da v Osnovni šoli Matije Va
ljavca Preddvor. V bralnem 

maratonu, ki ga šola prire
ja vsako leto, je letos tema 
prav Valjavec. Svojim prvo
šolcem je na začetku šolske
ga leta prebrala zgodbo Mar
ko in njegovi štirje prijatelji, 
ki je otroke zelo pritegnila in 
jo je zato izbrala tudi za sli
kanico. 

Tomaž Premru potrdi, 
da je ponosen na prvo knji
go, ki jo je ilustriral, pogu
mno pa tudi obnovi njeno 
vsebino o topoglavem Mar
ku, ki se je odločil, da bo od
šel po svetu, da postane bolj 
pameten. Na poti so se mu 
pridružili štirje posebne
ži: eden, ki je tako hitro te
kel, da si je moral odstrani
ti eno nogo, da bi bil manj 
hiter; drugi je pihal veter 
skozi nosnice in si je moral 
prav tako eno zamašiti; tret
ji je bil lovec, ki je meril tako 
natančno, da je lahko zadel 
muho na dve uri oddalje
nem gradu; četrti je bil veli
kan. Vsi štirje mu pomaga
jo pri njegovem tekmoval
nem izzivu s kraljično in ko 
se je kralj na vse kriplje iz
mikal, da bi jim v primeru 
zmage dal obljubljeno nag
rado. Naposled jim jo da, in 
sicer toliko zlata, kolikor ga 
lahko nese en sam. Seveda 
si ga je naložil velikan.

Ko je prispela pošiljka 
knjig (izdali so jo v 250 iz
vodih), je Tomaž lahko prvi 
odprl škatlo in prelistal 

slikanico. Njegova mama 
še pove, da so risbe v celo
ti njegovo delo, pri slika
nju ozadij pa sta mu poma
gala oče Primož in stari oče 
Uroš Premru. Nastalo je de
set slik, ki dopolnjujejo Va
ljavčevo pripoved, za kate
ro sogovornica verjame, da 
bo navdušila otroke. Krač
manove pravljice so sicer 
zbrane v dveh debelih knji
gah, a po njih otroci ne po
segajo, slikanico pa zlahka 
bere bralec začetnik. Da so 
lahko izdali slikanico v trdi 
vezavi, so pridobili dodatna 
sredstva Zavoda za turizem 
Preddvor, ki knjigo tudi pro
daja. Spremno besedo k iz
daji je na lastno pobudo na
pisala ddr. Mira Delavec To
uhami, ki raziskuje Valjav
čevo delo in letos pripravlja 
simpozij o njem, po bese
dah Petre Lombar Premru 
je tudi njen zapis primeren 
za mlajše otroke. O Valjav
čevem letu pa sogovornica 
še doda, da kulturno društvo 
pripravlja spletni nastop ob 
190. obletnici literatovega 
rojstva.   

Ustvaril je like z značajem
Ob letošnji 190. obletnici rojstva literata Matije Valjavca je kulturno umetniško društvo iz Preddvora, ki nosi njegovo ime, izdalo slikanico Marko in njegovi 
štirje prijatelji. Ilustriral jo je devetletni Tomaž Premru.

Tomaž Premru, ponosen na ilustracije Kračmanove pravljice / Foto: Petra Lombar Premru

Jasna Paladin

Danes dvainpetdesetle
tna Natalija Pavlič ima z mo
žem štiri zdaj že odrasle ot
roke, in ko so družinske raz
mere to začele dopuščati, si 
je vzela več časa za stvari, ki 
jih ima rada. Najprej je zače
la teči, nato kolesariti in pla
vati in se udeleževati tudi te
kem, prosti čas preživlja s 
svojim štirinožnim prijate
ljem, labradorcem Lokijem, 
predvsem pa rada piše.

Pravi, da je pisanje njen 
hobi, a hkrati prežema vsa 
področja njenega življenja. 
»Odkar pomnim, sem oča
rana nad svetom pisane be
sede. Pisati sem začela, ko 
so otroci zrasli,« začne. Leta 
2012 je izdala svojo prvo 
knjigo z naslovom Pasti za
znave, ki je zbirka zgodb s 
področja psihiatrije. V njej 

na poljuden način poskuša 
prikazati svet skozi oči ljudi, 
ki se srečajo z eno izmed du
ševnih motenj. Štiri leta kas
neje je knjižne police obo
gatila knjiga Tekaški dnev
nik čisto navadne gospodi
nje, ki je po žanru mnogo 
bolj navihana. Z bralci na
mreč deli svoje nebogljene 
tekaške začetke in veliko ra
dost, ki ji jo je prinesel spre
menjeni način življenja. V 
tretji knjigi, ki je luč sveta 
ugledala lansko leto, brez 
dlake na jeziku opiše tego
be in radosti odločitve za 
novega pasjega družinske
ga člana. Priročniku, ki sta 
ga napisali skupaj s kino
loginjo Alenko Sunčič Jen
ko, sta dali naslov Pasjeslov
je po domače. Tik pred izi
dom pa je njena četrta knji
ga, tokrat roman, ki bo nosil 
naslov Kava s smetano. 

»V dveh prepletenih delih 
roman odstira pogled na soo
čanje z minljivostjo. V prvem 
delu običajno življenje 45le
tne Ane Maček brezupno in 
neusmiljeno osvetli kruta di
agnoza – rak. Devet mesecev 
spremljamo njeno pot, nje
no borbo, žalost, jezo, upira
nje, sprejemanje in transfor
macijo. Življenjsko zgodbo 
Anine prijateljice Neže Sla
vec spoznavamo v drugem 
delu. Razpeta med pristnim 
doživljanjem narave in zdra
vilnih energij ter željo po 
sprejetosti v 'normalni svet' 
se odloči za svet trdnih dej
stev in postane osnovnošol
ska učiteljica. A življenje jo 
preko hudega trpljenja, ko 
mora zapustiti svojega moža 
in 10letnega sina, usmeri 
po trnovi poti nazaj v to, za 
kar je bila rojena – da soču
tno pomaga drugim na svoj 

edinstven način. Knjiga nas 
sooča z našo lastno minlji
vostjo. Bližina smrti v njem 
je boleče poživljajoča, kot 
(pre)močna črna kava. Našo 
zaznavo spravlja skoraj do 
vrtoglave višine. Nežna slad
ka smetana poskuša to omi
liti, osmisliti. Nakazuje beli
no onostranstva in išče od
govore o tistem – nekaj več. 
Kava s smetano nas ponese 
v svet malih ljudi z njihovi
mi majhnimi in malo večji
mi problemi. V svet ljudi, ki 
jih srečujemo vsak dan in ki 
gredo mogoče kar nekako 
mimo nas – neopaženi …« 

opiše svoj roman, ki ga bo iz
dala v samozaložbi. »Ustvar
jala sem ga deset let in ja, je 
moje življenjsko delo. Mo
ram pogumno stati za njim. 
Pisanje je bilo boleče, saj 
se v njem odkrito soočam 
z lastno minljivostjo, iska
njem smisla – tistega 'nekaj 
več' – in kje najti uteho, ko 
se ti zgodi najhujša možna 
stvar. Upam, da mi je uspelo 
vse to prežeti z ljubeznijo do 
življenja in s spoštovanjem 
do različnih poti, ki jih ljud
je ubiramo v življenju, da bo 
za bralce to res pozitivna iz
kušnja.«

Pravi, da ne obžaluje, 
da se pisanja in športne
ga udejstvovanja ni lotila že 
prej. »Dobro je, da ustvar
jalnost zori, četudi več let. 
Vsaka stvar pride ob svojem 
času in ni pametno prehite
vati. Družina je najpomemb
nejša in treba se ji je posve
titi. Ampak otroci rastejo in 
mama lahko zaživi na novo 
tudi v kakšni drugi vlogi, če si 
to želi, seveda. Ne obstaja en 
recept za vse, vsaka ženska 
mora sama pri sebi ugotovi
ti, kaj je zanjo prav. Bodimo 
si pri tem v oporo in spodbu
do,« sklene Natalija Pavlič.

Življenje je kot 
kava s smetano
Natalija Pavlič iz Podgorja pri Kamniku je žena, mama štirih otrok in 
medicinska sestra, zaposlena na Psihiatrični kliniki Ljubljana, a zadnja leta 
tudi navdušena triatlonka in predvsem pisateljica. Pred izidom je njena 
četrta knjiga z naslovom Kava s smetano.

Natalija Pavlič s svojim štirinožnim prijateljem Lokijem / Foto: osebni arhiv
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Maja Bertoncelj

Vzpon na dimnik termo-
elektrarne v Trbovljah je 
bil tudi za plezalca njunega 
kova zelo zahteven. Smer z 
imenom Neverending story 
je bila sestavljena iz 13 razte-
žajev in ocenjena z 8b+. Pos-
tavljavci so uporabili okoli 
osemsto oprimkov in relie-
fov, ki so skupaj tehtali več 
kot dve toni. Janja Garnbret 
in Domen Škofic sta v prvem 
poskusu za plezanje na vrh 
potrebovala skoraj 12 ur, do-
segla sta ga z več padci, zato 
ni bil uspešen. Drugič sta na 
vrh dimnika prišla po sed-
mih urah in pol, vse razteža-
je pa sta na koncu uspešno 
prosto preplezala. O podvi-
gu je posnet tudi dokumen-
tarni film, dolg 48 minut, 
na ogled je od srede, plezal-
ca sta ga v pogovoru predsta-
vila tudi za Gorenjski glas.

Katera je bila do tega podviga 
vajina najdaljša preplezana 
smer po dolžini in po času?

Domen: V svoji karieri 
sem preplezal eno večrazte-
žajno smer, tako za sprosti-
tev, 7a+ v Monsantu v Špa-
niji. Dolga je bila okrog 120 
metrov.

Janja: Težko je reči, a v ska-
li je bilo to verjetno okrog 
petdeset metrov. Časovno 
morda pol ure. Neprimerlji-
vo s tem.

Sta bila ob predstavitvi pro-
jekta takoj za?

