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Blejsko jezero  
polno rdeče »sluzi«
Stanje Blejskega jezera se zadnjih 
nekaj let ves čas slabša, na kar 
kaže tudi vsako leto intenzivnejše 
cvetenje fitoplanktona. Poslabša-
nje je letos še posebno izrazito, 
kar pripisujejo urejanju kanalizaci-
je in ribogojnice.
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Zavrgli pobudo  
krajanov Mlake
Ustavno sodišče je zavrglo pobu-
do za oceno ustavnosti občinske-
ga prostorskega akta, podano s 
strani Društva za ohranitev Udin-
boršta in krajanov Mlake, ki na-
sprotujejo novemu stanovanjske-
mu naselju na Mlaki.
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Zaskrbljeni  
zaradi komunale
Delavci Komunale Kranj so napo-
vedali stavko, vprašanje pa je, kdo 
se bo z njimi pogovarjal o stavkov-
nih zahtevah, saj je direktorja Ma-
tjaža Berčona skupščina v pone-
deljek razrešila. Težava je tudi od-
voz odpadne embalaže.
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GG+

Džamija, prostor  
miru in molitve
Petkrat na dan se tudi v Ljubljani 
iz minareta oglasi pojoči glas mu-
ezina, ki vabi k molitvi v novo dža-
mijo. In petkrat na dan muslimani 
iz Ljubljane, a tudi mnogi z Go-
renjskega, prihajajo na molitev na 
ta sveti kraj.
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VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri se bo od zahoda po-
stopno pooblačilo. V nedeljo 
bo oblačno s padavinami, 
po nižinah bo deževalo.

–5/10 °C
jutri: delno oblačno

73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Ta teden so potekali 
ključni dogodki za imenova-
nje nove vlade. Stranka SDS 
je za mandatarja predlagala 
svojega predsednika Janeza 
Janšo, pred tem je za sode-
lovanje v prihodnji koaliciji 
pridobila stranke NSi, SMC 
in DeSUS. K temu so dali 
soglasje organi omenjenih 
strank. Prihodnji partnerji 
so se dogovorili tudi o koali-
cijski pogodbi.

V sredo je Janšo na pogo-
vor povabil predsednik dr-
žave Borut Pahor, ki se je 
pred tem z vodji poslanskih 

skupin pogovarjal o morebi-
tni novi vladi. Ob tem je ugo-
tovil, da Janša uživa večin-
sko podporo, in tako je pri-
čakovati njegovo izvolitev 
za predsednika vlade. Pred-
sednik Pahor je Janeza Jan-
šo državnemu zboru predla-
gal kot mandatarja za sesta-
vo nove vlade in izrazil pri-
čakovanje, da bo vlada lah-
ko izvoljena že marca ter bo 
tako končano obdobje poli-
tične negotovosti po odsto-
pu premierja Marjana Šar-
ca, od čigar odstopa je mi-
nil ravno mesec dni. Predse-
dnik je še dejal, da je za dr-
žavo to pomembno tako z 

vidika politične stabilnosti 
kot z vidika nujnosti, da vla-
da oprav lja svoje delo s pol-
nimi pooblastili. Pahor je ob 
tem pozval k dialogu in so-
delovanju brez slehernega 
izključevanja. Od vseh, tudi 
od novega predsednika vlade 
in njegove ministrske ekipe, 
pričakuje, da se bodo vzdrža-
li ravnanj ali izjav, ki bi bile 
žaljive ali celo sovražne. Pou-
daril je tudi spoštovanje traj-
nih vrednot, demokracije, 
človekovih pravic, vladavine 
prava, neodvisnosti sodstva 
in medijev ter človekovega 
dostojanstva.

Za mandatarja predlagan Janez Janša
Predsednik Borut Pahor je državnemu zboru za novega mandatarja 
predlagal Janeza Janšo. Parlament bo o njem razpravljal predvidoma 
prihodnji teden. V koaliciji bodo stranke SDS, NSi, SMC in DeSUS. 

