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Nastopijo,  
ko je najhuje
Ob včerajšnjem dnevu Civilne za-
ščite so na Brdu podelili priznanja 
najzaslužnejšim na področju za-
ščite in reševanja. Slavnostni go-
vornik je bil predsednik vlade Miro 
Cerar, na slovesnosti pa tudi pred-
sednik države Borut Pahor.
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GORENJSKA

Vrtec v Bitnjah še letos
Kranjski mestni svetniki so na sre-
dini seji sveta potrdili odlok o jav-
no-zasebnem partnerstvu ter s 
tem prižgali zeleno luč za gradnjo 
novega vrtca v Bitnjah. Vrtec bo 
stal na mestu sedanjega, vrednost 
naložbe je ocenjena na 1,6 milijo-
na evrov.

8

GG+

Upa, da ga bodo  
Gorenjci sprejeli
Biatlonec Jakov Fak se malo že po-
čuti tudi Gorenjca. Letos se bo z 
družino preselil v Lesce, kjer so 
mu že zaploskali za srebrno me-
daljo z olimpijskih iger v Pjong-
čangu. V zbirki ima tudi bronasto 
iz Vancouvra.

18

GG+

Kako bi bilo, če bi  
izgubil mali finale?!
Deskar Žan Košir je v Pjongčangu 
osvojil že svojo tretjo olimpijsko 
medaljo, srebru in bronu iz Sočija 
je dodal še en bron. Zaradi težav s 
hrbtom se ves čas bojuje s svojim 
počutjem, deske pa kljub vsemu 
ne bo postavil v kot.

19

VREME

Danes in jutri bo večino-
ma oblačno. Ponekod bo 
občasno rahlo snežilo.  
V nedeljo se bo delno  
zjasnilo. Topleje bo.

-4/0 °C
jutri: večinoma oblačno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – Prva postaja 
za alpske smučarje po zim-
skih olimpijskih igrah bo ta 
konec tedna Kranjska Gora. 
Zadnja leta na njej doma-
či smučarji niso bili med fa-
voriti, tokrat pa si lahko obe-
tamo napad Žana Kranjca iz 
Bukovice pri Vodicah. 

Za njim je najboljša sezo-
na v karieri, v Kranjski Gori 
pa bo na Pokalu Vitranc na-
stopil z odlično popotnico z 
olimpijskega veleslaloma v 
Pjongčangu, kjer je z odlič-
nim četrtim mestom zao-
stal le za najboljšimi tremi 
veleslalomisti. 

Žan Kranjec med favoriti
Po današnjem prostem treningu ter večernem dobrodelnem veleslalomu za Grubin memorial se bodo 
jutri na poligonu v Podkorenu na Pokalu Vitranc pomerili najboljši veleslalomisti sveta, v nedeljo pa še 
najboljši v slalomu. Jutri med favoriti tudi Žan Kranjec.

Lansko veleslalomsko preizkušnjo na Pokalu Vitranc je Žan Kranjec končal na 23. mestu, 
letos si želi biti med najboljšimi. / Foto: Andrej Tarfila411. stran

Andraž Sodja

Kranj – Pred sodnico Ireno 
Ahačič se je na kranjskem 
okrožnem sodišču v sre-
do začela obravnava odško-
dninske tožbe, vredne 1,012 
milijona evrov, ki sta jo pro-
ti Bolnišnici za ginekologijo 

in porodništvo Kranj zara-
di domnevne strokovne na-
pake vložila starša danes šti-
riletne deklice. Ta je zaradi 
zapletov pri porodu utrpela 
hude posledice, zaradi kate-
rih je močno okrnjena njena 
kvaliteta življenja. 

Milijonska tožba  
za domnevno napako
Na kranjskem okrožnem sodišču se je v sredo 
začela sodna obravnava več kot milijon evrov 
vredne odškodninske tožbe proti Bolnišnici za 
ginekologijo in porodništvo Kranj.

414. stran

Mateja Rant

Selca – »Od današnjega dne 
naprej lahko v vodstvu pod-
jetja STC Stari vrh načrtu-
jejo tudi razvoj, kar prej ni 
bilo možno,« je bil včeraj ob 
predstavitvi zaključka popla-
čila dolga do družbe Heta 
Asset Resolution zadovo-
ljen župan občine Gorenja 
vas - Poljane Milan Čadež. 
Tudi župan občine Škofja 
Loka Miha Ješe je poudaril, 
da bo zdaj smučišče dejan-
sko lahko zaživelo. »Smuči-
šče Stari vrh predstavlja zi-
belko smučanja na Loškem, 

zato občine pri tem ne sme-
mo stati ob strani.« Občini 
sta tako zagotovili dve tretji-
ni potrebnih sredstev za po-
plačilo dolgov, to je 640 tisoč 
evrov, preostanek sredstev v 
višini 320 tisoč evrov pa so 
pomagala zbrati po djetja na 
Loškem. Pretekli petek so 
tako nakazali še drugi del 
sredstev po sporazumu s 
Heto o odkupu lizinških po-
godb v višini 720 tisoč evrov, 
s čimer so v celoti poplačali 
dolg do največje upnice. 

Težave STC Stari vrh so se 
začele v letu 2006 z naku-
pom nove šestsedežnice. »A 

problem ni v šestsedežnici, 
saj je ta smučišču omogoči-
la večjo pretočnost smučar-
jev in torej večji obisk, am-
pak način, kako je bila ta na-
ložba vodena, kar je podjetje 
vodilo v dvanajstletno kal-
varijo in rdeče številke,« je 
opozoril v. d. direktorja STC 
Stari vrh Tomaž Trobiš. V le-
tih 2006 in 2007 je bilo po 
njegovih besedah sklenje-
nih šest lizinških pogodb, ki 
so bile skupaj »težke« šest 
milijonov evrov, a v podje-
tju niso bili sposobni zago-
tavljati plačila obveznosti.

Smučišču Stari vrh omogočili razvoj
Smučarsko turističnemu centru (STC) Stari vrh se je s pomočjo obeh občin 
lastnic, Škofje Loke in Gorenje vasi - Poljan, ter loškega gospodarstva uspelo 
izviti iz primeža dolgov do največje upnice, družbe za financiranje Heta 
Asset Resolution.

Letošnja smučarska sezona na Starem vrhu se je slabo začela, a se je na bolje obrnilo v 
februarju, ko je zapadel naravni sneg. / Foto: Primož Pičulin413. stran
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Knjigo prejme JANEZ HABJAN iz Železnikov.

VSAK PRVI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Ble i we i so vi ce sti 4 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek  
od 7. do 15. ure, v sre do od 7. do 16. ure. 

MALI OGLAS marec/18
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Jože Košnjek

Kranj – V ponedeljek je šest 
slovenskih škofov oziro-
ma nadškofov, oba pomo-
žna škofa ljubljanske nad-
škofije in upokojeni koprski 
škof odšlo v Rim in Vatikan 
in tako začelo obisk Ad limi-
na Apostolorum. Tak obisk 
škofov pri nadrejenih v Va-
tikanu oziroma Rimu je ko-
nec leta 1909 uvedel tedanji 
papež Pij X., opraviti pa ga je 

treba vsakih pet let oziroma 
na osnovi odločitve Svetega 
sedeža. »Gre za dolžnost, ki 
je naložena škofom osebno 
in je bila v navadi že pred od-
ločitvijo Pija X. Obisk gro-
bov apostolov Petra in Pavla 
in papeža je dokaz spoštova-
nja in škofovskega bratstva, 
vdanosti, pokorščine in hva-
ležnosti,« je pred odhodom 
slovenskih škofov v Rim po-
vedal tajnik Slovenske ško-
fovske konference dr. Tadej 

Strehovec. Ti so bili na po-
dobni misiji leta 1992 in 
2001, ko je bil papež Janez 
Pavel II., in leta 2008 v času 
papeževanja Benedikta XVI. 

Škofje vatikanskim urad-
nikom, državnemu tajni-
štvu in papežu, pri katerem 
so bili včeraj, poročajo o živ-
ljenju, delovanju in stanju 
vere v svojih škofijah, o ma-
terialnem stanju škofij in o 
duhovniških in redovniških 
poklicih. Gre za prvi obisk 

na najvišji ravni po izbru-
hu finančne afere maribor-
ske nadškofije in kadrovskih 
spremembah, kar mu daje 
še posebno težo. Papeža so 
škofje, tako kot je bilo pri-
čakovati, povabili na obisk 
v Slovenijo. Jutri, 3. marca, 
zadnji dan obiska, bodo v ba-
ziliki sv. Petra škofje soma-
ševali skupaj s kardinalom 
Francem Rodetom. Pri maši 
bodo tudi romarji, ki so vče-
raj odšli v Rim in Vatikan. 

Slovenski škofje pri papežu
Gre za obisk Ad limina Apostolorum, ki ga morajo škofje po odločitvi Svetega sedeža opraviti vsakih 
pet let. Škofom so se pridružili tudi romarji.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 16. februarja 2018, prejme 
šipkovo olje Yanumi Brigita Pirc iz Kranja.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 20. februarja 2018, 
prejmejo ročni sesalnik Hoover Alojzija Pangeršič iz Tržiča, 
vetrovko (shoftshell) prireditve Slovenia Offroad 2018 Peter 
Rant iz Radovljice, majico Slovenia Offroad 2018 Jožefa Po
dobnik iz Kamne Gorice in kupon za hrano in pijačo na prire
ditvi Slovenia Offroad 2018 Borut Vrtač iz Žabnice.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 23. februarja 2018, prej
mejo vstopnico za koncert Tanje Zajc Zupan Štefka Mulej iz 
Lesc, Tatjana Jovanovič iz Preddvora, Ani Klemenčič iz Kranja 
in Borut Jenko iz Radomelj. Nagrajencem čestitamo!

Ljubljana – Predsednik države Borut Pahor je ta teden priredil 
sprejem ob vročitvi listin o častnem pokroviteljstvu nad počas
titvijo obletnic društev Sožitje, ki letos praznujejo visok jubilej. 
Zveza Sožitje namreč letos praznuje 55 let delovanja, sedem 
njenih društev pa 50 ali 30 let. Med njimi sta tudi društvi iz 
Kranja in Škofje Loke. Dr. Katja Vadnal, predsednica Zveze So
žitje, je v imenu vseh društev v zvezi na predsednika naslovila 
prošnjo, da bi se enkrat letno temeljito pogovorili o uveljavlja
nju človekovih pravic na področju invalidnosti. Predsednik 
Pahor je članom in članicam društev Sožitje izrekel čestitke 
ob letošnjih jubilejih in ob tem dejal, da je ob svojih obiskih 
njihovih dogodkov in slovesnosti opažal, da so v zadnjega pol 
stoletja preoblikovali vzdušje v družbi in da je društvo Sožitje 
prispevalo k temu, da je Slovenija boljša družba. Posebno 
zahvalo je izrekel zaposlenim in prostovoljcem, ki delajo z 
osebami s posebnimi potrebami. »To ni poklic, to je plemenita 
človeška nagnjenost, ki jo je potrebno spoštovati, spodbujati 
in z njo navdihovati druge,« je sklenil predsednik republike.

Predsednik častni pokrovitelj Sožitja

Danica Zavrl Žlebir

Brdo pri Kranju – Na Brdu je 
včeraj potekala osrednja slo-
vesnost ob 1. marcu, dnevu 
Civilne zaščite. Slavnostni 
govornik, predsednik vla-
de Miro Cerar, je v nagovo-
ru ljudem, ki delujejo na po-
dročju zaščite in reševanja, 
poudaril, kako pomembno 
je njihovo delo, saj nastopijo 
takrat, ko je najhuje, v narav-
nih in drugih nesrečah. Sreč-
na okoliščina takšnih nesreč 
je, da nas povežejo med se-
boj, v njih pa se kot nesebič-
ni pokažejo gasilci, reševal-
ci, vodniki reševalnih psov, 
jamarji in številni drugi, ki 
delujejo v sistemu zaščite in 
reševanja. Jedro tega siste-
ma so ljudje, je dejal premi-
er, ko je nanizal največje lan-
ske nesreče, tri odmevne po-
žare, v vrhniškem Kemisu, v 
Ljutomeru in v Straži, v ka-
terih je več dni zapored ga-
silo več kot tisoč gasilcev in 
reševalo razmere ob pomo-
či vojske, policije in drugih. 
Nepredvidljiva pa je tudi na-
rava, lani sta nam dva velika 
požara in decembrska vre-
menska ujma, ki je povzroči-
la plazove, poplave, poškod-
be cest in električnih vodov, 
znova pokazali, kako ranljivi 
smo. In tudi v teh primerih 
so se s svojo solidarnostjo, 
zagnanostjo, predanostjo in 
strokovnostjo znova izkaza-
li pripadniki Civilne zaščite, 
pokazalo pa se je tudi, da se 
je sistem Civilne zaščite od-
zval tako, kot je treba.

»Pripravljenosti na narav-
ne in druge nesreče ni nikoli 
dovolj. Poleg znanja in prip-
ravljenosti pomagati pa so 
pomembni tudi sistemski 
ukrepi, ki omogočajo hitro 
in učinkovito ukrepanje,« je 
dejal premier Miro Cerar in 

omenil sprejete zakone ter 
nacionalni program varstva 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki to omogoča-
jo. Omenil je tudi reševa-
nje sistemskih težav na po-
dročju prostovoljnega gasil-
stva. Nekaj besed je name-
nil tudi minuli krizi in zna-
kom okrevanja gospodar-
stva, kar ljudem znova vra-
ča optimizem.

Praznik Civilne zašči-
te je namenjen krepitvi za-
vesti javnosti o ogroženosti 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter vlogi Civil-
ne zaščite pri varstvu pred 
njimi. Ob tej priložnosti so 
podelili priznanja za zaslu-
ge pri razvijanju in utrjeva-
nju pripravljenosti na nes-
reče, izvajanju zaščite, re-
ševanja in pomoči ter od-
pravljanja posledic narav-
nih in drugih nesreč. Letos 

jih podeljujejo 358, od tega 
217 bronastih, 77 srebrnih 
in 33 zlatih znakov, 30 pla-
ket in kipec za življenjsko 
delo. Slednjega je letos pre-
jel Milivoj Dolščak iz Lju-
bljane, sicer pa je na Brdu 
priznanja tokrat dobilo 45 
prejemnikov, ostalim jih 
bodo izročili na bližnjih re-
gijskih slovesnostih. Go-
renjska bo v ponedeljek v 
Radovljici, priznanja bo 
prejelo 38 posameznikov 
ali organizacij, med njimi 
16 bronaste, dvanajst sre-
brne in sedem zlate znake, 

trije pa so dobitniki plaket 
Civilne zaščite. To sta gasil-
ca Ciril Tomše iz Radovlji-
ce in Milan Dubrovac iz Ži-
rovnice ter gorski reševalec 
Pavel Odar iz GRS Bohinj, 
ki so vsi prejeli priznanja že 
na Brdu. Poleg njih so na 
Brdu priznanja dobili še: 
Jožef Smole, poveljnik šta-
ba CZ Občine Bled, Robert 
Anžič, vodnik reševalnega 
psa iz Kranja (zlata znaka), 
Silvo Režek iz PGD Bohinj-
ska Bistrica (srebrni znak) 
in Andreja Jagodic, gorska 
reševalka iz Tržiča.

Nastopijo, ko je najhuje
Ob včerajšnjem dnevu Civilne zaščite so na Brdu podelili priznanja najzaslužnejšim na področju zaščite 
in reševanja. Slavnostni govornik predsednik vlade Miro Cerar, na slovesnosti tudi predsednik države 
Borut Pahor.

Med 45 prejemniki priznanj Civilne zaščite na Brdu je bila tudi sedmerica nagrajencev z 
Gorenjske. / Foto: Tina Dokl

Letos so priznanja na področju zaščite in reševanja 
dodelili 358 posameznikom in organizacijam. 217 je 
med njimi bronastih znakov, 77 srebrnih, 33 zlatih, 30 
plaket in najvišje priznanje kipec CZ. 38 prejemnikov 
je iz Gorenjske, in sicer trije dobitniki plakete, sedem 
zlatih znakov, dvanajst srebrnih in 16 bronastih. 
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Gospodarsko krizo so 
občutili tudi upoko-
jenci. Njihove pokoj-

nine se niso usklajevale vse od 
leta 2009. Varčevalni zakon 
je za letni dodatek prikrajšal 
upokojence z višjimi prejemki, 
prejeli so ga le tisti z nižjimi 
pokojninami. Ko je vojna, 
je vojna za vse, pravi stara 
modrost, enako najbrž velja 
tudi za krizo. Toda sedaj, ko 
se je začelo obdobje gospodar-
ske rasti, želijo od tega nekaj 
imeti tudi upokojenci. Ravno 
minuli teden jim je prinesel 
najprej redno uskladitev po-
kojnin, maja bodo k pokojnini 
prejeli še dober odstotek iz iz-
redne uskladitve. Oblast zdaj 
zagotavlja, da bo spoštovala 
zakon, ki nalaga redno uskla-
jevanje pokojnin, ki temelji 
na rasti življenjskih stroškov 
in povprečnih plač. Izredna 
uskladitev pa je nekakšna 
poravnava za nazaj. V stran-
ki DeSUS so se zavzeli za 
8,7-odstotno zvišanje, toliko 
naj bi bili namreč upokojenci 
prikrajšani zaradi varčevanja 
od leta 2010, ko se pokojnine 
niso ali so se le delno uskla-
jevale. S postopnim zviševa-
njem pokojnin bi v naslednjih 
treh letih lahko krivico vsaj 
deloma popravili. Vendar bi 
se za ta cilj morala pokojnina 
uskladiti za več kot zgolj do-
ber odstotek vsako leto.

Upokojencem z nizkimi 
prejemki (do petsto evrov po-
kojnine prejema kar 37 odstot-
kov upokojencev) uskladitev 

sicer ne bo občutno povečala 
pokojnine. Petnajst evrov, ko-
likor bodo prejeli k petstotaku, 
ni veliko, nekaj pa vendarle je 
in ljudje so hvaležni za vsak 
evro. Tako pravi tudi predse-
dnik upokojenske zveze Janez 
Sušnik, ko govori o tem, kako 
je njihova organizacija lani 
dosegla, da najnižja pokojni-
na za polnih štirideset let de-
lovne dobe znaša vsaj petsto 
evrov, kar tudi kaže na malo 
svetlejše upokojenske čase. Po-
leg tega bodo upokojenci tako 
kot že lani znova vsi prejeli 
letni dodatek in letos bo ta 
še za deset evrov višji, dobili 
bodo od 100 do 410 evrov re-
gresa. Evro na evro in se neka-
ko izide, bi lahko rekli ob teh 
majhnih korakih naprej. 

Pokojnin in upokojencev pa 
ne gre gledati izven celotnega 
konteksta. Resda so pokojnine 
prejemki, ki so si jih ljudje zas-
lužili z minulim delom, toda 
pokojninski sistem temelji na 
medgeneracijski solidarno-
sti in pokojnine so odvisne od 
tega, kar danes ustvari aktiv-
na generacija. Razmerje med 
upokojenci in zaposlenimi se 
znižuje (v preteklosti sta za 
enega upokojenca delala dva 
zaposlena, danes je le še 1,4 
zavarovanca na enega upoko-
jenca) in tudi plače niso dobre, 
kar vpliva tudi na založenost 
pokojninske blagajne. In da bi 
bili v prihodnje za upokojence 
in njihove pokojnine boljši časi, 
bi se morali izboljšati tudi za 
zaposlene in njihove plače. 

Boljši časi za upokojence?

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Urša Peternel

Jesenice – Fakulteta za zdra-
vstvo Angele Boškin v štu-
dijskem letu 2018/2019 za-
čenja z novim študijskim 
programom Fizioterapija. 
Gre za visokostrokovni štu-
dijski program 1. bolonjske 
stopnje, bodoči študenti pa 
lahko izbirajo med rednim 
in izrednim študijem. Raz-
pisanih je štirideset mest za 
redni študij in štirideset za 
izredni študij. Prvi prijavni 
rok že poteka in traja do 30. 
marca, drugi prijavni rok bo 
sledil konec avgusta. 

Kot so povedali na fakulte-
ti, je nov študijski program 
»osredotočen na kompeten-
ce diplomantov, ki so uskla-
jene z mednarodnimi usme-
ritvami Svetovne zveze za fi-
zioterapijo, ter v ospredje 
postavlja kakovost izvedbe 
študijskega programa, tesno 
povezanost izvedbe s klinič-
nimi okolji in družbeno od-
govornost glede obsega izo-
braževanja«. Šolanje traja tri 
leta, tako redni kot izredni 
študij pa sta plačljiva, šolnina 
za en letnik znaša 3700 evrov.

Diplomanti bodo imeli ši-
roke zaposlitvene možnosti, 

ki segajo od dela na podro-
čju zdravstvenega varstva, v 
socialnovarstvenih zavodih, 
na ministrstvih in inštitu-
tih, v neprofitnih organiza-
cijah, v javnih izobraževal-
nih in raziskovalnih centrih, 
v športnih centrih, športnih 
društvih, klubih zdravja ... V 
prihodnje naj bi fizioterapev-
te zaposlovali tudi v podjetjih 
kot svetovalce pri preprečeva-
nju poklicnih bolezni, napo-
vedujejo na fakulteti. 

V novem študijskem letu 
bodo sicer na edini jeseniški 
fakulteti, ki je prvo genera-
cijo študentov zdravstvene 

nege vpisala v študijskem 
letu 2007/2008, izvaja-
li pet študijskih programov 
na vseh treh bolonjskih sto-
pnjah. Na prvi bolonjski sto-
pnji bosta to visokostrokov-
na študija zdravstvene nege 
in fizioterapije, na drugi bo-
lonjski stopnji magistrska 
študijska programa Zdra-
vstvena nega in Promocija 
zdravja, na tretji bolonjski 
stopnji pa doktorski študij 
Zdravstvene vede. 

Ustanoviteljica fakultete 
je Občina Jesenice, trenu-
tno pa jo vodi vršilka dolž-
nosti dekanje Sanela Pivač.

Gorenjska dobila študij fizioterapije
V novem študijskem letu bo na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah mogoče študirati 
tudi fizioterapijo. Študijski program prve bolonjske stopnje, ki je plačljiv, traja tri leta.

Ana Šubic

Kranj – Predvčerajšnjim 
smo se v večjem delu drža-
ve zbudili v najhladnejše le-
tošnje jutro. Temperature so 
bile najnižje v Novi vasi na 
Blokah (-28 stopinj Celzija), 
mrzlo pa je bilo tudi na Go-
renjskem, na Jezerskem de-
nimo -25, v Ratečah -21, v 
Kranju in Lescah pa -16 sto-
pinj. »Temperature so bile 
večinoma okoli 10 stopinj 
nižje, kot je dolgoletno pov-
prečje za ta čas. Podobno 
mrzlo na prehodu iz febru-
arja v marec je bilo nazadnje 
leta 2005,« je pojasnil me-
teorolog Branko Gregorčič. 
Kot pravi, bodo temperatu-
re pod lediščem vztrajale do 
jutri, a bo mraz počasi po-
puščal: »V nedeljo se bo ob 
deloma sončnem vremenu 
čez dan že segrelo nad nič-
lo, v prihodnjem tednu bodo 
popoldanske temperature 
ob spremenljivem vremenu 
okoli pet stopinj Celzija.«

Hud mraz, ki nas je za-
jel v nedeljo, pa je predvče-
rajšnjim terjal tudi smrtno 
žrtev. V okolici Maribora 
so pred hišo našli mrtvega 
54-letnika, ki naj bi se odpra-
vil po drva, a je padel in oble-
žal na mrazu. Na Gorenj-
skem mraz ni povzročil več-
jih težav. »V zadnjih mrzlih 

dneh povečanega števila pa-
cientov v Urgentnem centru 
nismo ugotavljali. Prav tako 
ni bilo bistvenega odstopa-
nja pri številu obravnava-
nih pacientov z bolezenski-
mi stanji ali poškodbami, ki 
bi bile posledica lokalnega 
ali sistemskega učinka mra-
za,« so sporočili iz jeseni-
ške bolnišnice. Tudi v kranj-
ski dežurni ambulanti niso 
imeli podhlajenih pacientov 
in večjega porasta pacientov, 
slednje velja tudi za kliniko 
za pljučne bolezni in alergi-
jo na Golniku.

V kranjskem zavetišču za 
brezdomce v zadnjih mrzlih 
dneh ni bilo večjega povpra-
ševanja po nastanitvi, je raz-
ložila vodja zavetišča Romi-
na Purič. V zadnjih letih jim 
sicer uspeva pokrivati pot-
rebe po nastanitvi brezdo-
mnih. »V primeru večjega 

povpraševanja bi seveda 
poskrbeli za vse, ki bi potre-
bovali nastanitev: tudi na za-
silnih ležiščih, ki jih imamo 
dovolj,« je pojasnila. Tudi 
v kranjski razdelilnici hra-
ne niso zaznali povečane-
ga zanimanja za tople obro-
ke. Dnevno jih najbolj ranlji-
vim in socialno izključenim 
osebam razdelijo 93.

Temperature krepko pod 
lediščem pa so vplivale na 
manjši obisk smučišč. »Za-
radi izredno negativne na-
povedi vremenoslovcev smo 
zabeležili več kot 50-odsto-
tni upad dnevnih smučar-
jev v času počitnic vzhod-
ne Slovenije. Vsi skupaj bi 
se morali zavedati, da smo 
sredi zime in da so tempe-
rature nekaj stopinj pod nič-
lo nekaj običajnega,« je opo-
zorila Klavdija Gomboc iz 
RTC Žičnice Kranjska Gora. 

Čeprav je bilo v sredo zjut-
raj -19 stopinj, pa se je do od-
prtja smučišča ob 9. uri že 
»ogrelo« do - 9 stopinj, je de-
jala. V tem terminu so v pre-
teklih sezonah našteli okoli 
tri tisoč smučarjev na dan, v 
sredo pa kljub lepemu vre-
menu polovico manj.

Tudi na Krvavcu so ob 
zimskih počitnicah vzhod-
ne regije pričakovali večji 
obisk. Minule dni je bil pod 
povprečjem, ki je 1600 smu-
čarjev na dan, kar je zagoto-
vo posledica mraza pa tudi 
megle in vetra, meni Valen-
tina Erčulj Džuban iz RTC 
Krvavec. V prvi polovici te-
dna so se temperature giba-
le med -15 in -20 stopinj. »V 
sredo, ko je posijalo sonce, 
je bil kljub najnižjim tempe-
raturam obisk vseeno boljši 
kot v ponedeljek in torek,« je 
še pojasnila.

Na Voglu, kjer imajo že tri 
metre snega, so v sredo kljub 
mrazu našteli 1200 smučar-
jev, saj je bilo sončno in brez 
vetra. »Število smučarjev je v 
primerjavi z istim obdobjem 
lani povsem primerljivo, saj 
na obisk smučišča ne vpli-
va toliko mraz, ampak bolj 
megla in veter, ki predvsem 
zaradi varnosti ne dopušča-
ta obratovanja vseh naprav,« 
je povedala Sandra Fiorel-
li iz Žičnic Vogel. V pone-
deljek so tako zaradi oblač-
nega in vetrovnega vreme-
na našteli samo dobrih tristo 
smučarjev, v torek pa že sko-
raj tisoč. Dodala je še, da bi 
bilo ob toplejšem vremenu 
in prijaznejši vremenski na-
povedi smučarjev zagotovo 
več, »saj pretirano napovedo-
vanje grozečega mraza mar-
sikoga odvrne od obiska«.

Mraz bo kmalu popustil
Hud mraz, ki je v Mariboru terjal smrtno žrtev, Gorenjcem ni povzročil večjih zdravstvenih težav, je pa 
vplival na manjši obisk smučišč.

V sredo smo se zbudili v najhladnejše letošnje jutro. 

V Kranjski Gori so v 
minulih dneh imeli 
več kot 50-odstotni 
upad smučarjev, za kar 
krivijo tudi »izredno 
negativno napoved 
vremenoslovcev«.
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HUMANITARNA AKCIJA – POMOČ OB EKSPLOZIJI !

Glavna naloga RDEČEGA KRIŽA KRANJ in ŽUPNIJSKE KARITAS  
KOKRICA je pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski. Tokrat vas  
prosimo za pomoč družini, ki je ob eksploziji ostala brez strehe 
nad glavo. V torek, 30. 1. 2018, je na Mlaki pri Kranju eksplodira-
la plinska bomba v družinski hiši in stanovalci so ostali brez 

strehe nad glavo in brez vsega premoženja.

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj v ta namen 
organizira humanitarno akcijo zbiranja sredstev za pomoč 

družini, ki jim je eksplozija uničila stanovanjski objekt.

V ta namen je odprt transakcijski račun RKS 
št. SI56 0700 0000 0100 776 s sklicem  01-2018  

in pripisom “EKSPLOZIJA”. 
Denarna sredstva lahko nakažete tudi na transakcijski 
račun Župnijske karitas št. SI56 0700 0000 0946 519  

s pripisom “EKSPLOZIJA”. 

Veseli bomo vsakega zneska, ki ga boste nakazali na omenjena TRR-ja.
Iskrena hvala za darovana finančna sredstva.
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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

Mateja Rant

Bled – »Saj sem samo čis-
tilka,« je skromni Martini 
Sirc kar malce nerodno ob 
tolikšni pozornosti, kot jo 
je požela v zadnjem času. 
A obenem kljub temu ne 
skriva ponosa, da so Bledu 
priznanje za najbolj ureje-
na stranišča podelili tudi 
po njeni zaslugi, saj je prav 
Bled med najbolj obiskani-
mi turističnimi kraji pri nas 
in zato za mnoge tujce tudi 
ogledalo naše splošne ure-
jenosti. 

Za čistočo in urejenost 
v javnih straniščih na Ble-
du Martina Sirc skrbi zad-
nji dve leti, že prej pa je či-
stila prostore Občine Bled. 
»Zelo se trudim, da je res 
čisto, saj se na Bledu usta-
vi veliko turistov in tudi ure-
jenost javnih stranišč pripe-
va k splošni podobi naše dr-
žave v očeh tujcev,« poudar-
ja Martina Sirc, ki nekajkrat 
na dan preveri, ali so strani-
šča čista, ali imajo obisko-
valci na voljo dovolj papir-
ja, so posodice za milo pol-
ne in podobno. »Se zgodi, da 
je včasih vse umazano okrog 
školjk, ker ljudje ne pazijo, 
ampak to je res redko. Če je 
čisto, ko vstopijo, tudi sami 
bolj pazijo,« opaža Martina 
Sirc. In ob tem potrdi stere-
otip, da za ženskami na jav-
nih straniščih ostane večja 
umazanija kot za moškimi. 

»Čeprav imajo na voljo koše 
za smeti, higienske vložke 
marsikatera odvrže kar na 
tla, včasih je okrog školjke 
vse poškropljeno od urina.« 
Obenem mladi manj pazi-
jo na čistočo kot starejši pa 
tudi glede na narodnost je po 
njenih besedah mogoče lju-
di »popredalčkati«. Najbolj 
umazano po njenih besedah 
ostane za gosti iz arabskega 

sveta, a jih potem kar malce 
zagovarja, da so pač take nji-
hove navade, da se namreč 
ne usedejo, ampak poče-
pnejo nad školjko, namesto 
toaletnega papirja pa upora-
bljajo vodo. Sicer pa kakšnih 
hudo negativnih izkušenj z 
obiskovalci javnih stranišč 
na Bledu nima, zagotavlja 
Martina Sirc. »Mnogi celo 
pohvalijo, ko me srečajo, 

kako je vse čisto in mi včasih 
v roke stisnejo tudi kakšen 
cent.« Najbolj jo prizadene, 
ko ji očitajo, da je petdeset 
centov, kolikor na Bledu sta-
ne uporaba javnih stranišč, 
predrago. »To mi res pride 
do živega, saj se mi zdi, da 
sploh ne cenijo tega, kar jim 
nudimo. Če ne drugega, se 
porabi veliko toaletnega pa-
pirja, ki pogosto leži tudi po 
tleh.« Tovrstne pripombe so 
po njenih besedah značilne 
predvsem za Slovence, tujci 
se ne pritožujejo. 

O svojem delu govori s 
prav posebnim žarom in 
nam s ponosom pokaže ble-
ščeče bela tla v straniščih pri 
Festivalni dvorani. »Včasih 
mi mož v šali očita, da bolj 
skrbim za ta stranišča kot 
doma, kjer mi za čiščenje po-
tem zmanjka časa ali ener-
gije,« se posmeje. Doma ji 
tako včasih že priskočita na 
pomoč sinova. »Priznam, da 
potem malo popravim za nji-
ma, a tako, da ne opazita,« se 
posmeje. Družina ji zelo sto-
ji ob strani, saj si delovni čas 
organizira sama, in ker želi, 
da so zjutraj pred odprtjem 
stranišča čista, se pogosto 
od doma odpravi tudi zvečer. 
»Včasih mi je hudo, ker me 
ni zraven, ko gresta otroka 
v posteljo, a smo se že nava-
dili, da se je treba prilagajati 
temu, da imam gibljiv delov-
ni čas,« nam še zaupa Marti-
na Sirc.

Pri straniščih stereotipi držijo
Bled je lani prejel priznanje Društva za kronično vnetno črevesno bolezen za najlepša in najbolj urejena 
javna stranišča. Za urejanje stranišč in njihovo čistočo skrbi Martina Sirc, ki ji je župan Janez Fajfar v 
zahvalo podelil posebno priznanje.

Martina Sirc / Foto: Tina Dokl

Delo na Bledu se Martini Sirc zdi zelo zanimivo, saj 
sreča ogromno ljudi iz različnih krajev, s katerimi 
včasih tudi poklepeta. »Sploh nekateri tujci so zelo 
zgovorni in mi razložijo, od kod so, koliko časa bodo 
ostali pri nas, kaj si bodo ogledali in podobno,« z 
navdušenjem pripoveduje Martina Sirc.

Urša Peternel

Jesenice – Župan občine Je-
senice Tomaž Tom Mencin-
ger je v torek zopet sklical se-
stanek z odgovornimi v zve-
zi s pojavom smradu z de-
ponije Mala Mežakla. Sta-
nje se je v februarju, kot so 
sporočili z Občine Jesenice, 
izboljšalo. Direktor podjetja 
Ekogor Ivan Hrženjak je na 
torkovem sestanku povedal, 

da so v CERO Mala Mežakla 
težko frakcijo, ki je bila de-
ponirana zunaj boksov in 
je bila glavni vir problemov 
s smradom, zaprli v bokse 
oziroma obdelali. Večji pro-
blem predstavlja lahka frak-
cija, za katero na ravni celot-
ne države nimajo rešitve za 
njeno primerno končno iz-
rabo. »Za zdaj to rešujemo 
tako, da lahko frakcijo vo-
zimo v center v Suhadolah, 

kjer že izvajamo proces ba-
liranja in ga bomo še poja-
čali z dodatno napravo. Bale 
odpadkov, zavite s folijo, pa 
bodo potem počakale na na-
ših parcelah do trenutka, ko 
bodo tehnične rešitve tudi za 
to frakcijo,« je dejal. 

Da se je stanje v zvezi z 
emisijami smradu res iz-
boljšalo, je potrdila tudi Ne-
venka Rajhman, krajan-
ka, ki živi neposredno pod 

deponijo. Smrad naj bi v fe-
bruarju zaznala le štirikrat. 

Ob tem je bil bolj zadovo-
ljen tudi župan Tomaž Tom 
Mencinger: »Kot lokalna 
skupnost smo dolžni pos-
krbeti, da občani živijo v pri-
mernem, normalnem bival-
nem okolju. Zato je bilo nuj-
no, da se stanje izboljša, in 
veseli me, da trenutne in-
formacije kažejo, da je temu 
tako.«

Vendarle manj smradu z deponije
Torkov sestanek na deponiji Mala Mežakla je pokazal, da se stanje v zvezi s smradom vendarle 
izboljšuje.

Tržič – Na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajno-
stne mobilnosti ministrstva za infrastrukturo je uspešno kan-
didirala tudi Občina Tržič. Iz Evropskega kohezijskega sklada 
so tako pridobili slabih 142 tisoč evrov nepovratnih sredstev, 
ki jih bodo namenili za rekonstrukcijo križišča Sokolnica v Bi-
strici pri Tržiču. S sredstvi z razpisa sicer ministrstvo spodbuja 
nizkoogljične strategije s poudarkom na urbanih območjih in 
uvajanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti.

Nepovratna sredstva za obnovo križišča

Tržič – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 
občine seznanilo, koliko sredstev jim iz državnega proračuna 
pripada za sofinanciranje investicij v letošnjem in prihodnjem 
letu. V Občini Tržič ugotavljajo, da bodo lahko letos črpali ne-
povratna državna sredstva za sofinanciranje celovite sanacije 
mostu in vozišča na odseku od Zadrage do Žiganje vasi v višini 
skoraj 260 tisoč evrov, kar je za dobrih sedem tisoč evrov več 
od prvotno načrtovanih sredstev, se veselijo na občini.

Več sredstev za obnovo mostu
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3M uporablja svoj Know-how za optimizacijo vsakdanjega življenja. Naše 3M-proizvode najdete po celem svetu, med 
drugim v skoraj vseh avtomobilih in mobilnih telefonih. Naše podjetje nudi rešitve za praktično vse vrste industrij in 
za vsa življenjska področja. 3M je med najpomembnejšimi proizvajalci brusnih orodij. Zaposlujemo 88.000 ljudi po 
celem svetu, od tega približno 360 pri 3M Precision Grinding GmbH – kjer sodelavci ustvarjajo v kooperativnem in 
inovativnem okolju. Za okrepitev naše ekipe na lokaciji Beljak, Avstrija, iščemo: 

Sodelavca v proizvodnji (m/ž)
Za polni delovni čas. Zaposlitev preko zunanjega posrednika (agencija)

Vaše naloge so: upravljanje različnih naprav, čiščenje in vzdrževanje strojev/opreme in skrb za vzdrževanje stand-
ardov kakovosti.

Pričakujemo:
• Uspešno zaključeno šolanje
• Primerne delovne izkušnje (dodatna prednost)
• Pripravljenost za delo v treh izmenah
• Pisno in ustno znanje nemščine
• Zanesljivost, samostojnost in vestnost pri delu
• Sposobnost delati v timu

Ponujamoa:
Dobro delovno okolje, zanimiv model dela v izmenah ter dolgoročno zaposlitev. Zaposlitev poteka preko zunanjega 
ponudnika oz. agencije za posredovanje kadrov. Zajamčena minimalna plača po kolektivni pogodbi je 25.873,12 evra 
bruto na leto (brez dodatkov). Zaposleni boste pri zunanjem posredniku.