Domen: Takoj za. Večraz-
težajne smeri me zelo mika-
jo, a ker tekmujem, trenutno 
ni čas zato. Bo po tekmoval-
ni karieri in v tem bom zelo 
užival. Da sem lahko skom-
biniral večraztežajno smer v 
postavljeni tekmovalni sme-
ri na takšni razdalji, sem bil 
seveda takoj za. Ko je prišla 
ideja, sem vedel, da bo noro, 
nisem pa si predstavljal, da 
jo je mogoče izpeljati, sploh 
namestiti vse oprimke na di-
mnik. Noro.

Janja: Takoj sem bila za. 
Rada imam izzive in takšne-
ga ne dobiš vsak dan. Obe-
nem nisem vedela, kaj naj 
pričakujem.

Sta imela posebne priprave?
Domen: Sreča je bila, da je 

bila tekmovalna sezona. Bil 
sem v vrhunski formi, kar 
mi je prišlo prav za ta pro-
jekt. Treba pa se je bilo nau-
čiti vrvne tehnike. To je bilo 
tisto, kar sva morala najbolj 
trenirati, da sva jo avtomati-
zirala in se potem lahko po-
svetila plezanju. Že samo 

plezanje je bilo zelo težko in 
nisi si mogel privoščiti ka-
kšnega učenja sredi stene. 

Janja: S trenerjem Roma-
nom Krajnikom sva v tistem 
obdobju na treningu pleza-
la malo več smeri. V načr-
tu sem imela evropsko pr-
venstvo v Moskvi. Trenirala 
sem vse tri discipline. Hkra-
ti sem se pripravljala tako za 
dimnik kot za evropsko pr-
venstvo. Tja potem nisem 
šla. Vesela sem, da sem se 
pripravljala tako, ker druga-
če bi mi bilo verjetno pri tem 
projektu še težje.

Med plezanjem sta bila odvi-
sna drug od drugega.

Domen: Pomagalo je, da 
sva se skupaj učila vrvne 
tehnike in sva si lahko sto-
odstotno zaupala. Dobro je 
poznati človeka, s katerim 
greš v nekaj takšnega, in ve-
deti, kako deluje.

Janja: To je bila moja prva 
večraztežajna smer. Niko-
li me ni vleklo v to. Res je 
bil pravi izziv, drugače kot 
v skali. Vrvna tehnika je po-
membna. Treba je zaupati 
soplezalcu, zelo pomemb-
na je komunikacija ... Spoz-
naš, kako si od nekoga odvi-
sen, od tega, da bo vse nare-
dil prav.

Postavljavca sta postavila 
težko smer, ni šlo za to, da bi 
čim hitreje prišla do vrha. Je 
bila to tudi vajina želja?

Domen: Rekla sva, da 
hočeva imeti težko smer. 

Moram reči, da sem prese-
nečen, kako dobro sta jo za-
dela. Težavnost je bila opti-
malna. Res je bilo treba vse 
narediti popolno, vrhunsko.

Janja: S postavljavcema 
smo se skupaj pogovarjali, 
kako težko smer si želiva. 
Rekla sem, da hočem imeti 
izziv, ne smeri, da bi samo 
čim hitreje prišla do vrha. 
Sem človek, ki potrebuje 
izzive. To sva tudi dobila. 
Vsaka smer je imela drugo 
barvo, druge »grife«, drug 
stil. Bilo je zabavno, vedno 
nekaj novega. Najtežji raz-
težaj je bil seveda meni naj-
ljubši. Morala sem dati vse 
od sebe, kar mi bo poma-
galo tudi na tekmovanjih. 
Spoznaš, da četudi si utru-
jen in v steni že toliko ur, 
še vedno lahko daš vse od 
sebe, le glavo je treba ime-
ti na pravem mestu. Veliko 
sem se naučila.

Poimenovanje stene v pre-
vodu pomeni nikoli konča-
na zgodba. Je bilo tudi med 
plezanjem videti tako?

Domen: Ime je takšno, ker 
je bilo res dolgo. Vsak razte-
žaj je bil poseben. Tudi prvi 
dan, ko sem bil sredi smeri 
že povsem uničen, me je rav-
no to vodilo naprej. Ob pog-
ledu navzgor sem si rekel, 
kako je dobro, čeprav sem 
utrujen, bom zmogel, ker 
mi je fino. Vsak raztežaj je 
imel svoj stil in svoj čar.

Janja: Ko si pod dimni-
kom, se ti pa res zdi, da je 

»neverending story«. Potem 
ni bilo tako.

Kako je bilo stopiti na vrh v 
prvem poskusu?

Domen: Tako utrujen še 
v življenju nisem bil. Je pa 
bilo fino. V prvem poskusu 
sem sredi smeri že mislil, da 
nama ne bo uspelo. Borbala 
sva naprej. Ko sva prišla na 
vrh, sva bila zelo utrujena in 
potem sva morala še nazaj 
dol po stopnicah. Naslednji 
dan sem sicer šel delat v ple-
zalni center, a nisem prav ve-
liko naredil. Za vsako dobro 
stvar je treba plačati ceno in 
tukaj je bila to utrujenost. 

Janja: Ko so me prvič vpra-
šali, koliko časa mislim, da 
bom plezala na dimnik, sem 
rekla šest ur. Nisem imela ob-
čutka. Ko sva v prvem posku-
su prišla na vrh po okrog enaj-
stih urah in pol, sem bila ve-
sela, da sem ga sploh dosegla, 
četudi nisem preplezala celot-
ne smeri. Na vrhu je bil pred-
vsem občutek zadovoljstva, 
ker sem naredila nekaj, česar 
prej še nikoli nisem. Nisem 
še čutila tiste utrujenosti, nas-
lednji dan pa se nisem mogla 
premakniti s kavča.

Kolikokrat sta padla s smeri?
Domen: V prvem posku-

su sem padel večkrat na 
dveh raztežajih. Pešale so 
mi moči, bil sem dehidri-
ran, telo me ni ubogalo. Us-
pelo mi je z zadnjimi atomi 
moči. Vedel sem, da se bom 
za naslednji poskus moral 

res dobro pripraviti, če že-
lim celotno smer uspešno 
preplezati brez padca.

Janja: Mislim, da v prvem 
poskusu v treh ali štirih sme-
reh. 

Strah?
Domen: Zelo sem užival, 
počutil sem se domače. 
Predstavljal sem si, da me bo 
zelo strah, preden sem videl 
dimnik. Potem sem bil pov-
sem v plezanju, tudi pasti mi 
ni bil problem. Vedel sem, 
da je vse v redu, zaupal sem 
sebi in drugim in se osredo-
točil samo na plezanje.

Janja: Koristilo mi je, da 
sem nekajkrat padla in vi-
dela, da se mi nič ne more 
zgoditi. Tako sem premaga-
la strah.

Kako bi opisala sam napor: 
v smeri več ur, jedla in pila 
nista veliko, ni stranišča ...

Domen: Oba skupaj sva 
imela dva litra vode in nekaj 
čokoladic. Ko je bila nuja, 
sem opravil tudi malo potre-
bo. Navijačev spodaj k sreči 
ni bilo. (smeh) Napor je re-
lativna zadeva. Težko je reči. 
Treniram praktično vsak 
dan že zadnjih dvajset let. 
To je bil eden izmed večjih 
naporov. 

Janja: Jaz pa na »strani-
šče« na dimniku nisem šla. 
(smeh)

Kakšen je razgled z najvišje-
ga dimnika v Evropi?

Domen: Na njem sem bil 
prvič. Razgled je dober, je pa 
z marsikje boljši. Dimnik je 
z razlogom postavljen, da 
gre dim ven iz doline, vse 
okrog je planota. Prideš, kot 
bi prišel iz luknje. Je pa nor 
občutek, ko vidiš, kje si. Če 
bi bil takšen dimnik na Go-
renjskem, bi bilo pa »hudo«.

Janja: Tudi jaz sem bila 
prvič na njem. Pogled je lep. 
Ko veš, kaj si preplezal, je pa 
še toliko lepši.

Postavitev je bila narejena 
samo za to priložnost, di-
mnik je že v prvotnem sta-
nju. 

Domen: Škoda, da ni os-
talo. Če bi se dalo, da bi bila 
smer še drugače postavljena 
in še težja, bi sploh še šel. To 
bi bil nov izziv. Škoda, da še 
drugi ne morejo tega posku-
siti. Je pa dejstvo, da je stvar 
zelo kompleksna in zahtevna.

Janja: Glede na to, kakšna 
atrakcija je bila, bi bilo po eni 
strani super, da bi smer pus-
tili, da bi še kdo drug posku-
sil in videl, da to ni bilo samo 
za šov. Oba sva vrhunska 

športnika, med najboljšimi 
plezalci na svetu. Ne rečem, 
da ne bi še kdo preplezal, je 
pa bilo res težko.

Uspešna sta bila v drugem 
poskusu.

Domen: Imela sva veliko 
srečo. Z drugim poskusom 
se je vse sestavilo optimal-
no. Vse se je poklopilo. Dvo-
mim, da bi bilo lahko kdaj še 
bolje. Mislim, da so bili med 
prvim in drugim poskusom 
štirje dnevi, dokaj malo. Po 
prvem dnevu sem rekel, da 
za regeneracijo potrebujem 
teden dni časa, da začnem 
sploh razmišljati, da grem 
še enkrat. Nekaj je bilo te-
žav z vremenom in se je bilo 
temu treba prilagajati. Mis-
lim, da je pomagalo, da sem 
se spomnil, kako izjemen je 
ta projekt, kako zelo si želim 
splezati gor, telo je ubogalo 
in se regeneriralo prej.

Kaj pomeni ta podvig?
Domen: Pomeni, da se da 

vse, če se hoče. Imel sem tre-
nutke, ko sem šel kar precej 
preko sebe. Ker je bilo tako 
dobro, sem se prepustil, po-
zabil na kakšno bolečino. To 
mi bo pomagalo za marsi-
kaj.

Janja: Tudi ko si utrujen, 
lahko iztisneš iz sebe maksi-
mum.

Še kakšen izziv v načrtu?
Domen: Takoj sem za, ide-

je pa še ni.
Janja: To je bila najboljša 

izkušnja: najvišji dimnik v 
Evropi, bolje od tega skoraj 
ne more biti. Morda se bom 
po zaključku kariere lotila 
česa podobnega – ne kot pro-
jekt, bolj za dušo.
Letošnji izzivi?