Predsednik Borut Pahor za novega mandatarja predlaga Janeza Janšo. / Foto: Daniel Novaković/STA42. stran

Suzana P. Kovačič

Kranj – Potrjenega prime-
ra novega koronavirusa Co-
vid-19 včeraj do zaključka 
redakcije v Sloveniji še ni-
smo imeli. Kot je po včeraj-
šnji seji vlade povedal pred-
sednik vlade v odstopu Mar-
jan Šarec, pričakujejo, da bo 
do tega slej ko prej prišlo, 
ker je virus že na naših me-
jah. Pou daril je, da je situaci-
jo treba jemati resno, razlo-
gov za paniko pa ni. Ministri 
sosednjih držav so se na ne-
davnem srečanju v Rimu, ki 
se ga je udeležil tudi naš mi-
nister Aleš Šabeder, dogovo-
rili, da meje ostanejo odprte. 

Previdnost že, panika ne
Gorenjski zdravstveni domovi imajo navodila, kako naj ukrepajo ob sumu na novi koronavirus.  
V bolnišnicah prepovedujejo obiske bolnikov. Farmacevti v Gorenjskih lekarnah so bili v preteklih dneh 
deležni zmerljivk in vpitja, česar ne pomnijo. Državne meje pa ostajajo odprte.

Na glavnem vhodu ZD Kranj je v ponedeljek viselo obvestilo »Prehod strogo prepovedan«, 
kar je sprožilo nekaj zaskrbljenih vprašanj. Vodstvo ZD Kranj je pojasnilo, da se je pojavil sum 
na ošpice pri odraslem, ki je bil s testiranjem ovržen, in ne morebiten sum na koronavirus.  43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MILAN CEFERIN iz Železnikov.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Glasbeno-humorna eksplozija v Cerkljah: 
Dinamitke!

Uspešna ustvarjalna dvojica, producent Jurij Franko in režiser 
Jaša Jamnik, se je po mega uspešnicah Mamma Mia in Nune 
v akciji lotila novega odrskega podviga. Z zvezdniško zased-
bo Dinamitke, ki jo sestavljajo naukrotljive Alenka Godec,  
Damjana Golavšek in Simona Vodopivec Franko ter neuspeš-
ni »krotilec« Marjan Bunič, sta na oder postavila eksplozivni 
koncert s humorjem, v katerem si poleg glasbenih hitov iz 
različnih obdobij lahko obetate še iskrive koreografije, barvite 
kostume in seveda salve smeha. Glasbeno-gledališko doživet-
je za vse generacije bo na sporedu na gregorjevo, 12. marca, 
ob 20. uri v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje. Vsto-
pnice so na voljo v spletni prodajalni in na prodajnih mestih 
Mojekarte.si (BS Petrol, BS Logo, OMV …). Več informacij 
na www.smejmo.se in 051 606 220. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
predstavo v Cerkljah, če boste pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje: Napišite ime režiserja »eksplozivnega« koncerta s 
humorjem Dinamitke. Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
petka, 6. marca, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Kandidat za mandatarja 
Janez Janša pa je med dru-
gim omenil koalicijska po-
gajanja sedanjih štirih par-
tnerjev, ki imajo sicer raz-
lične prioritete, a so dosegli 

dogovor o najnujnejših sku-
pnih nalogah, ostala vpraša-
nja pa bodo reševali s kon-
senzom in soglasjem. 

Poudarki koalicijske 
pogodbe

Koalicijska pogodba na 
področju varnosti predvi-
deva med drugim tudi po-
stopno uvajanje naborniš-
kega sistema in šestmeseč-
nega vojaškega roka, ure-
ditev razmer v policiji, do-
sledno spoštovanje azilne-
ga postopka. Občine naj bi s 
povprečnino dobile več de-
narja. Koalicijski partner-
ji se zavezujejo tudi k sta-
novanjski shemi za mla-
de družine in gradnji naje-
mniških stanovanj. Novost 
bi bil demografsko-pokoj-
ninski sklad, ki bi imel se-
dež v Mariboru. Poudarjajo 
tudi reformo politike soci-
alnih transferjev, ponovno 
uvedbo brezplačnega vrtca 
za drugega in vse naslednje 

otroke, ki so hkrati vključe-
ni v vrtec, uvesti namerava-
jo tudi univerzalni otroški 
dodatek. 