Če vas ponujeno delo zanima, pošljite vašo pisno ponudbo z vsemi dokazili na::

3M Precision Grinding GmbH
Sabrina Stromberger, St. Magdalener Straße 85, 9500 Beljak /Villach, Avstrija
applications_villach@mmm.com, www.3M.com
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Vilma Stanovnik

Kranj – S pomladjo se bodo 
tudi ptice selivke vrnile v 
naše kraje ter poiskale stara 
gnezda ali si naredile nova. 
V stara gnezda pod streho 
tribune na kranjskem špor-
tnem stadionu se lastov-
ke ne bodo več vrnile. Kot 
je pojasnil direktor Zavoda 
za šport Kranj Branko Far-
tek, je bilo odstranjenih dva-
najst gnezd, od tega tri na 
glavni tribuni, dva na zgor-
njem podestu pri vhodih na 
tribuno, tri na levem stopni-
šču in štiri na desnem sto-
pnišču. Gnezda so odstrani-
li vzdrževalci objekta konec 
januarja, ko so začeli tribu-
ne pripravljati za nadaljeva-
nje nogometne sezone. 

Gnezd pa letos niso odstra-
njevali prvič, pred tem so jih 
zadnjič odstranjevali jese-
ni leta 2014, a so se lastovke 
vrnile in naredile nova. »Ve-
deli smo, da gnezd ne sme-
mo odstranjevati v času, ko 
so v njih ptice. Sodelavce 
sem leta 2015, ko smo dobi-
li dopis Društva za opazova-
nje in proučevanje ptic opo-
zoril na to, da je odstranje-
vanje gnezd brez dovoljenja 
prepovedano. Ker vzdrževal-
cem objekta ne dajemo po-
sebnih navodil, pa so gnez-
da odstranili. Očitno bo tre-
ba najti kompromis, saj so 
lastovičji iztrebki moteči pri 
vzdrževanju čistoče objekta, 
ki jo moramo zagotoviti za 
obiskovalce športnih prire-
ditev in športnike,« pravi di-
rektor Zavoda za šport Kranj 
Branko Fartek. 

Problem odstranjevanja 
gnezd na tribunah kranj-
skega stadiona je le eden 
izmed primerov, saj so 
gnezda moteča še marsik-
je, zato tudi na Društvu za 

opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije večkrat dobi-
jo vprašanja, kako ukrepati 
v takšnih primerih.

Lastovke so pri nas 
zavarovane

»Odstranjevanje gnezd 
in vznemirjanje katere koli 
vrste prostoživečih ptic je v 
Sloveniji prepovedano z za-
koni (Uradni list št. 46, 30. 4. 
2004, 10. člen uredbe), ven-
dar lahko škodo v nekaterih 
primerih učinkovito zmanj-
šamo s preprostimi ukre-
pi. Ukrepanje je odvisno od 
vrste, ki si je hišo izbrala za 
svoje gnezdišče, vendar pa 

se vse posege izvaja izključ-
no v negnezditvenem času, 
torej jeseni, pozimi ali zelo 
zgodaj spomladi,« pravijo 
v Društvu za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije 
in dodajajo, da so vse vrste 
lastovk pri nas zavarovane. 
Zavarovana so tudi njihova 
gnezda, kar pomeni, da jih 
je prepovedano odstranje-
vati in uničevati. »To je mo-
goče le v izjemnih primerih, 
če izvajalec pred tem prido-
bi posebno dovoljenje, ki 
ga izda Agencija RS za oko-
lje po predhodnem strokov-
nem mnenju Zavoda RS za 
varstvo narave. Gnezda je 

dovoljeno odstraniti tudi v 
primeru, če ima izvajalec 
gradbeno dovoljenje (na pri-
mer za rekonstrukcijo hiše). 
Tudi v primeru naštetih iz-
jem poskrbimo, da gnezd 
ne odstranjujemo v času, 
ko lastovke gnezdijo, torej 
spomladi in poleti,« doda-
jajo in pojasnjujejo, da se 
je moč motečih težav reši-
ti tako, da sedemdeset do 
osemdeset centimetrov pod 
gnezdom namestimo varo-
valno polico, ki prestreza 
iztrebke ptic.

Malo prijav inšpektorjem

Tudi inšpektorji poja-
snjujejo, da lahko ne glede 
na prepoved Agencija RS 
za okolje (ARSO) na podla-
gi uredbe dovoli odstrani-
tev gnezd z namenom pre-
prečitve resne škode ali za-
gotavljanja zdravja ljudi, če 
za tako ravnanje ni druge za-
dovoljive možnosti in poseg 
ne bo škodoval ugodnemu 
stanju populacije lastovk. 
Vendar pa ARSO na podlagi 
uredbe za odstranitev gnezd 
lastovk na stadionu v Kranju 
ni izdal dovoljenja. So pa 
nato prijavo dobili pristojni 
inšpektorji.

»Prijava je na Inšpekci-
ji za okolje in naravo In-
špektorata RS za okolje in 
prostor (IRSOP). V prime-
ru ugotovljenih nepravil-
nosti bo IRSOP ukrepal na 
podlagi uredbe o zavarova-
nih prostoživečih živalskih 
vrstah, ki v 10. členu prepo-
veduje uničenje struktur – 
gnezd zavarovanih vrst, če 
za to ni pridobljeno dovolje-
nje ARSO, in sicer v skladu 
z 12. členom navedene ured-
be. IRSOP pa sicer tovrstne 
prijave prejme zelo redko,« 
pojasnjujejo na ministrstvu 
za okolje in prostor.

Ptičja gnezda so tudi moteča
Čeprav so ptice koristne in je odstranjevanje gnezd ter vznemirjanje ptic pri nas prepovedano, pa včasih 
ptice za svoja gnezdišča izberejo objekte ali prostore, kjer so moteče.

Vse vrste lastovk so pri nas zavarovane, enako velja za 
njihova gnezda. / Foto: Cveto Zaplotnik

Sobivanje je mogoče in koristno tako za ptice, ki zaradi 
urbanizacije in uničenja izgubljajo svoja naravna 
življenjska okolja, kot tudi za nas. Ptice naredijo 
veliko dobrega tudi za človeka. Lastovke se hranijo z 
žuželkami, ena sama lastovka ulovi in poje kar 850 
žuželk na dan, med plenom so tudi številni komarji, 
muhe itd.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na občinskem svetu 
v Šenčurju je z novimi cena-
mi, ki veljajo pri pomoči dru-
žini na domu, svetnike sez-
nanila Zvonka Hočevar, di-
rektorica Doma upokojen-
cev Kranj, ki izvaja to social-
no-varstveno storitev. Ta je v 
občini Šenčur v porastu, saj 
se je število uporabnikov z 
lanskih 26 povečalo na tri-
deset, s tem pa potrebujejo 
dodatno socialno oskrboval-
ko. Prej so starejšim ljudem 
v občini pomoč na domu nu-
dile štiri, sedaj bi prihajala še 
peta oskrbovalka. Hočevarje-
va je poročala tudi o težavah, 
ki so jih imeli lani pri oskrbi 
na domu: izrazito povečane 
bolniške odsotnosti v minu-
lem letu, zaradi česar so mo-
rale preostale delavke podalj-
ševati delovnik, odpovedane 
ure (ker oskrbovanca ob do-
govorjeni uri ni bilo doma, 
ker je moral denimo v bolni-
šnico ali kam drugam, svojci 
pa storitve niso odpovedali), 
ki jih je bilo lani kar 110, vse 
težje pa je tudi dobiti socialne 
oskrbovalke.  

V letu 2018 bo torej v Šen-
čurju delalo pet oskrbovalk, 
efektivne ure se povečujejo 
na sto, število uporabnikov 
pa trideset. »Prednost večje-
ga števila je manj stroškov, 
ker oskrbovalke lažje razpo-
redimo. Trudimo se tudi za 
zmanjšanje stroškov, pri če-
mer aktivno sodeluje obči-
na,« je povedala Hočevarje-
va in se v imenu socialnih os-
krbovalk tudi zahvalila, ker 
je občina zagotovila prostor, 
kjer bodo oskrbovalke lah-
ko malicale, in se jim ne bo 
treba za ta čas voziti nazaj 
v Kranj, s tem pa se zmanj-
šujejo tudi stroški prevoza. 

Cena oskrbe na domu pa se 
nekoliko povečuje, oskrbo-
vancem se bo poznalo tride-
set centov. Razlog za poveča-
nje so plače v javnem sektor-
ju, ki so se povečale za dva 
plačna razreda. Ekonom-
ska cena pomoči družini na 
domu tako znaša od 1. mar-
ca naprej 19,58 evra, uporab-
niki bodo plačevali 5,93 evra 
na uro za storitev ob delovni-
kih, ob nedeljah 8,20 in ob 
praznikih 8,78 evra.

Poleg tridesetih občanov, 
ki dobivajo pomoč na domu, 
je še kakih petdeset občanov 
v različnih domovih staro-
stnikov, kar pomeni, da je 
v oskrbi odstotek prebival-
cev te občine, je k temu do-
dal župan Ciril Kozjek. »Ko 
sem nastopil županski man-
dat, je bilo pomoči na domu 
deležnih 12 ali 13 ljudi, danes 
jih je že trideset. Za to stori-
tev, ki jo za nas izvaja Dom 
upokojencev Kranj, potre-
bujemo pet zaposlenih ne-
govalk, vsaka namreč skrbi 
za sedem oskrbovancev na 
dan. Razlog za spremembo 
cen so plače v javnem sek-
torju. Ob tem smo iskali do-
datne prihranke, med njimi 
denimo optimizacijo kilo-
metrine, ki je tudi velik stro-
šek. Občina namenja za os-
krbo na domu okoli 80 tisoč 
evrov, kar je precejšen po-
rast z 20 tisoč evrov na začet-
ku,« je še dejal župan Koz-
jek. Občina Šenčur pomoč 
na domu subvencionira v vi-
šini sedemdeset odstotkov.

Pomoč na domu  
že za trideset ljudi
Pomoč na domu v občini Šenčur potrebuje že 
trideset starejših. Cena oskrbe se povečuje.

Marjana Ahačič

Radovljica – Kot je pojasnil 
radovljiški župan Ciril Glo-
bočnik, je bilo v okviru go-
renjske regije za sofinan-
ciranje s sredstvi progra-
ma razvoja podeželja potr-
jenih šest projektov rado-
vljiške občine v skupni vred-
nosti skoraj štiristo tisoč 
evrov. Po potrditvi sofinan-
ciranja na agenciji za kme-
tijske trge je še letos predvi-
dena izvedba projektov, med 
katerim so projekt Hitro s 

kolesom, v okviru katerega 
bodo vzpostavili sistem av-
tomatizirane izposoje koles 
na štirih postajah – v Rado-
vljici, Lescah, Kropi in Be-
gunjah, projekt Počakaj na 
bus, v okviru katerega bodo 
uredili nova avtobusna po-
stajališča na Posavcu in v 
Podvinu, ter Arhitektura go-
renjskih vasi, katerega cilj je 
vzpostaviti pogoje za večjo 
prepoznavnost, zavedanje o 
potencialih ter vrednosti ter 
možnosti revitalizacije vasi. 
Izdelana bo tipološka študija 

arhitekture naselij Dobrave, 
Zaloše in Ovsiše ter izvede-
na sanacija rak v Kropi. Med 
potrjenimi projekti so še 
projekt Temno nebo, v okvi-
ru katerega bo postavljena 
javna razsvetljava v KS Sre-
dnja Dobrava na območju 
z razpršeno poselitvijo in 
ob šolskih poteh. Dodatna 
sredstva bodo namenili za 
hranilnico semen, ki deluje 
v Čebelarskem centru v Les-
cah, ter za projekt usposa-
bljanja in delavnic na temo 
čebelarstva.

Projekti za razvoj podeželja
Občina Radovljica računa na sofinanciranje šestih projektov, s katerimi bodo 
spodbujali razvoj podeželja. 

Uporabniki bodo 
plačevali 5,93 evra na uro 
za storitev ob delovnikih, 
ob nedeljah 8,20 in ob 
praznikih 8,78 evra.



Gorenjski glas
petek, 2. marca 2018

Upravljanju državnega kulturnega 
spomenika Blejski grad je bila seveda 
namenjena največja pozornost. Že od 
zgodnje pomladi dalje smo bili deležni 
bistveno višjega obiska kot v predhodnih 
letih, enake so bile tudi najave za celo 
leto in zato smo se na to ustrezno pri
pravili. Vzpostavili smo ustrezen sistem 
usmerjanja prometa in režim parkiranja 
predvsem za avtobuse, ki so na grad 
vozili  organizirane skupine obiskoval
cev  (tudi do 60 na dan), enako pa smo 
se kadrovsko okrepili tudi na drugih 
področjih. Večjemu številu obiskoval
cev smo se prilagodili tudi s širitvijo in 
prenovo nekaterih poti, novimi dodat
nimi sanitarijami in avdio sistemom 
vodenja po gradu v 17 svetovnih jezikih.  
V celem letu nas je obiskalo 559.040 
obiskovalcev. Največ med njimi je bilo 
obiskovalcev iz Južne Koreje (146.275), 
Slovenije (126.017) in ZDA (44.624). 
Sledijo jim obiskovalci iz Italije, Izraela, 
Velike Britanije, Madžarske, Nemčije, 
Japonske in Hrvaške. Na splošno je treba 
poudariti veliko raznolikost, saj  so bili 
dnevno prisotni na gradu obiskovalci iz 
več kot dvajsetih držav, v sezoni pa je bila 
ta številka še dvakrat višja. Take rezultate 
smo dosegli tudi zaradi visokih vlaganj v 
promocijo in direktnih tržnih aktivnosti, 
ki smo jih izvajali. Tako velika frekvenca 
obiska pa nam je preprečila tudi pom
ladno izvedbo investicije v prenovo teras, 
poti in kanalizacije, ki smo jo delno lahko 
izvedli šele v novembru, delno pa jo 
bomo letos do velikonočnih praznikov.  
Največji projekt lani je bila investicija 
v prenovo jezerskega dela Festivalne 

dvorane Bled. S funkcionalno in tehnično 
prenovo ter tudi novo opremo smo 
dvorani po skoraj tridesetih letih dali novo 
svežino in tudi nove možnosti za trženje 
različnih prireditev in dogodkov. Popolno
ma so prenovljene tudi strojne instalacije 
za ogrevanje in prezračevanje, osrednji 
tehnični del, novost je tudi klimatizacija 
odra, z novo kurilnico pa smo prešli z ogre
vanja na olje na ogrevanje na plin.    
Pomembno in močno je bilo tudi naše 
sodelovanje pri drugih projektih. Z 
Občino Bled smo se dogovorili za up
ravljanje in prenovo Mrakove domačije 
ter sodelovali pri načrtovanju parkirišč 
in prometnega režima v navezavi s 

severno razbremenilno cesto. Prav tako 
smo sodelovali pri pripravi dopolnil k 
Občinskemu prostorskemu načrtu, ki 
bodo za nas pomenila zeleno luč za iz
delavo projektov za dvigalo, načrtovanju 
našega informacij skega centra ob Galeriji 
sodobne umetnosti , ki bo zgrajena na lo
kaciji sedanje grajske Pristave, in drugih 
ureditvenih projektov na tem prostoru. 
Lani smo tako v investicije, upravljanje  
in realizacijo projektov vložili več kot 
dva milijona evrov in skoraj zaključili 
načrtovan desetletni cikel celovite 
prenove Blejskega gradu. To nalogo na
meravamo zaključiti letos v upanju, da bo 
enako uspešno, kot je bilo preteklo. 

Leto presežkov 
Tudi za Zavod za kulturo Bled je bilo preteklo leto leto presežkov in rekordov, saj smo v okviru poslovanja 
dosegli daleč najboljše rezultate od začetka našega poslovanja pred enajstimi leti. To dejstvo se nanaša na 
dosežen program aktivnosti tako v fizičnem kot tudi finančnem smislu.

V blejskem zavodu za kulturo so največjo pozornost namenili upravljanju državnega 
kulturnega spomenika Blejski grad.

Na Zavodu RS za varstvo narave so se 
skupaj s partnerji lotili projekta Mala 
barja – Marja, s katerim želijo prispevati 
k ohranjanju mokrišč. Uvodno srečanje 
je bilo na Bledu, edini občini gorenjske 
regije, ki sodeluje v projektu.
Daljši naziv projekta Mala barja – Marja 
je »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in 
prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na 
Gorenjskem«. Aktivnosti projekta, ki se je 
začel z začetkom tega leta, bodo izvajali 
do konca oktobra 2021. Pri njem pa poleg 
Zavoda RS za varstvo narave, ki je vodilni 
partner projekta, sodelujejo še občine 
Bled, Trzin in Logatec ter Zavod Parnas. 
Projekt sledi izhodiščem Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohe
zijske politike za obdobje 2014–2020 
in je eden od prednostnih projektov za 
izvedbo v okviru Programa upravljanja 
območij Natura 2000. Prejel bo finančno 
podporo EU, njegova celotna vrednost pa 
je skoraj dva milijona evrov.
Glavni cilj je izboljšanje slabega stanja 
treh habitatnih tipov na projektnih 
območjih, to je travnikov z modro stožko, 
bazičnih nizkih in prehodnih barij ter 
ohranjanje in izboljšanje razmer za 
kukavičevko Loeselovo grezovko in 
barjanskega okarčka, ki je eden najbolj 

ogroženih vrst metuljev v Evropi in Slo
veniji. Namen projekta je ohranjanje in 
varovanje nekaterih ključnih barjanskih 
površin v okolici Ljubljane in na Gorenj
skem. Gre za območja Nature 2000, in 
sicer: KrimskoMenišijska barja, Stržene 
luže, Črna dolina, Mišja dolina, Mlake 
pri Trzinu, Češeniške gmajne in Jezerc 
pri Logatcu, v občini Bled pa na območju 
Podhoma pri Grimščah, v Bodeščah ter 
Brjeh pri Zasipu.
Slabo stanje barjanskih površin in vrst, 
ki so na njih prisotne, je predvsem 
posledica odsotnosti rabe in zaraščanja 
z lesnimi ter invazivnimi tujerodnimi 
vrstami rastlin. Kot pojasnjuje vodja 
projekta Jasna Mulej, bodo preko pro
jektnih aktivnosti vzpostavili dolgoročno 
primerno upravljanje barjanskih površin. 
To bodo zagotovil z odkupom in po
godbenim varstvom ključnih površin 
projektnih območij. Odstranjevali bodo 
tujerodne rastline, izboljšali vodni režim 
in sodelovali s kmeti, lastniki zemljišč in 
lokalnimi skupnostmi. Ko se bo stanje na 
teh površinah s primerno rabo izboljšalo, 
bo to pomenilo izboljšanje življenjskih 
površin za barjanske organizme in 
izboljšanje biotske raznovrstnosti. Tako 
bodo tudi lastniki zemljišč na območju 

občine Bled povabljeni k prodaji svojih 
zemljišč ali drugi obliki pogodbenega 
sodelovanja.
Direktor Zavoda RS za varstvo narave 
Teo Hrvoje Oršanič je opozoril, da 
smo v zadnjih stotih letih v svetovnem 
merilu izgubili že okoli 64 odstotkov vseh 
mokrišč, kar pomeni, da so življenjski 
prostori, povezani z vodo, zelo ogroženi. 
So pa tudi izjemnega pomena, saj so 
specifičen življenjski prostor, v katerem 
uspevata specifična flora in favna. Ker so 
mokrišča običajno ravnice, so zanimiva 
za urbanizacijo, gradnjo infrastrukture 
in kmetijstvo. »Vse te dejavnosti, ki jih 
ljudje potrebujemo za svoje življenje, pa 
jemljejo naravi prostor,« je pojasnil in po
leg ohranjanja biotske pestrosti navedel 
tudi njegove ostale funkcije. Med drugim 
so mokrišča izjemno pomembna pri 
blaženju posledic podnebnih sprememb 
in za ohranjanje ravnovesja v naravi, saj 
so na primer pomembni zadrževalniki 
talne vode in vzpostavljajo primerno 
vlažnost območja.

Za izboljšanje stanja barij
Mokrišča in barja počasi izginjajo, čeprav so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti in tudi za 
blaženje posledic podnebnih sprememb. S projektom Marja želijo izboljšati stanje barij tudi na Gorenjskem.

Zadnjih nekaj poletij na Bledu je pokazalo, da vsi, ki na Bled 
pridejo po lepoto, mir in sprostitev, teh obljubljenih vrednot 
zaradi hude gneče in nepoznavanja navad ter predpisov, ki 
veljajo, v celoti ne morejo užiti, domačinom pa včasih tudi poide 
potrpljenje in siceršnje gostoljubje, ki gre kraju, kot je Bled.
Letošnje poletje bo zato drugačno! Poleg številnih ukrepov, ki 
jih bodo na Bledu še pred začetkom sezone izvedli Občina Bled, 
Turizem Bled, Zavod za kulturo Bled, Medobčinsko redarstvo 
in inšpektorat ter javno podjetje Infrastruktura Bled, tudi v 
Turističnem društvu Bled pripravljajo projekt, ki je v nekaterih 
tujih središčih poznan po sloganu: »Vprašaj me, tu sem doma«. 
Osnovna ideja projekta je, da ljudje iz domačega okolja z nasveti 
in primernim usmerjanjem pomagajo obiskovalcem in gostom 
pri zagatah, v katerih se znajdejo, od tega, kje se lahko parkira, 
kje se lahko posedi, kjer so javna kopališča, stranišča, restavraci
je in podobno.
K sodelovanju vabijo prostovoljce, ki jim bo pripadlo manjše 
nadomestilo in ustrezna oprema. Delo bo potekalo v juliju in 
avgustu, pred začetkom pa bodo z izbranimi kandidati opravili 
kratko usposabljanje. Pogoj je znanje angleškega jezika, znanje 
več drugih tujih jezikov pa je samo dobrodošlo!
Vabijo vas, da se jim najkasneje do 10. aprila oglasite na 
Turistično društvo Bled, Cesta svobode 10, 4260 Bled, elektronski 
naslov info@tdbled.si ali telefon 04 5741 122.

Poleti dodatni  
informatorji
V Turističnem društvu Bled pripravljajo projekt,  
ki je v nekaterih tujih središčih poznan po sloganu: 
»Vprašaj me, tu sem doma.«
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Komisija Občine Bled je sprejela odločitev, da se stara lipa, ki 
je rasla za Prešernovim spomenikom ob Zdraviliškem parku, 
odstrani. Komisijo sicer sestavljajo strokovnjaki za drevesa in ze
lene površine, in sicer predstavniki zavodov za kulturno dediščino, 
varstvo narave in gozdove ter predstavnika občine.
»Drevo je bilo bolno, polno bele omele in osebno zelo obžalujem, 
da smo morali sprejeti takšno odločitev,« pravi župan Janez Fajfar. 
Dodaja, da so sicer izkušnje z bolnimi drevesi na Bledu žal slabe. 
»Spomnite se samo drevesa, ki je padlo z igrišča za mali golf na 
Ljubljansko cesto, dobro, da se je to zgodilo ponoči,« je še spomnil 
župan. Prav tako še ni zaključena tožba zaradi padlega drevesa na 
parkiran avto na promenadi v času žledoloma.
Najstarejšemu slovenskemu spomeniku Prešernu bosta po novem 
senco delali kar dve lipi – učenci in učenke blejske osnovne šole bi 
ju morali posaditi ravno dan pred kulturnim praznikom v sklopu 
svoje proslave, vendar je zapadli sneg 7. februarja to preprečil. Zdaj 
sta lipi posajeni, želimo jima dolgo in zdravo življenje!

Novi lipi za Prešernovim 
spomenikom
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SVETOVNA TURNEJA PO SLOVENIJI

INFO: WWW.SMEJMO.SE / 051 606 220

BORŠTNIKOV HRAM

CERKLJE
Č E T R T E K  
8.  MAREC 
O B  2 0 . 0 0

VSTOPNICE: WWW.MOJEKARTE.SI ,  PETROL
POPUST ZA SKUPINE NAD 20 GLEDALCEV!
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Občinski svetniki 
so na februarski seji obrav-
navali pravilnik o sofinan-
ciranju ljubiteljskih kultur-
nih dejavnosti v občini Nak-
lo. Razlog za sprejem nove-
ga pravilnika je več kritičnih 
pripomb Skupne službe not-
ranje revizije Kranj (SSNR) k 
do sedaj veljavnemu. Kot so 
pojasnili na občinski upra-
vi, morajo slediti zakonu o 
uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo in skladno z 
njim urediti postopek izved-
be javnega razpisa, imeno-
vanje dveh različnih komi-
sij za odpiranje in ocenjeva-
nje vlog ter rok za dopolni-
tev nepopolnih vlog. SSNR 
je tudi mnenja, da mora ob-
čina pri izvedbi javnega raz-
pisa vrednotiti in sofinanci-
rati izvedene projekte in pro-
grame za tekoče leto, in ne 
za preteklo leto, kot je bilo 

do sedaj, in da se morajo tudi 
sredstva porabiti v tekočem 
letu. Kritičen je bil svetnik 
Ivan Meglič, po njegovi oce-
ni pravilnik ne izkazuje jav-
nega interesa za ljubiteljsko 
kulturno dejavnost. Names-
to da bi se v društvu, Meglič 
je predsednik KTD pod Kri-
vo jelko, ukvarjali z vsebin-
skim programom, se mora-
jo vse več ukvarjati s tem, da 
do pike natančno izpolnju-
jejo vloge za javne razpise, 
zahtevne računovodske iz-
kaze, za kar seveda nimajo 
znanja – in ne dovolj denar-
ja, da bi plačevali vse te stori-
tve. Njegova kritika ni uper-
jena na občinsko upravo, 
ampak sistem. Župan Mar-
ko Mravlja je pojasnil, da 
je občina dolžna upoštevati 
navodila SSNR. Direktor ob-
činske uprave Tomaž Pliber-
šek je dodal, da občina po be-
sedah SSNR društva še ved-
no bogato sofinancira, kar 

se mu zdi povsem v redu, ko 
gre za kvalitetne programe. 

Svetnica Nataša Zaletelj je 
opozorila, da je težko vnap-
rej za celo leto napisati, kaj 
vse bo društvo izvedlo. Po-
džupan Jure Renko, ki je so-
deloval pri pripravi pravil-
nika, je pojasnil, da zadeve 
niso enostavne in da bodo 
nekje v drugi polovici obrav-
navanega leta izvedli vme-
sna preverjanja v društvih, 
pa ne zaradi nadzora, am-
pak pomoči društvom, da 
se z vmesnimi poročili, iz-
vedbenimi dokazili ustvari 
neki realni plan dela. Prib-
ližno sedemdeset odstotkov 
sredstev naj bi društva dobi-
la po podpisu pogodbe v te-
kočem letu, trideset odstot-
kov pa po prvem decembru. 

SSNR je še ugotovila, da 
občina nima strategije na-
črta razvoja kulture, svetni-
ki so sprejeli tudi letni pro-
gram kulture za leto 2018.

Kultura - po pravilih
Nov pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini 
Naklo prinaša nekaj sprememb in tudi kritičen pogled na to, da se mora 
ljubiteljska kultura sistemsko vse več ukvarjati z birokracijo.

Maša Likosar

Kranjska Gora – Športno dru-
štvo Preddvor je med zim-
skimi počitnicami letos or-
ganiziralo že deseti smučar-
ski tečaj v Kranjski Gori. Ot-
rok je bilo kar za dva avtobu-
sa. Število prijavljenih udele-
žencev je bilo enainsedem-
deset, pojavilo se je sicer ne-
kaj osipa zaradi virusnih bo-
lezni, zmanjšalo se je tudi 
število deskarjev, tokrat sta 
bila samo dva. Se je pa pre-
cej spremenila struktura 

udeležencev. Šestindvajset 
se jih je letos tečaja udeleži-
lo prvič, kar je več kot tretjina 
vseh. Znižala se je tudi sta-
rostna meja, skoraj polovica 
vseh tečajnikov je bilo iz prve 
triade, od tega pa kar petnajst 
prvošolčkov. Večina preosta-
lih pa je iz druge triade, le pe-
ščica je že veščih v smučanju. 

Porazdelili so se po tradi-
cionalnih barvnih kombi-
nacijah od zelenih začetni-
kov preko oranžnih in mod-
rih do rumenih znalcev, se-
veda na podlagi  znanja s 

preteklih tečajev in dodatno 
pridobljenih informacijah 
od staršev ter preizkusa zna-
nja novincev. Tokrat so se-
stavili osem skupin, ki jih je 
upravljalo osem učiteljev in 
dva pomočnika. Vodja smu-
čarskega tečaja Slavko Boga-
taj pravi: »Otroci so se nau-
čili res veliko, tudi tisti, ki so 
bili tokrat prvič na smučeh, 
so se že drugi dan peljali z 
žičniško napravo in spustili 
z vrha klanca.«

Zadnji dan so se zbudili 
v res idilično zimsko jutro. 

Ponoči je zapadlo nekaj no-
vega snega, in tudi ko so 
prišli v Kranjsko Goro, je 
še močno naletaval. Otro-
ci so se navdušeni zapodili 
v »celca«. Po nekaj letih so 
bili z vremenom in snežni-
mi razmerami končno za-
dovoljni. Snega so imeli v 
obilju in sploh v dopoldan-
skih urah uživali v super vo-
žnjah po naravnem snegu 
ter v popolnosti izkoristili 
smučarske pogoje, pomeri-
li so se celo v veleslalomski 
tekmi. Smučarski tečaj so 
zaključili z ogromno tradi-
cionalno barvasto kačo. Le-
tos so se jim prvič priklju-
čili tudi škofjeloški Rovtar-
ji s smučanjem po starem. 
V ciljnem izteku so jim pri-
kazali še mazanje smuči z 
voskom in starim likalni-
kom na drva. Tečaj so skle-
nili z razglasitvijo rezultatov 
in podelitvijo diplom. Pred-
sednik ŠD Preddvor Roman 
Rogelj pripoveduje: »Star-
šem je pomembno, da otrok 
zna smučati, ker je to tradi-
cionalen slovenski šport, ne-
kateri pa med počitnicami 
niso prosti in so zato zelo ve-
seli, da lahko otroka zaupa-
jo v športno varstvo. Smuča-
nje je sicer eden izmed draž-
jih športov, že sama oprema 
nanese visok znesek, smo pa 

zelo pozorni na tiste, ki si te-
čaja ne morejo privoščiti, in 
jim pomagamo, kolikor le 
lahko.« Na zaključni prire-
ditvi sta se zbranim pridru-
žila tudi preddvorski podžu-
pan Janez Brolih in župan 

Miran Zadnikar, ki je tečaj-
nikom namenil nekaj spod-
budnih besed in poudaril, da 
športne aktivnosti zelo radi 
podpirajo, zato tudi poma-
gajo športnemu društvu s 
sredstvi. 

Desetič na smučarskem tečaju
V Kranjski Gori so se otroci pod vodstvom učiteljev Športnega društva (ŠD) Preddvor učili smučati. 
Tako mladi nadobudni smučarji kot njihovi starši so bili s tečajem izredno zadovoljni in pravijo, da 
bodo naslednje leto ponovno del zimske pravljice na strmini v Podkorenu.

Tečajnike sta zadnji dan obiskala preddvorski župan Miran 
Zadnikar in podžupan Janez Brolih. / Foto: Tina Dokl

Vodja tečaja Slavko Bogataj in predsednik ŠD Preddvor 
Roman Rogelj / Foto: Tina Dokl

Otroke mraz ni motil, smučanje jih je navdušilo. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Razvojna agen-
cija Sora in Društvo za razvoj 
podeželja Resje že devet-
najsto leto zapored vabita na 
tržnice kmetijskih pridelkov 
in izdelkov, ki potekajo ob 
sobotnih dopoldnevih v ob-
činskih središčih občin Gore-
nja vas - Poljane, Škofja Loka 
in Žiri. V Škofji Loki tržnica 
poteka vsako prvo soboto v 
mesecu od 8. do 12. ure na 
Mestnem trgu, in sicer od 
marca do decembra (z izjemo 
poletnih mesecev, ko tržnic 
ne bo), prva letošnja tržnica 
bo že to soboto, 3. marca. 

Spet tržnica kmetijskih 
izdelkov in pridelkov

Planica – Le še slab mesec je 
do finala svetovnega pokala v 
smučarskih skokih v Planici. 
Letalnica bratov Gorišek bo 
skakalce gostila od 22. mar-
ca, ko so na sporedu kvalifi-
kacije, pa vse do 25. marca, 
ko bomo spremljali zadnjo 
tekmo sezone. Priprave na 
največji športni dogodek 
v Sloveniji so že v polnem 
teku, za spektakel v dolini 
pod Poncami pa je mogoče 
kupiti tudi že vstopnice. 

Vstopnice za planiški 
spektakel že v prodaji
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Italijanska jezera slovijo po svoji naravni lepoti. Comsko jezero obdaja čudovita 
gorska pokrajina, jezero Maggiore je vredno obiskati, pa čeprav samo za ogled 
palače Borromee in Boromejskih otokov. 1. dan: Najprej se bomo odpeljali do mesta 
Bergamo, katerega glavni trg Piazza Vecchia je francoski pisatelj Stendhal razglasil 
za najlepši kraj na Zemlji. Pot bomo nadaljevali do Comskega jezera in si ogledali 
mesto Como. Od tu se bomo odpeljali do jezera Maggiore. Namestitev v hotelu 
in večerja. 2. dan: Po zajtrku se bomo z ladjico odpeljali po Jezeru Maggiore in si 
ogledali del skupine Boromejskih otokov, ki slovijo po vilah, čudovitih vrtovih ter 
parkih. Obiskali bomo otok Bella s slavno palačo ter otok Pesctatori. Po vrnitvi v 
živahno objezersko mestece Stresa si bomo privoščili nekaj prostega časa in nato 
nadaljevali vožnjo proti domu.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, en polpenzion v hotelu s štirimi zvezdicami 
v dvoposteljni sobi ob jezeru Maggiore, vstopnino v palačo in vrtove na otoku Bella, lokalno 
vodenje po palači, vožnjo z ladjico po jezeru Maggiore z obiskom dveh otokov, turistično 
vodenje, organizacijo ter DDV. 
 

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične poslovalnice:   
Kranj - 04/20 13 220, Škofja Loka - 04/51 70 305, Radovljica - 04/53 20 445, Jesenice – 
04/58 09 755, Ljubljana – 04/23 08 505, Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/59 63 280 
ali pišite na turizem@alpetour.si.   

IZLET /  OD 7. DO 8. APRILA 2018

Boromejski otoki

CENA: 156 €
(ob prijavi 40 gostov)
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Vilma Stanovnik

Kranj – Vrtec Biba v Bitnjah 
je bil zgrajen leta 1972. Je 
montažen objekt, in čeprav 
je bil zgrajen po takrat veljav-
nih predpisih in standardih, 
je stavba energetsko izredno 
potratna. Vrtec že nekaj časa 
ne ustreza normativom in 
minimalnim tehničnim po-
gojem za prostor in opremo 
vrtca glede na predpisano 
najmanjšo igralno površino 
na otroka. Ker prostori niso 
ustrezni, pa tudi energetska 
sanacija ni upravičena. 

Ker na območju Bitenj 
narašča povpraševanje po 

vpisu v predšolske progra-
me in ker enota Biba nima 
oddelka za prvo starostno 
obdobje, je potreba po več-
jem vrtcu aktualna že precej 
časa. Na stisko staršev, ki iš-
čejo varstvo za svoje malčke, 
že nekaj časa opozarjajo tudi 
v domači Krajevni skupnos-
ti Bitnje, odgovorni na kranj-
ski občini pa so svetnikom 
kot edini v tem trenutku mo-
žni način gradnje predlagali 
javno-zasebno partnerstvo.

Kot je že na januarski seji 
povedal župan Boštjan Tri-
lar, se na občini zavedajo, 
da je javno-zasebno partner-
stvo dražje, kot če bi občina 

gradila sama s svojim de-
narjem oziroma s kreditom, 
a lastnega denarja nima-
jo, kreditiranje pa je omeje-
no, ker denar potrebujejo za 
sofinanciranje projektov, ki 
jih bosta financirali država 
in evropska unija. Na sredi-
ni seji je nato predstavil mo-
žne rešitve, svetniki pa so se 
tokrat brez razprave strinja-
li, da se bo vrtec gradil v jav-
no-zasebnem partnerstvu.

»Računam, da bomo od-
lok v drugem branju potrdi-
li na marčevski seji, nato pa 
bomo pripravili razpis, in če 
bo vse po načrtih, bo vrtce 
zgrajen še letos,« je po seji 

povedal župan Boštjan Tri-
lar in pojasnil, da je ocenjen 
čas gradnje pet mesecev, 
cena gradnje novega vrtca, 
ki bo stal na mestu sedanje-
ga, pa je ocenjena na 1,6 mi-
lijona evrov. 

»V projektni pisarni pro-
učujejo več možnosti za na-
mestitev otrok v času grad-
nje. Ena od njih je začasna 
stavba, za katero naj bi pos-
krbel investitor oziroma iz-
vajalec, druga pa, da poišče-
mo možnost v nekdanji trgo-
vski šoli ali na podobni loka-
ciji, ki bo primerna, da jo za 
čas gradnje preuredimo v vr-
tec,« je pojasnil župan Trilar.

Vrtec v Bitnjah še letos
Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili odlok o javno-zasebnem partnerstvu ter s tem 
prižgali zeleno luč za gradnjo novega vrtca v Bitnjah.

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik bo 
v kratkem izbrala izvajalca 
za izgradnjo sekundarnega 
kanalizacijskega omrežja na 
območju Tuhinjske doline. 
V naseljih Vrhpolje pri Ka-
mniku, Soteska, Markovo, 
Vir pri Nevljah, Podhruška, 
Srednja vas, Loke v Tuhinju, 
Vaseno in Buč bo izvedena 
kanalizacija v okvirni dolži-
ni deset kilometrov, sočasno 
bo saniranih še približno pet 
kilometrov vodovoda, dodali 
pa bodo tudi optično omrež-
je. Začetek gradnje je pred-
viden v spomladanskih me-
secih, in sicer pod pogojem, 

da ne bo vložen zahtevek za 
revizijo zoper odločitev o od-
daji javnega naročila.

Sredi marca bodo kana-
lizacijsko in vodovodno 
omrežje urejali na obmo-
čju Levstikove ulice in Žeb-
ljarske poti, izgradnja nove 
kanalizacijske infrastruk-
ture pa bo v letošnjem letu 
potekala na območju južne-
ga dela Spodnjih Stranj, kjer 
odvajanje odpadnih komu-
nalnih voda v kanalizacijo 
še ni urejeno. Gradnja kana-
lizacije je letos predvidena 
tudi na delu Palovške ceste, 
na območju Bistričice ter na 
regionalni cesti med Staho-
vico in Črnivcem.

Gradnja se nadaljuje
V občini Kamnik bodo infrastrukturno opremljanje 
nadaljevali z izgradnjo sekundarne kanalizacije v 
Tuhinjski dolini.