Domen: Pripravljam se 
na sezono. Upam, da tekme 
bodo. Vsake posebej se vese-
lim. Maksimalno bom uži-
val. S konkurenco že dolgo 
nismo imeli stika. 

Janja: Glavni cilj so seveda 
olimpijske igre. Priprave po-
tekajo odlično. Krepim moč, 
hitrost, vzdržljivost ...

Domen, kako kaže s plezal-
nim centrom v Vrbnjah?

Zaključujemo visoko ste-
no. Manjka še okrog trideset 
kvadratnih metrov. Plezalne 
površine bodo potem zaklju-
čene. Nato bo treba dokonča-
ti ojačitve in varovalne točke, 
namestiti oprimke in zaklju-
čiti preostali del centra ... Pa 
malenkosti, ki se nikoli ne 
končajo. Računam, da bi bil 
konec maja center že lahko 
operativen. 

Na najvišjem dimniku v Evropi
Simon Margon in Katja Vidmar sta z ekipo jeseni na trboveljskem dimniku, ki je najvišji v Evropi, postavila najdaljšo umetno plezalno smer na svetu, dolgo 
360 metrov. Vanjo sta se oktobra podala Korošica Janja Garnbret in Gorenjec Domen Škofic, ki sodita v sam svetovni vrh športnega plezanja, in jo uspešno 
preplezala – v drugem poskusu. 

Janja Garnbret in Domen Škofic v najdaljši umetni smeri na svetu 
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Janez Krizostom Pollini proti 
spolnim boleznim

Pavlu Feliksu Polliniju iz 
Radovljice se je 27. januarja 
1712 rodil Janez Krizostom 
Pollini, ki je zaslovel kot 
zdravnik, ki je domnevno 
imel skrivno sredstvo pro-
ti spolnim boleznim. Oko-
li leta 1737 je postal dežel-
ni zdravnik v Ljubljani. Kot 
doktor medicine si je pri-
dobil veliko strokovno zna-
nje in izkušenost ter dežel-
ni fizikat v Ljubljani. Bil je 
znan kot praktik daleč čez 
kranjske meje. Leta 1779 
je dosegel dedno avstrijsko 
plemstvo z viteškim naslo-
vom plemeniti. Krizostom 
je v stolnem mestu Ljublja-
na delal 41 let. Izkazal se je 
zlasti v letih 1743 in 1744, ko 
je med francoskimi ujetniki 
izbruhnila epidemija. Kljub 
nevarnosti za svoje življenje 
je pokazal naravno vnemo 
in posebno človekoljubnost. 
Nekateri viri sicer navajajo 

tri Pollinije, doktorje medi-
cine: Janeza Krizostoma, Ja-
neza Jurija in Janeza Krišto-
fa. V resnici je šlo samo za 
enega.

Trgovska rodbina Pol-
lini, ki je imela beneško 
plemstvo, se je menda konec 
16. stoletja priselila z Bene-
škega na Goriško. Ivan Kr-
stnik Pollini se je leta 1601 
v Gorici poročil s Katarino, 
hčerjo Petra Berlinija. Nje-
gov pravnuk Pavel Feliks pa 
je leta 1700 v Gorici sklenil 
zakon z Ivano Codelli. Okoli 
leta 1703 se je sorodnik Pol-
linijeve žene Peter Anton 
Codelli preselil v Komen-
do na Kranjsko. Leta 1705 je 
dobil za pet let v zakup Ko-
mendo od malteškega vite-
škega reda, vendar jo je ta-
koj odstopil Polliniju. Leta 
1727 se mu je rodil v Rado-
vljici zadnji otrok. Kdaj in 
kam je iz Radovljice šel, ni 

znano. Pavel Feliks Pollini 
je imel 14 otrok. Pet se jih je 
rodilo v Komendi, devet pa v 
Radovljici.

Kje in kdaj je Janez Kri-
zostom študiral, ne vemo. 
Leta 1737 ali 1738 je postal 
deželni zdravnik v Ljublja-
ni. Bil je trikrat poročen: 
prvič (1739) z Marijo Fran-
čiško Bogataj (Wagatthay) 
pl. Ehrenbichl, ki mu je leta 
1741 rodila sina Feliksa Jo-
žefa in potem še eno ali dve 
hčeri, leta 1747 pa je umrla. 
Drugič se je poročil z Mari-
jo Elizabeto baronico Posa-
relli, s katero je imel šest ali 
sedem otrok. Tretjič se je po-
ročil z Elizabeto pl. Pettene-
gg, ki ga je preživela. Umrla 
je stara devetdeset let. 

Pollini je bil lastnik hiše št. 
80 v Ljubljani (prej Codelli-
jeve) in Rakovnika, a oboje 
je zamenjal z grofom Ursi-
nijem Blagajem za dvojno 

hišo na Starem trgu št. 157. 
Leta 1779 je dosegel dedno 
avstrijsko plemstvo, vite-
štvo s predikatom »pleme-
niti«. Diploma z dne 13. fe-
bruarja 1779 omenja zaslu-
ge, ki si jih je rodbina Polli-
ni pridobila za napredek tr-
govine in za znanost. Neka-
teri ljudje tega rodu so se od-
likovali kot vojaki in v duhov-
nem poklicu. Najstarejši sin 
Peter Anton, rojen 19. janu-
arja 1704, je kot stolni prošt 

umrl v Gorici leta 1770. Peti 
otrok Marija Beatriks (Feli-
citas), se je poročila s Fran-
cem Žigo Kappusom pl. Pi-
chelstein in bila babica ba-
rona Žige Zoisa. Trinajsti 
otrok je bila Marija (de Vi-
ctoria) Terezija, rojena leta 
1723, ki je vzela Jerneja Pag-
liaruzzija iz Kobarida in bila 
mati Natalisa Pagliaruzija, 
zdravnika in kranjskega žu-
pana, lastnika gradu Khisl-
stein v Kranju.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   V Poljanah nad Škofjo Loko se je 22. 1. 1877 rodil 

pisatelj in duhovnik Pavel Perko. Teme za realistič-
no obarvano prozo je črpal sprva iz meščanskega, 
nato tudi kmečkega okolja. 

   V Žirovnici se je 26. 1. 1797 rodil jezikoslovec in 
literarni zgodovinar Matija Čop. 

   V Zagorici pri Bledu se je 27. 1. 1738 rodil prosveti-
telj Blaž Kumerdej. 

   Na Bledu se je 28. 1. 1759 rodil kranjski trgovec 
Blaž Terpinc. Njegov sin Fidelij naj bi bil tedaj 
najbogatejši Slovenec.

   V Kranju so 29. 1. 1863 na občnem zboru na Stari 
pošti odprli Narodno čitalnico. 

   V Radovljici se je 31. 1. 1898 rodila uršulinka, 
misijonarka Marija Helena (Rafaela) Vurnik. Bila 
je glavna predstojnica uršulinskega misijona na 
Kitajskem in Tajskem.

Peter Colnar

Jože Dežman

Rudi Šeligo (14. maj 1935–
22. januar 2004) je bil luč na 
gori. Po Niku Grafenauer-
ju je bil »autsajder, ki sesuva 
etablirana merila in cenike, 
hkrati pa vizionarni elitist, ki 
na prepričljiv način vnaša na 
slovensko literarno in kultur-
no prizorišče nove pobude in 
spoznanja, kar počne z zanj 
značilno zavzetostjo, pa tudi 
s kritično avtorefleksijo.«

Šeligo je klasik slovenske 
literature, za svoja dela je do-
bil najvišja priznanja. Bil je 
izredni član SAZU.

Diplomiral je iz filozofi-
je in psihologije leta 1960. 
Med študijem je, imenovan 
Sokrat oziroma Soki, v ples-
nem orkestru igral pozav-
no. Leta 1987 je magistri-
ral iz estetike. Od leta 1993 
je predaval statistiko na Vi-
soki šoli za organizacijo dela 
v Kranju. Kot urednik in 
sourednik je urejal več re-
vij. V letih 1987–1991 je bil 
predsednik Društva sloven-
skih pisateljev, soustanovi-
telj Slovenske demokratične 
zveze, poslanec prvega skli-
ca slovenskega parlamenta 
1990–1992.

V svojem poročilu o delu 
Društva slovenskih pisate-
ljev (DSP) je januarja 1990 
poudaril, da jih pri delova-
nju vodita Pisateljska ustava 
iz leta 1988 in Majniška de-
klaracija 1989.

Šeligo je svoje najpo-
membnejše nastope v času 
slovenske pomladi objavil v 
knjigi Prehajanja – izjave, 
protesti in nagovori (1991). 

Ko je 7. junija 1988 je 
Društvo slovenskih pisa-
teljev začelo »nepretrga-
no serijo 'izrednih literar-
nih večerov'«, so bili »od-
govor na pritiske in grož-
nje slovenski demokratič-
ni javnosti«. DSP je takrat 

naslovilo tudi posebno izja-
vo oblastem in Zvezi pisa-
teljev Jugoslavije. V njej so 
zahtevali pošteno sojenje 
četverici Janša-Borštner-
-Tasič-Zavrl, pojasnilo po-
stopkov, predvsem pa »od 
skupščine SR Slovenije, da 
po hitrem postopku uskla-
di z ustavo SR Slovenije za-
kone v zvezi s preiskovalni-
mi postopki in pripori osu-
mljenih.«

Na velikem protestnem 
zborovanju na Trgu revolu-
cije v Ljubljani 21. novem-
bra 1988, ki sta ga sklicala 
Odbor za varstvo človeko-
vih pravic in DSP, je Šeligo 
nadgradil Cankarjevo pri-
liko o srečanju obupanega 
smrtnika in Jezusa Kristu-
sa. Smrtnik pove Kristusu, 
da je Slovenec, in nad tem se 
Kristus zjoče.