Na področju zdravstva 
naj bi zagotovili dodatna 
sredstva iz javnih in dru-
gih virov za dolgoročno fi-

nančno vzdržno in stabil-
no financiranje zdravstve-
nega sistema in dolgotraj-
ne oskrbe ter učinkovite uk-
repe za skrajševanje čakal-
nih vrst. Med zavezami so 
tudi sprejetje zakona o dol-
gotrajni oskrbi ter preno-
va zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem za-
varovanju s spremembo de-
lovanja in upravljanja Zavo-
da za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije in s preobliko-
vanjem dopolnilnega zdra-
vstvenega zavarovanja. Med 
ukrepi v zdravstvu navaja-
jo še tri dni bolniške odsot-
nosti brez obiska zdravni-
ka v skupnem obsegu de-
vetih dni v letu in ukrepe 
za povečanje precepljenos-
ti prebivalstva. Predvidena 
je tudi ustanovitev agenci-
je za kakovost zdravstvenih 
storitev. V pridobljene pra-
vice upokojencev ne bodo 
posegali. Partnerji so v po-
godbo zapisali tudi davčno 

razbremenitev nagrad za 
uspešnost in prenovo plač-
nega sistema v javnem sek-
torju z uvedbo variabilnega 
dela plače. Več sprememb 
bo na področju sodstva, v 
zunanji politiki pa med dru-
gim napovedujejo podporo 

državam Zahodnega Balka-
na pri vključevanju v evroa-
tlantske povezave. Omeniti 
velja tudi, da bo prihodnje 
leto Slovenija predsedovala 
svetu EU. Pogodba omenja 
tudi uveljavitev e-vinjete in 
proučitev možnosti preno-
sa 2TDK in gradnje drugega 
tira na Slovenske železnice.

Ministrstva večinoma že 
razdeljena?

Vlada Janeza Janše bo že 
njegova tretja po vrsti, če bo 
le dobila tudi podporo v dr-
žavnem zboru. Vse kaže, da 
jo bo, saj Janša računa z od 
47 do 50 poslanskimi glaso-
vi. Sestavile jo bodo stranke 
SDS, ki ima v parlamentu 
26 sedežev, njena najbliž-
ja zaveznica z desne sredi-
ne NSi ter stranki SMC in 
DeSUS, ki sta bili članici 
koalicije tudi v vladi Marja-
na Šarca. Neuradno že kro-
žijo tudi imena prihodnje 
ministrske ekipe. SDS naj 

bi dala ministre za finance 
(Andrej Šircelj), notranje 
zadeve (Zvonko Črnač), zu-
nanje zadeve (Anže Logar), 
okolje (Andrej Vizjak) in 
kulturo (Damjan Damjano-
vič). NSi bi dobila obramb-
ni resor (Matej Tonin), mi-

nistrstvo za delo (Cveto Ur-
šič) in infrastrukturo (Jer-
nej Vrtovec). Kmetijski re-
sor bo obdržala sedanja mi-
nistrica Aleksandra Pivec, 
prvakinja stranke DeSUS, 
ta stranka pa naj bi dala še 
ministra za zdravje (Tomaž 
Gantar) in dobila vodenje 
urada za demografijo, za 
katerega pa še nimajo ime-
na. Ministrski položaj bi ob-
držal tudi sedanji gospodar-
ski minister Zdravko Poči-
valšek, predsednik stran-
ke SMC, iz kvote te stran-
ke naj bi bili še šolski mini-
ster (Mitja Slavinec), minis-
ter za pravosodje (Igor Zor-
čič) in za javno upravo (Nejc 
Brezovar). 

Sodeč po tem razrezu bi 
imela Gorenjska samo dva 
ministra, Kamničana Ma-
teja Tonina, prvaka stranke 
NSi, in Cveta Uršiča iz Rado-
vljice, prav tako člana NSi, ki 
je zdaj generalni tajnik Slo-
venske karitas. 

Za mandatarja predlagan 
Janez Janša
31. stran

Matej Tonin / Foto: Gorazd Kavčič Cveto Uršič / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Kot smo že poro-
čali, je prejšnji teden Zborni-
ca komunalnega gospodar-
stva pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije vlado in ministr-
stvo za okolje in prostor poz-
vala k sprejemu intervencij-
skih ukrepov za odstranitev 
nakopičene odpadne emba-
laže pri komunalnih podje-
tjih in zagotovitvi sprotnega 
odvoza neprevzete ločeno 

zbrane embalaže ter obliko-
vanju sistemskih rešitev rav-
nanja z odpadki. 