Škofja Loka – V okviru projekta Marejne Razvojna agencija 
Sora prireja srečanji obstoječih in potencialnih novih ponudni-
kov izdelkov, ki nastajajo v največji meri znotraj dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah in domače ter umetnostne obrti. Na 
srečanjih, ki bosta v torek in četrtek, 6. in 8. marca, ob 9. uri 
v Domu čebelarjev v Brodeh, želijo preveriti interes za pro-
dajo izdelkov v promocijsko-prodajnih omarah (marejnah). 
Predstavili bodo tudi zakonodajne okvire registracije in trženja 
izdelkov, izvedli bodo zeliščno delavnico, predstavili pa se 
bodo tudi obstoječi ponudniki blagovnih znamk Dedek Jaka 
in Babica Jerca.

O prodaji izdelkov v »marejnah«

Tržič – Na februarski seji občinskega sveta je bila na dnevnem 
redu predstavitev poročila o opravljenih vodenjih na turistič-
nih območjih občine Tržič v lanskem letu. Licenco je imelo 18 
vodnikov, ki so skupaj opravili 128 vodenj, 383 ur dežurstev v 
Razstavno-izobraževalnem središču Dolina ter 250 ur dežur-
stev na info točki na Ljubelju. Lani je bilo s turističnim vode-
njem ustvarjenih dobrih pet tisoč evrov prihodkov in 2.948 
najavljenih obiskovalcev. Vse več gostov se zanima za voden 
ogled Šentanskega rudnika. V letu 2017 je bilo 1.493 prihodov 
domačih in 4.424 tujih gostov, ponudniki namestitev pa so 
ustvarili 13.016 nočitev. V Domu na Zelenici je prespalo 2.031 
domačih in tujih gostov. 

Ustvarili več kot trinajst tisoč nočitev



9Gorenjski glas
petek, 2. marca 2018 info@g-glas.si

B
O

LT
E

Z 
D

.O
.O

. K
R

A
N

J,
 S

TA
N

E
TA

 Ž
A

G
A

R
JA

 5
8/

C
, K

R
A

N
J

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Znano je, da 
največje onesnaženje zra
ka povzročajo promet, kur
jenje na trda goriva in ne
kateri večji industrijski ob
rati, največja grožnja zdrav
ju pa so pozimi delci v zraku 
in poleti talni ozon. V Škofji 
Loki doslej ni bilo stalnega 
merilnega mesta za sprem
ljanje takšnega onesnaže
nja, pač pa se je doslej dva
krat (leta 2007 in 2012) z za
časnimi merilnimi posta
jami na različnih lokacijah 
merila kakovost zunanjega 
zraka. Meritve so pokazale 
večje onesnaženje zraka po
zimi, ko so bile v zunanjem 
zraku občasno prekorače
ne mejne vrednosti za delce 
PM10, čeprav je bilo prese
ganje manjše od dovoljenih 
35 preseganj na leto. Podob
no so ugotavljali pri merje
nju koncentracij ozona: pov
prečne izmerjene vrednosti 
v merilnem obdobju sicer ne 
presegajo mejnih vrednosti, 
vendar pa so maksimalne iz
merjene urne koncentraci
je presegle mejno vrednost 
tudi za 35 odstotkov. 

Pomemben dejavnik 
standardov kakovosti oko
lja je tudi hrup, ki ima bis
tven vpliv na zdravje ljudi. 
Občina Škofja Loka nima 
izdelane strateške karte 
hrupa, čeprav bi jih za ne
katere obremenjene ces
tne odseke glede na veljav
no zakonodajo morala ime
ti. Ta pomanjkljivost se 
je pokazala tudi v procesu 

izdelave celostne prometne 
strategije.

Zaradi takih ugotovitev in 
ugotovitev modelnega izra
čuna širjenja formaldehida 
iz podjetja Knauf Insula tion 
v okolje so pripravili izho
dišča za vzpostavitev mreže 
merilnih postaj za spremlja
nje kakovosti zunanjega zra
ka in hrupa v občini Škofja 
Loka, od izdelave strokovnih 

podlag do postavitve mreže 
merilnih postaj, izvedbe po
skusnih meritev in aplikaci
je za prikaz podatkov. Dolo
čili so lokacije merilnih mest 
in namestili merilne napra
ve na avtobusni postaji Ško
fja Loka, v Virmašah, Franko
vem naselju, blizu železniške 
postaje na Trati in na Gode
šiču. Naprave merijo prašne 
delce, dušikove okside, ozon 
in ogljikov monoksid v zra
ku, ravni hrupa, od meteoro
loških podatkov pa tempera
turo, vlažnost in pritisk. Ko 
bo vzpostavljena še aplikacija 
za spremljanje rezultatov na 
mobilnih telefonih, bodo po
datki dostopni vsakomur, ob
činski upravi pa bodo služili 
za podrobnejše analize in ob
delave različnih parametrov. 
V primeru prekoračitev bodo 
izdelana in izdana opozorila 
javnosti in napotki za ustre
zno ukrepanje, pojasnjujejo 
na Občini Škofja Loka. Do
dajajo pojasnilo, da je stro
šek nakupa mreže petih me
rilnih postaj za zrak in hrup 
s potrebno internetno pove
zavo ter izdelave aplikacije za 
prikaz in obdelavo podatkov 
znašal 19.900 evrov. 

Merijo kakovost zraka in hrup
Na petih lokacijah v Škofji Loki od januarja do aprila poskusno merijo kakovost zraka in hrup. Do aprila 
bo vzpostavljena tudi posebna aplikacija za prikaz rezultatov meritev na mobilnih telefonih.

Promet je eden največjih onesnaževalcev zraka. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – V finančni per
spektivi 2014–2020 je 420 
milijonov evrov evropske 
kohezijske politike name
njenih za t. i. razvoj regij, 
Zahodna kohezijska regi
ja, v katero spada tudi obči
na Kamnik, je upravičena 
do 133 milijonov evrov, Lju
bljanska urbana regija do 
okoli 50 milijonov evrov, in 
Občina Kamnik znotraj nje 
do dobrih 2,3 milijona evrov.

»Tega denarja občine ne 
bomo črpale preko javnih 
razpisov ministrstev, ampak 
gre za neposredno financi
ranje. Država in občine bodo 
sklenile pogodbe za tiste pro
jekte, za katere se bomo do
govorili v tem postopku. Ob
čine so bile namreč pozvane 
k predložitvi projektnih pre
dlogov in na seznamu Lju
bljanske urbane regije se je 
zbralo 23 projektov, ki vse
binsko in finančno ustre
zajo zahtevam, med njimi 
je Občina Kamnik predlo
žila dva: protipoplavne uk
repe za Nevljico in regio
nalno kolesarsko povezavo 

Kamnik–Mengeš–Trzin–
Ljubljana. Slednji projekt 
je bil najbolje ocenjen med 
vsemi, saj se kot predno
stne podpirajo prav regio
nalne kolesarske povezave 
za zagotavljanje trajnostne 
mobilnosti,« pravi Barbara 
Strajnar z Občine Kamnik, 
ki je vodilna v tem projek
tu. Prvotno je bil zastavljen 
še širše, a se mu občine Ko
menda, Vodice in Domžale 
nato niso priključile.

Kot pravijo na Občini Ka
mnik, so morali izpolniti kar 
nekaj pogojev. Med drugim 
bo morala biti regionalna ko
lesarska povezava Kamnik–
Mengeš–Trzin–Ljubljana v 
prvi vrsti namenjena dnevni 
mobilnosti v službo in šolo 
(in ne turizmu), vsaj tretjina 
povezave bo morala potekati 

po ločenih kolesarskih po
teh oz. stezah. Odseke, ki so 
že urejeni za kolesarje, bodo 
povezali med seboj. »Kole
sarska povezava je načrto
vana kot hrbtenica kolesar
skega omrežja v sodelujo
čih občinah. Omogočala bo 
hitro, varno in udobno kole
sarjenje ter bo hkrati odlič
no povezana z vsemi vrsta
mi javnega potniškega pro
meta. Splošni cilj projekta 
je zagotoviti ustrezno, var
no in sklenjeno kolesarsko 
infrastrukturo do te mere, 
da bo ponujala dobro (hitro 
in varno) alternativo vožnji 
z osebnim avtomobilom,« 
je še povedala Barbara Straj
nar in dodala, da podpis po
godbe z ministrstvom priča
kujejo do poletja. 

Letos je predvidena izde
lava projektne in investicij
ske dokumentacije, prihod
nje leto pa odkup potrebnih 
zemljišč in začetek gradnje. 
Glavni del aktivnosti priča
kujejo v letu 2020. Projekt, 
vreden 3,7 milijona evrov, je 
upravičen do 100odstotne
ga sofinanciranja EU in dr
žave.

S kolesom do Ljubljane
Občina Kamnik se bo skupaj z občinami Mengeš, Trzin in Ljubljana lotila 
projekta regionalne kolesarske povezave do prestolnice. Gradnja naj bi se 
začela že prihodnje leto.

Kolesarska povezava 
bo namenjena dnevni 
mobilnosti, in ne 
turizmu, vsaj tretjina 
kolesarskih stez pa bo 
morala biti ločena od 
cest.

Jasna Paladin

Domžale, Medvode – Potrje
ni projekti, katerih skupna 
vrednost je dobrih 255 tisoč 
evrov (204 tisočake prispeva 
Evropski sklad za regionalni 
razvoj), so: Krekovo središ
če, Za vas!, Urbano vrtnarje
nje, Ekološko izobraževanje 
na porečju Kamniške Bistri
ce in Varna starost.

Krekovo središče (dobrih 
72 tisoč evrov) je program 
aktivnosti za medgenera
cijsko sodelovanje, kakovo
stno in aktivno staranje ter 
preprečevanje osamljenosti 
med starejšimi prebivalci, 
ki ga izvajata Inštitut Anto
na Trstenjaka in Medgene
racijsko središče Komenda. 
Namenjeno bo usposablja
nju prostovoljcev, delavni
cam za družine in tečajem 
za družinske oskrbovalce. 

Projekt Za vas! (42 tisoč 
evrov) je projekt Javnega za
voda Cene Štupar, Območne 
obrtnopodjetniške zbornice 
Domžale in Zavode Sotočje, 
namenjen pa je celovitemu 
spodbujanju podjetništva. 

Občina Medvode bo ob
čanom ponudila možnost 
najema urbanih vrtičkov. V 
okviru projekta Urbano vr
tnarjenje (39 tisoč evrov) 
bodo kupili dvajset vrtnih 
lop za spravilo orodja in 
opreme za potrebe obdelo
vanja vrtičkov. 

Projekt Ekološko izobra
ževanje na porečju Kam
niške Bistrice (31 tisoč evrov) 
bo izvajal Zavod za ihtiološke 
in ekološke raziskave REVI
VO, v partnerstvu z Javnim 
zavodom Sotočje Medvode 
in Centrom za mlade Dom
žale. S projektom želijo dvig
niti nivo ozaveščenosti o po
menu ohranjanja narave in 
trajnostnem načinu rabe na
ravnih ekosistemov. 

Varna starost (20 tisoč 
evrov) pa je projekt, ki načr
tuje ozaveščanje zaposlenih 
v domovih za ostarele ter sta
rostnikov in svojcev o nasi
lju nad starejšimi in možni
mi načini ukrepanja. V njem 
sodeluje več partnerjev, tudi 
Medgeneracijski center Bi
strica Domžale in Center 
starejših Medvode.

Odobreni projekti 
za lokalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
je potrdilo pet projektov, ki bodo v okviru lokalne 
akcijske skupine LAS za mesto in vas krepili 
lokalni razvoj na območju Medvod, Domžal, 
Komende, Mengša, Trzina in Vodic.

Vodice – Občinski svet je na februarski seji potrdil ceno social-
novarstvene storitve pomoči družini na domu, ki sicer ostaja 
enaka, kot so jo svetniki potrdili že na oktobrski seji. Cena 
storitve na efektivno uro ostaja 19,10 evra od ponedeljka do 
sobote, ob nedeljah 26,22 evra, ob praznikih pa 28,25 evra. 
Kljub temu se bo cena storitve za uporabnika zmanjšala, saj 
so svetniki sprejeli sklep, da občinsko subvencijo povečajo 
s petdeset na šestdeset odstotkov. Za sklep so se svetniki 
odločili po opravljeni razpravi, ker se število oskrbovancev 
giblje okoli pet in to za občinski proračun ne predstavlja velike 
dodatne obremenitve, poleg tega je ta storitev v Vodicah draž-
ja kot v nekaterih primerljivih občinah, po besedah nekaterih 
svetnikov pa med najdražjimi v državi.

Višja subvencija za pomoč družini na domuVelika planina – Zaradi re-
dnih vzdrževalnih del, ki za-
jemajo pregled vseh nosilnih 
elementov kabin, zamenjavo 
napenjalne vrvi in zamenja-
vo sidrnih konusov na vlečni 
vrvi, nihalka na Veliko plani-
no od ponedeljka, 19. marca, 
do nedelje, 22. aprila, ne bo 
obratovala. Smučišče in noč-
no sankališče na Veliki plani-
ni bosta zato obratovala le še 
do nedelje, 18. marca, in sicer 
od četrtka do nedelje.

Nihalka na Veliko 
planino ne bo vozila
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Alenka Brun

Tržič – Tokratna komedi-
ja Zadrega nad zadrego pri-
poveduje zgodbo o odnosu 
med moškim in žensko.

Ženske svoje moške večno 
vzgajajo in jih držijo na va-
jetih. Moške mikajo mlada 
dekleta, sončijo se v pretka-
nosti ter zmotno verjamejo, 
da žene obračajo in da jim te 
nasedajo. Resnica, do katere 
pridemo skozi veliko komič-
nih preobratov, je drugačna.

»Spola sta si tako zelo raz-
lična in ženske tako nepo-
pustljive, da prihaja do vpra-
šanj, ali je mit ali resnica, da 
ženske nadvladujejo moš-
ke,« pravi režiserka Nana 
Peharc, ki se je za komedijo 
Zadrega nad zadrego odloči-
la, ker jo je zgodba enostav-
no prepričala. »Že ob prvem 
prebiranju sem imela veliko 
idej, kako bom posegla v do-
gajanje. Naprej sem mora-
la sestaviti ekipo in na srečo 
dobila šest kvalitetnih mla-
dih igralcev, ki so me navdu-
šili že na bralnih vajah.«

Režiserka je v prired-
bi delno spremenila značaj 

glavnega igralca in za pope-
stritev dodala otroški lik do-
mače hčere Manice. »Rada 
se igram z besedilom, spre-
minjam karakterje, doda-
jam osebe, spreminjam spo-
le. Krajšam dolge razprave, 
začinim komične situaci-
je, besedilo, ki ga ne morem 
krajšati, obogatim s pestrim 
dogajanjem. Igralce spod-
bujam, da začutijo karak-
ter lika, saj ga le tako lahko 
nadgradijo in naredijo edin-
stvenega.«

V Zadregi nad zadrego 
združuje elemente sme-
ha in komičnih zapletov ter 
nas posrka v idilično kmeč-
ko življenje. V glavnih vlo-
gah nastopata Jože Tišler in 
Alenka Slapar. Jože je tudi 
predsednik društva, oba pa 
sta odrsko prisotna že od sa-
mega začetka. Jože se v vlo-
gi Maksa Piškurja, posestni-
ka in vaškega »štacunarja«, 
izjemno dobro znajde. Alen-
ka igra vlogo njegove sopro-
ge Urše. Letos teče deseto 
leto, odkar sodeluje v KUD 
Lom pod Storžičem, tako da 
ima za seboj že kar lepo šte-
vilo vlog. Njuno hčer igra 

Ana Tišler, sina Vid Primo-
žič. Tinkara Perne nastopa v 
vlogi natakarice Fani, njena 
mama Petronila Logarjeva 
pa je Mojca Tišler. Igor Sok-
lič je izvrsten kot kmet Lipe 
Koren, Valerija Rant Tiš-
ler pa igra Dorco, njegovo 
precej sitno soprogo. V vlo-
go njune hčere Katarine, ki 
jo starši želijo oddati v neke 
vrste dogovorjeni zakon, 
se je vživela Ema Soklič. V 

vlogi pismonoša Florjana in 
hlapca Lenarta pa spremlja-
mo Roka Rozmana in Alja-
ža Sokliča. 

Predpremiera in premiera 
Zadrege nad zadrego je bila 
konec prejšnjega tedna, sle-
dijo pa ponovitve: danes zve-
čer v Kulturnem domu Kri-
že; jutri, 3. marca, v Kultur-
nem domu Kovor in v nede-
ljo, 4. marca, v Domu kraja-
nov Brezje pri Tržiču.

Zadrega nad zadrego
Kulturno-umetniško društvo (KUD) Lom pod Storžičem je tokrat na oder postavilo situacijsko komedijo 
Zadrega nad zadrego. Gre za delo Franca Streicherja, katerega besedilo pa je priredila in režirala Nana 
Peharc. Publika je predstavo izjemno dobro sprejela.

Komedija raziskuje večni odnos med moškim in žensko.

Urša Peternel

Jesenice – »Našli obešeno 
truplo Benjamina Zemlja-
riča. Začeli s preiskavo, osu-
mljencev zaenkrat še ni. 
Zasliševanje vpletenih v po-
teku, najprej na vrsti soro-
dniki ...« Takole je v poroči-
lo o preiskavi zapisal glavni 
preiskovalec Anže Rehar iz 
oddelka za umore v predsta-
vi Obešenci, kriminalni dra-
mi v enem dejanju, eni od 
šestih tekmovalnih pred-
stav sedmega Dramskega 
festivala Gimnazije Jeseni-
ce. Ta je v torek in sredo zve-
čer napolnil dvorano Gleda-
lišča Toneta Čufarja na Jese-
nicah. Predstave so v celo-
ti, od ideje, teksta, igre, re-
žije, scene, kostumografi-
je do glasbe in gledališkega 
lista, oblikovali dijaki, letos 
pa so izbrali tematiko krimi-
nalke. Predstave je ocenjeva-
la šestčlanska komisija, v ka-
teri sta bila poleg profesorjev 
in dijakov tudi predstavnika 
stroke: gledališki režiser Pe-
ter Militarev in igralec Bo-
jan Emeršič. Za najboljšo so 

izbrali predstavo Obešenci 
avtorja Mateja Zupančiča v 
izvedbi 3. c razreda. Najbolj-
ši predstavi po izboru občin-
stva pa sta bili Skrivnost uli-
ce 12 (3. a) in Poroke so pog-
rebi s torto (2. a).

V spremljevalnem progra-
mu je s predstavo Kronan 
norec nastopila združena 
zasedba dijakov in profesor-
jev (Gimnazijskega teatra in 
Teater, prof.). Da na odru 
v isti predstavi stojijo pro-
fesorji in dijaki, je po bese-
dah ravnateljice Gimnazije 

Jesenice Lidije Dornig po-
sebnost v slovenskem meri-
lu, na kar so še posebej po-
nosni. Idejna vodja in men-
torica Dramskega festiva-
la je že od samega začetka 
profesorica slovenskega je-
zika Marija Palovšnik, ki je 
dejala, da je namen festivala 
spodbujati, prikazati in nag-
raditi razvoj in rast gledali-
ške dejavnosti na gimnazi-
ji. Dijaki se pri ustvarjanju 
predstav zabavajo, uživajo, 
povezujejo, družijo, kar je 
neprecenljiva izkušnja. 

Našli obešeno truplo ...
V torek in sredo zvečer je na Jesenicah potekal Dramski festival Gimnazije 
Jesenice. Z avtorskimi predstavami na temo kriminalka se je predstavilo šest 
razredov, za piko na i pa še skupna zasedba dijakov in profesorjev.

Predstava Obešenci avtorja Mateja Zupančiča in v izvedbi 
3. c razreda je bila najboljša po mnenju strokovne žirije.

Jasna Paladin

Homec, Domžale – Čla-
ni Kulturnega društva Jože 
Gostič Homec bodo dneve 
v spomin na svojega rojaka, 
svetovno znanega operne-
ga umetnika in pevca, letos 
pripravili med 4. in 15. mar-
cem v opernih hišah in kra-
jih, povezanih z njegovim 
življenjem in delom.

Jože Gostič, prvak lju-
bljanske, zagrebške in du-
najske državne opere, se je 
rodil 5. marca 1900 v Sta-
ri Loki pri Škofji Loki, veči-
no življenja pa je preživel na 
Homcu pri Domžalah, kjer 
so nanj zelo ponosni. Čla-
ni društva, ki nosi njegovo 
ime, bodo ob podpori Obči-
ne Domžale letos znova or-
ganizirali spominske dne-
ve z bogatim, tudi mednaro-
dnim programom.

Gostičevi dnevi se bodo le-
tos začeli v nedeljo, 4. mar-
ca, ob 11. uri v cerkvi Mariji-
nega rojstva na Homcu s spo-
minsko sveto mašo in zbo-
rom Consortium musicum. 
V nedeljo ob 17. uri v Kul-
turnem domu Franca Ber-
nika v Domžalah sledi slav-
nostni koncert s solisti Opere 
HNK Zagreb ter SNG Opera 
in balet Ljubljana. V ponede-
ljek, 12. marca, ob 19.30 bo v 
SNG Opera in balet v Ljublja-
ni Verdijeva la Traviata, v ka-
teri je Gostič nastopal v vlogi 
Alfreda, v četrtek, 15. marca, 
ob 19. uri pa se bodo v Operi 
HNK v Zagrebu spominu Jo-
žeta Gostiča poklonili z Ver-
dijevo Sicilijanske večernice. 

Člani Kulturnega društva 
Jože Gostič bodo v Zagreb 
ta dan organizirali tudi avto-
busni prevoz, ki bo s Homca 
krenil ob 15. uri.

Začenjajo se že devetnajsti 
Gostičevi dnevi

Na lanskoletnih Gostičevih dnevih sta na slavnostnem 
koncertu nastopila sopranistka Marija Kuhar Šoša in pianist 
Darijan Ivezić. / Foto: arhiv organizatorjev

PREBUJANJE
Slike akademske slikarke Maje Cerar iz Kranja so ab-
straktne z močno izraznostjo barv, s katerimi avtorica 
vpliva na energijo razstavnega prostora in na gledalca, 
ki se ga dotaknejo tudi s svojim duhovnim  vplivom.  
Na slikah si lahko predstavljamo sanjske krajine in 
zaznamo občutenja letnih časov. Na tokratni razstavi 
se Maja Cerar predstavlja s pomladnim ciklom slik, ki 
mu je dala naslov Prebujanje.

Odprtje razstave, ki jo organizira Društvo LIK Naklo,  
bo v sredo, 7. marca, ob 18. uri v avli Gorenjskega 
glasa v Kranju (pri avtobusni postaji in poleg  
nebotičnika). Vabljeni!

www.gorenjskiglas.si

    I  HIŠA KULTURE // sreda, 7. marca 2018, ob 18. uri

Kranj – V torek, 6. marca, bo ob 18. uri v Mali galeriji ter v 
Galeriji dr. Ceneta Avguština odprtje razstave Gor-dol Društva 
likovnih umetnikov Dolenjske, ki jih gosti Likovno društvo 
Kranj, katerega člani bodo z razstavo vrnili obisk tri dni kasneje 
v Novem mestu.

Razstava likovnih ustvarjalcev Dolenjske

Kranj – V soboto, 3. marca, 
in v nedeljo, 4. marca, bo v 
Prešernovem gledališču go-
stovalo prijateljsko Mestno 
gledališče Haifa iz Izraela z 
družbeno aktualnima preds-
tavama Prizemljena in Olive, 
ki bosta v Stolpu Škrlovec ob 
20. uri. Predstavi, ki se temat-
sko dotikata žensk v primežu 
sodobnih ovir, bosta odigrani 
v hebrejščini, opremljeni pa 
bosta s slovenskimi nadna-
pisi.

Srečanje z izraelsko 
kulturo
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Trenutno zaseda sedmo 
mesto v veleslalomskem se-
števku, na petih veleslalo-
mih v tej sezoni pa se je uvr-
stil v finale. Najboljši vele-
slalom mu je uspel decem-
bra v Alta Badii, ko je osvojil 
tretje mesto. Lanski velesla-
lom v Kranjski Gori je kon-
čal na 23. mestu, leto pred 
tem pa je bil dvakrat 16., kar 
je njegova najboljša uvrsti-
tev na tekmah na vitranški 
strmini. 

Prvi favorit v obeh disci-
plinah, tako jutrišnjem ve-
leslalomu kot nedeljskem 
slalomu, je zagotovo Avstri-
jec Marcel Hirscher, ki je v 
Južni Koreji osvojil naslova 
olimpijskega prvaka v kom-
binaciji in veleslalomu, v sla-
lomu pa je odstopil. Naš prvi 
adut v Kranjski Gori bo Šte-
fan Hadalin, ki je lanski sla-
lom končal na 22. mestu, kar 
je njegov najboljši dosežek 
na tekmovanjih v Podkore-
nu. Za Hadalina letošnja se-
zona ni potekala po načrtih, 
saj se je v svetovnem poka-
lu med najboljšo trideseteri-
co zadnjič prebil na slalomu 
10. decembra v Val d'Iseru, 
ko je bil 16. Na olimpijskem 
slalomu je odstopil.

Proga je pripravljena

Sicer pa je proga v Podko-
renu po zaslugi izkušenih 
organizatorjev že pripravlje-
na. »Imamo znanje in ljudi, 
ki znajo in vedo, kaj naredi-
ti v določenem trenutku, in 

me ne skrbi, da ne bi mogli 
znova pripraviti vrhunskega 
tekmovanja,« pravi general-
ni sekretar organizacijske-
ga komiteja Pokala Vitranc 
Srečko Medven in vabi na-
vijače, naj pridejo v Kranj-
sko Goro in ter bodrijo vse 
naše in tuje smučarske ase. 
Vsi, ki bodo s sabo prines-
li slovensko zastavo, visoko 
vsaj šestdeset centimetrov, 
si bodo lahko tekmovanje 
najboljših alpskih smučar-
jev na svetu ogledali brez-
plačno. Ogled tekem brez 
dodatnega plačila pa bo z ve-
ljavno smučarsko vozovnico 
mogoč tudi s terena ob pro-
gi ali stojišča v ciljni areni.

Tako jutri kot v nedeljo 
bosta prvi vožnji ob 9.30, fi-
nalni pa ob 12.30.

Danes Grubin memorial

Pokal Vitranc pa se bo v 
Kranjski Gori začel z da-
našnjo tekmo za Grubin 

memorial. Tekma bo že tret-
jič potekala v spomin na v av-
tomobilski nesreči tragično 
preminulega slovenskega 
smučarja Draga Grubelni-
ka, prireditev pa se bo zače-
la ob 18. uri na smučišču Ke-
kec. Prvi se bo po progi spus-
til župan Kranjske Gore Ja-
nez Hrovat, prav tako so pri-
hod na tekmo najavili legen-
darni hrvaški smučar Ivica 
Kostelić, Avstrijca Christi-
an Mayer in Bernhard Kna-
uss, Šved Johan Brolenius, 
na startu pa bodo seveda 
tudi številni slovenski smu-
čarji in smučarke: Jure Ko-
šir, Tone Vogrinec, Rene 
Mlekuž, Urška Hrovat, Špe-
la Pretnar, Alenka Dovž-
an, Mitja Dragšič, Matjaž 
Vrhovnik, Mitja Valenčič in 
nekateri drugi.

Dobrodelni veleslalom bo 
ob 21. uri popestril še večer-
ni brezplačni koncert v ne-
posredni bližini izteka smu-
čišča Kekec. Na odru se bodo 

zvrstili DJ Ney, Gruba band 
(Bečo & co.), Tomi M (Sid-
dharta), Alya, Grega Skočir 
(Big foot mama), Denis Por-
čič - Chorchyp, Matjaž Jelen 
ter Bor Zuljan (Šank Rock), 
Trkaj, Rok 'n' band in števil-
ni drugi. 

Zavarovalnica Generali bo 
v okviru dogodka Zvezi pri-
jateljev mladine Ljubljana 
Moste - Polje podarila dva ti-
soč evrov za pomoč sedem-
članski družini v stiski iz Ra-
delj ob Dravi, prav tako pa bo 
šel tej družini tudi ves izku-
piček od startnih in dobro-
delnih prispevkov. Najbolj-
še starejše veleslalomiste pa 
bo Generali nagradil s prak-
tičnimi nagradami.

»Zelo sem vesel, da smo 
našli skupno besedo in si-
nergije, da Grubin memo-
rial priključimo Pokalu Vi-
tranc kot nekakšno petko-
vo ogrevanje. V svetovnem 
pokalu je še nekaj aktivnih 
tekmovalcev, ki so bili zelo 
dobri prijatelji Draga Gru-
belnika. Poleg tega pa je og-
romno trenerjev in servi-
serjev, ki so zraven v svetov-
nem pokalu, in v veselje mi 
je, da bodo vsi njegovi prija-
telji lahko prišli na memo-
rial. Moja želja je, da se vsaj 
enkrat na leto dobimo sku-
paj vsi Grubelnikovi prijate-
lji, da ponesemo tisto njego-
vo pozitivno energijo, ki jo 
je on nosil, predvsem pa, da 
z vsemi zbranimi sredstvi 
pomagamo tistemu, ki po-
moč zelo potrebuje,« je po-
vedal nekdanji alpski smu-
čar Rene Mlekuž.

Žan Kranjec med favoriti
31. stran

Med favoriti jutrišnjega veleslaloma je tudi Žan Kranjec,  
ki je olimpijsko veleslalomsko preizkušnjo končal na  
četrtem mestu. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Da se Kamnik up-
ravičeno uvršča med »mes-
ta, kjer je šport doma«, do-
kazuje kar šestdeset različ-
nih priznanj za športne do-
sežke v lanskem letu, ki so 
jih podelili v različnih staro-
stnih kategorijah.

Najboljša kamniška špor-
tnica v lanskem letu je teka-
čica Agata Zupin. »Zelo sem 
navdušena in vesela, saj sem 
si vedno želela dobiti to pri-
znanje. Zato mi to veliko po-
meni. Hkrati pa mi to pred-
stavlja veliko spodbudo, da 
se bom trudila še naprej,« je 
po prejemu priznanja deja-
la dvajsetletna Agata Zupin, 
članica Atletskega društva 
Kamnik, ki je lani navduše-
vala v tekih od 100 do 400 
metrov, predvsem pa 400 
metrov z ovirami. Priznanja 

za naj športnika se je zelo 
razveselil tudi odbojkar, 
dvaindvajsetletni Sašo Štale-
kar, z 214 centimetri najvišji 

igralec slovenske odbojka-
rske lige in edini kamniški 
kategoriziran športnik sve-
tovnega razreda. 

Najboljša ekipa lanskega 
leta je moška ekipa Keglja-
škega kluba Kamnik, ki je 
lani že drugič postala držav-
ni prvak. Posebno priznanje 
je prejel Odbojkarski klub 
Kamnik za sedemdesetle-
tno delovanje ter za izjemne 
uspehe, razvoj in promocijo 
športa v občini Kamnik, po-
sebno zahvalo pa Miha Šest 
iz društva Street Workout 
Kamnik.

Podeljena so bila tudi tri 
priznanja Občine Kamnik 
za delo v športu; bronaste-
ga je prejela Tamara Bra-
čič za delovanje v športu na 
šolskem področju, srebr-
ni pa Janez Sitar, ki je svo-
je življenje posvetil avto-mo-
to športu, ter Božidar Gju-
rin, vsestranski smučar in 
dolgoletni član Društva uči-
teljev, trenerjev in sodnikov 
smučanja Kamnik.

Najboljša atletinja in odbojkar
V Kamniku so podelili priznanja za športne dosežke v lanskem letu. Med posamezniki sta leto najbolj 
zaznamovala atletinja Agata Zupin in odbojkar Sašo Štalekar, med ekipami pa Kegljaški klub Kamnik.

Naj športnika občine Kamnik sta postala Sašo Štalekar in 
Agata Zupin. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Žiri – V Nordijskem centru v 
Žireh bo v nedeljo potekalo 
državno prvenstvo v odboj-
ki na snegu, na katerem se 
bo trinajst dvojic v moški in 
ženski konkurenci borilo za 
državne naslove. Za prva fa-
vorita prvenstva, ki bo pote-
kalo v organizaciji Odbojka-
rske zveze Slovenije in SSK 
Alpina Žiri, pri moških ve-
ljata Tadej Boženk in Anže 
Bahč pa tudi izkušena Jernej 
Potočnik in Tomislav Šmuc. 
»Igralci smo veseli, da ima-
mo možnost nastopiti na dr-
žavnem prvenstvu. Upam, 
da bo organizatorjem v Žiri 
uspelo privabiti čim več lju-
biteljev športa in tudi radove-
dnežev, ki jih zanima, kako 
je videti tekmovanje v odboj-
ki na snegu. Glede rezulta-
ta naju z Anžetom ne vidim 

ravno kot prva favorita, saj 
je odbojka na snegu zelo ne-
predvidljiva in je veliko odvi-
snega od dnevne forme. Se-
veda se bova potrudila in dala 
vse od sebe ter skušala postati 
državna prvaka. Zmaga ima 
tokrat še dodano vrednost in 
lepo bi bilo, če bi prav midva 
dobila možnost, da kot prva 
Slovenca nastopiva na evrop-
skem prvenstvu,« je pred pr-
venstvom povedal Boženk. 
Zmagovalci prvenstva si 
bodo namreč priigrali nastop 
na evropskem prvenstvu. Pri 
dekletih bomo v boju za naj-
višja mesta najbrž spremlja-
li Nejo Tilinger in Natalijo 
Snedec, Bernardo Baron in 
Meto Grbec ter Jernejo Pla-
ninc in Špelo Zakšek. 

Prve tekme se bodo začele 
ob 9. uri, zaključni boji pa se 
bodo predvidoma odvijali od 
13. ure naprej. 

V Žireh odbojka na snegu
To nedeljo bo v Nordijskem centru Žiri potekalo 
državno prvenstvo v odbojki na snegu.

Kranj – Konec tedna bodo nogometaši v Prvi slovenski nogo-
metni ligi Telekom odigrali tekme dvajsetega kroga. Najbrž 
pa na sporedu ne bo vseh tekem, kajti vremenski pogoji v teh 
dneh so bili taki, da se igrišč ni dalo primerno očistiti. Prva 
tekma naj bi bila že danes v Kidričevem, jutri ob 15. uri pa je 
bil v Kranju na sporedu obračun Triglav – Maribor. Kot smo 
izvedeli včeraj tik pred zaključkom naše redakcije, so tekmo 
preložili na sredo, 11. aprila. Po načrtih pa naj bi tekmo vendar-
le odigrali v Domžalah, ker se bodo na nogometnem igrišču ob 
Kamniški Bistrici jutri pomerili nogometaši Domžal in Celja. 
Tekma se bo začela ob 17. uri.

Tekmo z Mariborom so preložili

Jesenice, Kranj – Hokejisti v Alpski hokejski ligi morajo v re-
dnem ligaškem delu odigrati le še eno tekmo. Po dveh do-
mačih tekmah, ko so v torek v Športni dvorani Podmežakla 
gostili WSV Sterzing Broncos Weihenstephan in ga po strelja-
nju kazenskih strelov premagali z 2 : 1, so hokejisti SIJ Acroni 
Jesenic včeraj gostili še moštvo Gherdeina Valgardena. Jutri 
jih čaka gostovanje pri ekipi Die Adler Stadtwerke Kitzbühel.  
V mednarodni hokejski ligi (IHL) pa so jutri na programu prve 
četrtfinalne tekme. Hokejisti HK Triglav, ki so v ligaškem delu 
osvojili prvo mesto, bodo gostili osmouvrščeno moštvo HK Voj-
vodina. Tekma v Ledeni dvorani Zlato polje se bo začela ob 19.15. 
Hokejisti SKHL Crvena zvezda, ki so bili v ligaškem delu drugi, 
bodo prvo tekmo četrtfinala igrali s hokejisti HK Playboy Slavija, 
ki so bili sedmi. Ekipa ECE Celje bo kot tretja v četrtfinalu imela 
prednost domačega igrišča, pomerila pa se bo s šesto uvrščeno 
ekipo MK Bled. Četrti četrtfinalni par sta KHL Medveščak in KHL 
Zagreb. Četrtfinale se igra na dve zmagi. Povratna srečanja se 
bodo odigrala 7. marca.

V Kranj prihaja Vojvodina

Kranj – Naslednji konec tedna bo dvorana na Planini gostila 
finalni turnir pokala članic. V soboto, 10. marca, bosta najprej 
na sporedu obe polfinalni tekmi, ko se bosta ob 13. uri pome-
rili ekipi Akson Ilirija in Cinkarna Celje, ob 15.45 pa Konjice 
in domači Triglav. Finale bo na sporedu v nedeljo, 11. marca, 
ob 17. uri. Pred finalom bo na sporedu še zaključno dejanje 
mini pokala deklet, ko bo ob 12.30 tekma za tretje mesto med 
Konjicami in Felixom Zasavje, ob 14. uri pa finale med Trigla-
vom in Ježico.

Finalni košarkarski turnir pokala članic bo v Kranju

Škofja Loka – Škofjeloški LTH Castings je pred nadaljevanjem 
sezone po krilnem košarkarju Željku Markoviću v svojo ekipo 
dodal še Aljaža Stoparja, ki je v dresu Ločanov že uspešno na-
stopal tudi v lanski sezoni. Ločane namreč v naslednjih tednih 
čaka težko delo, saj bodo lovili povratek med elito slovenske 
košarke. Prvo tekmo bodo varovanci Jake Hladnika igrali še 
danes, ko se podajajo na gostovanje v Podčetrtek.

Za Ločane znova tudi Stopar
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SEMENSKI KROMPIR

ZELO ZGODNJE SORTE  
ADORA, CARRERA, COLOMBA, SOLIST

ZGODNJE SORTE  
CUPIDO, JAZZY, FRANCELINE, SUNITA, MARIS BARD

SREDNJE ZGODNJE SORTE  
ORCHESTRA, SORAYA, BIRGIT, EVORA, GIOCONDA

SREDNJE POZNE SORTE  
MELODY, FABULA, MOZART, FLAMENCO, JOLY, DESIREE

SPECIALIZIRANA PRODAJA  
SEMENSKEGA KROMPIRJA V SKLADIŠČU  

KROMPIRJA V ŠENČURJU
MLAKARJEVA ULICA 70, 4208 ŠENČUR 

TELEFON: 08 205 19 26 / 08 205 19 25, MOBITEL: 031 698 705

KUPON UGODNOSTI -12 %
V trgovini Center – skladišče krompirja Šenčur,  

vam ob nakupu nad 200 kg določenih izbranih sort  
semenskega krompirja priznamo 12 % popusta.  