Toda Šeligo nadaljuje, da 
se takrat Kristus ni zjokal, le 
bodril je Slovenca v njegovi 
čudežno lepi domovini. In 
Slovenec se je revolucionar-
no zdramil, napovedal »nov 
lik aktivnega slovenstva«. 
Postal je kar »ošaben in 
prevzeten«. In je »vse zame-
šal«. Kristus mu pove: »Kle-
čeplazno se braniš in obto-
žuješ, ko bi moral zahteva-
ti. V nočni mori snuješ svo-
jo pokončno držo, names-
to da bi jo polagal v luč dne-
va. Imel si svojo vojsko, da bi 
se z njo branil, ko bi bilo tre-
ba, pa si jo malomarno raz-
pustil. Ustanovil si čredo po-
ljubnih legatov, da bi ti pisa-
li zakone, da sam ne bi imel 
nobene odgovornosti in da 
bi bila odgovornost s sveta 
za zmeraj izbrisana … Pred 
bratsko ljubeznijo se braniš 
tako, da pustiš zapirati svo-
je sinove in otroke svojih 
žena.« In nad tem se je tudi 
Kristus zjokal.

DSP je 30. januarja 1990 
zavrnilo sodelovanje s 

Slovensko matico, ker ta »ni 
bila usmerjena k interesom 
slovenskega občestva, mar-
več je bila skladna z interesi 
boljševiške partije na oblasti 
in velikokrat samo z intere-
si Službe državne varnosti.«

Šeligo je rušil temelje ti-
toističnih tabujev. Na govo-
ru ob podelitvi Kajuhovih 
nagrad januarja 1990 je ob 
slavljenega partizana Karla 
Destovnika - Kajuha posta-
vil zamolčanega domobran-
ca Franceta Balantiča. Če se 
založbi Borec in Partizanska 
knjiga ukvarjata z »narodno-
osvobodilno borbo«, pa je »v 
tem času zajeta tudi revolu-
cija, državljanska in brato-
morna vojna. V vojni sta dve 
strani. Mislim in prepričan 
sem, da sta z vidika pesni-
štva (in znanosti) obe strani 
'vredni' posnemanja.« Šeli-
go je zato doživel hud napad 
s strani titoistične stare gar-
de z Josipom Vidmarjem na 
čelu. 

Oktobra 1990 je Šeligo v 
Gradcu predaval Za suvere-
no slovensko kulturno po-
litiko. Poudarja, da »osa-
mosvojitev« ni dovolj, da je 
čas tudi za »uresničitev«. Z 
demokratičnimi volitvami 
»ni prišlo niti do očiščenja 
in zato tudi ne do pomlaje-
nja«. Slovenske ustanove 
tega niso zmogle. Namesto 
tega »smo vsaj pri televiziji, 
ki je bila leta in leta najod-
ločnejša cokla družbenega 

in kulturnega razvoja, do-
živeli pravo nasprotje: tam-
kajšnji partijski šefi so za-
vreščali in se hrupno kot 
horda fanatičnih varnostni-
kov postavili v bran minule-
ga realsocializma.«

Ob aferi Depala vas leta 
1994 je bil jedrnat: »Gre za 
restavracijo bivšega režima. 
Točno vedo centri moči, da 
če se odreže simbol Janez 
Janša, so spodrezane ener-
gije demokraciji in tudi sa-
mostojnosti.«

Šeligo je, ko je postal leta 
2002 za nekaj mesecev mi-
nister za kulturo, zastavil vse 
moči, da bi dobili slovenski 
kulturni program. Tega so 
načrtovali že leta 1991. Še-
ligo je zbral ob sebi Janeza 
Bernika, Andreja Inkreta, 
Draga Jančarja, Janka Kosa, 
Lojzeta Lebiča in Jureta Mi-
kuža. Napisali so dokument, 
ki je še danes vodilo za odgo-
vorno, ustvarjalno in drža-
votvorno kulturno politiko. 
Leta 2012 ga je obnovila eki-
pa Aleksandra Zorna.

Občina Kranj ga je posmr-
tno počastila s častnim ob-
čanstvom, v Prešernovem 
gledališču nanj spominja ki-
parski portret. 

Sin Aleš je leta 2016 usta-
novil Fundacijo Rudi Šeligo, 
ki ohranja in promovira nje-
govo delo. Uradu predsedni-
ka RS so predlagali, da bi Še-
ligo posmrtno dobil državno 
odlikovanje.

Rudi Šeligo, prerok upanja

Rudi Šeligo / Foto Nace Bizilj, fototeka Muzeja novejše zgodovine Slovenije
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Razgledi

Vaš razgled

Tino Mamić

Znana in lepa narodna pe-
sem, primerna tudi za otro-
ke, poje, da škrjanček poje, 
žvrgoli, se bel'ga dneva ve-
seli. Njegovo petje je namreč 
tisto, zaradi katerega je nas-
tal priimek. Nekdo, ki je ub-
rano pel, je imel glas kot škr-
janec. Možno pa je seveda 
tudi, da so tak priimek dali 
človeku, ki je bil brez poslu-
ha. Priimki so namreč veli-
kokrat nastajali tudi iz hudo-
mušnosti.

Škrjancev je več vrst, pri 
nas s tem imenom največ-
krat mislimo na poljskega 
škrjanca (Alauda arvensis). 
Je prsteno rjava ptica pevka 

z belimi prsmi in čopkom 
na glavi. Pesniki so ob njem 
dobili navdih, ker se sam-
ček včasih ob zori med pet-
jem dviga v višave. V Slove-
niji jih živi kakih deset tisoč, 

desetina se pozimi umakne 
na Primorsko, večina pa še 
dlje na jug. 

Samički se reče škrjanka. 
Nekoč, ko so slovenski pri-
imki imeli tudi ženske raz-
ličice, se priimek glasil tudi 
Škrjanka ali Škrjanica.

Eno od gnezd Škerjancev 
je župnija Cerklje na Go-
renjskem. Prvi priimek v 
Cerkljah najdemo leta 1438 
(župnik Jurij Poklanjek), 
zato lahko v tisti čas posta-
vimo tudi nastanek priimka 
Škerjanec. V župniji najde-
mo leta 1662 kaplana Ada-
ma Škerjanca. V tistem času 
so bili duhovniki domačini, 
kar pomeni, da je bil verje-
tno rojen okoli leta 1630 v 

župniji Cerklje. V Cerkljah 
sicer najdemo priimek ome-
njen že v najstarejših matič-
nih knjigah v prvi polovici 
17. stoletja. Prav v tem času 
pred natanko 369 leti, 20. 
januarja 1652, najdemo po-
roko Marije Škerjanec, hče-
re Jurija Škerjanca, ki se je 
poročila s Primožem Dolen-
cem iz Tunjic pri Kamniku. 
Priimek je zapisan kot Skeri-
anez. Priimek Škerjanec se 
je v Cerkljah z okolico ohra-
nil vse do danes.

Eno gnezdo priimka je 
tudi v bližini Stične. A tu je 
priimek nastal iz krajevne-
ga imena, vasice Škrjanče 
pri Ivančni Gorici. Prebival-
ci zaselka so dobili priimek 

zaradi kraja, od koder so 
doma. Podobno kot je nas-
tal priimek Kočevar – ozna-
čuje, da gre za prebivalca 
Kočevja. Leta 1505 je v sti-
škem urbarju zapisan prii-
mek Škerjanec v bližnji Ra-
dohovi vasi. 

Na Dolenjskem najde-
mo kar tri vasi, imenovane 

Škrjanče: pri Ivančni Gori-
ci, pri Novem mestu in pri 
Mirni. Slednje so bile prvič 
omenjene leta 1399 kot La-
richendorf, v naslednjih de-
setletjih pa še kot Laurichen-
dorf in Lencherdorff. Seveda 
gre za nemški prevod – Ler-
che v nemščini pomeni škr-
janec. Torej Škrjančja vas.

Gorenjski priimki

Škerjanec – štiri različice,  
en izvor, 2. del

Krst Gregorja Škerjanca, sina Jakoba in Helene, leta 1701. 
Kraj je zapisan na koncu le z imenom patrona podružnične 
cerkve: sv. Križ (ex S. Cruce). Torej gre za Stiško vas pod 
Krvavcem. Priimek je zapisan kot Scherianz. Knjiga je 
iz Nadškofijskega arhiva v Ljubljani (Cerklje K 1694–1709, 
str. 78)

Poljski škrjanec (Alauda 
arvensis) je ptica pevka, 
ki je navdihnila mnoge 
pesnike.

Pričakovana protivirusna cepiva, ki predstavljajo upanje na čimprejšnjo odpravo epidemije, 
postopno, vendar zanesljivo prihajajo tudi na Gorenjsko. Marljivo zdravstveno osebje se 
trudi, da cepljenje (pa tudi testiranje) občanov poteka tekoče in strokovno. Mnogim pri tem 
v očeh zasije lesk odrešitve, nekateri pa so ta trenutek tudi ovekovečili. S. L. /Foto: Gorazd Kavčič

Kot vse stvari tudi naše sive ceste slej ko prej podležejo zobu časa. Gradnje in obnove so 
zato nujne, dela na cesti pa včasih povzročijo začasno zaporo določenih odsekov, v teh 
dneh med drugim tudi v občini Radovljica. Vendar brez skrbi – za obvoze je poskrbljeno, pa 
tudi za ustrezne prometne označbe ter ostalo cestno signalizacijo. S. L. /Foto: Gorazd Kavčič

Gorazd Stariha

Pokvarjenega krojača iz 
prejšnje zgodbe je pred poš-
teno kaznijo rešila družina. 
Tudi sicer so v kazenskih 
zadevah sodniki vzdrže-
valcem družin namenjali 

minimalne zaporne kazni, 
ker so sicer nemočni družin-
ski člani padli v breme obči-
nam.

Še hujšo oprostitev pa 
bomo doživeli v primeru 
uradnika, ki se je sredi ok-
tobra 1856 moral zagovar-
jati glede posilstva osem- in 
enajstletne deklice. 

Karl Silič je bil star 37 let, 
rojen v Karlovcu, vdovec, 
oče petletnega otroka, ura-
dnik pri Okrajnem uradu 
Ljubljana Okolica. Bil je sre-
dnje postave, srednje mo-
čan, podolgovatega obra-
za, rdečkast v obraz, svetlo-
las, visokega čela, svetlih 
obrvi, modrih oči, pravilne-
ga nosu in ust, gnilih zob, 
okrogle brade in rdečkastih 
kocin na njej, brez posebnih 
(fizičnih) znakov. Govoril je 
nemško in »kranjsko«, oble-
čen je bil mestno. Začnimo z 
njegovo pripovedjo.