V odzivu na ponedeljko-
vi novinarski konferenci je 
minister za okolje in pros-
tor Simon Zajc med drugim 
dejal, da mora za tisto odpa-
dno embalažo, ki je družbe 
za ravnanje z odpadno em-
balažo niso dolžne odpeljati, 
poskrbeti povzročitelj, to pa 
je vznejevoljilo zbornico, ki 
je skupaj s Skupnostjo občin 

Slovenije, Združenjem ob-
čin Slovenije in Združe-
njem mestnih občin Slove-
nije na ministra naslovila 
protestno pismo. 

»Nikakor ne moremo pri-
stati na to, da se skuša breme 
nastale situacije prevaliti na 
občinska komunalna podje-
tja in tako posredno na go-
spodinjstva, ki so zaradi ne-
ugodnih pogojev v poslov-
nem okolju že tako dodatno 
obremenjena s povišanji cen 

komunalnih storitev,« so za-
pisali v pismu. Kot še doda-
jajo, je država odgovorna za 
vzpostavitev delujočega sis-
tema ravnanja z odpadki ter 
ravnanje z odpadno emba-
lažo, kljub temu pa na tem 
področju v 14 letih ni uvedla 
ustreznih sistemskih spre-
memb, breme odgovornosti 
pa sedaj skuša prevaliti na 
gospodinjstva. 

Minister Zajc je sicer v 
ponedeljek povedal še, da 

je v javni obravnavi spre-
memba zakona o varstvu 
okolja, ki med drugim uva-
ja sistem razširjene proi-
zvajalčeve odgovornosti, s 
čimer proizvajalci odpadne 
embalaže ne bodo odgovor-
ni le za finančni del, kot je 
to veljalo doslej, temveč 
tudi organizacijski del od-
voza. Kot je dejal, bo zakon, 
ko bo sprejet, rešil vrsto te-
žav z odpadki.

Dodal je še, da bo emba-
lažo, prevzeto po interven-
tnem zakonu, država tudi 
prevzela, hkrati pa dodal, 
da se bodo težave kopičenja 
odpadkov nadaljevale, dok-
ler ne bomo zanje ustrezno 
poskrbeli sami, tudi z ume-
stitvijo objektov za energet-
sko izrabo. 

Kdo naj poskrbi za embalažo?
Odziv ministra Simona Zajca na kopičenje odpadne embalaže je razjezil Zbornico komunalnega 
gospodarstva.

Nagradna igra trgovine OBI Kranj

Odgovore za nagradno igro OBI Kranj, ki je bila objavljena v 
torek, 25. februarja, pošljite do ponedeljka, 2. marca.

Jesenice – Na območju 
Upravne enote Jesenice, 
ki pokriva občine Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovnica, 
se je lani število sklenjenih 
zakonskih zvez zmanjšalo za 
dobro desetino. V letu 2018 
jih je bilo sklenjenih 80, lani 
71. Se je pa izkazalo, da je bila 
odločitev, da se kot uraden 
prostor za sklepanje zakon-
skih zvez v času uradnih ur 
določi tudi konferenčna soba 
v Upravnem centru Jesenice, 
pravilna, saj je v letu 2019 v 
tem prostoru zakonsko zve-
zo sklenilo 27 parov, je pove-
dala Alenka Burnik, načelnica 
Upravne enote Jesenice. Na 
Jesenicah se je mogoče po-
ročiti tudi v Kosovi graščini.

Za desetino manj 
zakonskih zvez

Brezje – Slovenska in ljubljanska karitas bosta jutri, 29. fe-
bruarja, na prvo postno soboto, organizirali tradicionalno 
romanje na Brezje za vse, ki trpijo zaradi alkohola in drugih 
odvisnosti. Romanje je del vsakoletne akcije »40 dni brez 
alkohola«. Romarsko mašo bo ob 10. uri daroval ljubljanski 
pomožni škof dr. France Šuštar. 