Popust vam obračunamo samo ob predložitvi kupona.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Letošnja zima je pre-
cej nenavadna: januar je bil 
najtoplejši v zadnjih tridese-
tih letih, februar je bil eden 
najbolj hladnih in zasneže-
nih v zadnjih petnajstih le-
tih. V minulih dneh je bila 
temperatura čez dan pod 
ničlo, ponoči pa se je spus-
tila tudi pod minus deset 
stopinj Celzija. Kako nizke 
temperature in tudi za go-
renjske razmere nenavadno 

debela snežna odeja vpliva-
ta na živinorejo in na polje-
delstvo, še zlasti na pridela-
vo ozimnih žit? Odgovor na 
to smo poiskali v Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj, v 
tamkajšnji javni službi kme-
tijskega svetovanja.

Pomembno je, da je 
ležišče suho

»Živina je pozimi v hle-
vih, kjer se temperatura ne 
spreminja tako močno, kot 
se zunaj,« pravi Franc Pav-
lin, specialist za živinorejo 
v kranjskem zavodu, in po-
udarja, da govedo in drob-
nica dobro prenašata mraz 
oziroma se dobro počutita 
tudi ob nizkih temperatu-
rah, do minus deset stopinj 
Celzija. »To vidimo v hle-
vih, kjer živina lahko pros-
to uporablja zunanji izpust 
in kjer se živali tudi ob zelo 
nizkih temperaturah rade 
zadržujejo zunaj hleva. So-
dobni hlevi so bolj odprti, 

zračni, vendar tudi v teh ob 
ekstremnem mrazu tempe-
ratura le redko pade pod mi-
nus pet stopinj Celzija. Na 
nekaterih kmetijah redijo 
plemensko živino in pitan-
ce pod nadstreški, na globo-
kem nastilju. V takih hlevih 
je temperatura zelo podob-
na zunanji temperaturi, a 
živali, ki so stalno v takem 
hlevu, se že jeseni z gostej-
šo dlako prilagodijo na niž-
je temperature. Ob zelo niz-
kih temperaturah pa je zelo 
pomembno, da je nastilj 
oziroma ležišče suho. Naj-
boljši nastilj je slama, ki jo 
dnevno dodajamo v bokse,« 
svetuje Franc Pavlin in do-
daja, da živali ob nižjih tem-
peraturah pojedo do deset 
odstotkov več krme kot v 
normalnih razmerah, ven-
dar pa same sestave obroka 
zaradi tega ni treba prilaga-
jati. Pomembno je tudi, da 
imajo živali vedno na razpo-
lago dovolj vode. Ob nizkih 
temperaturah naj zato kme-
tje dnevno pregledujejo, da 
voda v napajalnikih oziro-
ma v napeljavi ne zmrzne. 
Najprej se to lahko zgodi 

pri živini, pri kateri je pora-
ba vode majhna – na primer 
pri teletih.

Žita bodo verjetno dobro 
prezimila

»Za setev ozimnih žit 
je bilo jeseni ugodno vre-
me, setev je bila večinoma 
opravljena pravočasno, tudi 
vznik je bil dober. Prvi malo 
hujši mraz na začetku de-
cembra je zaustavil rast žit, 
povsem zimski februar pa 
tudi ne bo povzročil škode. 
Sneg v letošnji zimi ne bo 
ležal kaj dosti več kot tride-
set dni, tako da verjetno več-
jih težav s prezimitvijo žit ne 
bo. Pri tako nizkih tempera-
turah, kot so bile v tem ted-
nu, je sneg dober izolator, 
zato so tudi rastline manj 
izpostavljene mrazu, kot bi 
bile v primeru, če snega ne 
bi bilo,« pojasnjuje specia-
listka za rastlinsko pridela-
vo Marija Kalan in poudar-
ja, da v letošnji zimi zemlja 
ni zmrznila, kar bo zagotovo 
vplivalo na boljše preživet-
je škodljivcev. »Problema-
tični so zlasti talni škodljiv-
ci (strune, koruzni hrošč) ter 

talne glive iz rodu fusarium, 
ki zaradi ozkega kolobar-
ja na njivah postajo vse bolj 
agresivne. Na travinju lah-
ko opazimo na posameznih 
mestih več poškodb travne 
ruše, povzročile so jih miši, 
ki so bile zaradi manj hladne 
zime lahko bolj dejavne kot v 
preteklem letu.«

Gnojenje po zasneženih 
tleh je prekršek

Zaradi snežne odeje imajo 
kar nekaj težav živinorejske 
kmetije, ki imajo premajhna 
skladišča za živinska gnoji-
la. Čeprav je včeraj, 1. mar-
ca, poteklo obdobje prepove-
di gnojenja, je vsakršno gno-
jenje po še zasneženih tleh 
prekršek, za katerega grozi 
kmetu plačilo kazni in (pri 
prvi kršitvi nitratne direk-
tive) odbitek najmanj treh 
odstotkov odobrenih sub-
vencij. »Po zasneženih tleh 
se lahko le apni tam, kjer se 
spomladi ne bo gnojilo z du-
šikovimi gnojili. Za apnenje 
žit je prepozno, ker jih bo ta-
koj, ko bo skopnel sneg, tre-
ba prvič dognojiti,« poja-
snjuje Marija Kalan.  

Živina dobro prenaša mraz
Živina dobro prenaša nizke temperature do minus deset stopinj pod ničlo, povsem zimski februar ne 
bo vplival na prezimitev ozimnih žit, živinorejske kmetije s premajhnimi skladišči za živinska gnojila so 
zaradi snežne odeje v težavah, zima doslej ni razredčila rastlinskih škodljivcev.

Živali ob nizkih temperaturah pojedo nekaj več krme kot v normalnih razmerah.

Čeprav je včeraj, 1. 
marca, poteklo obdobje 
prepovedi gnojenja, 
je vsakršno gnojenje 
po še zasneženih tleh 
prekršek, za katerega 
grozi kmetu plačilo 
kazni in (pri prvi kršitvi 
nitratne direktive) 
odbitek najmanj treh 
odstotkov odobrenih 
subvencij.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne januarja letos za mleko, 
dostavljeno v mlekarno ter 
s 3,7 odstotka maščobe in 
3,15 odstotka beljakovin, pla-
čale v povprečju 31 evrov za 
sto kilogramov, kar je bilo za 
1,87 evra ali za 5,69 odstotka 
manj kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

4,25 odstotka maščobe in 
3,43 odstotka beljakovin, je 
bila povprečna dejanska od-
kupna cena 33,88 evra in je 
bila za 1,37 evra ali za 3,89 
odstotka nižja kot decem-
bra. Odkupovalci so za mle-
ko s 3,7 odstotka maščobe in 
3,15 odstotka beljakovin pla-
čali povprečno 27,45 evra za 
sto kilogramov, cena, izraču-
nana glede na vsebnost ma-
ščob in beljakovin v mleku, 
pa je znašala 31,10 evra.

Odkupne cene mleka

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

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska *standardna *dejanska

December 2012 31,00 32,56 26,56 30,71

December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12

December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72

December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33

December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18

December 2017 32,87 35,25 28,63 32,97

Januar 2018 31,00 33,88 27,45 31,10

Medvode – Torek, 6. marca, je po Setvenem priročniku Ma-
rije Thun zelo primeren dan za obrezovanje sadnega drevja. 
Društvo Sorško polje bo zato na ta dan, z začetkom ob pol 
štirih popoldne, pripravilo v učnem eko sadovnjaku osnovne 
šole v Medvodah praktični prikaz obrezovanja sadnega drevja. 
Sadjar biodinamik Slavko Turšič bo povedal in pokazal, kako 
je treba obrezati mlajša sadna drevesa, oblikovati krošnjo, 
pripraviti cepiče ter kdaj, kako in kje cepiti sadno drevje. Udele-
ženci bodo dobili tudi informacije o uporabi žvepleno-apnene 
brozge v sadovnjaku in na zelenjavnem vrtu. 

Prikaz obrezovanja sadnega drevja

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je že ob kon-
cu predlanskega leta izda-
la uredbo o določitvi višine 
in začetku plačevanja obve-
znega prispevka za promo-
cijo sadja, na podlagi katere 
naj bi kmetijska gospodar-
stva plačevala za vse sadne 
vrste v času od 1. januarja 
2017 do 31. decembra 2019 

letni prispevek 20 evrov na 
hektar intenzivnega sadov-
njaka, kupci sadja za pre-
delavo pa poldrugi evro na 
tono. Vlada je letos na fe-
bruarski seji s spremem-
bo uredbe začetek pobira-
nja prispevka za promocijo 
prestavila za eno leto, raz-
log za to so naravne nesre-
če (pozeba), ki so jih sad-
jarji utrpeli v zadnjih dveh 

letih. Višina prispevka se 
ne bo spremenila, zavezan-
ci bodo prispevek na pod-
lagi sprejete uredbe plače-
vali za obdobje od 1. janu-
arja 2018 do 31. decembra 
2020. Promocija se bo za-
čela letos, kmetijska go-
spodarstva pa bodo prvič 
plačala prispevek prihod-
nje leto. Predvidevajo, da 
bodo s prispevkom na leto 

zbrali nekaj več kot sto ti-
soč evrov.

Že predlani so s promo-
cijo, ki jo delno sofinanci-
ra država, začeli v sektorju 
mleka in mesa. Na ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano ugotavlja-
jo, da se zaupanje potrošni-
kov v slovenske izdelke zvi-
šuje in da so potrošniki še 
posebej dobro sprejeli znak 
Izbrana kakovost – Sloveni-
ja, ki zagotavlja slovensko 
poreklo surovin in predela-
vo v Sloveniji. 

Sadjarji prispevajo za promocijo

Medvode – Kmetijska zadruga Medvode bo jutri, v soboto, 
odprla prenovljeno prodajalno Železnina v Medvodah. Na 
slovesnosti ob odprtju bosta sodelovala tudi Godba Medvode 
in Društvo kmetic ter žena in deklet na podeželju Medvode.  

Odprli bodo prenovljeno prodajalno
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Banka Slovenije je le-
tos ponovno, že deveto leto 
zapored, pripravila analizo 
nadomestil, ki jih banke in 
hranilnice zaračunavajo fi-
zičnim in pravnim osebam, 
ter izračun stroškov košaric 
plačilnih storitev. Medtem 
ko ne sme in ne more vpliva-
ti na višino nadomestil, saj je 
to v pristojnosti bank in hra-
nilnic, pa z objavo analize 
nadomestil in izračuna stro-
škov košarice omogoča po-
trošnikom primerjavo med 
različnimi ponudniki plačil-
nih storitev, s čimer jim olaj-
ša odločitev o izbiri.

Kot je pokazala analiza, 
ki vključuje dvanajst bank 
in tri hranilnice, so bila na 
zadnji lanski dan povpreč-
na nadomestila v primer-
javi z letom prej višja v 12 
od skupno 21 analiziranih 
segmentov plačilnih stori-
tev, v šestih so se znižala, v 
treh pa se niso spremenila. 

Najbolj, za skoraj 29 odstot-
kov, se je zvišalo povprečno 
nadomestilo za eksterna 
plačila s trajnim nalogom 
za fizične osebe, kar je lah-
ko tudi posledica preusmer-
janja uporabnikov plačilnih 

storitev na stroškovno učin-
kovitejšo alternativo (npr. 
na direktne obremenitve); 
najbolj, za 3,85 odstotka, pa 
se je znižalo povprečno na-
domestilo za vodenje tran-
sakcijskega računa za fizič-
ne osebe. 

Uporabniki plačilnih sto-
ritev lahko primerjajo ponu-
dnike plačilnih storitev tudi 
na podlagi stroškov, ki jim 
jih zaračunavajo za opravlja-
nje storitev, pri tem pa se le-
tni stroški razlikujejo glede 

na način poslovanja z ban-
ko ali hranilnico in so od-
visni od tega, ali stranka pri 
plačevanju uporabi bančno 
okence (tradicionalni komi-
tent) ali elektronsko banko 
(e-komitent). Analiza je po-
kazala, da je pri poslovanju 

s prebivalstvom košarica pla-
čilnih storitev za tradicional-
nega komitenta najdražja v 
Sberbank banki (123,31 evra) 
in najcenejša v Delavski hra-
nilnici (32,06 evra), za e-ko-
mitenta pa najdražja v NLB 
(55,95 evra) in najcenejša v 
Delavski hranilnici (27,30 
evra). Pri poslovanju s pravni-
mi osebami je za tradicional-
nega komitenta najdražja ko-
šarica v UniCredit Banki Slo-
venija (1031,45 evra) in najce-
nejša v Primorski hranilnici 
Vipava (364,80 evra), za e-ko-
mitenta pa najdražja v Sber-
bank banki (553,55 evra) in 
najcenejša v Primorski hra-
nilnici Vipava (189,90 evra).

V Banki Slovenije so napo-
vedali, da bodo posamezni-
ki (fizične osebe) lahko naj-
kasneje do konca letošnjega 
oktobra primerjali višino na-
domestil za nekatere storitve 
tudi na ravni Evropske unije. 
Primerjava bo možna z več kot 
štiri tisoč ponudniki plačilnih 
storitev v Evropski uniji. 

Velike razlike pri nadomestilih
Med bankami in hranilnicami so glede višine nadomestil, ki jih zaračunavajo za opravljanje plačilnih 
storitev, precejšnje razlike, sta pokazala najnovejša analiza nadomestil in izračun stroškov košarice.

Poglejmo stroške košaric plačilnih storitev pri 
ponudnikih, ki imata sedež na Gorenjskem! V 
Gorenjski banki je pri poslovanju s prebivalstvom 
košarica za tradicionalnega komitenta lani znašala 
103,60 evra in za e-komitenta 49,20 evra, v Hranilnici 
Lon pa za tradicionalnega komitenta 65,86 evra in 
za e-komitenta 45,12 evra. Pri poslovanju s pravnimi 
osebami so v Gorenjski banki stroški košarice za 
tradicionalnega komitenta znašali 848,27 evra in za 
e-komitenta 459,35 evra, v Lonu pa za »tradicionalista« 
604,84 evra in za e-komitenta 292,51 evra.

Aleš Senožetnik

Grad – Na skupščini delni-
čarjev RTC Krvavec, ki je na-
povedana za 23. marca, bodo 
med drugim razpravljali o 
razširitvi uprave z dodatnim 
članom in predlogu refi-
nanciranja dolgov. V prime-
ru, da bodo delničarji skle-
pe potrdili, kar se bo bržko-
ne tudi zgodilo, se bo proda-
ja krvavškega žičničarja Alp-
ski investicijski družbi Ja-
neza Janše lahko zaključila. 
Za sklenitev posla mora Jan-
ša plačati 98-odstotni delež 
RTC Krvavec in poskrbeti za 

refinanciranje dolgov pod-
jetja. Krvavški žičničar ima 
(po javno dostopnih podat-
kih iz leta 2016) namreč do 
lastnika, zreškega Uniorja, 
slabih šest milijonov evrov 
dolgoročnih obveznosti, od 
tega 3,4 milijona evrov do 
Uniorja.

Za zdaj edini član uprave 
direktor družbe Srečko Re-
tuznik bi tako v upravo do-
bil še enega člana, v statut 
pa bi zapisali tudi, da vsak 
družbo zastopa posamič-
no, kar pomeni, da bi nov 
član lahko podpisal pogod-
bo o refinanciranju dolgov, 

česar Retuznik pred tedni 
ni storil. Kot smo poroča-
li, je pojasnil, da zaradi iz-
recne odklonitve notarja, ki 
zaradi svojih strokovnih po-
mislekov ni želel v obliki no-
tarskega zapisa sestaviti na-
meravanega kreditnega pos-
la. Direktor RTC Krvavec je 
takrat v sporočilu za javnost 
med drugim zapisal tudi: 
»Če pa bodoči kupec želi 
in pričakuje aktivno vlogo 
uprave ciljne družbe v sme-
ri, da slednji sodeluje pri 
podpisovanju kreditnih po-
godb z bankami, ki bodo za-
gotovile plačilo kupnine in 

izpolnitve ostalih finančnih 
pogojev, pa je stališče ciljne 
družbe, da takšna pričakova-
nja bodočega lastnika prese-
gajo pristojnosti uprave cilj-
ne družbe. Obstoječa uprava 
družbe bo vedno tako kot do 
sedaj delovala v dobro druž-
be, ki jo vodi, kar pomeni, da 
ne bo obremenjevala svojega 
premoženja za izpolnitve ob-
veznosti bodočega kupca.«

Prav o refinanciranju dol-
gov pa bodo na skupščini od-
ločali tudi delničarji. Skup-
ščina bi tako lahko odobri-
la sklenitev kreditne pogod-
be z banko Intesa Sanpao-
lo Bank. Kot razlagajo v gra-
divu k dnevnemu redu, se s 
kreditom trenutna zadolže-
nost družbe ne bo povečala, 
pogoji kredita pa so z vidi-
ka obrestne mere in ročnos-
ti primerljivi oziroma ugo-
dnejši od pogojev, pod kate-
rimi je RTC Krvavec trenu-
tno zadolžen.

Janša sicer ves čas zagota-
vlja, da za nakup delnic ne 
bo porabljeno ali zastavlje-
no premoženje podjetja. Ob 
potrditvi sklepov skupščine 
bo najverjetneje tudi sklenil 
posel z zreškim Uniorjem, 
sedanjim lastnikom RTC 
Krvavec. Časa za to ima do 
16. aprila.

S skupščino do lažje prodaje
Čez slab mesec bodo o refinanciranju dolgov in spremembi statuta odločali delničarji RTC Krvavec. Ob 
potrditvi sklepov bo najverjetnejši novi lastnik Alpska investicijska družba lahko zaključila posel nakupa 
podjetja. 

S potrditvijo sklepov na marčevski skupščini bi Alpski investicijski družbi lahko olajšali 
nakup krvavškega žičničarja.

Zato so po letu 2010 iska-
li nove družbenike in sledile 
so dokapitalizacije, ki pa jih 
po Trobiševih besedah niso 
izvedli tako, kot so oblju-
bili družbeniki, zato je leta 

2013 sledilo poenostavlje-
no zmanjšanje osnovnega 
kapitala z namenom pokri-
vanja izgub iz preteklih let. 
»Z mojim prihodom v po-
djetje septembra 2016 smo 
najprej poskušali ugotovi-
ti, ali je podjetje možno ob-
držati nad vodo oziroma ali 
ima perspektivo,« se spo-
minja Trobiš. Potrebna je 
bila finančna konsolidacija, 
če so želeli zagotoviti zagon 
smučišča. »Februarja 2017 
je Heta začela tudi s pritiski 
na podjetje in je izvajala po-
stopke, ki so običajni za in-
solventna podjetja, to pome-
ni začetek rubežev, unovče-
vanja menic in podobno.« 

Lani so tako od marca dalje 
potekala intenzivna pogaja-
nja s Heto, v katerih se jim je 
uspelo že zelo zbližati. »Os-
talo pa je nekaj odprtih vpra-
šanj, zato je Heta 7. julija vlo-
žila stečajni predlog, da bi 
povečala pritisk na podjetje 
za njegovo sanacijo.« Ker se 
razen obeh občin nihče drug 
od tridesetih družbenikov ni 
odločil za dokapitalizacijo, 
so ob sočasnem zmanjšanju 
osnovnega kapitala izved-
li povečanje osnovnega ka-
pitala za minimalni vložek 
7500 evrov, pri čemer je vsa-
ka občina prispevala polovi-
co, s čimer sta postali edini 
lastnici Starega vrha.

Ključen premik se je zgo-
dil konec septembra lani, 
ko so s Heto sklenili spora-
zum o odkupu obveznosti 
po vseh lizinških pogodbah, 

sklenjenih v letih od 2005 
do 2008. Odkupna cena je 
znašala devetsto tisoč evrov, 
preostali dolg v višini 2,4 
milijona evrov pa je bil odpi-
san. Heta je po plačilu prve-
ga obroka v višini 180 tisoč 
evrov oktobra lani umaknila 

stečajni predlog in na ta na-
čin podjetju zagotovila ne-
moteno delovanje. Celoten 
dolg so poravnali pretekli pe-
tek, je pojasnil Trobiš.

Letošnja smučarska sezo-
na na Starem vrhu se je po 
Trobiševih besedah začela 
slabo, a se je na bolje obrni-
lo v februarju, ko je zapadel 
naravni sneg, zato pričaku-
je, da bodo tako kot lansko 
tudi letošnjo sezono konča-
li s pozitivnim rezultatom. 
Predstavil je tudi nadaljnjo 
vizijo razvoja smučišča Sta-
ri vrh do leta 2023. Še na-
prej se bodo trudili stabili-
zirati finančno poslovanje, 
pri čemer si želijo privabiti 

vsaj šestdeset tisoč smučar-
jev na sezono in obseg pro-
meta iz poslovanja poveča-
ti na sedemsto tisoč evrov 
letno. Načrtujejo povezo-
vanje z regionalnimi smu-
čarskimi centri s skupno 
smučarsko vozovnico pa 
tudi prenovo starih žični-
ških naprav in nadgradnjo 
sistema zasneževanja. Nji-
hova prihodnja prizadeva-
nja bodo usmerili še v pove-
čanje nastanitvenih in go-
stinskih zmogljivosti ter ra-
zvoj ponudbe tudi poleti, in 
sicer nameravajo urediti ko-
lesarski in tekmovalni poli-
gon ter razvijati integralne 
turistične storitve. V načr-
tu imajo oblikovanje krovne 
destinacijske znamke Stari 
vrh, pri čemer se želijo po-
vezati tudi s turističnimi po-
nudniki v okolici smučišča.

Smučišču Stari vrh 
omogočili razvoj
31. stran

Od leve proti desni: Miha Ješe, Tomaž Trobiš in Milan Čadež

Po besedah Mihe Ješeta je med najbolj zaslužnimi, 
da so se tudi podjetja na Loškem odločila pomagati 
Staremu vrhu iz primeža dolga, nekdanja dolgoletna 
predsednica uprave Domel Holdinga Jožica Rejec. 
»Bila je prva, ki je zastavila besedo za ta projekt in 
zagotovila tudi sredstva, kar je pritegnilo tudi ostala 
podjetja.«
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Odškodninska tožba je na-
slovljena tako na Bolnišni-
co za ginekologijo in porod-
ništvo (BGP) Kranj kot tudi 
na kranjsko območno eno-
to Zavarovalnice Triglav. Po 
pojasnilih odvetnika druži-
ne Aljoše Ravnikarja izve-
densko mnenje, ki so ga pla-
čali sami, kaže vrsto strokov-
nih napak pri porodu, saj naj 
osebje kljub več indikacijam 
ne bi opravilo potrebnih pre-
iskav, posledično pa je prišlo 
do zamude pri porodu, zato 
se je deklica sedem ur duši-
la in se posledično rodila s 
cerebralno paralizo in epi-
lepsijo, kar naj bi bilo mogo-
če po mnenju izvedenca pre-
prečiti. Tožniki tudi ne ver-
jamejo strokovnemu nadzo-
ru, površno sestavljen zapi-
snik o strokovnem nadzo-
ru pa naj bi nekdo na Zdrav-
niški zbornici Slovenije še 
naknadno spremenil, zato 
so predlagali, da sodišče za 
potrebe sojenja postavi sod-
ne izvedence iz tujine oziro-
ma zdravnike, ki niso člani 
Zdravniške zbornice Slove-
nije.

Kot je pojasnil odvetnik 
Ravnikar, starši deklice, ki 
ne more sama hoditi, sede-
ti in jesti, zahtevajo odško-
dnino v višini šeststo pov-
prečnih plač in za vsakega 
od staršev šestdeset tisoč 
evrov odškodnine za dušev-
ne bolečine. Ob tem pa tudi 
tri rente, in sicer za izgub-
ljeni prihodek v višini pov-
prečne plače za strokovno 
pomoč, ki jo deklica potre-
buje v višini 2500 evrov me-
sečno ter za potrebne prila-
goditve na stanovanju in av-
tomobilu v višini sedemsto 

evrov mesečno. Do dogovo-
ra z bolnišnico ali zavaroval-
nico po Ravnikarjevih bese-
dah ni prišlo, saj kategorič-
no vztrajajo, da do strokovne 
napake ni prišlo, kar je prvi 
obravnavi ponovila tudi po-
oblaščenka BGP Kranj Kaja 
Breznik Ladinik, ki vztraja, 
da je osebje ravnalo skrbno.

Vršilka dolžnosti direkto-
rice Polona Podnar, ki je v 
bolnišnico prišla po prime-
ru, je poudarila, da sočustvu-
jejo s starši, a ne morejo prev-
zeti odgovornosti za otroko-
vo stanje: »Šlo je za nesrečen 

primer, ki bi se zgodil in kon-
čal na enak način in z enako 
nesrečnim izidom v kateri-
koli porodnišnici in s kate-
rimkoli porodničarjem in 
babico.« Da osebje ni stori-
lo strokovne napake, pa je po 
navedbah direktorice potrdil 
tudi zunanji nadzor Zdrav-
niške zbornice Slovenije. Di-
rektorica je še dodala, da bi 
takšna odškodnina praktič-
no pomenila konec Bolnišni-
ce za ginekologijo in porod-
ništvo v Kranju, ki se je dolgo 
spopadala s hudimi finanč-
nimi težavami in se je šele 
nedavno z državno pomoč-
jo komaj izkopala iz dolgov.

Sodnica Irena Ahačič 
je sklenila, da bo sodišče 
najprej odločalo o pravnem 
temelju tožbenega zahtev-
ka in šele nato o višini tož-
benega zahtevka. Imenova-
li bodo sodne izvedence ren-
tgenologije in porodništva, 
ki bosta dobila vso potrebno 
dokumentacijo, izvedenec 
za ginekologijo in porod-
ništvo pa bo sodeloval tudi 
kot pomočnik sodišča. Na-
slednja obravnava je predvi-
dena 15. maja, ko se bo zače-
lo zaslišanje vrste prič.

Milijonska tožba za domnevno napako
31. stran

Odvetnik staršev in nesrečne deklice Aljoša Ravnikar 
vztraja, da je bila storjena strokovna napaka. 

Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču se je minuli 
ponedeljek na kratkem pre-
dobravnavnem naroku kon-
čal postopek zoper 41-letne-
ga državljana Konga Maxi-
ma Mungo Ngepo, ki ga je 
obtožnica bremenila neza-
konitega prehajanja meje.

Ngepo so osmega januar-
ja na Letališču Jožeta Puč-
nika na Brniku ujeli pri po-
skusu prehajanja državne 
meje s še dvema odraslima 
ženskama in tremi otroki, 
pri čemer se je izkazalo, da 
se potni listi ne ujemajo z 
osebami, ki prehajajo mejo. 
Ngepa je kot domnevni ko-
lovodja pristal v priporu za-
radi begosumnosti, preosta-
li pa naj bi zaprosili za azil v 
Sloveniji.

Ob prihodu na predob-
ravnavni narok se je Maxim 
Munga Ngepa odločil, da 
krivdo prizna in sprejme 
predlagano kazen tožilstva, 
ki je zanj zahtevalo leto dni 
zapora s preizkusno dobo 
treh let, izgonom iz Slo-
venije za dve leti in stran-
sko denarno kaznijo 4100 
evrov, plačati pa bo moral 
tudi stroške sodnega po-
stopka.

Kot je sicer na sodišču s 
pomočjo prevajalca pojasnil 
Ngepa, je nekaznovan, di-
abetik, že 15 let živi v Fran-
ciji, kjer je zaposlen kot var-
nostnik na železnicah, po-
ročen s Francozinjo, s kate-
ro ima tudi štiri otroke. Kot 
je še dodal, prevzema popol-
no odgovornost za dogaja-
nje in se opravičuje, ker je 
prekršil zakon, sprejema pa 
tudi denarno kazen. »Za tak 

znesek ne bom pobegnil v 
Kongo. Tam imam samo še 
starše in se vračam enkrat na 
leto, sicer sta moje življenje 
in moja družina v Franciji,« 
je povedal Ngepa in pojasnil, 
da še čaka na francosko drža-
vljanstvo, medtem ko ima-
jo vsi njegovi otroci in žena 
francoska državljanstva. Za-
kaj se je odločil za tihotaplje-
nje ljudi na tak način, pa ni 
pojasnil. 

Sodnica je v celoti upo-
števala predlagano kazen 
tožilstva in Munga Ngepa 
obsodila na leto pogojne 
kazni s triletno preizkusno 
dobo, plačilo kazni in izgon 
iz Slovenije za dve leti, od-
pravila pa mu je tudi pripor 
in vrnila potni list. Pritožbi 
so se vsi odpovedali, kar po-
meni, da bodo obsojenega 
Ngepo dostavili na državno 
mejo. 

Obsojen je tudi na izgon
Maxim Munga Ngepa je za prepovedano prehajanje meje dobil leto pogojne kazni s tremi leti 
preizkusne dobe, denarno kazen in izgon iz države.

Na sodišče so Maxima Mungo Ngepo pripeljali iz pripora, odšel je brez lisic, obsojen na 
izgon iz države.

Vilma Stanovnik

Kranj – V zadnjih dneh so go-
renjski policisti obravnavali 
tri prijave dimniških poža-
rov, letos pa že okoli trideset. 
V ponedeljek popoldan so se 
vnele saje v dimniku stano-
vanjskega objekta, v torek 
popoldan pa je pri dimniku 
v večstanovanjskem objektu 
izbruhnil požar in povzro-
čil za nekaj tisoč evrov ma-
terialne škode. Še en dogo-
dek so obravnavali v zvezi z 
vžigom saj, kjer pa k sreči ni 
bilo škode. 

Tudi v večini drugih pri-
jav dimniških požarov ma-
terialna škoda ni nastala, saj 
se ogenj ni razširil na druge 
dele objektov, dogodki pa so 
bili večinoma posledica ne-
pravilnega odzračevanja in 
vžiga dimnih saj v dimnikih, 
ki je lahko posledica neredne-
ga čiščenja, daljše neuporabe 
kurilne naprave in nato upo-
rabe brez ustreznih predho-
dnih pregledov oziroma zara-
di dotrajanosti ali nestrokov-
ne vgradnje dimnih naprav.

»V teh dneh so grelne 
naprave in dimniki zaradi 

nizkih temperatur zelo obre-
menjeni, velika pa je tudi 
nevarnost širjenja ognja, če 
pride do požara. V bližini di-
mnika in kurilnih naprav ne 
odlagajte gorljivih stvari, tla 
in stene okoli kurilne napra-
ve pa naj bodo iz negorlji-
vih materialov,« pravijo po-
licisti, gasilci pa svetujejo 
tudi nakup in vgradnjo de-
tektorjev ogljikovega mono-
ksida. Pri gorenju namreč 
lahko pride do nepopolne-
ga gorenja in posledično iz-
hajanja ogljikovega mono-
ksida v prostor, ki je v dolo-
čenih količinah smrtno ne-
varen. Če je prišlo do dim-
niškega požara, se kurilna 
naprava do celovite sanacije 
in opravljenih pregledov ne 
sme uporabljati.

»V primeru požara takoj 
pokličite na interventno šte-
vilko 112, ker pri gorenju na-
stajajo visoke temperature 
in lahko pride do poka di-
mne tuljave in posledično iz-
hajanja dimnih produktov v 
prostor ali do pregretja pred-
metov okoli dimnika in po-
sledično do požara v prosto-
ru,« svetujejo strokovnjaki.

Več dimniških požarov

Kranj – Minulo sredo je vojaški helikopter s policistom gorske 
enote in ekipo za reševanje na območju Vrtače reševal deskar-
ja na snegu, ki ga je odnesel plaz. Dogodek se je zgodil na 
južnem pobočju Vrtače, ki je plazovito območje. V kritičnem 
trenutku so se na območju zadrževali trije ljudje s snežnimi 
deskami. Dva sta se po pobočju spustila, zadnjemu pa se je 
utrgal plaz. Šlo je za plaz širine okoli šestdeset in dolžine več 
kot tristo metrov. Po približno tristo metrih sta se plaz in de-
skar, ki je uporabil plazovni nahrbtnik, ustavila. Deskar je ostal 
na površju in je utrpel telesne poškodbe, kljub zelo hitremu 
prihodu reševalne ekipe na kraj nesreče pa je bil že podhlajen. 
Po prvih podatkih življenje deskarja zaradi poškodb ni ogrože-
no. Kot so sporočili reševalci, se sneg na tem območju še ni 
preobrazil, pod človeško težo pa se je udiral za več kot meter, 
kar je oteževalo reševanje. Deskarji so uporabljali zaščitno 
opremo, ki je v takih razmerah zelo priporočljiva oziroma ob-
vezna (sicer ne zakonsko), vendar pa ta ni vsemogočna in ne 
more preprečiti vsega. »Tveganje je kljub nižji stopnji nevar-
nosti plazov na izpostavljenih območjih še vedno zelo veliko. 
Zelo tvegane razmere so tudi na območju Begunjščice. Zato 
opozarjamo na veliko previdnost in izogibanje območjem, ki 
so ali bi lahko bila nevarna, in na upoštevanje osnovnih pravil 
gibanja v gorah,« opozarjajo.

Deskarja odnesel plaz

Bohinjska Bistrica – V sredo zvečer se je v Bohinjski Bistrici 
zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bila cesta zaprta 
več kot dve uri. Voznik z osebnim avtomobilom je namreč 
nekaj po 18. uri zapeljal na drugo stran ceste in trčil v nasproti 
vozeče vozilo. Poškodovane so bile tri osebe, pri dveh gre za 
hude telesne poškodbe. Policisti so obema voznikoma odredili 
preizkus alkoholiziranosti, ki je pri domnevnem povzročite-
lju pokazal skoraj dva promila alkohola, pri drugem vozniku 
pa je bil rezultat preizkusa negativen. Policisti v postopku 
proti povzročitelju preverjajo sum kaznivega dejanja zoper 
varnost javnega prometa. »Alkoholiziranost je velikokrat v 
vzročni zvezi z nastankom prometne nesreče, saj voznika 
zaradi svojega učinka mnogokrat vodi v nevarne manevre in 
v sistematično kršenje cestnoprometnih pravil, ki se običaj-
no kaže kot prehitra vožnja, neustrezna varnostna razdalja, 
nenadno menjavanje prometnih pasov, vijuganje po cesti ali 
pa kot vožnja po nasprotni polovici, skozi rdečo luč itd. Tak 
voznik se bo na vožnji srečal z drugimi udeleženci, zaradi nje-
gove nepredvidljivosti pa je lahko ogrožen prav vsak,« znova 
ugotavljajo policisti in dodajajo, da si alkohol vsak dozira sam, 
zato bo tudi sam odgovarjal za posledice. Te pa so lahko tudi 
zelo hude. 

Vozil je pijan in se zaletel
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Biatlonec Jakov Fak se malo že 
počuti Gorenjca. Letos se bo z 
družino preselil v Lesce. Stran 18
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Žan Košir: »Nočem pomisliti, 
kako bi bilo, če bi izgubil v 
malem finalu.« Stran 19
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Letos mineva 240 let od prvega 
zabeleženega vzpona na Triglav. 
Stran 20

Urša Peternel

Na jeseniško sceno je opa-
zneje stopil pred nekaj leti, 
ko je na spletu začel obja-
vljati intervjuje z obrazi iz 
domačega kraja in z zanimi-
vimi prebivalci Slovenije. S 
svojimi drugačnimi, dosti-
krat zelo osebnimi vpraša-
nji se skuša dokopati v samo 
sredico, v bistvo sogovorni-
kov. Da rad koplje po člove-
kovi notranjosti, pravi, in da 
ima očitno v sebi nekaj, zara-
di česar se mu ljudje odpre-
jo. Zlasti ženske. "Začne-
jo govoriti o stvareh, ki jih 
niso govorile nikomur. Ne 
vem, pravijo, da imam take 
prijazne rjave oči, da mi za-
upajo ..." 

Svojim sogovornikom v in-
tervjujih vedno najde tudi po-
sebno poimenovanje. Dek-
le s čarobnim nasmehom je 
Petra Pirc McDowell, predse-
dnik Anže Pogačar, Evica Eva 
Sršen, dušni pastir Bogdan 
Knavs, Vesna the great Vesna 
Ažman, potujoči obdelovalec 
figovega lesa Nizar Al Tinawi 
… Nazadnje je intervjuval 
slovito češko trenersko ime, 
Františka Výbornýja, Gospo-
da odličnega, kot ga je ime-
noval. Intervju je zapisal kar v 
»češki slovenščini« ... 

Pred svojo beležko (dikta-
fona, pravi, ne uporablja) bi 
rad dobil še marsikoga zani-
mivega. Predsednika Boru-
ta Pahorja, denimo. Ali pa 
legendarnega Janeza Sta-
novnika. Pa Svetlano Maka-
rovič, ki je tako posebna in 
zanimiva, da bi se z njo zago-
tovo hitro ujel, je prepričan. 
»Poslal sem ji na roke napi-
sano pismo, tja v dom sta-
rostnikov, kjer živi. Odgo-
vor še čakam, malo že obu-
pavam ..."

Pred dvema letoma ga je 
pretresel begunski val, ki 
je pljusknil tudi mimo Je-
senic. Razmišljanje o tem, 
kako ljudje prehitro začne-
mo obsojati, soditi, ga je 
spodbudilo, da se je lotil pi-
sanja. Tokrat knjige. Ta si-
cer ne govori o begunski 
krizi, temveč o dogajanju v 
neki občinski strukturi, ki 
ni poimenovana ("Ne gre za 
Jesenice!"). Zgodba se za-
pleta okoli imenovanja ča-
stnega občana, ki poleg na-
ziva prinaša tudi nagrado 
30 tisoč evrov. Od tod tudi 
naslov knjige: Nagrada. Za-
njo se poteguje sedem lju-
di, s katerimi avtor pote-
gne vzporednico s sedmi-
mi smrtnimi grehi. A da ne 
bi bilo vse preveč črno, na 

koncu v čisto vsakem liku 
najde nekaj dobrote. "Ker 
je v ljudeh vedno nekaj dob-
rega," je prepričan avtor, ki 
si želi, da bi iz knjige bralci 
znali potegniti tudi kakšno 
skrito sporočilo. Knjiga je 
izšla pri založbi 5ka Izobra-
ževanja, Petra Škarja pa je 
bila tista, ki je verjela vanj 
in skrbi za to, da bo knjiga 
prišla med ljudi. "Ne slab, 
obupen sem v prodaji. Ver-
jamem pa v svoje pisanje in 
dober občutek imam, ker 
vem, da me ljudje rabi be-
rejo. Stvari, ki ji napišem, 

morajo iz mene, čisto eno-
stavno, ne želim pa niko-
mur ničesar vsiljevati ali ga 
učiti," pravi. 

Zlasti na Jesenicah so ga 
ljudje zasuli s prošnjami za 
knjigo, celo takšni, ki sicer 
nikoli ne preberejo nobene 
knjige. "Najbolj posebno je 
bilo pa mnenje moje mame, 
ki je rekla, da je knjigo preb-
rala v enem 'šusu', v dnevu, 
dveh. Je rekla: 'V knjigi je vse 
o tebi in en kup seksa ...' Am-
pak jaz res nisem hotel pisa-
ti o sebi. Ja, seksa pa nekaj 
je, to je res. Je pa tudi nekaj 

ljubezni, nekaj cinizma, ne-
kaj 'žlehtnobe', nekaj dobro-
te, vsega, česar je nekaj tudi 
v življenju ..." 