Nekega poletnega dne, ko-
nec julija ali začetek avgusta 
1856, med deseto in enajsto 
uro zvečer, je prečil Zvezda 
park. Prej je bil v nekem gos-
tišču, kolikor se je spomi-
njal, v Slonu. Kar sta pristo-
pili k njemu dve majhni de-
klici, ki sta prodajali cvetne 
šopke in ga prosili, ali bi lah-
ko prespali pri njem, ker da 
so ju zaradi pozne ure doma 
že zaprli ven. Dopovedoval 
jima je, da to ne gre, da ima 
doma gospo in se je podal v 
kavarno, kjer je popil kavo in 
prebral več časnikov, se torej 
tam zadržal kako uro in se 
nato odpravil domov. 

Tam pa sta pred vrati nje-
govega stanovanja stali de-
klici in ga ponovno prosili, 

da ju sprejme k sebi, ker 
je tako mrzla noč. Zasmi-
lili sta se mu, otroke da je 
imel namreč zelo rad, in ju 
je vzel s sabo v stanovanje. 
Vžgal je luč in jima rekel, 
da slečeta vrhnjo obleko, in 
sicer zato, ker sta kar nap-
rej skakali po divanu in se 
je bal, da mu ga zamažeta. 
Ni pa jima ukazal, da se mo-
rata sleči do golega, kaj sta 
imeli oblečeno, se ni spo-
minjal natanko, vsekakor 
pa nista bili nagi. 

Nato jima je razprostrl 
pregrinjalo na divanu in 
jima rekel, da morata leči 
in dati mir. Vendar sta kar 
naprej skakali z divana, se 
podili okrog in igrali z nje-
govim majhnim psom. Na 
njegovo posteljo ni skoči-
la nobena, kje šele, da bi ju 
vzel v posteljo. Deklici sta 
bili zelo nemirni, brcali sta 
ena proti drugi, zato jima je 
ukazal, da morata dati mir, 
drugače bo vzel korobač in 
ju napodil. Pri tem je tudi 
psu vrgel nekaj v glavo, se 
mu zdi, da škorenj, da bi ga 
umiril. 

Johana Dernovšek naj bi 
bila še posebej zlobna de-
klica, nečisto je govorila in 
brezsramno poskakova-
la okrog. Da mu je bilo že 
žal, da je takšno spako vzel k 
sebi. Otroka sta se nazadnje 
le umirila, nakar je zaspal še 
sam. Zjutraj, med peto in 
šesto uro sta vstali, on ne. 
Videl je, kako sta se oblekli, 
vzeli šopke in odšli, sam pa 
je zaspal nazaj. To je bilo vse 
in on da je glede stvari, kate-
re ga obtožujejo, popolnoma 
nedolžen.

Pedofili

spolnost  
in nasilje
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HUMOR, HOROSKOP
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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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16374
2

248

sudoku_TEZJI_21_08

REŠITEV

641327589
795168243
823954167
514786392
268539471
379241658
156893724
487612935
932475816

sudoku_LAZJI_21_08
NALOGA

2681
439

63785
71438

51
68539

57469
351

8423

sudoku_LAZJI_21_08

REŠITEV

259647831
148539672
637281945
971423586
385796124
462815397
523178469
796354218
814962753

Rešitev:

Rešitev:

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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Kamionu nekaj manjka 
Pelje Mujo kamion skozi Slovenijo proti Dunaju, pa ga 
ustavi policist.
»Dober dan, gospod Mujo, desni smernik vam ne dela.«
Mujo stopi iz tovornjaka, gleda okrog njega in se čudi.
Policist ga ponovno opozori: »Gospod, desni smernik 
vam ne dela.«
Šofer pa še kar hodi okrog kamiona in ne more verjeti.
Policist (že rahlo nervozen) še tretjič: »A slišite, smerni 
kazalec vam ne dela!«
Kar naenkrat se zdrzne tudi Mujo: »Ma je... smernik, a ne 
vidiš, da gledam, kje je prikolica?!«

Na pošti 
Blondinka na pošti pošilja prijateljici paket.
Uslužbenka ji reče: »Paket je pretežek, nalepiti morate še 
eno znamko.«
»Ja, a potem bo pa paket lažji?«

Nezmožen za delo 
V ordinacijo za medicino dela v kranjskem zdravstvenem 
domu vstopi moški srednjih let: »Doktor, potrebujem 
potrdilo, da sem trajno nezmožen za kakršnokoli delo.«
»Aha ... Kaj pa vam 'fali'?« vpraša zdravnik.
Mož samozavestno: »Kaj mi manjka? Ja, potrdilo ven-
dar.«

Tisto najhujše 
Zet zaskrbljeno vpraša zdravnika po taščinem zdravju:
»Kaj ji je, doktor?«
»Najhujše.«
»Povejte mi, kaj ...«
»Nič ji ni!«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Čakajo vas hitre poteze in na koncu vam ne bo žal za nobe-
no odločitev, ki jo boste morali sprejeti. Zavedate se, da 
če čisto nič ne vlagate, potem tudi ne morete pričakovati 
dobrih rezultatov. Še dolgo časa boste nasmejani in dobre 
volje.

Bik (22. 4.–20. 5.)
V nekem trenutku, ko boste najmanj pričakovali, se vam 
bo življenje obrnilo popolnoma na glavo. Pa to ne pomeni, 
da zdaj niste zadovoljni, temveč da boste še veliko bolj. 
Dnevi vam bodo hitro minevali in ne bo vam dolgčas.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Vesolje nam vedno naloži le toliko bremen, kolikor smo jih 
sposobni nositi. Brez skrbi, prišel bo dan, ko boste tudi vi 
odvrgli svoja bremena. Ljudem, ki vas v resnici ne poznajo 
in zato ne razumejo, ne smete zameriti besed.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Ne smete pozabiti, da se vsaka stvar zgodi z razlogom, pa 
naj bo dobra ali slaba. Vsega je enkrat konec, in to naj vam 
bo v uteho v tistih dneh, ko ne bo sonca. Povsem nepriča-
kovano vas presenetijo družinski člani.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Če hočete ali ne, si boste morali priznati, da vsega ne zmo-
rete sami. Pomoč vam je bila že večkrat ponujena, a nikoli 
je niste hoteli sprejeti. Sedaj bo drugače in videli boste, kako 
vse obveznosti postanejo lažje in hitreje rešljive.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Bodimo do drugih takšni, kot si želimo, da so oni do nas. 
In lepa beseda vedno lepo mesto najde. Res je, to so pre-
govori, a vse prevečkrat pozabimo nanje. Škoda, kajti v 
njih se skrivajo stare modrosti in resnice. Vzemite si čas 
zase.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Zadnje čase ste si vzeli premalo časa za šport oziroma 
gibanje v naravi. Na ta način dobite energijo, in če jo samo 
trošite, nove pa ne pridobite, se vam lahko pozna pri splo-
šnem zdravju. Poskrbite, da to zelo kmalu spremenite in 
nadoknadite.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Čustva vam bodo vedno več pomenila. Ljudje, ki vas tak-
šnih ne poznajo, bodo sprva presenečeni, a kmalu se bodo 
privadili. Poslovno vas čaka večji projekt, ob novem izzivu 
se boste dobro počutili.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Vsak od nas nekaj čaka, vi pa najbolj čakate, da se sprosti-
jo ukrepi in da boste lahko poleteli daleč proč. Še vse bo in 
nobene priložnosti niste zamudili. Bo zato kasneje lahko 
še lepše in bolj kvalitetno. Novice vas bodo razveselile in 
opogumile.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Veselili se boste vseh zmag. Čeprav bodo majhne, bodo 
vam predstavljale najvišje vrhove. Iz malega zraste veliko. 
Z neuspehi ste dokončno opravili in nič vas ne bo omajalo. 
V ljubezni vas kmalu čaka nekaj lepega in trajnega.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Občutek, da premalo naredite in nikakor nimate pravih 
rezultatov, ne bo trajal dolgo. Dobili boste potrditev za svo-
je delo in spoznali boste, da ste veliko dosegli in še boste. 
Odločili se boste za večji nakup in sedaj je pravi čas za to.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Znani ste po tem, da veliko stvari, tudi pomembnih, nare-
dite šele v zadnjem trenutku. Če ne boste pazljivi, se vam 
tokrat lahko zgodi, da boste prepozni. Noben izgovor ne 
bo padel na plodna tla. Naučiti se morate organizacije in 
vestnosti.
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Priročnik Vsak 
dan znova na 
sistematičen način 
prikaže vse, kar 
ste si želeli in bi 
morali vedeti o 
demenci, življenju 
z demenco in o 
preventivi. Knjigo, 
polno napotkov 
in dejstev, 
spremljajo tudi 
kratke in iskrene 
izpovedi oseb z 
demenco, svojcev 
in oskrbovalcev, 
ki bodo še kako 
znane in hkrati v 
pomoč vsem, ki 
se z boleznijo na 
kakršen koli način 
soočajo tudi 
sami. 
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

25274 strani, 235 x 165 mm

EUR

1. in 2. nagrada: dereze Veriga K. F., Lesce 
3. nagrada: knjiga 

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, 12. 
februarja 2021, 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.

www.gorenjskiglas.si  
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Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: NOVICE 
IZ GORENJSKE VSAK TOREK IN PETEK, ki je bila objav ljena 
v Gorenjskem glasu 12. januarja 2021, so: Darko Rozman 
iz Bohinjske Bistrice in Ivan Strupi iz Kranja, ki prejme-
ta 1. nagrado in 2. nagrado – dereze Verige K.F., Lesce,  in 
Slavka Pernuš iz Preddvora, ki prejme 3. nagrado – knji-
go. Nagrajencem čestitamo!