Odvisniki romajo na Brezje
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Na začetku tedna je na 
vratih glavnega vho-
da v Zdravstveni dom 

Kranj viselo opozorilo s sporo-
čilom »Prehod strogo prepove-
dan«. O tem so nas obvestili 
pacienti. Moram priznati, da 
me je malo stisnilo. Imela sem 
enak preblisk kot tisti, ki so 
nam to sporočili. Kaj pa, če gre 
za sum na novi koronavirus? 
Še enkrat me je stisnilo, ko sem 
pomislila, da je imel vnuk iste-
ga dne v isti stavbi sistematski 
pregled. Izkazalo se je, da je 
obvestilo viselo na napačnem 
vhodu, moralo bi na drugem, 
pri katerem vstopajo bolniki s 
sumom na ošpice. V ponedeljek 
so namreč obravnavali sum na 
ošpice pri odraslem, ki je bil s 
testiranjem ovržen. Je pa zani-
mivo, kako kratek spomin ima-
mo. Močno nalezljive ošpice so 
bile še nedolgo nazaj skorajda 
skrb (in strah) številka ena. 

Pojavil se je novi koronavirus 
Covid-19. Dokler ni prišel pov-
sem blizu nas, k sosedom, ga je 
bilo pravzaprav težko »dojeti«. 
Nalesti se ga zgolj s spremlja-
njem novic iz Kitajske preko 
televizijskega ekrana, pamet-
nega telefona nekje v Sloveniji 
pač ni mogoče. A svet je postal 
globalen. Na doseg roke smo 
dobili resničnost življenja na 
Kitajskem – in obratno. Pokro-
va čez Slovenijo, ko se kaj zgodi 
v svetu in grozi tudi nam, ne 
moremo dati.

Covid-19 je še velika neznan-
ka. Nihče od nas proti njemu 
nima protiteles, zato se, kot be-
rem uradne vire, tako hitro širi. 

Je strah pred neznanim. Koli-
ko smo nanj sploh pripravljeni? 
Vsaj stroka bi morala govoriti 
en jezik. Te dni so se na očeh 
javnosti dajali med seboj, kako 
mora biti organizirana zdra-
vstvena oskrba na primarni 
ravni v primeru izbruha epide-
mije koronavirusa. Ministrstvo 
za zdravje (državna sekre-
tarka je tudi zdravnica) je za 
vzpostavitev 55 vstopnih točk v 
okviru enot nujne medicinske 
pomoči na primarni ravni, 
Zdravniška zbornica Sloveni-
je sporoča, da taka rešitev ni 
ustrezna, saj po njihovem vodi 
v nenadzorovano širjenje bolez-
ni tako med pacienti kot med 
zaposlenimi. In zato predlaga, 
naj se regijske vstopne točke or-
ganizirajo v okviru območnih 
enot Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje. Stroka naj se 
zmeni najprej za vrati, saj ne 
moremo »navadni« državljani 
soditi, kaj je pravilneje in var-
neje. Pričakovala bi, da nam 
bo še najbolj stroka vlila dovolj 
zaupanja v usklajene ukrepe, 
da smo pomirjeni. 

Pošle so zaščitne maske in 
ne ve se, kdaj in ali sploh bodo 
dobavitelji lahko priskrbeli 
nove. Kdo je za to »kriv«, ne 
bi razpravljala, ker ne bi bilo 
učinka, ker je zamujeno. Splo-
šna uporaba mask za zdaj še 
ni potrebna. Pokupili so jih 
tudi zdravi ljudje in zmanjka-
lo jih je za bolne, ki jih morajo 
nositi iz različnih razlogov. 

Strinjam se: potrebna je pre-
vidnost, panika ne. Ta ohromi 
in zamegli razum. 

Strah pred neznanim

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Zaprtje mej bi povzročilo 
velike težave, širjenja virusa 
pa to ne bi ustavilo. Prišlo bi 
do težav s preskrbo in ohro-
milo državo. Šarec je še po-
udaril, da je ukrepe treba iz-
vajati sorazmerno: »Posle-
dice prekomernega izvaja-
nja ukrepov so namreč lah-
ko še širše. Da se ne bo izka-
zalo, da bodo stranske posle-
dice (npr. gospodarske) več-
je, kot je sama nevarnost vi-
rusa.« Države sosede bodo 
poenotile informacije za 
potnike, glede odpovedova-
nja množičnih prireditev pa 
naj se vsaka odloča od pri-
mera do primera, so sklenili 
ministri v Rimu.