Marko je prepričan, da je 
v življenju tako: če se ti ena 
vrata zaprejo, se ti zagotovo 
odprejo druga. Sam je tega 
izkusil veliko. Kot sin de-
lavskih staršev in najbolj-
ši učenec v osnovni šoli se 
je vpisal na vojaško šolo in 
od tam po treh mesecih po-
begnil ("Težave imam z av-
toriteto, že od nekdaj."), za-
tem pa obtičal v četrtem le-
tniku srednje strojne šole in 

nikoli stopil na tako želeno 
filozofsko fakulteto ... 

Danes je, četudi že sedmo 
leto brezposeln, prepričan, 
da formalne izobrazbe niti 
ne potrebuje, zanj je fakulte-
ta življenje samo. Ogromno 
bere, piše, razmišlja, upo-
rablja domišljijo. Pravi, da 
mu zgodb ne bo zmanjkalo. 
Samo Jesenice jih imajo vsaj 
15 tisoč. Lepih, manj lepih. A 
vsaka je po svoje zanimiva ... 
Morda se tudi te, ki jih raz-
kriva v svojih intervjujih, ne-
koč preselijo z računalniške-
ga ekrana v še eno knjigo.

V ljudeh je vedno nekaj dobrega
Jeseničan Marko Lukan je po seriji zanimivih intervjujev z znanimi obrazi Jesenic in z zanimivimi prebivalci Slovenije zdaj napisal še knjigo. Ta nosi naslov 
Nagrada, v njej pa skozi koncept sedmih smrtnih grehov želi nastaviti ogledalo današnji družbi ...

Marko Lukan: kozorog s Soncem v aspektu z Marsom, ki v sebi skriva reko čustev, a včasih hitro vzkipi. V prostem času 
navdušenec nad hokejem, mešalec glasbe in zapisnikar, oče dvojčkov – hokejistov in bodoče pedagoginje s povprečno 
oceno nad devet ... Včasih celo razlagalec sanj ...

V romanu si sledijo Superbia (napuh), Avaritia 
(pohlep), Luxuria (pohota), Ira (jeza), Gula 
(požrešnost), Individia (zavist) in Acedia (lenoba). S 
tem besedami se imenujejo tudi posamezna poglavja. 
Začetnice poglavij pa dajo besedo SALIGIA, kar v 
latinščini pomeni propadanje. Lahko tudi čiščenje, 
prvo čiščenje. »Vzporednice s stanjem v današnji 
družbi si bo iskal bralec sam,« pravi avtor.
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Od petka do petka

Mateja Rant

Hude kadrovske težave

Oddelek za otroško ki-
rurgijo in intenzivno tera-
pijo ljubljanskega klinične-
ga centra se v zadnjem času 
sooča s hudimi kadrovskimi 
težavami, saj so ga zapus-
tili številni zdravniki. Že v 
začetku leta je dal odpoved 
vodja enote za otroško in-
tenzivno terapijo Gorazd 
Kalan, zdaj odhaja še ena 
od zdravnic. Kot so pojasni-
li v Univerzitetnem klinič-
nem centru (UKC) Ljublja-
na, bodo zdaj neprekinje-
no zdravstveno varstvo za-
gotavljali s pomočjo kolegov 
iz Hrvaške, do konca leta pa 
naj bi po pričakovanjih dobi-
li dodatnih pet ali šest spe-
cialistov. Ta čas so se pove-
zali tudi z mariborskim kli-
ničnim centrom, ki bo zago-
tavljal varstvo kritično bol-
nih na severovzhodu drža-
ve. Obenem so ločili odde-
lek za otroško kirurgijo in 
otroško intenzivno terapijo, 
da so razbremenili pediatre 
intenziviste. Kot je zagotovil 
Matjaž Veselko, ki je včeraj 
prevzel vodenje kliničnega 
oddelka za otroško kirurgi-
jo in intenzivno terapijo, so 
za zdaj stvari pod nadzorom, 
saj je za otroke poskrbljeno 
in je varno, tako naj bi po nje-
govem zatrdilu ostalo tudi v 
prihodnje. Glede na to, da je 
včeraj končal z delom v tem 

oddelku Gorazd Kalan, ki 
je koordiniral sodelovanje s 
češkim centrom na podro-
čju otroške srčne kirurgije, 
je Veselko začasno prevzel 
tudi to koordinacijo.

V Bruslju o NLB 

Slovenija je decembra lani 
vložila uradno prošnjo za 
spremembo zavez, danih v 
postopku odobritve držav-
ne pomoči Novi Ljubljan-
ski banki (NLB). Zaradi pre-
velikega vpliva problemati-
ke prenesenih deviznih vlog 
na Hrvaškem na ceno je pre-
dlagala odložitev prodajne-
ga postopka za NLB, katere-
ga cilj je zmanjšanje deleža 
države v banki na največ 25 
odstotkov plus eno delnico. 
V času do prodaje bi vlada 
poskušala poiskati rešitve za 
zmanjšanje vpliva omenje-
nega zunanjega dejavnika 
na prodajno ceno. Komisija 
ob tem zagovarja stališče, da 
mora biti NLB dolgoročno 
sposoben preživeti, za kar 
je po njenem ključna priva-
tizacija. Slovenija bi morala 
v skladu z zavezami v zame-
no za bruseljsko odobritev 
državne pomoči NLB pred 
petimi leti prodati 75 odstot-
kov minus eno delnico ban-
ke, in sicer najmanj petdeset 
odstotkov do konca lanskega 
leta, preostanek pa do konca 
tega leta. Ker do tega ni priš-
lo, je po mnenju komisije 
državna pomoč NLB za zdaj 
nezakonita. Z namenom, 

da bi poskusili zbližati sta-
lišča glede možnih rešitev 
za spremembo zavez glede 
NLB, se je v ponedeljek mini-
strica za finance Mateja Vra-
ničar Erman v Bruslju sesta-
la z evropsko komisarko za 
konkurenco Margrethe Ves-
tager. Kot je po sestanku po-
jasnila ministrica, morajo 
paziti na to, da bodo rešitve 
uravnotežene, če želijo do-
seči dogovorno rešitev. To-
rej morajo v primeru podalj-
šanja roka za prodajo banke 
obenem računati tudi s tem, 
da bodo omejevalni ukrepi 
ostali v veljavi oziroma bodo 
ostrejši, je razložila. Ključ-
no po njenih besedah pa bo, 
kako bo glede vseh odprtih 
vprašanj zdaj odločila vlada. 

Odbor za obrambo o 
stanju v Slovenski vojski

Člani parlamentarnega 
odbora za obrambo so na 
pobudo strank SDS in NSi 
v sredo razpravljali o razme-
rah v Slovenski vojski. Pred-
sednik odbora Žan Mahnič 
je poudaril, da kljub gospo-
darski rasti vlada za obramb-
ni resor ne namenja dovolj 
sredstev, da bi bili kredibil-
ni partner v zvezi Nato, opo-
zoril je tudi na pomanjka-
nje kadra v Slovenski vojski. 
Zavzel se je za to, da bi Slo-
vensko vojsko izvzeli iz eno-
tnega plačnega sistema jav-
nega sektorja, v sklepu s seje 
odbora so vladi predlaga-
li tudi tridesetodstoten dvig 

plač vojakom. Predlaga-
jo še reorganizacijo vojske, 
po kateri bi ohranili poklic-
no stalno sestavo, ob tem pa 
bi vzpostavili še hibridno re-
zervno sestavo. Na te pobu-
de se je odzval tudi predse-
dnik vlade Miro Cerar, ki ni 
naklonjen izvzetju vojske iz 
enotnega plačnega sistema, 
ker bi po njegovem potem 
tudi druge poklicne skupine 
pričakovale posebno obrav-
navo. Prav tako po njegovih 
besedah ni možen dvig plač 
za trideset odstotkov. Od mi-
nistrice za obrambo Andreje 
Katič premier pričakuje, da 
bo v zastavljenem roku ene-
ga meseca predstavila jasne 
ukrepe za izboljšanje stanja, 
kjer so ugotovili, da je slabo.

O priznanju Palestine

Vlada je na včerajšnji seji 
razpravljala tudi o prizna-
nju Palestine in morebitnih 
posledicah za Slovenijo, če 
bi jo priznala. Kot je ta te-
den pojasnil predsednik vla-
de Miro Cerar, jim bodo svo-
ja stališča najprej predsta-
vili posamezni resorji, nato 
pa bodo s tem seznanili tudi 
parlamentarni odbor za zu-
nanjo politiko. Prepričan je 
namreč, da mora biti sloven-
ska politika glede tega vpra-
šanja enotna. Premier Cerar 
si ob tem želi, da bi to vpraša-
nje obravnavali tudi na ple-
narnem zasedanju državne-
ga zbora, predvidoma v mar-
cu ali aprilu.

Odhaja še ena zdravnica
Oddelek za intenzivno otroško terapijo ljubljanskega kliničnega centra zaradi slabih razmer na oddelku, 
kjer se zdravijo najtežje bolni otroci iz vse Slovenije, konec aprila zapušča še ena zdravnica.

Oddelek za intenzivno otroško terapijo ljubljanskega 
kliničnega centra zaradi slabih razmer na oddelku konec 
aprila zapušča še ena zdravnica (fotografija je simbolična). 

V primeru podaljšanja roka za prodajo NLB je obenem 
treba računati tudi s tem, da bodo omejevalni ukrepi ostali 
v veljavi oziroma bodo ostrejši, po sestanku v Bruslju 
napoveduje finančna ministrica. / Foto: Tina Dokl

O razmerah v Slovenski vojski so v sredo razpravljali tudi 
člani parlamentarnega odbora za obrambo (fotografija je 
simbolična). / Foto: Tina Dokl

Slovenci v zamejstvu (601)

Štiridesetič k Arihovi peči 
Desetega februarja 1945 

so zaradi izdaje gestapovci, 
policisti in pripadniki Vol-
kswehra iz Šentjakoba/St. 
Jakoba obkolili partizanski 
bunker pod Arihovo peč-
jo nad Šentjakobom in ubi-
li sedem partizanov in akti-
vistov, osmega, kurirja, pa 
so ujeli kasneje. Le trije od 
enajstih stanovalcev v pod-
zemnem bunkerju so pre-
živeli. Šli so na zvezo in so 
bili izven obroča, ki so ga 
okoli Arihove peči sklenili 
napadalci. Med njimi je bil 
tudi Kranjčan Bogo Mohar - 
Ston, ki je edina še živa pri-
ča dogodka pod Arihovo peč-
jo nad Šentjakobom.

Pred štiridesetimi leti so 
v spomin na ta dogodek, o 
katerem še sedaj v Šentjako-
bu neradi govorijo, prvič or-
ganizirali zimski pohod do 

kraja, kjer je bil bunker, in 
naprej na dobrih tisoč me-
trov visoko Bleščečo plani-
no, kjer ima Slovensko pla-
ninsko društvo Celovec svo-
jo postojanko. Leta 2000 so 
bunker obnovili in v njem 
razstavili nekatere predme-
te, ki so ostali od starega. Na 
mestu, kjer je bil razrušeni 
bunker, je bil postavljen le-
sen križ. Ob njem je vsako 
leto v dneh obletnice trage-
dije zagorela svečka. Nihče 
ne ve, kdo jo je prižgal in za-
kaj. Ali zgolj zaradi spomi-
na ali morda tudi zaradi sla-
be vesti …

Zimski pohod se je obdr-
žal do danes. Do bunkerja in 
naprej na Bleščečo se vsako 
leto povzpne po več sto po-
hodnikov iz Koroške in Slo-
venije ne glede na vreme. Po-
hodniki, med katerimi sem 

bil nekajkrat tudi sam, so 
tako gazili visoki sneg, uži-
vali v toplem marčevskem 
soncu ali bili zaradi snega in 
dežja premočeni do kože. 

Letošnji 40. pohod bo v 
nedeljo, 4. marca. Začetek 
pohoda bo pri Polancu v Če-
mernici/Tschmernitznu 
nad Hodnino/Kaninom pri 
Šentjakobu. Tu bo med 9. in 
12. uro vpisno mesto s plači-
lom startnine, ki bo znašala 
za odrasle sedem, za mlajše 
pa pet evrov. Vsak pohodnik 
bo prejel značko, kontrolni 
kartonček in listič za topli 
napitek in malico po vrnit-
vi s pohoda. Organizator-
ji vsa leta beležijo udeležbo 
in najbolj zvestim podelijo 
v priznanja. Ker bodo v ne-
deljo razmere zimske in je 
na severni strani Karavank 
običajno kar debela snežna 

odeja, naj bodo pohodniki 
primerno opremljeni, opo-
zarjajo organizatorji Slo-
venska športna zveza v Ce-
lovcu, Slovensko planinsko 
društvo Celovec in Sloven-
sko prosvetno društvo Rož 
Šentjakob. 

Za pohodnike iz Sloveni-
je dva nasveta. Kdor se bo 

peljal na Koroško skozi ka-
ravanški predor, naj cesto 
zapusti pri izvozu St. Jakob. 
Za to avstrijska vinjeta ni 
potrebna. Kdor pa bo poto-
val preko Ljubelja, naj v Šen-
tjakobu zavije levo proti Le-
šam/Lessachu in Svatnam/
Schlattnu in Hodnini/Kani-
nu. Dostopi bodo označeni.

Bogdan Mohor - Ston iz Kranja je edina še živa priča poboja 
partizanov in aktivistov pod Arihovo pečjo. Če le more, 
pride vsako leto vsaj do Polanca, med koroške prijatelje.

Jože Košnjek

med sosedi

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l



petek, 2. marca 2018

Po svetu

17

Imel sem privilegij, da 
sem v štirih desetletjih dela 
v muzejstvu srečal usode več 
kot 50.000 oseb, ki jih je lo-
milo prelomno 20. stoletje. 
Hvaležen sem stotinam so-
delavcev, s katerimi smo iz-
vedli številne projekte. 

Naj naštejem nekaj rezul-
tatov: Nacistična okupaci-
ja (Tržič 1984), prva razsta-
va (1990) in številne objave 
o gorenjskih prisilnih mobi-
lizirancih v nemško vojsko, 
Gorenjski partizan – Gorenj-
ski odred 1942–1944 (1992), 
Druga svetovna vojna med 
Julijci in Karavankami – Je-
seniško okrožje 1943–1945 
(1995), Talci zgodovine – 
žrtve 2. svetovne vojne v Slo-
veniji (1998), Med kljukas-
tim križem in rdečo zvezdo 
(2002). Kasneje sem številna 
besedila in več knjig posve-
til predvsem tabuiranemu 
trpljenju žrtev titoističnega 

terorja. Na to temo sem tudi 
doktoriral: Ni bilo lahko, a 
smo obstali in stojimo; tito-
izem – poraz nasilja (2015).

Pri svojem delu v Go-
renjskem muzeju poseb-
no pozornost posvečam do-
moznanstvu – kot pisec 
in zlasti urednik številnih 
zbornikov: Bohinjskega, Ra-
dovljiškega, Brezjanskega, 
Blejskega.  

Od leta 1995 raziskujem 
romarsko kulturo pri Mariji 
Pomagaj na Brezjah. Postavil 
sem razstavo votivov v bazili-
ki na Brezjah, morda najbolj 
obiskano slovensko razsta-
vo, predstavil svet brezjan-
skih romarjev (Mariji – brez-
janski romarji, 1998).

Projekte o fašizmu, naci-
onalsocializmu, stalinizmu, 
meščanstvu od vzpona na-
cije do nacionalizacije, pre-
ganjanju in uporu kmetstva 
v titoizmu, železni zavesi, 

osamosvajanju Slovenije sem 
vodil kot direktor Muzeja no-
vejše zgodovine Slovenije 
(2005–2010) in Arhiva Repu-
blike Slovenije (2011–2012).   

Pripravil sem praznični 
brošuri za 15 in 25 let Repu-
blike Slovenije – zadnja je 
izšla v 43.000 izvodih.

V desetletjih javne priso-
tnosti sem bil dopisnik in 
sodelavec večine vodilnih 
slovenskih medijev, posebej 
bogato je bilo sodelovanje z 
Gorenjskim glasom, ome-
nim naj impozantno knjigo 
o Gorenjski 1900–2000.

Bil sem urednik Borca 
(1993–2000), od 2013 ure-
jam revijo Slo časi kraji 
ljudje.      

Od 2005 je na Radiu Og-
njišče tedenska oddaja Moja 
zgodba. Sam sem soavtor 
več kot 200 oddaj. 

Od leta 2005 sem pred-
sednik Komisije Vlade RS 

za reševanje vprašanj prik-
ritih grobišč in član Komi-
sije Vlade RS za izvaja-
nje Zakona o popravi kri-
vic. Razkrivanje skrivnos-
ti rova sv. Barbare je bilo 

velik premik v slovenski 
tranziciji. 

Skratka, radovedno odkri-
vam nova dejstva in si dovo-
lim razlage, ki mi jih odkri-
tja omogočajo.

Med znaki, ki jih je oblikoval prijatelj, akademski slikar prof. 
Črtomir Frelih, je največ prahu dvignil znak za projekt Med 
kljukastim križem in rdečo zvezdo, 2001.

Dr. Jože Dežman

�
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (5)

Tabuji padajo – učimo se dialoga

Miha Naglič

Veliko ega, malo vsebine

Dr. Janez Drnovšek se je 
udeleževal srečanj Svetov-
nega gospodarskega foru-
ma (WEF) v Davosu, še pre-
den je postal slovenski pre-
mier. Januarja 1993 pa je Da-
vos prvič obiskal kot predse-
dnik slovenske vlade. Leta 
1995 je bil povabljen v zelo 
omejeno skupino 60 svetov-
nih voditeljev, ki so se pogo-
varjali o načrtih na gospo-
darskih in političnih plat-
formah v svetu. Takrat je iz-
javil: »Za Slovenijo je veli-
ka čast, da je njen predstav-
nik med več kot 1000 udele-
ženci in več kot 200 predse-
dniki vlad in vodilnimi politi-
ki z vsega sveta povabljen v ta 
ozek krog.« Leta 1997 je v Da-
vosu predstavil gospodarske 
in politične rezultate, ki jih 
je Slovenija dosegla od raz-
glasitve samostojnosti, hkra-
ti je ponovno izpostavil nje-
no odločenost, da se z vklju-
čevanjem v evroatlantske po-
vezave trdno umesti v razvi-
to Evropo 21. stoletja. Leta 
2000, na 30. Svetovnem go-
spodarskem forumu, je Dr-
novšek, tudi takrat v vlogi 
predsednika vlade, na sre-
čanju z naslovom Evropska 
zunanja politika: Učinko-
vitost širitve povedal, da je 
prav, da je še več držav dobilo 

možnost v tekmi za član-
stvo v EU, čeprav se pojavlja-
jo dvomi o sposobnosti EU, 
da sprejme toliko novih čla-
nic. Drnovšek se je udeležil 
tudi zasebnega sprejema pri 
Billu Clintonu, ki se je tisto 
leto kot prvi ameriški predse-
dnik udeležil foruma v Davo-
su. Leta 2002, ko je Svetovni 
gospodarski forum edinkrat 
potekal zunaj Davosa, v New 
Yorku kot gesta solidarnosti 
po terorističnih napadih 11. 
septembra 2001, se je pre-
mier Drnovšek ob robu sre-
čanja, ki je potekalo pod nas-
lovom Vodenje v težkih ča-
sih – vizija skupne priho-
dnosti, udeležil razprave o 
prihodnosti Evrope. Januar-
ja 2003 se je foruma prvič 
udeležil kot predsednik drža-
ve, v svojem nastopu je izra-
zil zaskrbljenost zaradi pog-
labljanja razlik v stališčih ne-
katerih evropskih držav in 
ZDA glede načina reševanja 
iraške krize. Leta 2004, ko je 
bil v Davosu že štirinajstič za-
pored, nastopil je na plenar-
ni razpravi Na kakšno Evro-
po naj se predsedniki uprav 
pripravijo, je bila z njim naj-
bolj številna slovenska od-
prava, v njej je bilo 14 vodil-
nih gospodarstvenikov, med 
njimi tudi prosluli Igor Bav-
čar. / Potem pa je prišlo do 
preobrata. Po letu 2004 Dr-
novška v Davos ni bilo več. 
»Dolga leta sem sodeloval, 

na koncu pa prišel do spoz-
nanja, da se tam pravzaprav 
ne dogaja nič takega, kar bi 
bilo pomembno za svet ozi-
roma kar bi lahko spremi-
njalo svet na bolje. Velikok-
rat so ta srečanja bolj name-
njena razkazovanju ega poli-
tikov in drugih osebnosti, ki 
se med seboj srečujejo in da-
jejo drug drugemu videz po-
membnosti. Za tem je pa zelo 
malo vsebine, včasih skoraj 
nič. Vse je zelo prazno. Veli-
ko pompa in zelo malo učin-
ka.« To je izjavil leta 2007, ko 
je bil že hudo bolan, njegov 
pogled pa se je z videza pre-
usmeril v bistvo stvari. (Vir: 
Zvezdana Bercko, Večer)

Neofeministično 
puritanstvo?

Debata o »spolnih napa-
dih« še kar traja. Nedavno se 
je v njej oglasil tudi ugledni 
avstrijski filmski režiser Mi-
chael Haneke, avtor filmov 
Ljubezen, Učiteljica klavir-
ja in Beli trak. O neofemi-
nističnem gibanju MeToo 
(JazTudi) je izjavil, kar sle-
di. »Ta nova oblika puritan-
stva, obarvana s sovraštvom 
do moških, ki prihaja na va-
lovih gibanja MeToo, me 
skrbi. Kot umetniki se zače-
njamo bati, ker se spopada-
mo s to križarsko vojno pro-
ti kakršni koli obliki eroticiz-
ma. Ti histerični predsodki, 

ki se zdaj širijo, se mi zdijo 
absolutno gnusni. In sploh 
nočem vedeti, koliko izmed 
teh obtožb, povezanih z in-
cidenti izpred 20 ali 30 let, 
so predvsem izjave, ki imajo 
malo skupnega z dejanskimi 
spolnimi napadi. To nima ni-
česar opraviti s tem, da je tre-
ba vsak spolni napad in na-
silje – naj bo proti ženskam 
ali moškim – obsoditi in kaz-
novati. A lov na čarovnice, to 
pa je treba pustiti v srednjem 
veku. Igralce, zgolj osumlje-
ne prekrškov, danes režejo iz 
filmov in serij, da ne bi izgu-
bili občinstva. Pa kje mi ži-
vimo? V novem srednjem 
veku?« Presodite sami.

Še dve postolimpijski 

»Oprostite, prijatelji Azi-
je, ampak trenutno ne mo-
rem več videti riža. Dva te-
dna in pol riža sta za Evro-
pejca preveč.« Tako je av-
strijski alpski smučar Mar-
cel Hirscher na olimpijskih 
igrah v Pjongčangu poko-
mentiral azijsko kulinariko. 
Novopečeni Gorenjec Jakov 
Fak pa je bil z malim zado-
voljen: »Imeli smo hrano, 
sobo, bilo je toplo, imeli smo 
se kje stuširati. To je mini-
mum, ki ga jaz potrebujem, 
da se osredotočam na svoje 
nastope. Fokus je samo na 
mojih nastopih – in to je to.« 
Tako se govori!

Drnovšek v Davosu
Deset let je minilo od smrti predsednika Janeza Drnovška. Bil je tudi zunanjepolitično zelo dejaven, vsako 
leto se je napotil v Davos, kjer so njegovo udeležbo zelo cenili. Potem pa se je tudi Davosu odpovedal. Zakaj?

Klaus Schwab (1938), ustanovitelj in izvršni predsednik 
Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu. Janez 
Drnovšek je bil njegov gost kar 14-krat! / Foto: Wikipedija

Na snemanju novega filma: igralka Isabelle Huppert, za njo 
režiser Michael Haneke / Foto: Wikipedija

Marcel Hirscher je v Pjongčangu osvojil dve zlati medalji, 
riža pa se je preobjedel. Na sliki na SP v St. Moritzu, 2017. 
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Maja Bertoncelj

Srebrni biatlonec Jakov 
Fak je imel v preteklih dneh 
veliko različnih obveznosti, 
prihodnji teden pa ga čaka-
jo že nove tekme svetovne-
ga pokala. Nekaj časa si je na 
ponedeljkovem sprejemu v 
Lescah vzel tudi za pogovor 
za naš časopis, medtem ko je 
ob vseh medijskih obvezno-
stih njegova hčerkica Mila 
že komaj čakala, da jo očka 
vzame v naročje.

Kakšni so po prihodu domov 
vtisi tekmovalnega dogaja-
nja v Pjongčangu?

»Na začetku je bilo zelo 
težko, saj so bili vremenski 
pogoji zelo kruti, s čimer 
sem imel zelo veliko težav. 
Potem je mraz le nekoliko 
popustil, tako da sem imel 
drugačne občutke tako na 
progi kot na samem streli-
šču. Za vse nas so bile raz-
mere potem prijaznejše. Na-
stop na individualni tekmi 
je bil takšen, kakršnega sem 
nameraval narediti. Bilo je 
dovolj za olimpijsko srebr-
no medaljo.«

Kako težko se je bilo po slab-
šem uvodu zbrati za najdalj-
šo tekmo?

»Ni bilo enostavno, a v 
športu smo navajeni, da se 
je po neuspehu treba zbrati 
za naslednjo priložnost, hit-
ro pogledati, kaj je bilo naro-
be. Včasih ti uspe, včasih ne. 
Lahko bi naredil eno napako 
in se ne bi veselili medalje. 
Vesel sem, da je bil ves tre-
ning, ves trud v vseh teh le-
tih poplačan, da se je delo po-
kazalo kot dobro in da sem 
ostal na pravi poti. Prilož-
nost za vrhunski rezultat se 
je pokazala in zagrabil sem 
jo z obema rokama. Izpolnil 
sem cilj.«

Je bila prav individualna tek-
ma tista, od katere ste priča-
kovali največ?

»Če pogledamo logično, 
tekaško nisem bil na nivoju, 
kakršnega bi si želel in je bilo 
največ možnosti prav na tek-
mi, na kateri veliko več pome-
nijo zadeti streli. Že na tek-
mi s skupinskim startom je 
bilo videti, da v zadnjem kro-
gu nimam več zadosti moči, 
prav tako tudi v mešani štafe-
ti – in tudi zato je potem priš-
la odločitev, da ne bom nasto-
pil v moški štafeti.«

Pravijo, da ste športnik za ve-
like tekme. Se da to naučiti?

»Če sem iskren, niko-
li nisem pred tekmami na 

olimpijskih igrah, svetovnih 
prvenstvih ali svetovnem po-
kalu delal česa posebnega. 
Zavedam se, kaj mi pomeni 
medalja, več kot stopničke 
iz svetovnega pokala. Na ta-
kšnem tekmovanju je večja 
trema, je pa ob uspehu tudi 
večje veselje.«

Kako gledate na razplet na bi-
atlonskih tekmah? Najboljši 
v sezoni so bili v ospredju, a 
ne tako suvereni kot na tek-
mah svetovnega pokala.

»Mislim, da so dosegli, kar 
so želeli, morda pa ne v ta-
kem obsegu, kot bi si žele-
li. Z vidika športa je to celo 
bolje. Na štirih posamičnih 
tekmah v moški konkuren-
ci je dvanajst medalj osvojilo 
enajst biatloncev, le Martin 
Fourcad se je veselil dvak-
rat. Če bi ga sedaj vprašali, 
mislim, da bi bil tudi z eno 
zelo zadovoljen. Vsi, ki smo 
osvojili medaljo, smo lahko 
zadovoljni. Olimpijske igre 
so nekaj posebnega. Ni tako 
enostavno kot v svetovnem 
pokalu.«

Presenetili so Švedi – tudi 
vas?

»Švedi so že v svetovnem 
pokalu kazali, da imajo po-
tencial in so odtekmovali, 
kot je bilo treba. To je to.«

Kdo vas je na olimpijskih 
igrah na splošno najbolj nav-
dušil?

»Kar nekaj jih je, posebej 
pa bi omenil Ester Ledec-
ko, ki je postala olimpijska 
zmagovalka v dveh različ-
nih športih.«

Medalja iz Pjongčanga je 
vaša druga olimpijska. Jo 
lahko primerjate s prvo iz 
Vancouvra leta 2010?

»Cenjeni sta obe zelo vi-
soko, ker ima vsaka svojo 
zgodbo in je vsaka vredna 
več, kot bi si kdorkoli mislil. 
Meni osebno pomenita ve-
liko več, kot bi lahko prene-
sli v kakšen finančni pogled 
ali karkoli drugega. Medalja 
v Pjongčangu je bila osvoje-
na na drugačen način, pod 
večjim pritiskom. Močno jo 
cenim.«

Na kaj pomislite ob pogledu 
nanjo?

»Na vso prehojeno pot. 
Vedno je lepo, če je ta na-
grajena z medaljo. Medalja 
je moja, je nagrada za vse, 
od moje družine, ekipe ... 
Po zadnjih dveh sezonah, 
ko sem bil večinoma bolan 
doma, sem želel sam sebi in 
v zahvalo moji družini spet 

priti na visok nivo in ta me-
dalja je zahvala za vse to. Je 
velika nagrada.«

Dejali ste, da pred začetkom 
sezone niste verjeli vanjo. 
Kdaj pa ste začutili, da je lah-
ko vaša?

»Glede na pretekli sezo-
ni, ko sem bil večinoma bo-
lan, je bilo zelo težko govo-
riti o medalji, seveda pa si 
jo kot tekmovalec vedno že-
liš. Za to, da bi pred sezono 
napovedoval, da bom osvojil 
olimpijsko medaljo, nisem 
imel izhodišča. Sem pa za-
čel vanjo verjeti po začetku 
sezone.«

Bila je velik cilj in v luči tega 
ste se odločili tudi za menja-
vo trenerja. Kaj je bilo ključ-
no v pripravah na olimpijsko 
zimo?

»Ključno je bilo, da smo v 
času priprav zamenjali toli-
ko prizorišč, toliko strelišč 
in da smo delali od samega 
začetka v ekstremnih pogo-
jih. Na vetrovnih streliščih 
smo bili praktično od začet-
ka, od Estonije do zime – 
in to je tisto, kar je izjemno 
pomembno, vsaj jaz sem 
takšnega mnenja.«

Trenirali ste z ukrajinskimi 
dekleti, ki v Pjongčangu niso 
pokazala želenega; vi ste.

»Vedno je tako, da ve-
lika večina športnikov na 
tako pomembnem tekmo-
vanju ne pokaže tistega, 
kar si želi. Tako je. Kot je že 
omenil Klemen Bauer, je le 
majhna skupina izbrana za 

to in vsak športnik je pono-
sen, če pokaže najboljše na-
stope prav na olimpijskih 
igrah.«

Sezono ste začeli odlično, 
tudi v tekaškem delu. Je te-
kaška forma morda prišla 
prehitro?

»Mislim, da ni bilo prehit-
ro. Bilo je pravi čas. Vmes je 
zaradi bolezni prišlo do iz-
pada treninga. Želim si, da 
do konca sezone tega ne bi 
bilo več, da zdržim še teh 
dvajset dni zelo napornega 
ritma. Trikrat se bomo seli-
li. Najprej gremo na Finsko, 
potem na Norveško in za ko-
nec še v Rusijo.«

V letošnji zimi vam k sreči 
zdravje bolje služi. Ste kaj 
spremenili?

»Drugače sem začel gleda-
ti na določene stvari, tudi pri 
prehrani. Naredil sem dolo-
čene spremembe.«

Po tisti »komični« zasledo-
valni tekmi v Pjongčangu ste 
dejali, da boste najprej pos-
lušali šale na svoj račun. 

»Ko narediš napako in ne-
umnost, je to tudi prav. S 
tem se ne obremenjujem, 
tega ne dojemam kot nekaj 
negativnega, temveč sku-
šam potegniti čim več pozi-
tivnega. Na tisti tekmi je šlo 
veliko stvari narobe. Mislil 
sem celo, da sem diskvalifi-
ciran, ker načeloma taka po-
teza je za diskvalifikacijo, na 
koncu se je izkazalo, da ni. 
Enostavno nisem bil zbran 
do konca tekme.«

Se nasploh v življenju po po-
razih hitro poberete?

»Mislim, da. To bi sicer 
bolje znali povedati drugi.«

Na športni poti ste imeli kar 
nekaj padcev. Bi katerega od 
njih posebej omenili?

»Nobenega, ker je slabe 
stvari treba pozabiti in gle-
dati pozitivno naprej.«

Letos bo v vašem življenju 
nova sprememba: selitev v 
Lesce, na Gorenjsko. Kako 
to, da ste se tako odločili?

»Pred osmimi leti sem 
prišel v Slovenijo in tak-
rat sem se odločil, da bom 
svojo prihodnost zgradil 
tukaj. Vesel sem in pono-
sen, da bo moj dom na Go-
renjskem. Za biatlon so tu-
kaj dobri pogoji, že zaradi 
same Pokljuke. Tudi veči-
na tekmovalcev je iz te regi-
je. Upam, da me bodo Go-
renjci sprejeli. Jaz se neka-
ko že malo imam za Gore-
njca. Upam, da bom dober 
sosed in da bomo imeli lepo 
prihodnost.«

V Lescah so vam že pripravi-
li sprejem. Vas čaka tudi na 
Hrvaškem?

»Ne vem. Verjetno bo, a 
časa zanj trenutno ni.«

Čakajo vas še tri postaje te-
kem svetovnega pokala. V 
skupnem seštevku ste na 
tretjem mestu. Kakšne so 
želje?

»Na olimpijskih igrah 
sem imel zelo veliko težav 
z regeneracijo. Že po indi-
vidualni preizkušnji je bilo 
zelo težko. Želim si, da bi se 
čim bolj spočil, dobro tek-
moval in ohranil čim višjo 
uvrstitev v skupnem seštev-
ku svetovnega pokala.«

Boste po sezoni nadaljeva-
li delo z Urošem Velepcem? 
Kako naprej?

»Do konca sezone bom 
zagotovo še delal po njego-
vem načrtu, kako bo naprej, 
pa težko odgovorim. Bo tre-
ba videti, kakšno vizijo ima 
vodstvo reprezentance ... Si-
cer pa mislim, da je bila od-
ločitev za Uroša Velepca pra-
vilna, kar dokazujejo tudi re-
zultati. Ali bi uspel še s kom 
drugim, ne vem, ker bi bil to 
preizkus neznanega. To je 
bila z mojega pogleda naj-
bolj verjetna možnost, da se 
skušam vrniti. To mi je us-
pelo in kmalu bo pred mano 
nov olimpijski cikel. Želim 
si nastopiti tudi v Pekingu 
leta 2022. Čaka me še veli-
ko dela.«

Upa, da ga bodo Gorenjci sprejeli
Biatlonec Jakov Fak se malo že počuti tudi Gorenjca. Letos se bo z družino preselil v Lesce, kjer so mu že zaploskali za srebrno 
medaljo z olimpijskih iger v Pjongčangu. V zbirki ima tudi bronasto iz Vancouvra, nastopiti pa si želi še na naslednjih olimpijskih 
igrah v Pekingu. 

Jakov Fak / Foto: Primož Pičulin

Jakov Fak

Jakov Fak je 
po ponesrečeni 
zasledovalni 
tekmi dejal, 
da bo najprej 
poslušal šale 
na svoj račun. 
Klemen Bauer, 
ki se je v 
Pjongčangu 
prav tako 
izkazal, je na 
to temo dejal: 
»So padale šale. 
Predvsem pred 
tekmo na dvajset 
kilometrov smo 
se šalili, da 
še dobro, da 
ni kazenskih 
krogov, da 
mu ne bo 
treba enega 
preveč odteči. 
Neverjetno je, 
kako se je znal 
zbrati po takšni 
tekmi in kako se 
mu je vse izšlo.«



petek, 2. marca 2018

Pogovor

19

Maja Bertoncelj

V ponedeljek dopoldan se 
je v domovino iz Južne Ko-
reje vrnil deskar Žan Košir. 
Tržičan je na olimpijskih 
igrah v paralelnem velesla-
lomu osvojil bronasto me-
daljo. Na novinarski konfe-
renci ob prihodu na letali-
šče je v družbi trenerja Jer-
neja Demšarja in preostalih 
članov reprezentance obujal 
še zelo sveže spomine.

Eno bronasto medaljo iz So-
čija že imate, tudi eno srebr-
no. Čeprav ni zlata, pa ima ta 
bronasta iz Pjongčanga ver-
jetno posebno mesto?

»Medalja je medalja in 
lesk mi zdaj ni več pomem-
ben. Dosegel sem vseeno 
več, kot so mnogi mislili, da 
lahko. Tudi sam sem dvo-
mil o sebi, a imel kanček 
upanja, da bi morda lahko 
z delom in svojimi izkuš-
njami, znanjem, ki ga že 
imam, vseeno ponovil do-
sežke iz Sočija. Sem več kot 
zadovoljen.«

Veliko je bilo besed o polfi-
nalu, o tehnološkem dopin-
gu, kot so ga poimenovali. 

»Sliko sem seveda videl, 
nisem pa sledil komentar-
jem. Tudi od domačih mi ni 
nihče napisal v tem smislu, 
da so me ogoljufali. Vsi so 
bili zadovoljni z medaljo. Je 
pa dejstvo, da po svojem ob-
čutku, ki ga tekmovalec tudi 
ima, sem v tistem trenutku 
čutil tako, kot sem se v cilju 
tudi odzval in kar ste videli. 
Nima pa noben tekmovalec, 
ki je bil na tekmi, nobene zve-
ze s končno odločitvijo. Ne-
pošteno bi bilo nekoga obto-
ževati. Je pa škoda, ker se vča-
sih glede na takšne situacije 
lahko tudi odnosi med posa-
meznimi tekmovalci poslab-
šajo. Mislim pa, da se v tem 
primeru ne bodo.«

Sije ta medalja tudi malce 
zlata?

»V cilju je bilo nekaj naših 
in tujih tekmovalcev, ki so 
dejali, naj na ta polfinale po-
skušam pozabiti, da imam 
še vedno možnost osvoji-
ti medaljo in naj tega ne iz-
pustim iz rok. Nočem pa po-
misliti, kako bi se počutil se-
dajle, če bi izgubil v malem 
finalu. Potem bi iz mene ver-
jetno začela vreti kakšna ne-
gativna lava. Ne želim gleda-
ti nazaj.« 

Ste že dojeli vse skupaj, kar 
se je zgodilo?