 

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

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

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 ali oseb no na Nazor-
jevi 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
PO SPROSTIVI UKREPOV BOMO PONUJALI NASLEDNJE 
DESTINACIJE: TURISTIČNI BONI – STRUNJAN, BERNARDIN, 
ŠMARJEŠKE, MORAVSKE TOPLICE, RADENCI, BANOVCI; MORJE:  
DALMACIJA – DUGI OTOK: 5.–12. 7., 9.–14. 7., 12.–22. 7., 14.–24. 
7., 22.–30. 7., 30. 7.–6. 8., 14.–18. 8., 18. 8.–26. 8., 26. 8.–3. 9.;  
LASTOVO: 19.–27. 6., 27. 6.–4. 7., 7.–14. 8.,11.–19. 9. SPREJEMAMO 
PRIJAVE. www.rozmanbus.si

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

OBVESTILA

O Francetu Prešernu in romantiki
Pisateljica Nina Kosmač vabi jutri, v soboto, 30. januarja, 
ob 19. uri na bralni krožek, ki bo potekal na aplikaciji Zoom 
(https://us02web.zoom.us/j/85492357440). Tokrat bo be-
seda tekla o pesniku Francetu Prešernu in drugih avtorjih 
obdobja romantike.

V zadnjem času se kar velikok-
rat v medijih omenja potenci-
alna izgradnja nove regijske 
bolnice v Radovljici. Ta dopis je 
v bistvu naslovljen na gospoda 
Globočnika, župana Občine 
Radovljica, z vprašanjem: kdo 
želi umestitev regijske bolnišni-
ce v Radovljici ter zakaj naj bi 
bila ta ravno v Radovljici?
V Radovljico sem se z družino 
preselil pred 25 leti, torej nisem 
»Radolčan«. Moram pa zapi-
sati, da je bila odločitev za po-
stavitev hiše v tem lepem kraju 
ena najboljših odločitev v mo-
jem odraslem življenju.
Izjemna lokacija med Karavan-
kami in Jelovico, bližina sloven-
skih turističnih biserov – Bohi-
nja, Bleda, Pokljuke, in kratka 
vožnja do Ljubljane je samo ena 
od odlik Radovljice. Za mlado 
družino mi je ponudila vrhun-
sko bivalno okolje, odlične šole, 
nabor vseh mogočih športov, 
dobro športno infrastrukturo, te-
ater in kino ter z zgodovino bo-
gato mestno jedro. No, tudi dob-
re gostilne. Poleg prijaznih ljudi 
pa tudi mesto s čistim zrakom, 
izjemno naravo z imenitnimi 
sprehajalnimi potmi korak iz 

Gorenjska 
regijska bolnica

Razmišljanja o gradnji nove 
regijske bolnišnice na Go-
renjskem so realna. Vlada 
obljublja, da bo kar velik del 
evropskega denarja nameni-
la za zdravstvo. Radovljiška 
občina pa si prizadeva, da bi 
se nova bolnišnica zgradila v 
Radovljici, in tudi ta prizade-
vanja so realna.
Danes sta najpomembnejša 
strokovna kriterija za izbiro 
lokacije bolnišnice dostopnost 
in možnost, da čim hitreje 
lahko pride v bolnišnico čim 
večje število prebivalcev ob-
močja, ki ga ta pokriva. Us-
peh preživetja in ozdravitve 
je namreč odvisen od hitrost 
prihoda bolnika ali ranjenca 
v ustrezno sodobno bolnišnič-
no ustanovo. Lokacija, ki jo 
ponuja radovljiška občina, 
izpolnjuje oba kriterija: je 
izven mesta tik ob avtocesti. 
Enako je oddaljena od krajev, 
kjer je koncentracija prebival-
stva največja, Kranja, Jesenic 
in Tržiča, pa tudi od Kam-
niških in Julijskih Alp in bli-
zu tudi turističnim centrom.
Da pa bo projekt uspešen, 
bodo morale vse občine Zgor-

Bitka za regijsko 
bolnišnico

centra, kraj brez težke industrije 
in predvsem varnost, s skoraj 
nič kriminala. Kaj več si lahko 
želimo za svojo družino in za 
svoje domače okolje?
Moram priznati, da v Rado-
vljici nisem niti politično niti 
družbeno aktiven. Malce dru-
žabno in športno, vendar pa 
spremljam razvoj tega našega 
imenitnega mesta. Vsi župani, 
ki so županovali med našim 
bivanjem tukaj, zadnja dva sta 
g. Stušek in g. Globočnik, so 
naredili za kraj ogromno. Ob-
čina se lepo razvija, izboljšuje 
infrastrukturo, pogoje bivanja, 
skrbi za kulturo in šport, na-
predek je viden na vsakem ko-
raku. Za to sem zares hvaležen 
in z zadovoljstvom plačujem 
dajatve, davke in prispevke.
Gorenjska regijska bolnica – 
približno vem, kaj bi prinesla 
v naše okolje, in tega zares ne 
želim. Vem, da je nov regijski 
zdravstveni center potreben, in 
podpiram izgradnjo – vendar 
ne tu. Upam, da se vsi pod-
porniki zavedajo posledic mo-
rebitne realizacije za naš kraj. 
Torej, rad bi izvedel, kdo želi 
in predvsem zakaj izpeljati ta 
projekt v Radovljici.

Damijan Ambrožič,  
Radovljica

nje Gorenjske in Mestna ob-
čina Kranj pred odgovornimi 
državnimi organi nastopati 
enotno. To pa se mi zdi, da 
bo težje. Jeseničani že zah-
tevajo, da bi se regijska bolni-
šnica gradila na Jesenicah, in 
morda se bo našla še kakšna 
občina, ki bi želela, da bi 
bolnišnico zgradili pri njih. 
Člani projektne skupine, ki 
jih je izbral radovljiški župan, 
da bi zagovarjali radovljiško 
lokacijo, bodo imeli zato kar 
težko delo. Na njihovi strani 
pa je stroka in ugodna po-
nudba radovljiške občine. 
Razumljivo pa je, da če hoče 
imeti Gorenjska urejeno zdra-
vstvo, bo jeseniška bolnišnica 
ostala kot negovalna bolnišni-
ca. Imela pa bo izjemno pred-
nost, da je ob njej fakulteta 
za zdravstveno nego, zato bo 
lahko postala ena od vodilnih 
bolnišnic zdravstvene nege ne 
samo v Sloveniji, ampak tudi 
širše. Imena članov projektne 
skupine zagotavljajo, da se 
bodo maksimalno potrudili 
in prepričali župane vseh ob-
čin, ki jih bo pokrivala nova 
regijska bolnišnica, da bodo 
podprli radovljiški projekt.

Avgust Mencinger,  
Radovljica

Tržič – V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije je izšel 
planinski zemljevid Pod okriljem najdaljše slovenske gore. 
Topografska karta obsega območje celotne tržiške občine. 
Poleg markiranih planinskih poti so na njej označene temat-
ske poti na Tržiškem in Tržiška planinska pot ter planinske 
in druge koče, namestitveni in gostinski objekti, parkirišča, 
naravne in kulturne znamenitosti. Predstavljenih je tudi nekaj 
zanimivejših izletov in napotkov za varno gibanje v gorah ter 
planinske postojanke z nadmorskimi višinami, geografskimi 
koordinatami, kapacitetami, časom obratovanja in dosto-
pnostjo do sosednjih koč ter vrhov. Zemljevid je v merilu 1 : 
25.000 in bo (po odprtju nenujnih dejavnosti) brezplačno na 
voljo v TPIC Tržič. 

Zemljevid Pod okriljem najdaljše slovenske gore

Alenka Brun

Preddvor – Grad Dvor v 
Preddvoru je nedavno dobil 
nova najemnika: Tanjo Šu-
belj in Florjana Sušnika, ki 
ju ljudje najbolj poznajo kot 
grofico in grofa z gradu Šta-
tenberg. O tem smo v pre-
teklih številkah časopisa že 
pisali. In tudi o tem, da so 
v Preddvoru, odkar je drža-
va prenesla grad v last ob-
čine, razmišljali, kaj z njim 
v nadaljevanju. Nova naje-
mnika sta predlagala zani-
mive vsebine, med kateri-
mi so tudi kavarna, poročna 
dvorana in prostor, name-
njen razstavam. Vendar kot 
pravijo: brez muje se še če-
velj ne obuje. Preden se grad 

lahko pokaže v novi luči, se 
je treba vrniti na začetek – 
grad je treba najprej očistiti. 
Tako so minuli konec tedna 
že prisotnim prostovoljcem 
delali družbo tudi domači-
ni. Župan Občine Preddvor 
Rok Roblek je pripeljal svo-
jo ekipo. Prišli so svetniki, 
predstavniki krajevnega od-
bora, občinske uprave. Po-
leg grofa in grofice, ki sta 
tudi zavihala rokave, smo 
na delovni akciji opazili kar 
lepo število žensk, ki jih ni 
bilo strah poprijeti za lopato, 
samokolnico ali vsaj metlo. 
Tako smo med drugimi pre-
poznali Darjo Delavec, ki ji 
je blizu dobrodelnost, je pa 
tudi občinska svetnica, or-
ganizatorko prireditev Janjo 

Rehberger, direktorico Za-
voda za turizem Preddvor 
Ernesto Koprivc in predse-
dnico nadzornega odbora 

Tanjo Perko. Zbrani so se 
lotili čiščenja pritličja, de-
lovna akcija pa je trajala kar 
dva dneva.

Skupaj z najemnikom čistili grad
Z dvodnevno delovno akcijo so se v Preddvoru lotili čiščenja Gradu Dvor tudi domači prostovoljci.

Delovna akcija, na kateri je med drugimi zavihal rokave tudi preddvorski župan Rok Roblek (skrajno desno)

Začeli so na začetku: najprej je treba prostore pospraviti  
in očistiti.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

MANJŠE stanovanje v Kranju ali bližnji 
okolici, tel.: 040/536-959  
 21000193

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo, Log nad Šk. 
Loko, 702 m2, urejeni elekt., tel., vodo. 
prikl., glavna cesta, tel.: 040/619-010 
 21000187

ZAZIDLJIVO parcelo, Poljšica pri Pod-
nartu, 615 m2, ravna, sončna, 120 
EUR/m2, tel.: 041/639-284, od 17. 
do 20. ure 21000189

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

V OKOLICI Kranja oddam opremljen 
frizerski salon, tel.: 040/607-485 
 21000172

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CHEVROLET Spark 1.0, letnik 2009, 
registriran do 2/2022, dobro ohra-
njen, s klimo, tel.: 041/589-059 
 21000184

FORD Mondeo, karavan, disel, letnik 
2004, lepo ohranjen, ugodno, tel.: 
040/711-603 
 21000166

HYUNDAI Accent, letnik 2002, regis-
triran do maja, vozen, dobro ohranjen, 
ugodno, tel.: 041/376-174  
 21000176

OPEL Astra 1.7 CDTi, karavan, letnik 
2011, sport oprema, odlično ohranjen, 
nujno, tel.: 070/817-646  
 21000125
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OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 79. letu starosti zapustil naš dragi 

Andrej Derlink 
iz Javorij nad Poljanami

Pogreb dragega pokojnika bo v najožjem družinskem krogu v soboto, 30. januarja 2021, 
ob 15. uri na pokopališču v Lipici.