Če sumite na okužbo, 
najprej pokličite

Osnovno zdravstvo Go-
renjske (OZG) ima navodila 
ministrstva za zdravje, kako 
naj v zdravstvenih domovih 
ukrepajo ob sumu na pojav 
koronavirusa. Strokovni di-
rektor OZG dr. Aleksander 
Stepanović, dr. med., je po-
vedal, da so izdali tudi inter-
na navodila, ki se nanašajo 
na organizacijo dela na lo-
kalni ravni. »Predvsem pro-
simo vse bolnike, ki imajo 
vročino, kašljajo ali težko di-
hajo ter so bili znotraj 14 dni 
v severni Italiji, Iranu, Juž-
ni Koreji ali na Kitajskem ali 
so bili v stiku z bolnikom, 
ki ima potrjeno okužbo z 
novim koronavirusom, naj 

pred prihodom k zdravniku 
tega pokličejo po telefonu. 
Pregledani bodo v zato po-
sebej pripravljenem izolir-
nem prostoru in z uporabo 
zaščitne opreme, da se okuž-
ba ne prenaša na druge bol-
nike in zaposlene,« je še po-
udaril Stepanović. 

V prvi fazi morebitnih 
hospitalizacij bodo bolni-
ke obravnavali na Infekcij-
ski kliniki UKC Ljubljana, 

UKC Maribor ter Kliniki Gol-
nik. Včeraj so bile sproščene 
tudi državne blagovne rezer-
ve (zaščitna oprema, zašči-
tne maske ...), namenjene 
tistim, ki izvajajo zdravstve-
ne storitve ali storitve, pove-
zane s tem. »Najprej je treba 
zaščititi delavce v sistemu, da 
bodo lahko učinkovito nudili 
pomoč prebivalcem,« je pou-
daril Marjan Šarec.

Cene mask gredo v nebo

»Panika in posledično 
brezglavi nakupi zaščitnih 
mask v začetku tega tedna so 
povzročili, da se je trg mask 
izpraznil. Za to nismo krive 
lekarne oz. v njih zaposleni 
farmacevti. Nekateri obisko-

valci so v teh dneh popolno-
ma izgubili razsodnost in to-
liko zmerljivk in vpitja, kot 
smo ga doživeli zdaj, nismo 
še nikoli prej. Posledično 
smo soočeni z dvojim: brez 
mask so ostali tisti, ki bi jih 
res morali imeti v rezervi, to 
so kronični bolniki, bolniki 
s pomanjkljivim imunskim 
sistemom, kamor sodijo tudi 
bolniki s presajenimi organi. 
Ustvaril se je ugoden teren za 

»vojne dobičkarje« – poslov-
neže, ki znajo iz vsake nesre-
če potegniti finančne koristi. 
Na trgu so se namreč začele 
pojavljati maske, po cenah, ki 
gredo v nebo. Tudi naše do-
bavitelje in direktno lekarne 
oblegajo. Cene, ki nam jih 
ponujajo, so približno deset-
krat ali celo večkrat višje kot 
prej. Glede na dejstvo, da za-
ščitne maske v preventivne 
namene niso izkazale nobe-
ne koristi, se s tem lekarne 
ne želimo ukvarjati. Če bi dr-
žavne institucije odločile kaj 
drugače v zvezi s tem, bo za 
maske poskrbela Civilna zaš-
čita,« je povedala direktori-
ca Gorenjskih lekarn Roma-
na Rakovec in opozorila na 
škodljivost pretirane ali ne-
upravičene dolgotrajnejše 
uporabe mask: »V tem pri-
meru predihavamo zrak, ki 
se pretežno nahaja med ma-
sko in ustno oz. nosno odpr-
tino. Tak zrak je onesnažen 
in ima prenizko koncentraci-
jo kisika.« 