»V Pjongčangu je bilo v 
enem dnevu toliko stvari na 
kupu, da nisem mogel več se-
staviti svojih občutkov, sedaj 
jih lahko. Vem, da bo vse sku-
paj name vplivalo veliko bolj 
pozitivno, kot sem mislil in 
kazal na začetku. Čustveno 
nekako ni bilo takšnega odzi-
va. Očitno je bila jeza globoko 
zakoreninjena v meni, nekaj 
mi je ležalo na duši. To sem 
dal iz sebe. Odločimo se, naj 
sedaj, ko sem spet v Sloveni-
ji, čim hitreje posije sonce, da 
bo ta mango dobil sto ali pa ti-
soč sončnih dni.«

Česa se najbolj veselite ob 
prihodu domov?

»Za začetek bi šel pod prho, 
nekaj pojedel, skratka začuti-
ti dom v pravem pomenu be-
sede. Želim si samo, da bi vse 
skupaj potekalo z lepim tem-
pom, da bi lahko užival v tem 
uspehu, da ne bom imel na 
začetku preveč obveznosti in 
se izgubil v svojih mislih, kot 
sem se morda že vmes. Že-
lim si, da bi bil ta užitek dalj-
ši, kot je bil po olimpijskih 
igrah v Sočiju, ko je bil zelo 
intenziven na začetku, a je 
hitro izzvenel.«

Večkrat ste že omenili (ne)
podporo nekaterih v obdob-
ju, ko bi najbolj potrebovali 
pomoč.

»Imam užitek do tekmo-
vanja, do gibanja – in to do-
kazujejo tudi moji uspehi. 
Želel bi si samo, da bi to bila 
vedno moja edina naloga, 
da bi užival, tekmoval in op-
ravljal svoj del posla, za vse 
drugo pa tako ali tako vemo, 
da na splošno v Sloveniji ni 
zadosti financ za uspehe, 
kot si jih mi želimo dosegati. 
Ne bi omenil nobenega po-
sameznika. To je sistem, ki 
dejansko na koncu pokaže, 
koliko lahko. Tukaj je veliko 
entuziastov. Vsi, ki tukaj se-
dimo, smo ne glede na to, da 
smo med seboj kdaj na boj-
ni nogi, dali več od sebe, kot 
so nas za to plačali. Vsi smo 
to začeli delati iz ljubezni, a 
od nečesa bomo na koncu v 
življenju tudi morali živeti.«

Zadnje obdobje je bilo v zna-
menju težav s hrbtom. Kaj 
vas je v najtežjih trenutkih 
gnalo?

»Ljubezen do življenja na-
sploh, tudi do moje panoge. 
Deskanje je lepa disciplina. 

Večino časa smo zunaj, v na-
ravi, kjer je zasneženo in upa-
mo, da je tudi čim več sonca. 
Letos sem se šalil, da sem kot 
mango in da ko bom imel 
petdeset sončnih dni, pome-
ni, da sem tam, kjer želim 
biti. Šteli smo samo sončne 
dni in na koncu jih je morda 
celo bilo petdeset. Medalja si-
cer ni tako sladka kot mango, 
je pa lepa in vredna več kot 
mango, a manj kot bitcoin, 
sem ugotovil.« (smeh)

Priprave na sezono s takimi 
težavami so zagotovo zelo 
zahtevne. Kaj je bilo ključ-
no?

»Z mano je bilo morda v 
tem obdobju malce težje so-
delovati, ker sem tudi jaz 
šele iz dneva v dan videl, kaj 
mi telo dopušča. Ključno je 
bilo zaupanje ljudi, ki so bili 
okrog mene, da so posluša-
li, kaj si želim. Veliko je bilo 
tistih, ki so me poznali, vede-
li, kako delujem. Ključno je 
bilo, da smo v sezono šli pos-
topoma. Sem pa tudi v gla-
vi imel močno blokado. To 
pomeni, da je večina težav, 
ki so se pojavile, prišle zato, 
ker sem se bal sploh spusti-
ti, kot bi moral; ko sem vi-
del, da so na progi luknje, 
sploh nisem želel voziti, ko 
sem dobil nazaj zaupanje, 
pa je steklo. Končno zaupa-
nje sem pridobil šele v zad-
njih nekaj tednih. Kot kaže, 
sem ga stopnjeval v glavi. 

Ključno je bilo, da sem ostal 
cel, da me ni nihče silil, naj 
hodim na tekmovanja samo 
zato, da bom na tekmi. Na 
tekmi si želiš biti, ko se po-
čutiš dobro v svojem telesu 
in si samozavesten.«

Je kaj vplivalo, da so bile na 
koncu kvalifikacije na isti 
dan kot izločilni boji? 

»Na koncu sem si za vse, 
kar se je zgodilo, rekel, da je 
to moja usoda. Ko sem pri-
šel v olimpijsko vas, sem bil 
v sobi še z dvema in skupaj v 
stanovanju z devetimi. Rekel 
sem si, da v redu, bo pa tako. 
Če so kvalifikacije zamakni-
li za en dan, sem si rekel, je 
morda pa tako bolje. Sledil 
sem dogodkom, šel s tokom 
in nimam vpliva na to. Kot 
kaže, je bilo to zame bolje.«

Tekmo ste imeli predzadnji 
dan iger, tam ste bili že od 
začetka, prej kot drugi de-
skarji. Kako ste preživeli ta 
dva tedna?
»Na začetku je bila to odlič-
na odločitev, saj je bila veči-
na preostalih ekip okrog ali 
doma in smo lahko zelo zase 
delali. Ko so zamaknili kvali-
fikacije, sem dobil še dva do-
datna dneva, ko nisem toč-
no vedel, kaj bi, kaj bi bila 
najboljša odločitev. Odločil 
sem se, da sem se na dan, ko 
naj bi bile kvalifikacije, gle-
de na vremensko napoved, 
ki je bila za kasneje slabša, 

šel peljat za občutke. Dal 
sem nase tekmovalna obla-
čila, čelado, da sem sploh vi-
del, ali se bom lahko gibal. 
Tehnično sem tisti dan vo-
zil najbolje v sezoni, tako 
da smo videli, da v svoji gla-
vi stopnjujem, kot je treba.«

Kako sedaj naprej do konca 
sezone, morda v nov olim-
pijski ciklus?

»Počakajmo še malo, kako 
bo vse skupaj. Na začetku 
sem povedal, zakaj to sploh 
počnem, torej iz ljubezni do 
tega športa, iz zadovoljstva. 
Ves čas se bojujem s svojim 
počutjem. Še vedno bom de-
skal, na kakšnem nivoju, ali 
bo zadovoljiv za svetovni po-
kal, za olimpijske igre – tega 
ne vem. Deske pa ne bom za 
večno postavil v kot. Če bom 
čutil v svojih nogah, da sem 
še vedno sposoben biti med 
najboljšimi, bom šel na tek-
mo. Zakaj pa ne? To bomo 
videli sproti.«

Misli so verjetno trenutno 
precej drugje, saj boste prvič 
postali očka? 

»Vedno je tako, da je dobro 
imeti več obveznosti, ki niso 
vse vezane na isto točko. Tre-
nutno pa imam misli tukaj.« 

Je več treme kot pred tekmo?
»Sedaj ne več. Očitno se 

čutim zadovoljnega, ponos-
nega, samozavestnega – in 
takrat treme nimam. Imam 
pa velike dvome o sebi, kot 
vsak.«

Kako je trenutno z vašim 
zdravjem?

»Če toliko časa sedim, kot 
sem na poti domov, običajno 
težko sploh vstanem. Očitno 
še vedno ta pozitivna klima 
in zadovoljstvo toliko vpliva-
ta name. Počutje je v redu. 
Tudi poleti je. Upajmo, da 
čim dlje ostane tako. Je pa 
treba vedeti, da imamo med 
samimi vožnjami na nogah 
desko, ki je težka okrog 7,5 
kilograma, čevlji tudi nekaj 
podobnega, skupaj to pome-
ni okrog 15 kilogramov, po-
leg tega smo postavljeni v 
bočni položaj, vmes tudi iz-
gubljamo stik s podlago, telo 
je po vsaki tekmi poškodo-
vano. Počutimo se nekako 
tako, kot nas bi nekdo ''zbo-
ksal'', čeprav morda gledal-
ci nimajo takšnega občutka. 
Tisti, ki vozimo, pa vemo, 
kako je. Nekaj časa potrebu-
ješ, da se sestaviš nazaj.«

Nočem pomisliti, kako bi bilo,  
če bi izgubil v malem finalu

Deskar na snegu Žan Košir je v Pjongčangu osvojil že svojo tretjo olimpijsko medaljo. Srebru in bronu iz Sočija je dodal še en 
bron, ki pa ima tudi nekaj žlahtnejšega leska. Kot pravi, se zaradi težav s hrbtom ves čas bojuje s svojim počutjem, deske pa kljub 
vsemu ne bo postavil v kot.

Žanov trener 
Jernej Demšar: 
»Pravi 
tekmovalci 
pod pritiskom 
pokažejo še več 
– in Žan to je. 
Vsaka medalja 
na olimpijskih 
igrah ima ne 
glede na lesk 
svojo težo 
in prinaša 
zadovoljstvo. 
V času bivanja 
v Pjongčangu 
sva bila 
osredotočena na 
trening, počitek 
in vse, kar spada 
zraven, sva si 
pa ogledala 
hokejsko tekmo 
Slovenije in 
ZDA, tudi nekaj 
tekem deskarjev 
prostega sloga.«

Žan Košir

Žan Košir /Foto: Primož Pičulin
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Mateja Rant

Prvi vzpon na Triglav se je 
26. avgusta 1778 posrečil šti-
rim »srčnim možem« iz Bo-
hinja: domačinom Luki Ko-
rošcu, Matevžu Kosu, Šte-
fanu Rožiču in vodji odpra-
ve Lovrencu Willomitzer-
ju. V vseh letih, ki so mini-
la od tega dogodka, je naj-
višji slovenski vrh postal po-
memben simbol naše naro-
dne identitete. 240. obletni-
co prvega zapisanega pristo-
pa na Triglav bodo zazna-
movali s številnimi priredit-
vami, največ jih bodo prip-
ravili v Bohinju, od koder so 
se omenjeni štirje domači-
ni prvič odpravili na vrh Tri-
glava. Junija bodo v Sloven-
skem planinskem muzeju v 
Mojstrani pripravili strokov-
ni simpozij na to temo, v pra-
znovanje pa se vključuje tudi 
javni zavod Triglavski naro-
dni park (TNP) z razstavo in 
pogovornimi večeri v infor-
macijskih središčih TNP. V 
okviru teh večerov želijo po 
besedah vodje bohinjskega 
in blejskega informativne-
ga centra Ane Marije Kun-
stelj javnost seznaniti s tem, 
da »bomo morali na Triglav, 
kakršen je zdaj, torej tako 
oblegan, zelo paziti«.

»Triglav je nedvomno naš 
simbol in je kot tak edin-
stven v evropskem prosto-
ru,« je prepričan velik poz-
navalec alpskega prostora in 
njegove zgodovine ter nek-
danji direktor javnega za-
voda TNP Janez Bizjak. Ve-
lja za simbol trojstva in to-
rej predstavlja tri svetove – 
podzemlje, naš svet in zgor-
nji svet. Triglav po njegovih 
besedah povezujemo tudi s 
pojmom svete gore, a po nje-
govem prepričanju si Triglav 

danes sploh ne zasluži več 
tega imena, saj smo ga po-
polnoma razvrednotili. »Na 
svete gore, v izvirnem pome-
nu besede, se ni hodilo. Bile 
so nedotakljive in so jih čas-
tili samo od daleč oziroma 
od spodaj,« je pojasnil in do-
dal, da sta danes to samo še 
gora Uluru v Avstraliji in Ka-
ilaš v Himalaji, druge pa so 
razvrednotili obiskovalci, ki 
z veliko mero arogance tep-
tajo stara prepričanja, da je 
nekaj nedotakljivo. »Pri nas 
so gore predstavljale zgornji 
svet, na katerega se ni smelo 
hoditi, to je bilo nekaj nedo-
voljenega. O tem govori tudi 
pripovedka o Zlatorogu.« 
Prav s to pripovedko, ki jo 
je kot prvi objavil Karel Dež-
man, je povezana uveljavitev 
imena Triglav, saj je legen-
da obkrožila nemški kultur-
ni svet in se je ime tako obdr-
žalo, je razložil Bizjak in do-
dal, da sicer izvor imena Tri-
glav ni znan. Po eni teoriji 
naj bi se naš najvišji vrh tako 
imenoval po istoimenskem 

troglavem staroslovanskem 
božanstvu, po drugi naj bi 
tako ime dobil zaradi svoje 
značilne oblike s tremi vrho-
vi, kar spet ustvarja dvome, 
saj ga s tremi vrhovi vidimo 
le, če ga gledamo iz Bohinja 
ali s Soriške planine. 

Razloge, da je Triglav pos-
tal tako pomemben simbol 
Slovencev, vidi v času po-
vojne profanosti, ko so iska-
li nadomestek za sveto goro 
in so jo našli v Triglavu. Tak-
rat so tudi bolj množično za-
čeli spodbujati planinstvo 
in tako se je izoblikoval tudi 
rek, da nisi pravi Slovenec, 
če se vsaj enkrat v življenju 
ne povzpneš na Triglav. »A 
prav ta rek je po mojem pre-
pričanju naredil največ ško-
de in je podobno brez smis-
la kot 'kdor ne skače, ni Slo-
venec'.« Zato je Bizjak zago-
vornik tega, da je obisk Tri-
glava treba omejiti. »Pred 
leti smo se šalili, da bi mo-
rali pod Triglav postaviti se-
maforje, zdaj bo verjetno res 
tako.« Ob tem se zaveda, da 

bo težko določiti, kaj je gle-
de obiska še sprejemljivo. 
»Verjetno bi mejo lahko pos-
tavili pri tem, da morajo obi-
skovalci hoditi varno, kar po-
meni, da ni gneče ter da je 
tako vzpenjanje in sestopa-
nje varno.« 

Prelomnica v dojemanju 
gora se po besedah alpinista 
in zgodovinarja Petra Mik-
še pojavi v času razsvetljen-
stva, prej so bile gore več ali 
manj ovite v tančico skriv-
nostnosti. »Ljudje so si-
cer hodili v hribe že mnogo 
prej, kot je razvidno iz doku-
mentiranih virov, so pa za-
četki gorskega turizma dati-
rani v čas razsvetljenstva, ko 
se začne razvijati tudi karto-
grafija.« Za prvi dokumen-
tirani pohod na Triglav je 
poskrbel Žiga Zois. Po be-
sedah Petra Mikše ima prav 
Triglav ključno vlogo pri 
tem, da smo se Slovenci za-
čeli dojemati kot alpski na-
rod in je postal tudi naš sim-
bol. »Ključni trenutek pred-
stavlja čas nacionalnega 

prebujenja Slovencev, ko so 
Nemcem med drugim klju-
bovali z ustanavljanjem slo-
venskih društev, med kate-
rimi je bilo tudi Slovensko 
planinsko društvo.« Ome-
njeno društvo je pred dob-
rimi stotimi leti začelo mar-
kirati svoje planinske poti 
in postavljati svoje koče v 
gorskem svetu, ki so jih 
Nemci imenovali kljuboval-
ne koče, saj so pogoste sta-
le le nekaj metrov stran od 
nemških. In iz tega kljubo-
vanja Nemcem se je razvila 
tudi ideja Jakoba Aljaža, da 
kupi vrh Triglava in na njem 
postavi stolp, na stolpu pa je 
bil tudi prvi zapis v sloven-
skem jeziku v triglavskem 
pogorju. »Bil je zelo naro-
dno zaveden. Kot župnik bi 
lahko postavil križ na vrhu 
Triglava,« je spomnil Mik-
ša in dodal, da tako Triglav z 
Aljaževim stolpom postane 
najmočnejša markacija slo-
venstva.

Po prvi svetovni vojni je 
čez vrh Triglava potekala ra-
palska meja, ki predstavlja 
še eno mučno zgodbo v naši 
zgodovini, saj smo takrat iz-
gubili tretjino slovenske-
ga nacionalnega ozemlja, 
več kot tristo tisoč Sloven-
cev pa je ostalo zunaj svo-
je matice, je razložil Mikša. 
»A ker leta 1925 ni bilo toč-
no dorečeno, v kateri državi 
je vrh, so na Aljaževem stol-
pu potekale prave 'malarske' 
vojne – enkrat so si ga lasti-
li Italijani in ga prebarvali v 
barve italijanske trobojnice, 
drugič jugoslovanski naci-
onalisti, ki so ga prebarvali 
v barve svoje zastave.« Leta 
1944, ko je Gorenjska sodi-
la še pod nemško okupacij-
sko cono, so vrh osvojili par-
tizani in mejnik, ki je blizu 

Aljaževega stolpa označeval 
mejo med kraljevino Jugo-
slavijo in Italijo, vrgli v pre-
pad z besedami, da tu niko-
li več ne bo meje, je pojasnil 
Mikša. Triglav je postal sim-
bol upora Osvobodilne fron-
te, po vojni so ga uporabi-
li tudi v grbu in tako je pri-
šel v ustavo takratne repu-
blike Slovenije. »Triglav je 
nato ves čas spodbujal naci-
onalne občutke, kar je vrhu-
nec doseglo ob osamosvo-
jitvi Slovenije, ko Triglav 
končno postane samo naš.« 

V sklopu pogovornega ve-
čera so odprli tudi razstavo 
fotografij s fotografskega na-
tečaja ob 240. obletnici prve-
ga pristopa na Triglav, kjer 
so s pomočjo fotografij nji-
hovi avtorji predstavili svo-
je poglede na Triglav in obi-
skovanje gora. Na natečaju 
je sodelovalo 26 fotografov s 
119 fotografijami. Komisija, 
ki sta jo sestavljala fotogra-
fa Aleš Zdešar in Jošt Gan-
tar ter umetnostna zgodovi-
narka Ana Marija Kunstelj, 
je za razstavo, ki bo letos obi-
skala pet razstavišč v Trigla-
vskem narodnem parku in 
njegovi okolici, izbrala tri-
deset fotografij in izmed teh 
tri najboljše, ki so jih prispe-
vali fotografi Danilo Lesjak, 
Andrej Trošt in Bogy Urevc. 
Na spletni strani Triglavske-
ga narodnega parka pa je 
bilo mogoče do konca febru-
arja izpolniti še anketo o vti-
sih glede Triglava. Na letoš-
nji 4. mednarodni konferen-
ci o vlogi in prihodnosti naj-
višjih vrhov sveta, ki bo od 
12. do 14. junija potekala v 
francoskem Chamonixu, bi 
namreč po besedah Ane Ma-
rije Kunstelj radi predstavili 
tudi javno mnenje o obisko-
vanju Triglava. 

Triglav postal simbol slovenstva
Letos mineva 240 let od prvega zabeleženega vzpona na Triglav. Okroglo obletnico bodo v javnem zavodu Triglavski narodni park zaznamovali s številnimi 
dogodki. Sredi februarja so tako že pripravili prvi pogovorni večer o Triglavu in njegovih številnih pomenih, ob tej priložnosti pa odprli tudi razstavo fotografij 
s fotografskega natečaja ob obletnici prvega pristopa na Triglav.

O Triglavu in njegovih številnih pomenih sta na prvem pogovornem večeru v 
informacijskem središču Triglavska roža spregovorila Janez Bizjak (levo) in Peter Mikša.

Triglav postaja vse bolj oblegan, zato so vse glasnejši pozivi, da bi bilo obisk našega 
najvišjega vrha treba omejiti. / Foto: Tina Dokl

Triglav z Aljaževim stolpom je že pred sto leti postal najmočnejša markacija slovenstva.  
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V Podnartu na Gorenj-
skem se je leta 1866 rodil 
prvi predsednik slovenske 
narodne vlade, državnozbor-
ski poslanec na Dunaju, kas-
neje veleposlanik na Duna-
ju in velik gospodarstvenik 
Josip vitez Pogačnik. Dva-
indvajset let za njim se je v 
Podnartu 27. februarja 1888 
rodil kot sin železničarja Ja-
neza Podržaja tudi pisatelj 
in časnikar Ivan Podržaj. Si-
cer ni bil primerljiv s slav-
nim Pogačnikom, vendar je 
doživljal za tiste čase neka-
ko značilno novinarsko pot.

Osnovno šolo je obiskoval 
v Hirtu na Koroškem, nato 
v Mirni Peči, Višnji Gori, 
Trebnjem, na Koroški Beli, v 
Šentvidu (Št. Vidu) nad Lju-
bljano. Gimnazijo je zaklju-
čil po bivanju v raznih inter-
natih. Leta 1911 vstopil v se-
menišče v Gorici, v tretjem 

semestru izstopil in bil do-
mači učitelj pri grofu Mels-
-Colloredu v Gorici. Ker so 
mu prošnjo za javno prizna-
nje srednješolskih študij za-
vrnili, je opustil misel za na-
daljnje študiranje in nasto-
pil časnikarsko službo pri 
Straži v Mariboru. Ker se je 
usmeril v nacionalno jugo-
slovansko politiko, se je je-
seni 1913 vrnil v Gorico kot 
dopisnik Dneva in leta 1914 
stopil v poročevalsko podru-
žnico tega lista.

Med prvo svetovno vojno 
je bil najprej interniran, nato 
pa je opravljal različne voja-
ške in civilne službe. Leta 
1919 je postal glavni urednik 
Jutra, vendar je sredi leta od-
šel v Prago. Jeseni 1919 je 
prevzel Mariborskega delav-
ca, bil leta 1920 nekaj časa v 
uredništvu Slovenskih no-
vic, nato brez dela. Leta 1923 

je bil urednik Jutranjih no-
vosti in tednika Radnički 
glasnik. Potem ko je bil ne-
kaj časa ponovno brezpo-
seln, je vstopil v uredništvo 

Jutra. Leta 1926 je bil ne-
kaj časa tudi glavni urednik. 
Jutro je bilo v letih 1920–
1945 politični dnevnik. Nas-
talo je iz nasprotovanj med 

staroliberalci  Ivana Tavčar-
ja, ki so imeli Slovenski na-
rod, in  mladoliberalci  Gre-
gorja Žerjava. Po letu 1924 je 
bilo glasilo Samostojne de-
mokratske stranke  na Slo-
venskem. Jutro je bilo naj-
bolj bran ljubljanski dnev-
nik in se je zaradi kakovo-
stnega novinarstva uveljavil 
po Sloveniji. Poleg redne iz-
daje je imelo še izdaje za Go-
renjsko, Primorsko  in tuji-
no. Ponedeljkova tedenska 
izdaja se je leta 1927 osamo-
svojila in do leta 1943 izhaja-
la pod imenom Ponedeljek.

Zaradi radikalnega soci-
alističnega prepričanja je 
Ivan Podržaj večkrat prišel 
navzkriž z lastniki listov, 
kjer je bil zaposlen. Zato je 
bil leta 1941 odpuščen tudi 
z Jutra, proti koncu vojne je 
postal delničar pri Prehra-
njevalnem zavodu, po drugi 
svetovni vojni pa je leta 1945 
vstopil v uredništvo Ljudske 
pravice, oddelek za zunanjo 
politiko. Svoje članke iz vseh 
časnikarskih področij je pi-
sal večinoma brez imena, 
redko pa s podpisom Notus.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
•   Cesar Jožef II. je 27. 2. 1782 izdal ukaz, s katerim 

so bili dohodki verskega sklada, ki ga je tega leta 
zasegel cesar, namenjeni za »pospeševanje regije 
in dobro bližnjega«. 

•   V Zgornjih Gorjah pri Bledu se je 29. 2. 1836 rodil 
diplomat, gospodarstvenik in politik Jožef Schwe-
gel. Priimek je zapisoval tudi kot Švegel ali Žvegel. 
Kot diplomat je uspel doseči za Franca Jožefa, da 
je prišla BiH pod avstro-ogrsko upravo.

•   V Tatenicah na Moravskem se je 2. 3. 1848 rodil 
inženir, kemik, plemič in vojaški poveljnik Johann 
von Schwab. Izredno je bil uspešen pri napredku 
in razvoju kamniške smodnišnice. 

•   V Križah pri Tržiču se je 4. 3. 1863 rodil duhovnik 
in narodni delavec Josip Grašič. Bil je prvi predse-
dnik Družbe sv. Mohorja za Hrvate v Istri.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Še istega leta je dal Lenko 
v tovarni, kjer je delal, odpo-
ved in se preselil k meni. Vse 
tri smo ga težko pričakovale. 
Če ni pil, je bil kasen človek. 
Kot mnoge ženske pred me-
noj sem se tudi jaz tolažila, 
da ga bom s svojo ljubeznijo 
spremenila. Kako zelo sem 
se motila!«

Živa je bila noseča. Ni pri-
čakovala, da se bo to zgodilo 
tako hitro. Lenko je še zme-
raj vsak večer prikolovratil 
domov na smrt pijan. V tre-
nutku, ko je odprl vhodna 
vrata, se je kot hlod zvrnil v 
predsobo, kjer je v lastnem 
bruhanju obležal tja do sredi 
noči, ko se je v kopalnici oče-
dil in se potem zrinil k Živi 
pod odejo, kot da se ne bi nič 
zgodilo. Po navadi je tudi ter-
jal svoje ''pravice'', in ker je 

bila še zmeraj nora nanj, mu 
je ustregla.

»Različni prijatelji, ''prija-
telji'' ter nevoščljivci so mi 
prinašali na ušesa grozljive 
zgodbe o njegovih nekdanjih 
partnericah. Bile so tako ne-
verjetne, da jim nisem ver-
jela! Do mene se je obnašal 
zelo ljubeznivo. Če le ne bi 
pil kot žolna, bi bila najsreč-
nejša ženska na svetu! Ker 
sem razmišljala, da bi nare-
dila splav, sem o nosečnos-
ti še molčala. Lenko pa mi ni 
povedal, da so ga zaradi alko-
hola vrgli iz zelo dobro plača-
ne službe. S čim je služil de-
nar, ki ga je imel zmeraj dos-
ti, takrat nisem vedela. Po-
tem pa mi je prišlo na uše-
sa, da se druži z neko Polja-
kinjo, ki je bila v preteklosti 
tudi njegova partnerica. Ne-
koč sem jo videla: bila je zelo 
lepa, visoka blondinka, oko-
li vratu pa je imela zlato ve-
rižico, ki je stala celo premo-
ženje. Povlekla sem se vase. 
Zadnje mesece sem pridobi-
la precej kilogramov, mora-
la bi obiskati tudi zobozdrav-
nika, a nisem imela denarja 
zanj. Vedno bolj sem posta-
jala depresivna, najraje bi os-
tajala doma, v postelji. Hva-
la Bogu sta me reševali hčer-
ki s svojo prisrčnostjo, živah-
nostjo in ljubeznijo. Njima 
se lahko zahvalim, da nisem 
klonila. Življenje v tujini, kjer 
se vsak briga zase, mi je spet 
zasadilo nož v hrbet. Zara-
di zaljubljenosti v Lenka so 

se od mene odmaknile tudi 
redke prijateljice. V vsej zme-
di, ko se nisem mogla odloči-
ti za splav ali proti njemu, so 
me v službi prestavili na dru-
go, bolje plačano službo. Ko 
sem zvečer prišla domov, je 
Lenko že sedel pred televizi-
jo. Hčerki sta bili v svoji sobi, 
ker sta bili tiho, sem sklepa-
la, da bereta. Videla sem, da 
je bil moj ljubi pijan, vsee-
no sem se usedla k njemu in 
mu povedala za nosečnost. 
Preden sem dodala, da bom 
šla v petek takoj po službi na 
splav, je popolnoma znorel, 
začel je kričati, me zmerjati, 
obkladati s kurbo in prasico. 
Zabrusil mi je, da ga še nobe-
na ni ujela na nosečnost, da 
ga tudi jaz ne bom. V tistem 
trenutku so se moje sanje 
o lepem in zapeljivem mo-
škem v belih hlačah in mod-
ro-beli črtasti srajci razblini-
le. Pred seboj sem zagleda-
la ''propalico'' s podplutimi 
očmi in smrdečo sapo. Odlo-
čitev ni bila lahka, bila pa je 
edina, ki sem jo lahko spre-
jela: ko je naslednji dan odšel 
od doma, sem njegove stvari 
pospravila v škatle in jih pus-
tila na stopnišču, zamenjala 
ključavnico, enega od varno-
stnikov iz podjetja, kjer sem 
delala, pa sem zaprosila, da 
mi čuva vhodna vrata toli-
ko časa, dokler Lenko ne bo 
odstranil svoje krame.

Ko sem v petek prišla h gine-
kologu, sem doživela dodaten 
šok. Konec sveta, pravzaprav. 

Po opravljenem posegu me 
je mirno vprašal, ali imam 
kdaj v križu kakšne bolečine. 
Prikimala sem. Dejal je, da 
se mu zdi, da je ''nekaj zras-
lo na desnem jajčniku''. Čez 
pet dni me njegova sestra pod 
nujno pokliče nazaj. Skoraj bi 
me kap. Izvidi so bili porazni. 
Imela sem raka, pa nisem ve-
dela za to. Šok je bil pošasten. 
Kaj bo s hčerkama, kam naj 
ju dam, ko bom šla na opera-
cijo? Kdo bo skrbel zanju, če 
umrem? Depresivne misli, 
ki sem jih že odgnala, so se 
spet vrnile. V tujini, kjer člo-
vek nima nikogar, na katere-
ga bi se lahko naslonil, so do-
bile še pošastnejšo podobo. 
Svet se mi še nikoli ni tako 
podiral kot ravno v tistem tre-
nutku. Imela sem srečo v ne-
sreči, da je bila Larina sošolka 
hčerka enega od direktorjev, 
ki so vodili tovarno, kjer sem 
delala. Lara je v razredu med 
krčevitim jokom povedala, 
kaj se mi je zgodilo. Žalostna 
novica je še isti dan prišla na 
ušesa temu direktorju. Pok-
lical me je k sebi in mi zago-
tovil, da me bo, ker sem zelo 
pridna in sposobna, služba 
počakala in naj se ne bojim iti 
na operacijo. Predlagal pa mi 
je, naj na stanovanje vzamem 
neko žensko, ki jo je poznal, 
bila pa bi mi v veliko pomoč 
v času odsotnosti. Tako sva se 
spoznali z Angelco, ki je bila 
doma z Jesenic. V Nemčijo je 
prišla za očetom, ki je zapustil 
družino ter si v Düsseldorfu 

našel drugo. Iskala je stano-
vanje, kamor bi se preselila, 
ker so postale razmere pri 
očetu nevzdržne. Malo čud-
no se mi je sicer zdelo, da se 
direktor in to preprosto dek-
le poznata, a v sili hudič še 
muhe žre …

Beseda rak spravi s tira 
vsakega normalnega člove-
ka. Tudi mene je. Diagnoza 
mi je vzela tek. Okrevanje po 
splavu že tako in tako ni bilo 
enostavno, saj sem šla v po-
nedeljek normalno v službo. 
Že sama misel, da mi bodo 
''pobrali'' maternico in oba 
jajčnika, da me bo rak oro-
pal ženskosti, ni bila lahka. 
Nekoč sem šla v knjižnico in 
si izposodila knjigo Rak od 
A do Ž. Ko sem jo prebira-
la, sem bila prepričana, da ne 
bom doživela niti velike noči. 

Srečanje z Angelco je bilo 
kot balzam za dušo. Morda jo 
bom, ko se spet srečava, pre-
govorila, da vam bo zaupala 
svojo zgodbo. V Nemčijo je 
prišla kot sveže pečena eko-
nomistka, počela pa je vse kaj 
drugega. Med drugim je bila 
tudi ''spremljevalka'' in tako 
sta se spoznala tudi z našim 
direktorjem …

A sem imela srečo. Ne gle-
de na to, kaj je počela, ko je 
bila odsotna, je bila Angelca 
zlata duša. Ostala je tudi po-
tem, ko sem prišla iz bolni-
šnice in sem bila psihično čis-
to na tleh. Depresija, ta prek-
leta hinavka, me je zalezovala 
na vsakem koraku. Med mu-
kotrpnim okrevanjem nas je 
dohitela še novica, da je oče 
mojih dveh hčera utonil. Pa-
del je z jadrnice, veseljaška 
družba pa tega ni opazila. 

Do leta 1991, ko smo v času 
osamosvojitve prišli v Slove-
nijo na obisk, sem bila spet 

v svoji koži. Kontrolo tumor-
skega markerja sem opravlja-
la še osem let. Moj zdravnik 
mi je vsakič, ko sva se sreča-
la, dejal, da sem imela veli-
ko srečo v nesreči. Če ne bi 
šla delat splava, bi raka lahko 
odkrili prepozno. Stara sem 
bila 53 let, osamosvojitev do-
movine mi je veliko pomeni-
la. Hčerki sta se že preselili 
na svoje, Angelca si je našla 
spremljevalca med politiki. 
Je bila srečna ali ne, o tem se 
nisva pogovarjali. 

Isto leto, le da jeseni, sem 
organizirala veliko sreča-
nje nekdanjih stanovalcev 
Lajdre. Seveda niso prišli 
vsi, le nekateri. Ob znanih, 
a krepko postaranih obrazih 
sem se počutila zelo otožno. 
Mnogi so se že vrnili v domo-
vino in so prišli na srečanje le 
obujat spomine. 

Leto 1996 je bilo spet pre-
lomno: Lara je spoznala ne-
kega Šveda in se preselila 
v Lund, ki leži na skrajnem 
jugu te države. Suzana pa 
se je pridružila organizaciji 
Amnesty International. Ni-
koli nisem vedela, kje točno 
se zadržuje. Odločila sem se, 
da bom začela pisati knjigo. 
Večeri, ko sem doma ždela 
sama, so bili neskončno dol-
gi. Lara mi je omogočila, da 
sem dobila računalnik – in 
tega sem bila zelo vesela. V 
tovarni, kjer sem zadnja leta 
delala v upravi, sem delav-
ce, ki so prihajali iz Sloveni-
je in Hrvaške, učila nemšči-
ne. Bilo je zabavno, a to ni 
bilo to, kar sem si želela. Po-
tem sem se upokojila, a to je 
že neka druga zgodba, ki jo 
povem kdaj drugič,'' je deja-
la sogovornica Živa in s temi 
besedami postavila piko na i.

(Konec)

Družinske podobe, 5. del

Kot podobe iz tujih sanj

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ivan Podržaj in trd novinarski kruh

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Vloga čebel pri ohranja-
nju človeškega rodu je že 
nekaj let vsem znani stere-
otip: če bodo izumrle čebe-
le, bomo izumrli tudi ljud-
je, pa tudi večina zemeljske-
ga rastlinstva in živalstva. 
Čebele so namreč odgovor-
ne za oplojevanje približno 
90 odstotkov rastlinja na na-
šem planetu. Slišati je banal-
no in dolgočasno, ker nam to 
nenehno ponavljajo, vendar 
gre za eno izmed tistih po-
membnih dejstev, ki jih zdaj 
poznamo vsi. Medtem pa če-
bele od leta 2006 izginjajo v 
glavnem zaradi lokalnih ne-
pojasnjenih pomorov, toda v 
razmeroma jasnih globalnih 
pogojih monokultur, pestici-
dov, izčrpanosti tal ... Končno 
je postalo jasno, da je glavna 

težava v tem, kje čebele živi-
jo, in nekateri so prišli do iz-
virne rešitve: če se čebele ne 
morejo več ohraniti v one-
snaženi naravi, potem bi lah-
ko zanje našli prostor v manj 
onesnaženih mestih. Ta ide-
ja sploh ni nova in ne izvi-
ra iz kakšne posebne ekolo-
ške usmerjenosti. Kaže, da 
je bil prvi mestni čebelar mo-
derne dobe Jean Paucton, ki 
je bil kot mojster za scensko 
opremo zaposlen v pariški 
operi Garnier. Na stare dni 
se je hotel ukvarjati s čebe-
larstvom, ker pa so se skali-
li njegovi načrti glede nekega 
kosa zemlje zunaj Pariza, je 
dobil dovoljenje, da svoje če-
bele naseli na strehi poslopja 
opere. Njegov med v operi še 
danes prodajajo kot enega iz-
med spominkov pa tudi v Fa-
uchonu, eni izmed najbolj 

luksuznih pariških proda-
jaln z delikatesami. Med ima 
poseben okus, saj se v njem 
mešajo arome pariških div-
jih kostanjev, lip, cvetja iz 
parkov Luxembourg, Mont-
souris, Bagatelle (zlasti vr-
tnic) ter Bolonjski gozd. Pariz 
brez dvoma ni 'zeleno mes-
to', v nasprotju z Berlinom, 
ki je evropska prestolnica 
mestnega čebelarstva. Danes 
v Berlinu deluje okoli 500 če-
belarjev, njihovo število pa 
se hitro povečuje. V ameriš-
kih mestih je čebelarstvo zelo 
razširjeno, vendar je razume-
vanje prostora tam tako dru-
gačno od evropskega, da bom 
ostala samo pri evropskih pri-
merih.« (Str. 158–159)

Gornji odlomek ni najbolj 
značilen za to knjigo, je pa 
zanimiv. Pa še za naše vrle 
čebele gre. V poplavi raznih 
kuharic, ki zdaj niso več le v 
knjigah, ampak so z njimi 
preobjedeni skoraj vsi tele-
vizijski programi, človeku 
prav dobro dene knjiga, v ka-
teri so recepti le dodatek, si-
cer pa gre za refleksijo hra-
ne in vsega, kar z njo počne-
mo. Knjigo je napisala avto-
rica, ki se spozna na antro-
pologijo (in kulinariko) Bal-
kana, od njenega antičnega 
izvirnika do vseh replik v na-
šem času in okolju. Res je, 
da je treba najprej jesti, a po-
jedenega ne velja le prebavi-

ti, temveč tudi premisliti.

Nove knjige (423)

Kuhinja z razgledom

Svetlana Slapšak, Kuhinja z razgledom, Eseji iz 
antropologije hrane, Goga, Novo mesto, 2016, 368 strani

Alenka Bole Vrabec

Pravzaprav je čas za pri-
pravo vročih punčev minil. 
A zoprn in do kosti vsiljiv 
mraz, ki zdaj pritiska, vsaj 
na trenutke preženemo s 
kakšno vročo pijačo. Prile-
že se bodisi doma po spre-
hodu bodisi v lokalu ali na 
smučišču. Poleg želodca 
ogreje tudi roke, če objame-
mo čašo ali skodelico. Be-
seda panč pomeni v jeziku 
hindi pet. In pet je sestavin 
v osnovnem receptu: arak, 
limonin sok, začimbe, slad-
kor in voda …

Od kod je pravzaprav 
doma arak, pijača, ki naj bi jo 
varili že v drugi polovici 2. ti-
sočletja pred našim štetjem 
in še vedno velja za najsta-
rejšo žgano pijačo na svetu? 
Osnova je bila največkrat 
sladki palmov sok. Začet-
ki sodijo v Vzhodno Indijo, 

Šrilanko in Indonezijo. Mar-
co Polo ga natanko opisuje v 
svojih spominih Il Milione. 
Z genovskimi pomorščaki je 
arak dosegel vzhodno Evro-
po in nekateri mu pravijo 
tudi azijska vodka. Mornar-
ji angleške Vzhodnoindij-
ske družbe so ga začeli piti 
v Indiji, od koder so ga pri-
nesli v Anglijo. Zgodilo se 
je v 17. stoletju. Danes poz-
namo punč v nešteto različi-
cah z alkoholom ali brez nje-
ga, pri nas pa arak zamenju-
je zvečine rum. Poleti so pri-
ljubljeni tudi hladni punči.