Od njega se lahko poslovite med 12. in 15. uro v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Vsi njegovi

V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,99246 strani, trda vezava

EUR

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

1999246 strani, trda vezava
EUR

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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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

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

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

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

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

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

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

Rezultati 8. kroga – 27. 
januarja 2021

3, 4, 9, 12, 13, 16, 25 
in 8

Loto PLUS:
2, 24, 30, 32, 33, 34, 35 

in 29
Lotko: 7 3 3 6 6 5

Sklad 9. kroga za 
Sedmico: 760.000 EUR
Sklad 9. kroga za PLUS: 

1.780.000 EUR
Sklad 9. kroga za Lotka: 

820.000 EUR

LOTO

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 21000016

TEHNIKA
PRODAM

STAREJŠI TV, malo rabljen, ekran 37 
cm, cena 6 EUR, tel.: 04/57-44-049, 
041/276-485 21000179

STROJI IN ORODJA
PRODAM

PO nizki ceni prodam glavo električ-
nega čevljarskega stroja Durropp, tel.: 
04/25-03-289, 051/415-568 21000177

STEBERNI vrtalni stroj do 40 mm, 450 
kg, tel.: 031/857-475 21000194

STROJ za izdelavo strešne kritine špi-
čak, vse v kompletu, tel.: 041/900-
586 21000181

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

JESENOVE plohe, zračno suhe in inox 
vrata za krušno peč, tel.: 04/25-61-
255, 040/310-943 21000170

STAVBNO  
POHIŠTVO
PRODAM

UGODNO – novo okno, v 150 x š 160 
cm, dvojna zasteklitev, in roleto ter 2 
tehtnici 100 kg, tel.: 041/452-268 
 21000161

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 20002898

SUHA bukova, mešana drva in butare, 
tel.: 031/826-621 21000054

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 21000121

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
041/841-632 21000155

SUHA bukova drva, tel.: 040/532-
320 21000173

SUHA drva, mešana, slabša, cena 30 
EUR, tel.: 041/214-500 21000185

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne in energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-554 21000034

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 20002902

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ROČNO narejene nogavice iz domače 
volne, tel.: 051/839-240 21000096

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

FREZO Pasquali ali Tomo Vinkovič, 
lahko tudi slabšo ali v okvari, tel.: 
041/677-605 21000180

TRAKTOR od 30 - 55 km, s kabino, 
dobro ohranjen, starost do 35 let, tel.: 
041/229-159 21000171

TRAKTOR Torpedo, Retor ali Univer-
zal, lahko s priključki, do cene 3.200 
EUR, tel.: 031/374-706 21000188

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči jedilni in krmni krompir: 
Sora, Desire in Slavnik, tel.: 041/971-
508  
 21000191

PRAŠIČJE polovice s kožo (2,8 EUR) 
ali brez (3 EUR). Teža polovice od 48 
kg naprej, dostava na dom – prevoz je 
že vključen v ceni polovice. Prodam 
tudi slanino za mast za ocvirke (2,5 
EUR/kg) in krvavice (6 EUR), tel.: 
030/740-999 21000131

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 bikca čb/rj, stara 1 + 2 tedna, tel.: 
041/254-711 21000190

3 prašiče, težke cca 140 kg, krmljne s 
kuhano hrano, tel.: 041/582-770  
 21000178

4 telice pasme limuzin, stare 1 leto, in 
fižol češnjevec, tel.: 031/585-345  
 21000162

BIKCA simentalca, težkega 300 kg, 
tel.: 04/51-47-195 21000186

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/643-949 21000192

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
grahaste pred nesnostjo. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
  20002901

KRAVO pasme RJ/JE rojeno 22. 1. 
2016, brejo, datum telitve je 11. 2. 
2021. Navajena je paše in priveza, 
ročne in strojne molže. Smo ekološka 
kmetija iz Bohinja, tel.: 041/593-349  
 21000195

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 1 mese-
ca, tel.: 041/503-623 21000169

BIKCA simentalca, starega 14 dni, tel.: 
031/351-172  
 21000175

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., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 20002900

OSTALO
PRODAM

BETONSKE stebre od kozolca, ugo-
dno, tel.: 031/643-725 
 21000183

GAJBICE za pridelke, 5 litrov sad-
jevca, motorko Husqvarna 555, tel.: 
031/696-944 21000174

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 20002899

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 20002903

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163  
 20002904

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 21000070

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 
 20002897

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje 
– izvajamo vse od temeljev do streh, 
notranji ometi, predelne stene, vse 
vrste fasad, kamnite in betonske 
škarpe, urejanje in tlakovanje dvorišč, 
041/294-279, 041/589-996 
 21000020

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO osebo (m/ž) za redno zapo-
slitev, 20–30 let, za težka sestavljalna 
in finomehanična dela v Kranju. Dobre 
ročne spretnosti so obvezne. Prija-
ve do 15. 2. 2021 samopo e-pošti: 
kuzmaltd@siol.net. Kuzma, d.o.o., Ho-
temaže 17a, Preddvor  
 21000107

V KMETIJSKI trgovini zaposlim iz-
kušenega komercialista-trgovskega 
poslovodja in trgovca-skladiščnika za 
prodajo strojev in rezervnih delov.  P.C. 
Kmečki stroji, d.o.o., Sv. Duh 143, 
4220 Škofja Loka 
 
 21000017

RAZNO
PRODAM

PRAŠIČA za zakol in kmetijske stroje, 
tel.: 041/923-994  
 21000182

STROJ za domačo peko kruha Mauli-
nex, termo steklenico 7 in 2 litra, ope-
kač kruha – toaster, tel.: 041/858-
149 21000045
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ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je sklenil

Janez Demšar
iz Vincarjev (1934–2021)

Zahvaljujemo se vsem ljudem, ki dobro v srcu mislijo, so z nami 
in jim bo tudi njegova življenjska energija postala navdih.

Družina

ZAHVALA
Življenje sploh ni tisto, kar se zdi,
je le korak na poti k večnosti!

V 66. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila 

Marina Jagodic
roj. Ropret, iz Velesovega

Ob boleči izgubi drage žene se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste 
se poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za 
vso čustveno podporo, za darovano cvetje, sveče in svete maše. Še 
enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili 
v lepem spominu. 

Žalujoči mož Tone 

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama

Zofija Kert
po domače Sorškova mama iz Zabukovja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, 
ki ste se poklonili njenemu spominu. Hvala za izrečena sožalja, 
sveče in darove. Zahvala gospodu župniku Likarju za lepo opravljen 
obred in besede slovesa. Zahvala tudi pevkama za lepo petje ob slo-
vesu ter pogrebnima službama Navček in Komunala Kranj.
Hvala vsem, ki se je boste z lepimi mislimi spominjali.

Vsi njeni

V nemi bolečini srce še ni dojelo,
da te nebo je vzelo, najdražja in edina moja ...

V globoki žalosti sporočamo sorodnikom, prijateljem in znan-
cem, da se je tiho in za vedno poslovila naša draga žena, mama, 
stara mama in prababica 

Ana Ahčin 
rojena Podjed, Olševek 66, Preddvor

Pogrebni sprevod drage pokojnice bo v soboto, 30. januarja 2021, 
ob 14. uri krenil izpred domače hiše na pokopališče v Olševku. 

Žalujoči: mož Franc, sin Silvo, vnuki Jure, Kristijan in Miha 
z družino, snaha Ana, sestra Francka z družino, brat Tone z 
družino in drugi sorodniki

ZAHVALA

Ob smrti naše mame

Marije Udir
rojene Grošelj, po domače Korlnove Mari s Pešnice

se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za vsa izrečena ustna in pisna sožalja, podarjene sveče in denar-
ne prispevke. Iskreno se zahvaljujemo dr. Primožičevi, osebju 
bolniš nice Golnik, pogrebni službi Navček, pevki in g. župniku. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA
Kjerkoli si zdaj, naj te sreča poišče.
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče.
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v vseh naših srcih bo ostala.

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

Cecilija Repnik
Udamova mama iz Poženika, rojena Jenko 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijate-
ljem za izrečena sožalja, darovane sveče in denarne prispevke. 
Zahvala dr. Lopuhovi iz Splošne bolnišnice Jesenice, sosedi Miri 
za zadnjo molitev, gospodu kaplanu za pogrebni obred ter pogreb-
ni službi Pogrebnik. Hvala vsem, ki se je boste z lepimi mislimi 
spominjali. 

Žalujoči vsi njeni
Poženik, 2021

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 70. letu po težki bolezni 
zapustil dolgoletni predsednik Nogometnega kluba Železniki 

Niko Bertoncelj
Pogreb dragega pokojnika bo v ožjem družinskem krogu v pone-
deljek, 1. februarja 2021, na pokopališču v Železnikih. Od njega 
se lahko poslovite na dan pogreba med 13. in 15. uro. 
Niko je še kot zaposlen ves svoj prosti čas namenjal udejstvovanju 
pri Nogometnem klubu Železniki. Po upokojitvi je v Nivci pre-
živel še več časa. Boril se je za razvoj nogometne infrastruktu-
re, pomembno vlogo je imel pri obnovi nogometnega igrišča po 
poplavah, kjer je bilo zgrajeno novo igrišče z umetno travo, pri iz-
gradnji novih klubskih prostorov in slačilnic, pri postavitvi ref le-
ktorjev na zelenico, izgradnji tribun in postavitvi otroških igral. 
Nobeno delo mu ni bilo odveč in tako je opravljal tudi vsa druga 
dela, od organizacijskih, administrativnih do vzdrževalnih. Kre-
pil je zanimanje za nogomet med otroki, bil član različnih odbo-
rov s področja športa in je prejemnik občinskega priznanja zlata 
plaketa za športnega delavca in zlate plakete NZS.
Niko, nemogoče te bo nadomestiti. Hvala ti za vse. Naj ti bo lahka 
domača zemlja.
Družini izrekamo iskreno sožalje.