Ne nasedajmo 
»strokovnjakom«

Zmanjkalo je tudi posame-
znih razkužil, nekaj malega 
jih lekarne sproti dobivajo. 
»Kot razkužilo se lahko upo-
rablja tudi alkohol (etanol) v 
koncentracijah nad 60 od-
stotkov. V našem galenskem 
laboratoriju izdelujemo 
70-odstotni etanol, ki je pri-
meren tako za razkuževanje 
površin kot tudi kože. Res pa 
za uporabo na koži ni najbolj 

prijeten – predvsem peče, če 
je koža poškodovana, in kožo 
precej izsuši, zato je priporo-
čljivo uporabljati tudi hran-
ljive kreme za nego,« je po-
vedala Rakovčeva. Opozorila 
je še, naj ne nasedamo samo-
oklicanim strokovnjakom, 
ki nam želijo drago prodati 
kakšne pripomočke ali nas-
vete za zdravljenje, pač pa 
spremljajmo obvestila ura-
dnih institucij.

Romana Rakovec poudar-
ja, da moramo tudi sami raz-
misliti o tem, kaj lahko zase 
naredimo, da bo naše telo 
močno in pripravljeno na 
samoobrambo pred morebi-
tno okužbo. Pomembna je 
primerna psihofizična kon-
dicija, raznovrstna prehra-
na, zaužitje dovolj tekoči-
ne, gibanje na svežem zra-
ku in pravilna tehnika diha-
nja. Ne hodimo v zaprte pro-
store, kjer je večje število lju-
di, pazimo na higieno rok 
in kašlja, v primeru stikov z 
bolnimi poskrbimo za raz-
kuževanje površin in pogos-
to zračimo. Če zbolimo, os-
tanimo doma, v lekarno poš-
ljimo zdravega svojca. 

Poveljnik kranjske Civil-
ne zaščite Sašo Govekar je 
na sredini seji kranjskega 
mestnega sveta povedal, da 
se je CZ samoiniciativno že 
organizirala na občinski rav-
ni. Imeli so tudi sestanek z 
ravnatelji kranjskih šol, pred-
vsem zaradi pripravljenosti 
uporabe telovadnic za inku-
bacijske namene.

Previdnost že, panika ne
31. stran

Nekateri si v paniki delajo zaloge hrane. Povečan promet so zaznali v Mercatorjevih trgovinah, 
predvsem pri osnovnih živilih (moka, sladkor, olje ...). Pravijo, da ta trenutek ni razloga za 
zaskrbljenost in da se bodo potrudili, da bodo trgovine tudi v prihodnje ustrezno založene.   

Do preklica so prepovedani obiski hospitaliziranih 
bolnikov v UKC Ljubljana in Kliniki Golnik, prav tako 
v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, 
dovoljen je le spremljevalec pri porodu, ki pa mora 
biti seveda zdrav. Obiski so prepovedani tudi v Splošni 
bolnišnici Jesenice, dovoljena je le prisotnost zdravega 
starša ali skrbnika na pediatričnem oddelku.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Okrožno sodišče v 
Kranju je v stečajnem po-
stopku Slovenske hranilnice 
in posojilnice Kranj v pone-
deljek izdalo sklep o končni 
razdelitvi stečajne mase, na 

katerega se upniki lahko pri-
tožijo v petnajstih dneh od 
vročitve oziroma objave. Če 
pritožb ne bo, bo sklep pos-
tal pravnomočen in stečajni 
upravitelj bo upnikom lahko 
začel nakazovati zneske nji-
hovih terjatev, kot izhajajo iz 

končne razdelitve stečajne 
mase, za kar bo imel petnajst 
dni časa od pravnomočnosti 
sklepa. Na zadnji lanski dan 
je bilo na računu unovčene 
stečajne mase nekaj več kot 
257 tisoč evrov, končni načrt 
razdelitve stečajne mase pa 

predvideva izplačilo 758 up-
nikom. Sodišče je sicer načrt 
končne razdelitve stečajne 
mase objavilo že ob koncu 
lanskega novembra, a je pot-
lej od štirih upnikov preje-
lo ugovore oziroma predlo-
ge za popravo načrta. O njih 
je odločilo z novim sklepom 
o končni razdelitvi stečajne 
mase.