Osvajalno pitje punča v za-
hodni Evropi se je začelo v Av-
striji, v Salzburgu in na Du-
naju. Mozarta, oče Leopold 
in sin Wolfgang Amadeus, 
sta ga pila v Londonu in punč 
je postal najljubša pijača skla-
datelja Male nočne glasbe.

Vroči punč si je utrl pot ne 
le v premražena telesa, am-
pak tudi v literaturo … Nje-
gov veliki častilec je bil tudi 
najboljši nemški romantik 
E. T. A. Hoffmann, ki je be-
sedni spomenik punču pos-
tavil v noveli Zlati lonec. Ta 
Hoffmannova novela, ki ve-
lja za njegovo najboljšo, je 
tudi med pionirji literarne 
fantastike. Razdeljena je na 
12 vigilij, večernih spevov ali 
molitev, v njej se prepletajo 
barvitost fantazije z groza-
mi podzavesti in izseki real-
nosti. E. T. A Hoffmann je 
bil tudi glasbenik in po nje-
govih delih je nastalo dvoje 
klasičnih zimzelenčkov: ba-
let Hrestač Petra Iljiča Čaj-
kovskega in Hoffmanno-
ve pripovedke, priljubljena 
opera Jaquesa Offenbacha.  

Azijski arak ima tudi 
imenskega sorodnika, el 
arak, ki je doma v arabskem 
svetu in mu tipični okus daje 
janež.

  

Pomarančni punč  
brez alkohola 

Za 2 osebi potrebujemo:  
5 rdečih pomaranč, 1 limeto, 1 
strok vanilje, 3 žlice medu.

V lonec damo limetin in 
pomarančni sok, izpraska-
no sredico vaniljevega stro-
ka, strok in med. Segreje-
mo na 90°. Zavreti ne sme. 
Pretočimo v nepregorne 
kozarce ali skodelice. Okra-
simo z rezino rdeče poma-
ranče.

      

Jabolčni punč 

Za 4 osebe potrebujemo:  
1 jabolko, eno do eno in pol žlič-
ke limoninega soka, 100 ml 
sladke smetane, 500 ml čiste-
ga jabolčnega soka, 400 ml be-
lega vina, 100 ml ruma, 1 va-
niljin sladkor, sladkor po oku-
su, cimet.

Jabolko umijemo, raz-
peščičimo, zrežemo na 
majhne kocke in prelijemo 
z limoninim sokom. Sme-
tano trdo stepemo z vanilje-
vim sladkorjem. Vino, sok 
in rum zlijemo v lonec in se-
grejemo do vrelišča. Komur 
je premalo sladka, pijačo 
lahko vročo dodatno osladi. 
Na dno nepregornih kozar-
cev razdelimo jabolčne koc-
ke, nalijemo nanje punč in 
na vrh položimo kapico ste-
pene smetane, oprašene s ci-
metom.

Pa na zdravje!

Punči

mizica, 
pogrni se

Soriška planina je priljubljeno zimsko središče, ko so takšne zime, kakršna je letošnja, pa 
je tam prava zimska pravljica, še zlasti če je bela snežna odeja obsijana s soncem. Zimskih 
radosti se veselijo tudi pasji prijatelji. M. B. / Foto: Andrej Tarfila

Minule dni, ko je tudi marsikje po Gorenjskem bril ledeno mrzel veter, je na več odsekih  
na vozišče nanesel sneg, kar je povzročalo dodatne nevarnosti. Vozniki smo zato morali  
biti še bolj previdni, policisti pa opozarjajo, da je treba pri vožnji upoštevati zlasti  
aktualne razmere in stanje cest. Da se pot ne bi končala pod cesto ali celo s hujšo  
nesrečo. V. S. / Foto: Tina Dokl
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Vabimo vas na izlet ob izvir reke Krke, da se prepričamo, ali so 
kraji, ki jih opisuje priljubljena televizijska nadaljevanka Reka 
ljubezni, res tako lepi. Vodil nas bo lokalni vodnik, ki sodeluje 
tudi pri snemanju te serije. Ogledali si bomo večino zunanjih 
prizorišč, obiskali izvir reke Poltarice, Krško jamo in si ogledali 
v nadaljevanki večkrat prikazane hiše v vasi Krka.  Na poti proti 
Dolenjski se bomo ustavili v Ljubljani, kjer si bomo v filmskem 
depoju Kinoteke ogledali, s kakšnimi napravami so včasih sne-
mali filme. Po kosilu pa si bomo ogledali še etnološki muzej 
Nose pri Ivančni Gorici, kjer nam bodo prikazali kmečke stroje 
in lepo zbirko starin.

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po poti snemanja zunanjih prizorov  
nadaljevanke Reka ljubezni, kosilo, ogled filmskega depoja Kinoteke, ogled  
etnografske zbirke Nose in DDV.

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: 
narocnine@g-glas.si. 

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, 
zaračunamo potne stroške.

 IZLET torek, 20. marca 2018

Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?
Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?

Odhod avtobusa:
ob 6.50 z AP Radovljica  
ob 7.15 z AP Creina  
ob 7.25 z AP Mercator Primskovo  
ob 7.45 z AP Škofja Loka

Cena izleta  

33 evrov

Alenka Brun

T
anja Zajc Zupan 
igra citre od deset-
ega leta. Včasih je 
hodila v službo. 
Zasmeji se: »Da se 

razumemo, tudi sedaj hodim 
v službo. Citre so namreč res-
na služba z najlepšo pisarno 
– dvoranami. Petnajst let sem 
bila zaposlena na Ministrstvu 
za notranje zadeve, potem pa 
sem se, če sem se hotela s cit-
rami začeti ukvarjati profe-
sionalno, morala odločiti. V 
tistem času sta bila otroka še 
majhna in kombinacija služ-
be, snemanj, nastopov in vaj – 
vse je postalo prenaporno. Pa 
tudi želela sem si, da bi se lah-
ko bolj posvetila glasbi.«

Na Jesenicah bo nastopil 
tudi Daniel Popović

Igra doma in v tujini, na 
takšnih in drugačnih koncer-
tih, na porokah. O dobrodel-
nih koncertih pa si je ustvari-
la svoje mnenje, saj je v svoji 
karieri naletela tudi na zlora-
bljanje tovrstne dobrodelnos-
ti. »Ni dvoma, da rada poma-
gam, ampak je treba na koncu 
vedeti, kam gre denar.«

Zelo veliko njenih koncer-
tov je v lastni, domači organi-
zaciji. »Imam stalno ekipo in 
dva koncepta. Eden je na pri-
mer slovensko-dalmatinski 
večer, s katerim smo obšli že 
vso Slovenijo. V tem primeru 
z menoj na odru nastopa Kla-
pa Volosko iz Hrvaške – kra-
sna klapa; jaz igram in spre-
mljam s citrami pevko Tejo 
Saksida, koncert povezuje 
hči Ana, sin Domen je ton-
ski mojster … Drugi koncept 
pa je zgodba z Rokom Feren-
gjo, Tejo Saksida in Stenom 
Vrbekom. Tokrat pa smo za 

jeseniški koncert v svojo dru-
žbo povabili še Daniela Popo-
vića. Z njim sva si kot ume-
tnika, glasbenika kar blizu. 
Poznava pa se, odkar živi v 
Sloveniji.«

Danijel bo oktobra dopol-
nil 63 let, medtem ko Tanja 
praznuje rojstni dan nekaj 
dni po koncertu na Jeseni-
cah. Sta pa tokrat združi-
la moči tudi zato, ker letos 
mineva 25 let, odkar je Tanja 
dejansko aktivna na področ-
ju glasbe, Danijel pa je pred 
35 leti z znano in priljublje-
no pesmijo Džuli na takrat-
nem Evrosongu osvojil četrto 
mesto. Seveda boste pesem 
lahko slišali tudi na Jeseni-
cah, obetajo pa se še drugi 
zanimivi dueti in zelo pester 
glasbeni repertoar.

Cvetje v jeseni

Ob vprašanju, koliko pes-
mi šteje njen repertoar, se 
Tanja zamisli: »Nikoli jih 
nisem štela ... So take, ki jih 
znam na pamet že leta in leta; 

pa sveže, nove; take, ki jih 
igram po notah in tudi take, 
ko vidiš note enkrat in jih eno-
stavno znaš. Precej je seveda 
odvisno tudi od zahtevnosti 
glasbe. Lahko bi morda pre-
štela najljubše ...« In ljube so 
ji dalmatinske pesmi, čeprav 
doda, da so lahko zelo zahte-
vne. Všeč so ji tudi slovenske 
popevke, ljudska glasba, pes-
mi Beatlesov, Franka Sinat-
re, Elvisa Presleyja … » Rada 
imam lepe stvari, vseeno je, s 
katerega konca sveta pesem 
prihaja. Tudi Severinin Gar-
delin je krasna pesem. Res je 
pomenljiva, vsebinsko boga-
ta pesem.«

Priljubljeno melodijo Cve-
tje v jeseni, ki jo poznamo iz 
istoimenskega filma, Tanja 
zaigra vsak dan. To je tudi veli-
kokrat uvodna pesem na nje-
nem koncertu, slišimo pa jo 
tudi na številnih drugih kon-
certih, kjer prvo točko zaupa-
jo citram.

V Tanjinem življenju je bilo 
tudi neko obdobje, ko je pou-
čevala. »Zanimivo obdobje,« 

pravi. »Bila sem kar resna uči-
teljica.« Nikoli pa je ni mika-
lo – kot se rado zgodi mladen-
kam, ki v rosnih dvajsetih oku-
sijo čar odra – da bi želela biti 
televizijska voditeljica, pevka, 
igralka, da bi pri sebi začuti-
la kakšno potrebo po tem. 
Ostala je zvesta citram. »Mis-
lim, da je to tisto, ko si pokli-
can za eno stvar in to iskreno 
rad počneš – z vso ljubeznijo 
do glasbe in vsem znanjem. 
Citre so moja duša dvojčica. 
Z menoj so tako lepo uglaše-
ne, da res uživam ob njih, me 
sproščajo in skoznje sebe naj-
bolje izrazim.«

Dobronamerni strah

Trema je redna odrska 
spremljevalka priljublje-
ne citrarke: »Vedno imam 
tremo, pred vsakim nasto-
pom. Pri meni ne bo nikoli 
izginila, ker sem tak človek. 
Na odru želim biti popolna, 
po drugi strani pa je to tudi 
odgovornost do sebe, dela, 
poslušalcev. Morda je to 

ZAZVENELE BODO CITRE
V Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah ob prazniku žena pripravljajo poseben koncert. Dan pred 
praznikom, 7. marca, bo na njihovem odru nastopila znana slovenska citrarka Tanja Zajc Zupan z gosti.

Tanja Zajc Zupan / Foto: Tina Dokl

dobronamerni strah, da se 
zaveš resnosti trenutka. Veš, 
da boš samega sebe razdajal, 
in prav je, da premišljuješ o 
tem, ali si pripravljen.«

Kako se je vse sploh 
začelo ...

Otroštvo je Tanja Zajc 
Zupan preživela na Viru pri 
Domžalah in tam se je tudi 
spoznala s citrami. Sosed, 
starejši gospod, je igral citre 
in ob večerih se je melodija 
razlegala čez cesto. »Nisem 
pa nikoli razmišljala o glas-
beni šoli, čeprav je oče igral 
harmoniko in smo v družini 
veliko prepevali.« Tako sta jo 
starša nekoč vprašala, ali bi se 
učila igranja citer, in odgovor 
je bil pritrdilen. Spominja se, 
da so se po prve citre odpravi-
li v sosednjo Avstrijo, v Celo-
vec, potem pa so začeli iskati 
učitelja. Na koncu jo je začel 
učiti nekdo, ki je znal igrati 
harmoniko, kitaro in klavir, 
citer pa ne. »Imel pa je dober 
posluh, naštudiral je princip 
igranja in me je lahko učil.«

Tanja je potem veliko let 
igrala ljubiteljsko, nekega dne 
pa je vse skupaj preraslo okvi-
re in zahtevalo resnejši pris-
top. Njena medijska prepoz-
navnost se je začela v trenu-
tku, ko je spoznala Stojana 
Auerja. Takrat je imel na Tele-
viziji Slovenija oddajo Poglej 
in zadeni. »V bistvu me je 
Auerju predstavil Franc Pes-
totnik - Podokničar,« se zazre 
čez mizo. »Dala sem mu kase-
to in čez nekaj dni me je pokli-
cal ter povabil v svojo oddajo. 
Zelo sem mu hvaležna, da je 
v meni videl potencial, prepo-
znal neko zgodbo.«

Sem kot športniki

Tanjin dan je malce druga-
čen od dneva običajnega posa-
meznika: »Sem kot športniki: 
ko dosežejo določen rezultat, 
ne zaspijo, ampak delajo dal-
je. Podobno je pri glasbi. Prav-
zaprav pri vsaki stvari, če želiš 
obdržati nivo ali biti še boljši. 
Vadim, da ostanem v formi, 
pa tudi zato, ker se nenehno 
učim česa novega.«



24

HUMOR, HOROSKOP
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_18
NALOGA

8 3 1 7 9 6
9 2 8 5 7

5 2
7 9 1 4 8

9 6
4 5 3 6 2

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

sudoku_LAZJI_18_18

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_18
NALOGA

831796
92857

52
79148

96
45362

31
58234
64792

sudoku_LAZJI_18_18

REŠITEV

831795246
962483157
457162839
726914583
395278461
148536792
274359618
589621374
613847925

sudoku_TEZJI_18_18
NALOGA

6 9 7 5
7 3 8 6

4 7
3 7 1 6

2 8 3 9
1 6

3 8 5 9
6 4 2

sudoku_TEZJI_18_18

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_18
NALOGA

6975
7386

47
3716

2839
16

3859
642

sudoku_TEZJI_18_18

REŠITEV

639471528
157328694
842659173
375982416
961734852
284516739
418297365
723865941
596143287

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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.                        

Mama medvedka in sinček medvedek
Medvedka se s svojim mladičem odpravi na zimsko spanje. 
Medvedek se kmalu zbudi in vpraša mamo medvedko: 
»Mami, ali sem res medvedek?« 
Medvedka mu odgovori: »Seveda si. Pojdi spat.« 
Čez eno uro medvedek ponovi vprašanje, medvedka mu 
odgovori enako. 
Medvedek vpraša še tretjič: »Mami, ali sem res medve-
dek?« 
Medvedka se razjezi: »Nehaj že, no. Zakaj te to tako zelo 
zanima?«
Medvedek odgovori: »Če me pa zebe kot psa.«

Ločevalna dieta
»Ti si pa veliko shujšal!«
»Ja, sem na ločevalni dieti.«
»Kako pa to gre?«
»Ločujem se, kuhati pa ne znam.«

Dva petelina 
Na brvi se srečata petelina. 
Prvi pozdravi: »Kikiriki!«
Drugi pa: »Hov, hov!«
Prvi: »Kaj pa je s tabo?«
Drugi: »Nič. Na tečaj tujih jezikov sem se prijavil.«

Zdravniški 
Pacient: »Gospod doktor, kako pa je z mojim srcem?«  
»Ne skrbite. Delalo bo do konca vašega življenja.«

Iznajdljiva prodajalka 
Kupec v trgovini: »Te žemlje so včerajšnje, jaz pa želim 
današnje.«
Prodajalka: »Potem pa pridite jutri!«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Zasuli vas bodo z različnim delom, vi pa boste samo iskali 
izgovore, kako bi se mu izognili. Malo vam bo že uspelo, 
v celoti pa bolj težko. Očitno vas dobro poznajo in bodo 
na vašo reakcijo že pripravljeni. Nepričakovane finance …

Bik (22. 4.–20. 5.)
Ponujale se vam bodo nove možnosti in nepričakovani 
dogodki bodo spremenili vaše prvotne načrte. Ne boste 
si postavljali nepomembnih vprašanj. Takoj boste zavihali 
rokave in za delo spodbudili tudi svoje bližnje. Dobite lepe 
novice.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Slaba volja, žalostne in težke misli, vse to in še kaj več bo 
postalo samo grenak spomin. Znova boste našli stvari, ki 
vas veselijo in napolnjujejo z energijo. Samo odkritje, da 
so vas nekateri zelo pogrešali, vas bo privzdignilo s tal.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Zmanjkovalo vam bo moči, a se boste kljub vsemu potru-
dili in uspeli. Postopoma se boste začeli pripravljati na 
osebni pogovor, ki ga že predolgo časa odlašate. Kmalu 
spoznate, da ste bili sami tisti, ki ste se preveč zapletli.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Poslovna pot do končnega uspeha je tokrat povsem odpr-
ta. Obrodili se bodo sadovi trdega dela in vsak napor iz 
preteklosti se vam bo obrestoval. Pokazale se bodo vse 
vaše dobre lastnosti, ki so bile do sedaj skrite tudi vam 
samim.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Odpirale se vam bodo priložnosti za dober zaslužek. S 
tem se vam lahko kasneje ponudi možnost za izpolnitev 
vaših starih ciljev. Na splošno bi se lahko večkrat obračali 
k svoji notranji intuiciji in jo tudi upoštevati. Nekdo vas 
preseneti.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Ljubljena oseba vas bo potrebovala. Ves svoj prosti čas in 
vso svojo energijo boste usmerili v ljubezen, saj je ljube-
zen balzam za dušo. Spor s prijateljem boste rešili tako, 
da ga boste povabili v družbo, ki bo koristila tudi vam.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Še nekaj časa boste brezglavo tekali naokoli in vsepovsod 
iskali rešitve in izhode. Vse tisto, kar vas čaka, bo prišlo 
samo od sebe, zato svoj dragoceni čas raje porabite za dru-
ženje s prijatelji, saj se morate razbremeniti. Denar dobite. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Vreme bo na vas precej vplivalo, zato bo vaše počutje pre-
cej nestabilno. Svoja čustva in občutke boste skrivali pred 
drugimi, čeprav to nikakor ni dobro zdravilo. Nekdo, od 
kogar boste to najmanj pričakovali, vam bo stal ob strani.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Upočasnite tempo in ne prehitevajte. Želja, ki jo imate, se 
vam bo izpolnila ob pravem času. V delovnem okolju pa 
boste v tem tednu bolj opazovali kot pa bili sami dejavni. 
Seveda ne boste ničesar zamudili. Ne pozabite na prija-
telje.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Poslovno je pred vami zelo uspešen teden in niz zmag 
vam bo še ob pravem času dvignil porušeno samozavest, 
brez katere ste kot rastlina brez vode. Prijateljski zvezi 
boste dali možnost, da se razvije v pravo in globoko lju-
bezen.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Takoj se morate znebiti notranjih strahov. Strah vsako 
težavo naredi še hujšo in večjo. Oseba nasprotnega spola 
vas bo povabila na daljšo pot. Odzovite se, saj vam to pri-
naša veselje. V kratkem obdobju se vam nasmehne sreča.
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_02. 03. 2018

Nagrade:  3-krat po dve vstopnici za koncert

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 ponedeljka, 12. marca 2018, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko  
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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DRUŽABNA KRONIKA
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Članica skupine Spice Girls Mel B (42) je 
v nekem intervjuju namignila, da je vseh 
pet članic skupine povabljenih na poroko 
princa Harryja in igralke Meghan Markle. 
Mediji že namigujejo, da se bodo za ta 
namen dekleta zopet združila. Sicer pa ni 

znano, ali bodo tam kot povabljenke ali kot nastopajoče. 
Več podrobnosti ni zaupala, saj jo obvezuje poslovna taj-
nost. Komentarjev se je vzdržal tudi predstavnik skupine 
pa tudi predstavnik kraljeve družine.

Bodo Spice Girls nastopile na kraljevi poroki?

Zaradi nasilja nad partnerjem in napada 
nad policistom so aretirali nekdanjo igral-
ko serije Melrose Place Heather Locklear 
(56). Igralka, ki se več let že bori z odvisno-
stjo od drog in alkohola, je bila proti plači-
lu varščine v višini dvajset tisoč dolarjev že 

izpuščena na prostost, kmalu pa se bo morala zagovarjati 
pred sodnikom. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pri-
prli še njenega partnerja Chrisa Heisserija, s katerim sta se 
zaljubila že v srednji šoli in zvezo obnovila lani.

Heather zaneslo čez rob

Stara štiriinštirideset let je zaradi bolezni 
ledvic umrla hčerka komika Billa Cosbyja 
Ensa Cosby. Kljub slavnemu očetu se 
nikoli ni izpostavljala javnosti. Prvič je 
v očetovo korist spregovorila lani, ko je 
okrivila rasizem za lažne obtožbe spol-

nega nadlegovanja zoper njenega očeta. Bila je ena izmed 
igralčevih petih otrok. Njen edini brat je bil kot posledica 
ponesrečenega ropa umorjen leta 1997.

Umrla je hčerka Billa Cosbyja

Igralka in pevka Barbra Streisand (75) je s 
kloniranjem ljube psičke Samanthe, ki je 
lani poginila po štirinajstih letih, dobila 
dve novi psički. Gre za izredno drag pos-
topek kloniranja pasme Coton de Tulear, 
ki lahko stane tudi do sto tisoč dolarjev. 

Povsem enaki psički je poimenovala Miss Scarlett in Miss 
Violet. Barbra ima še tretjo psičko Miss Funny, ki je prav 
tako v sorodstvu s pokojno Samantho.

Barbra klonirala svojo psičko

VRTIMO GLOBUS

A. Se., A. B.

S
kupaj z začetni-
ki smučarskega 
turizma na Krva-
vcu in sedanjimi 
zaposlenimi na 

RTC Krvavec so se zabavali 
tudi številni gostje. Za pra-
vo smučarsko razpoloženje 
sta poskrbela Jure Košir in 
Bojan Križaj. Z legendama 
slovenskega smučanja so se 
lahko v paralelnem velesla-
lomu pomerili tudi obisko-
valci. Tisti manj športno raz-
položeni pa so se lahko zaba-
vali na Plaži. Za popestri-
tev so poskrbeli člani Druš-
tva Rovtarji iz Škofje Loke, 

praznovanje pa so organiza-
torji obarvali tudi dobrodel-
no: 5151 evrov, ki so jih zbrali 
z darovanjem šestdeset cen-
tov od vsake prodane vozov-
nice od začetka leta, so nam-
reč namenili projektu Botrs-
tvo za otroke iz socialno šib-
kih družin. Donacijo je pre-
jela predsednica Zveze pri-
jateljev mladine Ljubljana 
Moste - Polje Anita Ogulin. 
Pestro dogajanje na Krvav-
ški plaži pa so sklenili čla-
ni skupine Šank Rock z eks-
kluzivnim akustičnim kon-
certom.

Letos bo tretji Grubin 
memorial postregel s števil-
nimi novostmi in presene-
čenji. Memorial bo ponovno 

dobrodelen, zaključil pa se 
bo v ritmih glasbe, saj se obe-
ta tudi koncertni dogodek. 
Petkov večer bo tako dober 
uvod v soboto, ko bo sredi-
šče Kranjske Gore obiska-
la vsakoletna zimska zabava 
Q Max Party. Program zaba-
ve je namenjen vsem gene-
racijam in je pisan na kožo 
ljubiteljem različnih glasbe-
nih zvrsti. Prizorišče bo tako 
gostilo zanimive glasbene 
goste, med njimi tudi Par-
ni valjak. Dodatno pa bosta 
poskušala ogreti obiskoval-
ce še CoverLover ter DJ Pero.

Za tiste, ki jim je bli-
žje toplota domače dnevne 
sobe, pa informacija, da se v 
ponedeljek, 5. marca, ob 20. 

uri na Pop TV vrača druga 
sezona originalne slovenske 
serije Reka ljubezni. Spom-
nimo, da je zaključek prve 
sezone okronala težko pri-
čakovana poroka med Ireno 
Rot, ki jo upodablja karizma-
tična Lara Komar, in Rokom 
Slakom, v čigar čevljih se je 
odlično znašel Tadej Pišek. 
Za dramatično piko na i pa je 
na koncu poskrbel še prihod 
novega lika, dolgo pogreša-
ne matere bratov Slak, Roka 
in Blaža. V lik Vide, ki ga v 
prvi sezoni spremlja niz 
namigovanj o skrivnostnem 
izginotju, je stopila legen-
darna Bernarda Oman. Ji 
bosta sinova lahko odpusti-
la? Bomo videli.

ZIMSKA ZABAVA IN LJUBEZEN
Minulo soboto je na Krvavcu ob šestdesetletnici smučišča kljub mrzlemu vremenu na priljubljeni Plaži 
vladalo praznično razpoloženje. Danes zvečer se bo v Kranjski Gori zgodil že tretji Grubin memorial, 
jutri priljubljena Q Maxova zabava, v ponedeljek pa se na male zaslone vrača Reka ljubezni.

Lado Peneš in Peter Slatnar sta bila na Krvavcu že v prvih 
letih po odprtju žičnice. / Foto: Aleš Senožetnik

Člani Društva Rovtarji so spomnili, kako je bila smučarska 
oprava videti pred desetletji. / Foto: Aleš Senožetnik

Praznovanja sta se udeležila tudi Jure Košir in Bojan Križaj, 
ki se jima je pridružil Uroš Zupan iz RTC Krvavec.

V ponedeljek, 5. marca, se na Pop TV vrača serija Reka 
ljubezni. / Foto: arhiv serije (Ksaver Šinkar)

Zaključek prve sezone Reke ljubezni je okronala poroka ... Legendarna Bernarda Oman se v vlogi Vide dobro znajde. 

Simpatični hostesi Ana Zrimšek in Nena Šarec  
sta ob praznovanju šestdesetletnice smučišča na 
Krvavcu, ki ga je spodbudila gradnja žičnice iz Zanjivca,  
skrbeli, da so bili obiskovalci dobro preskrbljeni tudi  
s pijačo. / Foto: Aleš Senožetnik

 F
ot

o:
 A

le
š 

Se
no

že
tn

ik
 F

ot
o:

 a
rh

iv
 s

er
ije

 (
K

sa
ve

r 
Ši

nk
ar

)

Fo
to

: a
rh

iv
 s

er
ije

 (
K

sa
ve

r 
Ši

nk
ar

)



27Gorenjski glas
petek, 2. marca 2018 ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Aleš Senožetnik

Kranj – Tek na smučeh po-
staja vse bolj priljubljena ob-
lika rekreacije v naravi, ki pa 
je v precejšnji meri odvisna 
od ugodnih vremenskih raz-
mer. »Kadar so snežne raz-
mere v dolinah dobre, se poz-
na tudi pri prodaji,« pravi Ja-
nez Reberšak iz trgovine JR 
Sport s Črnivca pri Brezjah, 
specializirane prav za proda-
jo opreme za tek na smučeh. 
»Veliko ljudi nima možnos-
ti ali časa voziti se na višje le-
žeče urejene tekaške proge, 
zato je prodaja precej odvi-
sna od tega, ali je sneg tudi 
v nižinah. Če je sneg pred 
hišnimi vrati, zanimanje za 
tek na smučeh in s tem tudi 
nakup opreme raste, med-
tem ko v nasprotnem prime-
ru upada,« še dodaja Reber-
šak, ki tako letošnjo zimo, 
precej radodarno s snegom, 
beleži večji obisk. Med kup-
ci pa je, kot pravi, precej tudi 

začetnikov, ki izbirajo svoje 
prve tekaške smuči, kar kaže 
na porast zanimanja za tek 
na smučeh.

Podobnega mnenja so tudi 
v trgovini, ki jo vodi naša naj-
uspešnejša smučarska teka-
čica Petra Majdič. »Sneg nas 
spomni na zimske aktivno-
sti in tudi pri nas se to poz-
na,« pravi Matjaž Gorjanc iz 
Nordic by Petra Majdič, ki je 
tudi sam nekdanji smučarski 
tekač. Kot pravi, so nordijski 
športi vedno bolj priljublje-
ni, tudi ker so cenovno dosto-
pnejši od alpskega smučanja. 
Solidno opremo za klasično 
tehniko lahko dobimo že za 
okoli 250 evrov, za drsalno pa 
je treba odšteti še kakšnih sto 
evrov več. Vseeno pa je med 
rekreativci vse bolj priljublje-
na drsalna tehnika. »Drsalna 
tehnika je za učenje lažja kot 
klasična, poleg tega pa lah-
ko razvijemo več hitrosti in je 
tudi zato rekreativcem ljub-
ša,« pravi Gorjanc.

Z ugotovitvami prodajal-
cev se strinjajo tudi uprav-
ljavci tekaških prog. Tako v 
Nordijskem centru Planica 
kot tudi v medvoškem Bo-
novcu namreč letos beležijo 
precejšen porast zanimanja 
za izposojo tekaške opreme 
in šolo teka na smučeh.

»Na splošno se obisk v 
nordijskem centru poveču-
je. Letošnjo zimo beležimo 
največji porast zanimanja 
prav za učenje teka na smu-
čeh in izposojo opreme, kar 
kaže na to, da se vedno več 
ljudi odloča za tek na smu-
čeh kot obliko preživlja-
nja prostega časa v naravi,« 
pravi vodja planiškega no-
rdijskega centra Jure Žer-
jav. Tudi on kot glavni raz-
log za to navaja vremenske 
razmere v nižinah. »Če pozi-
mi v nižinah ni snega, števil-
ni kar pozabijo, da je lahko 
nekaj sto metrov višje prava 
zima,« dodaja Žerjav, ki je 
z obiskom prog zadovoljen. 

Že od srede novembra ima-
jo namreč dovolj naravne-
ga snega, kar jim omogoča 
dobro sezono. Proge redno 
vzdržujejo, v dogovoru z Za-
vodom za turizem Kranjska 
Gora pa vzdržujejo tudi del 
prog v Tamarju.

Tudi v Nordijskem centru 
Bonovec v Medvodah jim je 
ob pomoči umetnega zasne-
ževanja uspelo pripraviti te-
kaške proge. Ponagajala jim 
je le januarska odjuga, sicer 
pa so z obiskom zadovoljni 
in se nadejajo, da bodo lahko 

tekli še do srede marca. Tudi 
njih je najbolj presenetilo 
zanimanje za učenje teka na 
smučeh in izposojo tekaške 
opreme. »Kljub temu da so 
proge tudi po okoliških kra-
jih, pa v našem centru vse-
eno teče precej ljudi. Pred-
vsem smo presenečeni nad 
velikim številom začetnikov, 
ki se želijo naučiti osnov teka 
in si izposodijo tudi opremo, 
ki jo ponujamo,« pravi Da-
mjan Jenko iz Nordijskega 
športnega društva Medvo-
de, ki pravi, da je za porast 

zanimanja za tek na smučeh 
najbolj pomembno konstan-
tno vreme. »Najslabše je, ko 
pade sneg, takoj nato pa pri-
deta deževje in odjuga. Niz-
ke temperature v februarju 
so tako več kot dobrodošle,« 
pravi Jenko, ki dodaja, da k 
priljubljenosti teka na smu-
čeh veliko pripomorejo tudi 
uspehi naših tekačev in bia-
tloncev. »Pravi bum smo do-
živeli v času največjih uspe-
hov Petre Majdič, ki so k tre-
niranju tega športa spodbu-
dili tudi številne otroke.«

Več snega, več tekačev
Zaradi nizkih temperatur je sneg obležal tudi v nižinah, kar razveseljuje 
tekače na smučeh. Dober obisk beležijo tudi nordijski centri ter trgovci,  
ki prodajajo tovrstno opremo.

Sneg v nižinah precej pripomore tudi k temu, da se več ljudi odloči za tek na  
smučeh. / Foto: Tina Dokl
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Ob dnevu žena vas vabimo na

koncert TANJE ZAJC  
ZUPAN z gosti

SREDA, 7. marec 2018, ob 19.30

VSTOPNICE: Gledališče Toneta Čufarja, Eventim, 
Petrol, Pošta, info 041 250 480.

citrarka TANJA ZAJC ZUPAN 
pevec DANIEL POPOVIĆ – leta 1983 na Evroviziji
pevec ROK FERENGJA iz skupine Rok 'n' Band
kitarist in pevec STEN VRBEK
pevka TEJA SAKSIDA
voditeljica ANA ZUPAN

GLEDALIŠČE 
TONETA ČUFARJA
JESENICE

Medijski pokrovitelj:
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OrganizatorInformacije in prijave: 

Intelekta PE Kranj , Prešernova ulica 1, 4000 Kranj 
Tel.: 04 236 85 55 (od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure)

Na počitnice po zelo ugodni ceni in v dobri družbi
POČITNICE / KOS / OD 13. DO 20. JUNIJA 2018

Vabimo vas na počitnice na grški otok Kos. Nastanjeni boste v prenovljenem hotelu  
Philippion z idealno lego, ki  je od središča mesta Kos oddaljen le 250 metrov, od  
peščene plaže pa ga loči le obalna cesta s kolesarsko stezo in promenado. Bivanje v  
sodobno oprem ljenih studiih, s klimo, brezplačnim WiFi-jem, kuhinjsko nišo s hladil-
nikom, mikrovalovno pečico,  kuhalnikom za kavo ali čaj ter balkonom. Organizirana  
bosta obogaten kontinentalni samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja. 

Termin: od 13. junija do 20. junija 2018 
Cena: 493 EUR /osebo 
Posebna cena za bralce Gorenjskega glasa, ki  je nižja od redne ponudbe. 
Rok za prijave smo podaljšali do 9. marca 2018.

Nastanitev:  Hotel PHILIPPION ****   (polpenzion) 
Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana–Kos–Ljubljana, letališke takse, prigrizek na  
letalu ter brezalkoholno pijačo, kavo ali čaj, prevoz 20 kg prtljage, asistenco na letališču  
Jožeta Pučnika Ljubljana, slovenskega predstavnika na destinaciji, avtobusni transfer od  
letališča do hotela in nazaj, nastanitev na bazi polpenziona v hotelu Philippion 4*, nezgo-
dno zavarovanje Zavarovalnice Triglav.

Obvezna doplačila:   
turistična taksa (na recepciji hotela) 1,5 €/osebo/dan, prijavnina 15 €/rezervacijo  
Neobvezna doplačila:  
Coris zdravstvena asistenca v tujini 1 €, zavarovanje rizika odpovedi 2,96 %, 

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 3. 3.
20.10 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
20.30 RDEČI VRABEC
21.30 SREČEN KONEC
17.10 MARIJINA ZEMLJA
19.15 OBLIKA VODE
18.40 DRUŽABNI VEČER
13.40, 15.20, 17.00 ČEBELICA MAJA: 
MEDENE IGRE, sinhro.
13.45 ČUDO
15.50 ZADNJI LEDENI LOVCI
18.15 PETDESET ODTENKOV SVOBODE
14.15, 16.15 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 3. 3.
17.50, 20.30 RDEČI VRABEC
16.00 OBLIKA VODE
15.50 FANTOMSKA NIT
19.10, 21.10 DRUŽABNI VEČER
14.30, 16.20, 18.10 ČEBELICA MAJA: 
MEDENE IGRE, sinhro.

13.30, 15,30, 17.20 ČEBELICA MAJA:  
MEDENE IGRE, 3D, sinhro.
13.25, 20.50 ČRNI PANTER
18.20 ČRNI PANTER, 3D
21.00 ZBEŽI!
18.40, 20.00, 22.10 PETDESET  
ODTENKOV SVOBODE
13.40 BIKEC FERDINAND, sinhro.
14.00, 15.50 PALČKI POMAGALČKI, 
sinhro.

KINO SORA , ŠKOFJA LOKA

Petek, 2. 3.
20.00 OBLIKA VODE

Sobota, 3. 3.
18.00 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
3D, sinhro.
20.00 OBLIKA VODE

Nedelja, 4. 3.
17.00 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro. (+ delavnica)
19.00 OBLIKA VODE

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 3. marca
10.00 Pavel Polak po motivih bratov Grimm: JANKO IN METKA (v dvorani PGK,  
matineja)
20.00 George Brant: PRIZEMLJENA (v Stolpu Škrlovec)

Nedelja, 4. marca
20.00 Rubi Kassus: OLIVE (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 2. marca
9.00 Brata Grimm/Iztok Valič: SNEGULJČICA

Sobota, 3. marca
19.30 Vid Valič: TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ

Nedelja, 4. marca 
10.00 Matineja: UGRABLJENI ZAJČEK

GLEDALIŠKI SPORED

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

Rezultati 17. kroga – 28. februarja 2018
5, 19, 20, 23, 26, 31, 35 in 10

Loto PLUS: 1, 3, 6, 12, 15, 23, 28 in 24
Lotko: 5 1 7 0 8 5

Sklad 18. kroga za Sedmico: 1.250.000 EUR
Sklad 18. kroga za PLUS: 190.000 EUR
Sklad 18. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem glasu  9. 
2. 2018, je bilo Pekarstvo OREHEK, ki  trem nagrajencem za rešitev kri-
žanke poklanja  potico. Ti  nagrajenci so: Branka LOČNIKAR iz Kamni-
ka, Ivana FLANDER iz Zgornjih Gorij in Nina JANŠA z Bleda. Nagrajen-
ci prevzamejo nagrade s potrdilom, ki ga bodo prejeli po pošti, v  kate-
rikoli trgovini Pekarstva Orehek. Za sodelovanje se vsem zahvaljujemo, 
nagrajencem pa iskreno čestitamo.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 16. 2. 2018 v Go-
renjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d.o.o., iz Stražišča  
pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila 
VW T-ROC – Matej Arh, Preddvor,  2. nagrada: enodnevna uporaba av-
tomobila VW POLO – Terezija Cuderman, Kranj, 3. nagrada: poklanja  
Gorenjski glas – Melita Jakelj, Žirovnica.  Nagrajencem čestitamo!

Jasna Paladin

Ljubljana – Sedemindvajse-
tega februarja 1893 je bilo 
ustanovljeno Slovensko pla-
ninsko društvo, predhodnik 
Planinske zveze Slovenije, 
ki 125 let pozneje združuje 
290 planinskih društev in 
klubov. Z več kot 57 tisoč čla-
ni je najbolj množična špor-
tna organizacija v Sloveni-
ji in med najbolj množični-
mi nevladnimi in prostovolj-
skimi organizacijami v drža-
vi. Planinska društva uprav-
ljajo 181 planinskih koč, za-
vetišč in bivakov ter skrbijo 
za mrežo planinskih poti v 
skupni dolžini več kot 10 ti-
soč kilometrov po vsej Slo-
veniji. Poleg tega planinska 
organizacija skrbi za varova-
nje gorske narave in varnost 
v gorah, za strokovno uspo-
sabljanje planinskih kad-
rov in planinsko kulturo. 
Pod okriljem zveze že vse od 

leta 1895 izhaja Planinski 
vestnik, ponosni pa so tudi 
na prepoznavno alpinistič-
no dejavnost in športno ple-
zanje, ki se lahko pohvalita 
z vrhunskimi mednarodni-
mi dosežki.