Nogometni klub Železniki

ZAHVALA

V 83. letu je prenehalo biti plemenito srce moža, očeta in starega 
očeta

Marka Turuka
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste mu stali ob strani v njegovi 
bolezni in ga imeli radi. Posebna zahvala velja vsem sorodnikom, 
sostanovalcem, prijateljem in znancem za pisne in izrečene bese-
de sožalja, za sveče, prelepo cvetje ter darove za sv. maše. 
Hvala g. župniku Andreju Nagliču za lepo opravljen pogrebni 
obred, kvartetu Ultima za doživeto zapete pesmi v slovo ter podje-
tju Navček in pogrebni službi Komunale Kranj. 
Neizmerno smo hvaležni vnukinji Neži za njene ganljive besede 
slovesa in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Pavla, sin Janez ter sin Aleš in hči Lucija  
z družinama

Za vedno nas je zapustil naš ljubljeni 

Bogdan Boštjan Jocif
gozdarski inženir

Od njega se bomo poslovili v ponedeljek, 1. februarja 2021, ob 15. uri v družinskem krogu 
na pokopališču v Preddvoru. Žara bo od 13. ure naprej pred tamkajšnjo poslovilno vežico. 

Hvaležni smo ti za neskončne trenutke sreče:  
Sonja, Aljana, Bogdana, Tomaž, Manca in Klemen

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
(T. Pavček)
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PETEK SOBOTA NEDELJA
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Danes zjutraj bo delno jasno, čez dan se bo pooblačilo in za-
čelo bo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodnik. Jutri dopoldne 
bo pretežno jasno, popoldne se bo od zahoda pooblačilo. 
Zvečer bo začelo deževati. V nedeljo zjutraj bodo padavine 
ponehale, razjasnilo se bo.

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

Kranj – Alja je stara štiri mesece, a že zvedavo zre v Gorenjski 
glas. Le kdo bi vedel, kaj ji tako ugaja?! Morda šelestenje papir-
ja, morda velike črke na naslovnici, morda slika podkorenske 
junakinje, smučarke Mete Hrovat ...? Gorenjski glas je zdaj 
Alji še za igro, a ko se bo naučila brati, lahko upamo, da ga bo 
tudi prebirala in da bo nekoč postala naša zvesta naročnica.

Slika naše bodoče bralke in naročnice?

Jasna Paladin

Kamnik – Slovenska franči-
škanska provinca združu-
je 67 frančiškanov, od tega 
štirje delujejo in domuje-
jo v kamniškem samosta-
nu, eden pa je v domu v Lju-
bljani. Mogočna stavba v sa-
mem središču Kamnika do-
muje že več kot pol stoletja, 
nazadnje pa je bila temeljito 
prenovljena leta 1992, leto 
za tem, ko so samostan za-
pustile zadnje družine in je 
znova prešel v last frančiška-
nov.

Močan pečat je v samo-
stanu pustil arhitekt Jožef 
Plečnik, prav poseben zak-
lad pa se skriva tudi v samo-
stanski knjižnici, ki hrani 
nekaj prav dragocenih knji-
žnih primerkov. Tudi sicer 
frančiškani tesno sodelu-
jejo z lokalnim okoljem in 
gostijo vrsto dogodkov, da 
bo tako tudi naprej, pa se od 

minulega marca dalje tru-
di novi gvardijan, pater Ci-
ril A. Božič, ki se je po 29 le-
tih službovanja v Avstraliji 

znova vrnil v domovino. Nje-
govo prvo leto v Kamniku je 
sicer minilo v znamenju epi-
demije in stika z verniki ni 
imel toliko, kot bi si želel, 
čeprav preko Zooma redno 
vodi družinsko katehezo in 
pogovore z mladimi. Je pa 
zato poskrbel za kar nekaj 
investicij.

»V cerkvi smo poskrbe-
li za primerno ozvočenje in 
novo oblazinjenje klopi, te 
dni smo z novimi strešniki 
prekrili del samostana, kjer 
je bila kritina še stara in je 
že zamakalo na podstreho, 
na novo smo prekrili tudi 
garažo, v zaključni fazi pa 
je ureditev nove večnamen-
ske dvorane v nekdanjem 

gospodarskem poslopju. 
Pred božičem smo tla obda-
li z oblogo iz kamna, na vrsti 
so le še leseni deli in notra-
nja oprema, nekatere stvari 
pa bomo prenesli iz zgornje 
dvorane v samostanu, kjer 
smo že sedaj gostili vrsto 
dogodkov, a se je pogosto iz-
kazala za premajhno. Dvo-
rana bo končana še letos, ob 
odprtju bomo pripravili bla-
goslov in kulturni program. 
Za kritje stroškov smo imeli 
letos v cerkvi nekaj namen-
skih nabirk, ki se bodo mo-
rale še ponoviti, ko bo to se-
veda možno. Pa še kakšno 
posojilo bo potrebno,« nam 
je povedal pater Ciril A. Bo-
žič.

V samostanu še štirje patri
Občina Kamnik ima poleg mekinjskega samostana, kjer sester uršulink ni več, še frančiškanski 
samostan, ki v mestu deluje že več kot petsto let. Zadnje leto ga vodi gvardijan pater Ciril A. Božič.

Frančiškanski samostan v Kamniku vodi pater Ciril A. Božič.

Te dni so na delu samostanske strehe zamenjali kritino, tako da je ta zdaj povsod nova.

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Podelitev za leto 
2020 bi morala biti decem-
bra v soorganizaciji Planin-
skega društva Medvode, za-
radi epidemije covida-19 in 
z njo povezanih ukrepov pa 
so jo morali prestaviti. Kdaj 
bo, še ni določeno. So pa pre-
jemnike že javno izpostavili.

Planinska zveza Sloveni-
je (PZS) je za leto 2020 po-
delila svečane listine osmim 
zaslužnim posameznikom, 
spominske plakete PZS 16 
planincem ob življenjskih 
jubilejih in šest priznanj 
vodstva PZS za posebne do-
sežke. Svečano listino, naj-
višje priznanje, je prejel tudi 
Miro Plešec iz PD Medvode, 
in sicer za dolgoletno preda-
no delo v društvu, predvsem 
na vodniškem in naravo-
varstvenem področju. Spo-
minske plakete ob življenj-
skih jubilejih sta prejela 
tudi Peter Globočnik (PD Is-
kra Kranj za osemdeset let) 
in Stanislav Pintar (PD Ško-
fja Loka, za sedemdeset let), 

priznanje za posebne dosež-
ke pa sta iz društev s širšega 
Gorenjskega območja preje-
la Alojz Pirnat ml. (PD Dom-
žale, zlati častni znak za dol-
goletno uspešno vodenje ak-
cij obnove visokogorskih 
zelo zahtevnih poti in za ves 
prispevek pri usposabljanju 
novih markacistov) in Janez 
Kavar (PD Križe, zlati častni 
znak za celoviti prispevek k 
razvoju slovenskega planin-
stva, gorskega reševanja in 
konstruktivnega sodelova-
nja s SV ter za dosežke na 
področju publicistične de-
javnosti pri bogatenju slo-
venske gorniške zgodovine). 

Priznanje vodstva PZS sta 
prejela tudi Javno podjetje 
Centralna čistilna naprava 
Domžale - Kamnik (pohvala 
za strokovno pomoč, ki po-
teka na tako pomembnem 
področju, kot je obvladova-
nje izzivov za varovanje na-
rave) in Manca Volk Bahun 
(pohvala za doktorsko nalo-
go z naslovom Mehanizmi 
pojavljanja snežnih plazov v 
slovenskih Alpah).

Najvišje priznanje 
tudi Miru Plešcu
Planinska zveza Slovenije vsako leto z najvišjimi 
priznanji izrazi spoštovanje prejemnikom za 
njihovo dolgoletno neutrudno in predano 
prostovoljno delo v planinstvu.

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški župan 
Matej Slapar je v torek, 26. 
januarja, s podpisom pisma 
o nameri tudi uradno podprl 
vseslovenski športni projekt 

Slovenska bakla, ki se mu 
bodo sicer pridružile vse 
slovenske občine. Projekt je 
premierno izvedbo doživel 
pred olimpijskimi igrami v 
Pjongčangu 2018. Slovenski 
športniki so do sedaj osvojili 

74 olimpijskih kolajn in v 
prav toliko dneh bo Sloven-
ska bakla obiskala vseh 212 
slovenskih občin. Predvido-
ma jo bo poneslo 10 tisoč te-
kačev, ki bodo pretekli vsaj 
12 tisoč km, kar je razdalja 

od Slovenije do Tokia. Poto-
vanje slovenske bakle bo tra-
jalo od 11. aprila do 9. julija 
2021, z Raven na Koroškem 
do Maribora, od koder bo po-
letela v Tokio. V Kamniku bo 
start etape 6. maja.

Slovenska bakla po gorenjskih občinah

Radovljica – Trobentač in skladatelj Ivan Prešern - Žan je prip-
ravil aranžmaje skladbe Radolca za pevske zbore in pihalni 
orkester. V Radovljici živeči glasbenik jih je v prostorih obči-
ne predal Pihalnemu orkestru Lesce in radovljiški območni 
izpostavi javnega sklada za kulturne dejavnosti, na območju 
katere deluje kar 23 pevskih zborov. Skladba Radolca, ki v be-
sedilu predstavlja radovljiško občino, je nastala pred osmimi 
leti. Avtor besedila je Tone Fornezzi - Tof, avtor glasbe pa 
Ivan Prešern. Doslej jo je izvajala Simona Vodopivec Franko, 
po novem pa je na voljo tudi Pihalnemu orkestru Lesce in 
različnim zborovskim zasedbam.

Aranžmaji skladbe Radolca tudi za zbor in pihalni 
orkester

KRATKE NOVICE