Vse to so na Planinski zve-
zi Slovenije ponosno pouda-
rili ob visokem jubileju, ki 

so ga počastili z več dogod-
ki. Predstavniki zveze so se 
srečali s predsednikom vla-
de Mirom Cerarjem pri spo-
minski plošči na pročelju 
blagovnice Nama v Ljublja-
ni in položili cvetlice, glav-
nino dogajanja pa so pripra-
vili v svojih novih prostorih 
na naslovu Ob železnici 30a 
na obrobju BTC-ja v Ljublja-
ni, kamor so se po dvajsetih 

letih pobud preselili ko-
nec januarja, po tem, ko so 
prodali prostore na Dvora-
kovi ulici. »Današnji uvod 
v praznično leto smo želeli 
proslaviti delovno, zato smo 
svečano odprli nove prosto-
re planinske zveze, ki so po-
membna pridobitev za našo 
organizacijo predvsem zara-

di funkcionalnosti, dostop-
nosti in možnosti, da bomo 
lahko v lastnih prostorih iz-
vajali vsaj del planinskih 
usposabljanj, kot tudi večji 
del organizacijskih aktivno-
sti, ki so bile do zdaj razpr-
šene na različnih lokacijah. 
Upam, da bodo s tem ti pro-
stori postali tudi novi dom 
slovenskih planincev oz. 
stična točka ljubiteljev gora 

v urbanem okolju glavnega 
mesta. Praznovanje 125-le-
tnice se je z odprtjem no-
vih prostorov začelo, vseka-
kor pa se bomo visokega ju-
bileja spomnili še na različ-
nih planinskih prireditvah v 
letošnjem letu,« je poudaril 
predsednik PZS Bojan Ro-
tovnik. 

Ob jubileju je planin-
ska zveza prejela certifikat 
Zdravju prijazna organiza-
cija, predstavili pa so tudi 
več projektov, povezanih z 
informatizacijo delovanja, s 
katerimi stopajo korak s ča-
som: informacijski sistem 
Naveza, ki povezuje vsa pla-
ninska društva, vzpostavitev 
katastra planinskih poti, al-
ternativne možnosti včlanje-
vanja v planinsko organiza-
cijo (prek spleta, na Petrolu, 
z darilnimi karticami), pre-
nos podatkov in arhivov na 
spletno stran ter dejavnost 
na družabnih omrežjih.

Ob jubileju novi prostori
V torek je minilo 125 let od začetka organiziranega planinstva pri nas. Na Planinski zvezi Slovenije so  
ob tem pripravili srečanje s predsednikom vlade Mirom Cerarjem in uradno odprli nove prostore.

Planinska zveza Slovenije se je po dvajsetih letih 
pobud z Dvorakove ulice v središču Ljubljane preselila 
na obrobje BTC-ja, na naslov Ob železnici 30a.
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V znamenje solidarnosti  
z vsemi, ki trpijo  
zaradi alkohola.

Vsak dan šteje!  14. 2. - 31. 3. 2018

brez 
alkohola
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S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

www.gorenjskiglas.si

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Gledališče gdč. Bazilike 
ZAČARANI ČAJNIK 

Petek, 2. marec 2018, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

 Izvaja: Lutkovno gledališče Maribor 
JANKO IN METKA 

Sobota, 3. marec 2018,  ob 10. uri  
Prešernovo gledališče Kranj 

  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 20. 3., KOPALNI IZLET BIOTERME: 19. 3., NAKUPOVANJE 
GRADEC PRIMARK: 24. 3., STRUNJAN: 12.–15. 3., BERNARDIN: 11.–
14. 3., MADŽARSKE TOPLICE: 9.–11. 3., BANJA VRUĆICA S TERAPI-
JAMI: 16.–23. 3., MEDŽUGORJE: 27.–29. 4., RIM: 15.–18. 3., prijave za 
morje Dugi otok in Orebić že sprejemamo. www.rozmanbus.si

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

PRIREDITVE
Muzejski večer
Škofja Loka – V ponedeljek, 5. marca, bo ob 19. uri v Ga-
leriji Franceta Miheliča v Kašči muzejski večer z naslovom 
Kulturna dediščina: vse, kar smo bili, smo, bomo, znamo in 
veljamo. Predavateljica bo ddr. Verena Vidrih Perko.

Srečanje z avtorico knjige Od aprila do aprila
Bitnje – Članice Bralnega krožka Sorško polje in KUD Bitnje 
vabijo krajane na srečanje s Tatjano Štular, avtorico knjige Od 
aprila do aprila. Srečanje bo v prostorih Krajevne skupnosti 
Bitnje v Gasilskem domu v ponedeljek, 5. marca, ob 18. uri.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo 
potekale medgeneracijske prireditve: Medgeneracijski cen-
ter Kranj: 2. marca ob 17.30 delavnica Vaš ključ do uspeha, 
5. marca ob 16.30 delavnica Mamice za mamice, 6. marca 
ob 10.30 Vesele urice nemščine; Cerklje: 5. marca ob 18. uri 
Beremo skupaj – Bar Kern; Preddvor: 6. marca ob 9. uri Z 
dihanjem do boljšega zdravja – TIC Preddvor; Šenčur: 6. 
marca ob 11. uri Vesele urice nemščine – Sejna soba Občine 
Šenčur. Obvezne prijave za vse prireditve sprejemajo po tel.: 
041 724 134 ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Lačno–Kuk–Veliki Gradež
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
Lačno (451 m)–Kuk (498 m)–Veliki Gradež (507 m). Izlet bo v 
četrtek, 8. marca, z odhodom avtobusa ob 8. uri izpred Crei-
ne. Hoje po lahki razgledni poti bo štiri ure. Prijave z vplačili 
sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 5. marca.

Na kopanje v Portorož
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi člane in 
nečlane na kopanje v Bernardin v Portorož v torek, 6. mar-
ca. Odhodi avtobusa: 6.30 Škofja Loka, 6.45 Stražišče, 7.00 
Globus, 7.10 Mercator Primskovo, 7.20 Šenčur, 7.30 Cerklje. 
Prijave in informacije po telefonu 041 424 768.

Jakobova pot v Ljubljano in čez Rožnik
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 10. 
marca, pohodniški izlet po Jakobovi poti v Ljubljano in čez 
Rožnik: Medno–Stanežiče (Sv. Jakob)–Dvorski hrib–Šen-
tviški hrib–Pržan–Zapuže–Koseze–Vodnikova cesta–Tivo-
li–Stara Ljubljana–Sv. Jakob–Kongresni trg–Podrožnik–Ro-
žnik–Koseški bajer. Skupne zmerne hoje bo štiri do pet ur, 
možna bo tudi krajša varianta. Informacije in prijave zbira 
do četrtka, 8. marca, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Pohod na Jakob
Preddvor – Pohodniki Društva upokojencev Preddvor vabi-
jo svoje člane v torek, 6. marca, na Jakob nad Preddvorom. 
Zbor bo ob 8. uri na običajnem mestu.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 3. marca, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma s temo Zakaj hodim za Jezusom. 
Pogovor bo povezoval Tomaž Plečko.

Sprejemanje drugačnosti in delavnica dihanja
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 8. marca, ob 16. uri na brezplačno pre-
davanje Sprejemanje drugačnosti. Predavanje, ki bo potekalo v 

prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu), 
bo vodila Katarina Lavš Mejač, prof. psih., ped. Po predavanju 
vabijo na priljubljeno delavnico Učenje tehnik pravilnega diha-
nja in sproščanja s petjem, ki jo bo vodila Eva Mladenovič. 

O smovnaku in občni zbor
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi 
jutri, v soboto, 3. marca, ob 18. uri v Miheličevo galerijo na 
Spodnjem trgu na predavanje in ogled filma Janeza Habja-
na iz Železnikov. Smovnak je destilat iz smrekove smole, ki 
pomaga pri celjenju ran živali in ljudi. Včasih so ga uporab-
ljali kot zdravilo za gnojne rane, ture, zobne bolečine in pri 
kastraciji samcev. Vstop je prost. Ob 19. uri bo redni letni 
občni zbor društva.

OBVESTILA

Brezplačna pomoč invalidom
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, obvešča, da je vsak ponedeljek od 10. do 12. ure 
na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu) odprta Pisarna 
za invalide, ki invalidom, njihovim svojcem, prijateljem in 
delodajalcem nudi brezplačno pomoč pri urejanju uradnih 
postopkov ob uveljavljanju invalidskih pravic in izvajanju ak-
tivnosti za vključitev v delo in družbo. 

Vaje iVitalis
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 6. marca, ob 10. uri na brezplačno de-
lavnico Vaje iVitalis. Vaje bo predstavila in izvajala Alenka 
Dijak, kinezioterapevtka, v prostorih Humane na Oldhamski 
14 (pri Vodovodnem stolpu). 

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja
Kranj, Drulovka, Hrastje, Cerklje, Žabnica – Rdeči križ Sloveni-
je, Območno združenje Kranj, obvešča, da bodo meritve tla-
ka, holesterola in krvnega sladkorja marca potekale: 1. marca 
od 8. do 9. ure Dom KS Primskovo; 2. marca ob 7. uri Društvo 
upokojencev Kranj, Tomšičeva 4; 3. marca ob 8. uri v Piceriji 
Karantanija na Drulovki; 7. marca od 7. do 9. ure v Domu KS 
Vodovodni stolp; 10. marca od 7. do 8. ure v gasilskem domu 
v Hrastjah; 17. marca od 7. do 11. ure na Občini Cerklje; 31. 
marca od 7. do 9. ure v Zadružnem domu Žabnica.

Občni zbor upokojencev
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na 
redni letni občni zbor jutri, 3. marca, ob 14. uri v Športni 
dvorani v Cerkljah. Po uradnem delu bo pogostitev in veselo 
druženje.

Občni zbor Nove Slovenije
Kranj – Člani in simpatizerji Nove Slovenije – krščanski de-
mokrati obveščajo, da bo v torek, 6. marca, ob 18. uri v ho-
telu Azul (blizu Mercator centra Primskovo) kranjski letni 
občni zbor stranke.

KONCERTI

Ob dnevu žena in materinskem dnevu
Kranjska Gora – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart 
iz Radovljice vabi na koncert ob dnevu žena in materinskem 
dnevu, ki bo jutri, v soboto, 3. marca, ob 9.30 v Viharniku, 
domu starejših Kranjska Gora. Vstop bo prost.

RAZSTAVE

Povezovanje kulturnih centrov in doživetij  
na Škofjeloškem
Škofja Loka – V torek, 6. marca, bo ob 18. uri v Rokodelskem 
centru DUO Škofja Loka odprtje razstave Kjer domujejo 
zgodbe: povezovanje kulturnih centrov in doživetij na Ško-
fjeloškem.

PREDSTAVE

Veveriček posebne sorte
Visoko – KUD Visoko vabi jutri, v soboto, 3. marca, ob 10. uri 
v Dom krajanov Visoko na ogled otroške predstave Veveri-
ček posebne sorte v izvedbi Kaličopkovega gledališča. 

Video klub
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled abonmajske predstave, 
komične groteske v izvedbi KUD Gaj Zgornja Polskava z nas-
lovom Video klub. Predstavo, ki bo za abonma in izven, si 
lahko ogledate jutri, v soboto, 3. marca, ob 19.30 v Domu 
krajanov Visoko.

Županova Micka 
Češnjica pri Železnikih, Vodice – Dramska skupina KUD Pod 
lipo Adergas bo gostovala s komedijo v dveh dejanjih An-
tona Tomaža Linharta Županova Micka danes, v petek, 2. 
marca, ob 19.30 v dvorani na Češnjici pri Železnikih in jutri, 
v soboto, 3. marca, ob 19.30 v Kulturni dvorani v Vodicah. 
Igro je režiral Silvo Sirc. 

Sama nej zbere
Stražišče – V nedeljo, 4. marca, bo ob 16. uri v Šmartinskem 
domu v Stražišču ponovitev veseloigre Sama nej zbere.
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

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

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

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

OSMRTNICA

V 81. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

Ferdinand Herlec
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v soboto, 3. marca 2018, ob 14. uri na pokopališču  

v Kranju. Žara bo na dan pogreba v tamkajšnji poslovilni vežici od 12. ure dalje.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža in očeta

Tomaža Peternela
s Kokrice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem  
za podarjeno cvetje, sveče in vse darove za sv. maše.  

Hvala g. župniku s Kokrice za lep poslovilni obred in sv. mašo. 
V veliko oporo so nam bile vaše tolažilne besede, stiski rok in topli objemi. 

Hvala vam!

Žalujoči: žena Meta in sin Mark z družino

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustil 
dragi mož, brat, oče in ata

Štefan Bolčina
dipl. el. ing.

Od njega se bomo poslovili 4. marca 2018 ob 15. uri na pokopališču 
v Kranju. Žara bo v poslovilni vežici od 10. ure dalje.

Žalujoči vsi njegovi

Vsi, ki radi jih imamo, 
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo 
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.
(J. Medvešek) 

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

GARSONJERO ali manjše enosobno 
stanovanje v Kranju ali okolici, tel.: 
041/626-154 18000608

POSESTI
KUPIMO ali najamemo kmetijo na sa-
mem, z vsaj 2 ha ravne površine za 
zavetišče za konje, tel.: 041/677-792 
 18000728

PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Golniku, z go-
spodarskim poslopjem na parceli, tel.: 
040/204-184 18000751

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.

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

NAJAMEM

NJIVO ali travnik, Kranj–Medvode, tel.: 
041/378-937 18000709

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 ALU platišča, Renault Clio 3, 2005 
dalje, 4 x 100 ET 43, cena 180 EUR, 
tel.: 040/529-521 18000717

ZIMSKE gume za R Scenic, 185/65 
R15, 4 vijaki, na platiščih, tel.: 
031/692-315 18000711

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18000568

TEHNIKA
PRODAM

GLASBENI stolp Samsung 60 W z 
gramofonom in 32 LP ploščami, tel.: 
04/23-30-409, 031/441-543 18000715

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

KOVINSKA vrata s podbojem, viš. 200 
x šir. 130 cm, in hrastova vrata, 89 x 
200 cm, tel.: 041/229-159 
 18000720

KUPIM

LESENO okno dimenzije 90 x 80 cm, 
tel.: 04/51-20-634 18000739

KURIVO
PRODAM

HRASTOVA drva, razžagana, ter smre-
kove deske, debeline 25 in 50 mm, 
tel.: 031/330-425 
 18000636

SUHA borovčeva drva, tel.: 031/826-
621 18000631

SUHA bukova, hrastova in mešana 
drva, možna dostava, tel.: 031/676-
235 18000638

SUHA hrastova drva in simentalko s 
prvim teletom, tel.: 041/378-937 
 18000710

SUHE bukove butare in drva, tel.: 
031/635-437 18000706

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

POMIVALNI stroj Bosch, v okvari, tel.: 
070/334-477 18000721

OGREVANJE, HLAJENJE
KUPIM

PEČ za centralno na olje Emo Celje, 
ovalno, ležečo, tel.: 031/512-421 
 18000719

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

PSIČKE mešančke, stare 8 tednov, 
zelo lepi, tel.: 041/316-617 
 18000698

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Prosen Čirče – velika 
prodajna akcija akumulatorjev Topla, z 
brezplačno montažo in 3-letno garan-
cijo, Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledni-
ška cesta 17, 4000 Kranj, tel.: 04/23-
24-802 18000682

BOBNASTO kosilnico Vicon cm 185, 
ohranjeno, cepilec na sveder in nakla-
dalko Sip, tel.: 041/481-588 18000745

PLUG za sneg, 3 m x 80 cm, in 2 ovci 
za zakol, tel.: 040/642-985 18000749

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah do-
bite ugodno rezervne dele za obnovo 
motorjev vseh tipov traktorjev, led luči, 
olja, antifriz, kardane, itd., Agroizbira 
Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000 Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18000683

KUPIM

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 18000676

TRAKTOR in pripadajoče priključke, 
tel.: 041/235-349 18000738

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 18000491

PRIDELKI
PRODAM

JEČMEN in koruzo, možna dostava, 
tel.: 041/266-066 18000742

JEDILNI bio krompir, neškropljen, roč-
no okopan, in manjšo količino krmne-
ga, možna dostava, tel.: 031/311-855 
 18000726

KRMNO peso in krmni krompir ter 
jedilni krompir sora, desiree, tel.: 
041/347-243 18000705

KROMPIR, gnojen s hlevskim gno-
jem, beli, rdeči, jedilni in krmilni, tel.: 
041/971-508 18000655

OLIVNO olje, domače primorsko, hla-
dno stiskano, cena 11 EUR/lit., tel.: 
041/329-559 18000716

RUMENO korenje in krompir za krmo 
ter ječmen, tel.: 040/479-752 
 18000703

SILAŽNE bale, tel.: 041/620-824  
 18000750

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA simentalca, stara 2–3 mese-
ce, cena 400 in 500 EUR, tel.: 04/25-
03-361, 040/127-409 18000707

2 ČB bikca, stara 14 dni in 10 dni, tel.: 
040/616-848 18000752

BIKA, starega 13 mesecev, tel.: 
04/57-23-129 18000731

BIKCA RJ/LS pasme,  starega 9 dni, 
tel.: 031/250-114 18000722

BREJO telico simentalko, tel.: 
031/692-315 18000712

JARKICE, rjave in črne, na voljo bodo 
po 12. marcu. Novak, Jama 34, tel.: 
041/820-594 18000713

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
črne, pred nesnostjo, in KG piščance 
za dopitanje, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 18000737

KRAVE po izbiri, tudi breja 9 mesecev, 
simentalke, tel.: 041/612-032 18000727

KRAVO s teletom, bikce in telice, stare 
1 leto, možna menjava, tel.: 041/211-
602 18000746

NESNICE, rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401 18000644

PRAŠIČA krškopoljski, bio, tel.: 
031/284-079 18000730

TELICO simentalko, v 9. mesecu bre-
josti, tel.: 01/83-41-981, 041/512-
770 18000736

TELIČKO in bikca, oba LS-pasme, sta-
ra 4 mesece, tel.: 031/597-838  
 18000723

TELIČKO simentalko, staro 17 dni, 
tel.: 041/737-160 18000732

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v nekaj dneh - 
nove višje cene, eko plus. Kogler Franz 
A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 18000748

OSTALO
PRODAM

30-KILOGRAMSKE gajbice, okovane 
s plehki, cena 5 EUR/gajbica, tel.: 
041/876-889 18000740

SLAMO, balirano v kockah, tel.: 
031/545-831 18000724

KUPIM

SENO, tel.: 04/25-03-637 18000729

NUDIM

PRODAJA in mletje mlevskih izdelkov 
lokalnih dobaviteljev ter peka piškotov. 
Del. čas: pon. zaprto, tor.–pet. 8.–13. 
ter 15.–17., sobote po dogovoru. Mli-
narstvo Novak Tomaž, s.p., Prebačevo 
12, Kranj, tel.: 04/23-57-474 18000741

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA v Kranju zaposli osebo za 
strežbo, nedelje proste, delo izmen-
sko. Štibelj Špela, s.p., Partizanska c. 
17, Kranj, tel.: 040/646-174 18000743

REDNO zaposlitev dobi kuhar-pi-
copek, Gostilna Logar, Igor Logar, 
s.p., Hotemaže 3a, 4205 Preddvor, 
tel.: 041/369-051 18000734

DELO dobi izkušena telefonistka. DB 
7 design, društvo umetnosti, kulture in 
zdravja, Goričane 32, Medvode, tel.: 
041/323-973 18000718

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvod-
njo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur/Celovec, Avstrija 
 17004319

IŠČEMO tesarje/montažne delavce kot 
okrepitev naše ekipe za delo v Avstriji in 
Nemčiji. Plača po dogovoru. Veselimo 
se vašega klica +436764601702, g. 
Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Celovec, 
Avstrija 17004320

ZAPOSLIMO trgovca za prodajo kme-
tijske mehanizacije in rezervnih delov z 
najmanj 5 let izkušenj, PC Kmečki stro-
ji, d.o.o., Sv. Barbara 23, 4220 Škofja 
Loka, tel.: 041/611-253 18000685

ZAPOSLITEV dobi dekle/fant v strež-
bi, Gostišče Klub Kovač, Andrej Marin-
šek, s.p., Glavna cesta 1, Naklo, tel.: 
031/339-003 18000648

IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč v računovod-
stvu, znanje programa Vasco, sem 
natančna in zanesljiva, tel.: 031/275-
186 18000747

IŠČEM DELO – pomoč v gospodinj-
stvu, mlajšim družinam z otroki in sta-
rejšim upokojencem, imam večletno 
prakso, tel.: 040/805-817 18000735

STORITVE
NUDIM

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  
 18000733

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909 18000613

POLAGANJE vseh vrst keramike, kom-
pletna adaptacija kopalnic, Pečarstvo 
Železnik, Stanislav Železnik, s.p., Vin-
harje 14, Poljane nad Šk. Loko, tel.: 
031/505-468 18000096

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 18000301

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje – 
izvajamo vse od temeljev do streh, no-
tranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 18000100

IŠČEM

IŠČEM izvajalca za zasteklitev bal-
kona, ugodno, tel.: 04/23-30-409, 
031/441-543 18000714

IŠČEM upokojenega mizarja za manjša 
popravila v hiši v Kranju, tel.: 040/713-
517 18000744

RAZNO
PRODAM

LATE, smrekove, okrogle, obdelane, 
dolžine 3–6 m, možna dostava, tel.: 
04/51-88-063, 041/446-510 
 18000704

ORBITREK, leseno zložljivo kozo za 
žaganje drv in unikatne okrasne lončke 
za rože, tel.: 031/254-639 18000708

SLIKE, knjige, razglednice, tel.: 
040/705-145 18000725

PRODAMO obnovljena 
stanovanja v veèstanovanjskem 
objektu Vila-A Tržiè na naslovu 
Bistrica 26, 4270 Tržiè.
Tip prodaje: z zbiranjem 
nezavezujoèih ponudb;
Informacije in najava ogledov: 
04 208 41 86 ali 
info@imobilia-gbk.si;
Prodajne aktivnosti vodi 
nepremièninska družba Imobilia 
GBK d.o.o., Gorenjska banka pa za 
kupce ponuja ekskluzivne stano-
vanjske kredite po opazno nižji 
obrestni meri od standardne 
ponudbe.
www.gbkr.si/nepremicnine/vila-a

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

Ob boleči izgubi dragega očeta, starega očeta, pradeda, brata, 
strica, tasta, svaka in botra

Franca Konca st.
p. d. Kozinovega ata iz Čirč 
3. 10. 1922–16. 2. 2018

Ob slovesu našega ata izrekamo zahvalo sorodnikom, sosedom, 
vaščanom Čirč, Letenic in Strahinja ter prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, molitve in darove za sv. 
maše. Hvala vsem za stiske rok in toplino ob njegovem slovesu ter 
spremstvo na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala tudi Domu upoko
jencev Kranj za res srčno nego in skrb v zadnjem letu njegovega 
življenja. Hvala tudi vsem, ki ste ga obiskovali. Zahvalo izrekamo 
pogrebni službi Komunale Kranj, g. duhovniku Vinku Podbevšku za 
lepo opravljen pogrebni obred, vnukinji Tadeji za lepe poslovilne be
sede in zvonarju Franciju za zadnje zvonjenje. Še enkrat hvala vsem 
imenovanim in neimenovanim, ki ste našega ata cenili, z njim radi 
poklepetali, ga spoštovali in se ga boste še naprej radi spominjali. 

Žalujoči vsi njegovi
Čirče, Letenice, Strahinj, Godešič, Kranj, 20. februarja 2018

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše, brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas. 
(M. Kačič)

OSMRTNICA

V 85. letu starosti nas je po hudi bolezni za vedno zapustil

Valentin - Zdravko 
Stanonik
iz Svetega Duha pri Škofji Loki

Od njega se bomo poslovili v petek, 2. marca 2018, ob 16. uri na 
pokopališču Lipica pri Šk. Loki. Žara bo od 9. ure dalje v tam
kajšnji poslovilni vežici. Maša zadušnica bo ob 15. uri v cerkvi 
pri Sv. Duhu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjamo v dobro 
domače cerkve.

Žalujoči: žena Vera, vnuk Rok in drugo sorodstvo

ZAHVALA

Po težki bolezni nas je zapustil dragi 

Tomo Smolej
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali, sočustvo
vali z nami ter ga pospremili k počitku. Tomo bo ostal z nami v 
najlepšem spominu.

Vsi njegovi
Kovor, 23. februarja 2018

Človek, glej življenje svoje,
danes srečen in vesel,
jutri pa ti zvon zapoje,
truplo tvoje bo pepel.

ZAHVALA

V 84. letu starosti se je od nas poslovila draga žena, mama, babica 
in prababica 

Marija Ažbe
po domače Vovšarjeva Mici iz Gorenje vasi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, spodbudne besede in stiske rok. Za
hvaljujemo se za podarjeno cvetje, sveče, svete maše ter spremstvo 
na njeni zadnji poti. Posebna zahvala gre domačemu gospodu  
župniku Gregorju Luštreku za besede tolažbe in g. Blažu Jezeršku 
za somaševanje. Hvala pevcem za ubrano petje in že vnaprej vsem, 
ki se je boste spominjali in postali ob njenem grobu.

Vsi njeni
Gorenja vas, 21. februarja 2018

ZAHVALA

Senca teme je prekrila našo

Leo Krofl
iz Kranja

Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi, z nami pa sočustvovali  
v teh nedoumljivih trenutkih.

Le v dotiku dlani spomini oživijo.

Vsi njeni

Najdem te 
ljubezen moja
najdem te skrito 
za zvezdami
mojih in tvojih svetov

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage sestre, tete, sestrične, prijateljice in znanke

Albine Ušlakar
iz Šenčurja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sv. maše, sveče, cvetje ter 
spremstvo na njeni zadnji poti. Še posebno zahvalo izrekamo g. Ci
rilu Isteniču za njegove številne obiske in za vso duhovno oskrbo v 
času njene bolezni, darovano sv. mašo in pogrebni obred. Hvala tudi 
g. prelatu Antonu Slabetu, g. Igorju Dolinšku in g. Damjanu Proštu 
za udeležbo in somaševanje pri pogrebnem obredu. Iskrena hvala 
tudi Frančiškovi skupini in ge. Žugčevi, oktetu Klas za ganljivo zape
te pesmi, nosačem, pogrebni službi Navček ter vsem neimenovanim, 
ki ste jo v tako velikem številu  pospremili na njeni zadnji poti. Hvala 
tudi osebju Doma Taber za nego in pomoč v času njenega bivanja, 
kot tudi vsem, ki ste v življenju zanjo karkoli dobrega storili in jo bo
ste ohranili v lepem spominu. Še enkrat vsem iskrena hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama 
in prababica

Ivana Bogataj
p. d. Homovcova mama iz Stare Oselice 40

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sode
lavcem in znancem za izraze sožalja, pomoč ter podarjeno cvetje in 
sveče. Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku za lepo opravljen 
pogrebni obred, cerkvenim pevcem za lepo zapete pesmi in izpol
njene zadnje želje ter govornikoma za poslovilni govor. Tudi vsem 
ostalim, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, iskrena hvala. 

Sinova Marjan in Vojko ter hčerka Metka z družinami

Tvoje srce več ne bije,
bolečin več ne trpiš.
Usoda je tako hotela,
da tebe nam je vzela.

Kako grenko je spoznanje,
da te med nami več ne bo,
da odšla za vedno si in vzela slovo.
Tvoj spomin ne bo odšel, 
vedno z nami bo živel. 

ZAHVALA

Ta črni dan je moral priti, ta dan gorja, ta dan solza …
Bolečina da se skriti, tudi solze ni težko tajiti,
le drage mame nihče nam ne more več vrniti.

V 82. letu se je poslovila

Marija Markič
roj. 17. 9. 1936 Bohinc v Sebenjah,  
umrla 16. 2. 2018 Markič v Naklem

Spomin na vso njeno življenjsko pot, dejanja in razdajanja ostaja 
velika dota vsem, ki so jo poznali. Žalosti in trpljenju zadnjih let 
se je umaknila v večnost. Vse, kar nam je zbrala tu, zdaj, je zapu
stila v drag spomin v naših srcih. Prekrasna popotnica za vse nas, 
ki smo še na poti tega življenja.

Bolečina bolečine je neznosna, žalost ni popustila, bolezen zahrbtna, 
mraz zajeda do kosti. Srce njeno ni več vzdržalo. Ne bije, bolečin več 
ne trpi, nam pa žalost srce trga, solze lijejo iz oči, dom je prazen in 
otožen, ker je več med nami ni. Bili smo čustveno bogati, dokler je 
bila z nami, a zdaj živijo le spomini na te srečne dni.

Iskrena hvala vsem in vsakomur, ki se nas v teh težkih trenutkih 
spominjate, ste se nam približali s toplimi besedami, postali, po
magali in zmolili. Hvala vam in vsem, ki ste nam karkoli pomaga
li in pripomogli, da smo čas v teh težkih trenutkih lažje prestali.

Hvala tebi, mamica, za vzoren življenjski zgled; vsem in vsakomur; 
naj bodo vaši spomini na dejanja oziroma srečanja z našo drago 
mamo, našo Marico  Marijo, živi in veseli. Bila je resna, vestna 
in točna, predana svojim načelom in hvala, da ste razumeli njeno 
poslednjo voljo.

 Žalujoči vsi njeni
Utrgal bom cvet,
na grob ga položil,
in tiho potožil,
da joče srce.

Zapel je zvon, tebi v slovo …
Poln bolečin, ostaja spomin,
ostaja praznina, molk in tišina …
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Anketa

Blaž Cuderman, Trstenik:

»Največ tečem tukaj, ker 
je najbližje doma. Po nava-
di si vzamem uro ali uro in 
pol za tek. Sicer pa rad tudi 
smučam in drsam. Vse prav 
pride, da se človek razgiba in 
naredi nekaj zase.«

Duša Jazbec, Sebenje:

»Sem športna pedagoginja 
in pomagam učencem OŠ 
Simona Jenka Kranj, ki so 
naredili prve korake na teka-
ških smučeh v sodelovanju s 
Smučarsko zvezo Slovenije, 
hkrati pa izkoristili lep dan.«

Franc Gros, Mlaka:

»Po navadi grem vsak drugi 
dan na smuči za kakšno uro, 
da naredim nekaj krogov in 
se malo razgibam. Včasih je 
šlo malo hitreje, sedaj pa bolj 
počasi, a vseeno dovolj, da se 
človek razgiba.«

Jože Bizovičar, Kranj:

»Sem in tja kdaj grem na 
tekaške smuči. Pred kratkim 
sem bil na Pokljuki, kjer sem 
nekajkrat tekel. Sicer pa je 
lepo, da so proge speljane 
tudi na Kokrici in da tudi vre-
me sodeluje.«

Aleš Senožetnik

Sneg in mraz sta zimsko idilo 
pričarala tudi v nižinah, kar 
je marsikoga spodbudilo k 
aktivnostim na snegu. Utrip 
smo preverili med sprehajal-
ci in smučarskimi tekači na 
Kokrici.

Foto: Tina Dokl

Zimska idila 
privablja tekače 

Bojan Šterk, Kokrica:

»To zimo sem zabeležil že 
dvajset smučarskih dni, lan-
sko pa celo petdeset. Razmi-
šljam tudi, da bi začel teči na 
smučeh, saj bi prav prišlo za 
tiste dni, ko je za smučanje 
prehladno.«

info@g-glas.si

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

Urša Peternel

Kranj – Luka in Zala sta naj-
bolj priljubljeni imeni, ki so 
ju starši izbrali za svoje no-
vorojenčke v letu 2016. Pri 
dečkih sledita imeni Filip 
in Jakob, pri deklicah Eva in 
Ema. To kažejo podatki Sta-
tističnega urada Republi-
ke Slovenije, kjer spremlja-
jo statistiko najpogostejših 
imen v državi. Gledano v ce-
loti, ima največ Slovencev še 
vedno ime Franc, največ Slo-
venk pa Marija. A moda pri 
imenih se zadnja leta močno 
spreminja. 

Imeni Franc in Marija sta 
bili najbolj priljubljeni dolga 
desetletja. Šele po letu 1970 
so starši začeli novorojenč-
kom dajati novejša, moder-
nejša imena in v tistem de-
setletju smo dobili največ 
Boštjanov in Nataš. Po letu 
1981 sta postali najbolj mo-
derni imeni Matej in Maja, 
po letu 1991 Luka in Anja. 
Fantovsko ime Luka je tudi 
po treh desetletjih ostalo naj-
bolj priljubljeno, medtem 

ko je pri deklicah ime Anja 
zamenjala najprej Nika, po 
letu 2011 pa Eva. V letu 2016, 
iz katerega so zadnji doseg-
ljivi statistični podatki, so 
bila najbolj pogosta imena 
Luka (290 dečkov je dobi-
lo to ime), Filip, Jakob, Nik 
in Žan, pri deklicah pa Zala 
(to leto smo dobili 292 Zal), 
Eva, Ema, Mia in Lara. Po-
datkov za lansko leto na sta-
tističnem uradu še niso ob-
javili.

Kako pa je s slovenskimi 
priimki? Največ družin se 
še vedno piše Novak, sledi-
jo Horvati in Kovačiči. Se pa 
priimki razlikujejo tudi gle-
de na regijo. Na Gorenjskem 
imamo največ Zupanov, Po-
točnikov in Oblakov. Na 
Obali denimo prevladujejo 
družine s priimkom Kocjan-
čič, na Koroškem Kotnik, v 
Pomurju Horvat. Vedno so 
zanimivi tudi podatki o red-
kih imenih. V letu 2016 so 
novorojenčki dobili tudi 
imena, kot so Ajnur, Anuar, 
Arijan, pri deklicah pa Alya, 
Anabel, Aylin, Inaja ...

Če bo deklica, bo Zala,  
če bo deček, bo Luka
Najbolj priljubljeni imeni sta Luka in Zala, čeprav je v državi še vedno največ Francev in Marij.  
Nekaj novorojenčkov dobi tudi zelo nenavadna imena, kot so Ajnur, Anuar, Aylin ali Alya.

Zoja: v državi je skoraj dva tisoč deklic oziroma žensk s tem 
imenom.

Najpogostejši kombinaciji imena in priimka sta še 
vedno Jožef Horvat (v državi jih je 192) in Marija 
Novak (našteli so jih kar 341).

Aleš Senožetnik

Vodice – Zaradi višjih stro-
škov dela, predvsem zaradi 
napredovanja večine zapo-
slenih za dva plačna razreda, 
bodo cene programov pred-
šolske vzgoje v Vrtcu Škra-
tek Svit Vodice višje. Podra-
žitev vrtca so vodiški svetni-
ki sprejeli prvič od decembra 
2013. Ekonomska cena na 
otroka v oddelku prvega sta-
rostnega obdobja bo po no-
vem znašala 469 evrov (prej 
438 evrov), za otroke kombi-
niranega oddelka in oddel-
ka otrok v starosti od tri do 
štiri leta 372 evrov (prej 343 
evrov), za otroke drugega 
starostnega oddelka pa 331 
evrov (prej 315 evrov). Kot 
je pojasnil župan Aco Franc 

Šuštar, bo približno tretji-
na povišanja padla na rame 
staršev, medtem ko bo ob-
čina prispevala preostanek. 
Hkrati s povišanjem cen so 
svetniki sprejeli tudi sklep o 
oblikovanju dodatnega po-
lovičnega oddelka v Zapo-
gah. S tem bodo rešili teža-
ve staršev, ki do izteka roka 
31. marca niso mogli vpisati 
otrok v vrtce, ker še niso bili 
rojeni, 11 mesecev kasneje, 
ko so lahko sprejeti v vrtec, 
pa se staršem izteka porod-
niški dopust in bi imeli lah-
ko težave z varstvom, saj je 
redni vpisni rok namenjen 
sprejemu šele s 1. septem-
brom. Dodaten oddelek se 
bo tako oblikoval za obdob-
je od začetka marca do kon-
ca avgusta.

Vrtec v Vodicah bo dražji

Danes in jutri bo večinoma oblačno. Ponekod bo občasno 
rahlo snežilo. V nedeljo se bo delno zjasnilo. Topleje bo.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V 89. letu starosti je 
umrl Veljko Rus, doktor so-
cioloških znanosti, upoko-
jeni redni profesor za indu-
strijsko sociologijo in social-
ni razvoj Fakultete za druž-
bene vede v Ljubljani in njen 
zaslužni profesor, redni član 
Slovenske akademije zna-
nosti in umetnosti (SAZU), 
po očetu blejskih korenin. 

Študiral je v Beogradu in 
Zagrebu, delal nato na lju-
bljanski univerzi, od koder so 
ga leta 1960 zaradi njegovih 
kritičnih stališč do takratne-
ga jugoslovanskega sistema 
odstranili. Nato je predaval 

na Visoki šoli za organizacij-
ske vede v Kranju in pozne-
je na Fakulteti za sociologi-
jo, politične vede in novinar-
stvo v Ljubljani, od koder so 
ga »zaradi neustreznih poli-
tičnih stališč« v sedemdese-
tih letih znova odstranili. Na 
fakulteto se je vrnil v devetde-
setih letih. Sodeloval je v več 
mednarodnih raziskavah in 
kot profesor gostoval na uni-
verzah v Uppsali, Köbenhav-
nu, Berlinu, Tokiu, Colum-
bii. Sam ali s sodelavci je ob-
javil 192 strokovnih člankov 
in 30 samostojnih knjižnih 
del. Žalna seja za pokojnim 
akademikom bo danes ob 11. 
uri v dvorani SAZU. 

Umrl je akademik  
dr. Veljko Rus

Kranj – Na letošnjem Ekokvizu, vseslovenskem tekmovanju 
osnovnošolcev v ekoznanju, ki ga pripravlja Ekošola v sodelo-
vanju s Telekomom Slovenije, je v gorenjski regiji sodelovalo 
17 tričlanskih ekip z dveh osnovnih ekošol. Slavila je ekipa 
učencev Osnovne šole Naklo z imenom Ekotipi, ki bo 9. marca 
nastopila na državnem tekmovanju. Na Ekokvizu so odgovar-
jali na vprašanja o okoljskem odtisu, trajnostni mobilnosti ter 
učinkoviti rabi energije in obnovljivih virov energije.

Osnovna šola Naklo regijska zmagovalka