Načrt končne razdelitve stečajne mase
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Mateja Rant

Bled – Cianobakterije, ki so 
zaradi svoje rdeče barve še 
posebno opazne, se na gladi-
ni Blejskega jezera pojavlja-
jo že vse od lanskega novem-
bra. »V jezeru so sicer priso-
tne vse leto, vendar ob višjih 
temperaturah vode potonejo 
nižje v globino,« je pojasnila 
Špela Remec Rekar iz Agen-
cije RS za okolje. A čeprav je 
njihovo število v zadnjih le-
tih ves čas rahlo naraščalo, 
pa je tudi Špela Remec Re-
kar presenečena nad tako 
intenzivnim cvetenjem, kot 
smo mu priča letos.

Razrast cianobakterij je 
posledica prevelike obreme-
njenosti z organskimi snov-
mi in anorganskimi hranili, 
pojasnjuje Špela Remec Re-
kar. Tako drastično poslab-
šanje, kot so ga zaznali ob 
februarskih meritvah, pri-
pisuje delom, ki jih izvaja-
jo ob urejanju kanalizacije 
in ribogojnice v bližini re-
gatnega centra. »Zemljina, 
ki jo ob tem izkopavajo in 
se spira v Mišco, že od lan-
skega avgusta v jezero vnaša 

ogromne dodatne količi-
ne organskih snovi in fos-
forja,« je razložila in doda-
la, da se je vsebnost fosfor-
ja v jezeru letos v primerja-
vi z enakim obdobjem lani 
povečala za dvakrat. Zave-
da se, da gre pri gradnji ka-
nalizacije za dobroname-
ren poseg, a bi bil po njenih 
besedah vpliv na jezero bi-
stveno manjši, če bi Mišco 
pred začetkom del preu-
smerili v Rečico. Pri seda-
nji obremenitvi so tako v 
februarju v jezeru izmerili 

toliko hranil kot prej v enem 
letu. »Podatki kažejo, da se 
je precej fosforja sprostilo 
tudi zaradi anaerobnih raz-
mer v pridnenih slojih jeze-
ra, ki so trajale od maja do 
sredine decembra lani. Ko 
zmanjka kisika, je enako, 
kot bi odprl veliko pločevin-
ko hranil, ker se iz sedimen-
ta začno sproščati hranila,« 
je nazorna Špela Remec Re-
kar. K takim razmeram veli-
ko prispeva že pritok Mišca, 
svoje dodata še ribogojnica 
in ribja krma. 

Kot opozarja Špela Remec 
Rekar, so podobno koncen-
tracijo fosforja kot zdaj na-
zadnje izmerili leta 2000, 
kar po njenih besedah po-
meni, da smo se vrnili dvaj-
set let nazaj. »Še lani decem-
bra stanje jezera ni bilo tako 
skrb vzbujajoče, letos pa je 
poslabšanje res očitno.« V 
takih razmerah tudi cvete-
nje med kopalno poletno se-
zono ni izključeno in lah-
ko vpliva na prihajajočo tu-
ristično sezono, svari Špela 
Remec Rekar.

Jezero polno rdeče »sluzi«
Stanje Blejskega jezera se zadnjih nekaj let ves čas slabša, na kar kaže tudi vsako leto intenzivnejše 
cvetenje fitoplanktona. Poslabšanje je letos še posebno izrazito.

Pogled na rdečo sluz na gladini jezera ni prav nič prijeten. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Lesce, Ljubljana – Na letoš-
njem jubilejnem, dvajsetem 
ocenjevanju kruha, peko-
vskega in finega pekovske-
ga peciva, testenin, keksov in 
svežih slaščic, ki poteka pod 
okriljem Sekcije za pekar-
stvo pri Zbornici kmetijskih 
in živilskih podjetij na Go-
spodarski zbornici Slovenije, 
je Žito prejelo rekordnih 61 

priznanj za odličnost izdel-
kov, kar je največ od vseh slo-
venskih pekarskih podjetij. 

Večino so prejeli za kruh 
in pekovsko pecivo pa tudi 
za sirov in špinačni burek, 
pet priznanj pa tudi za te-
stenine. Med nagrajeni-
mi so tudi Zlati hlebec, Je-
lenov kruh, Hribovc, Stole-
tni kruh, Krušnik, Jubilejni 
kruh, Gorenjc, Zajtrk kruh 
in ajdov kruh z orehi, ki jih 

pečejo v Žitovi pekarni Go-
renjka v Lescah.

Odličja podeljuje neodvi-
sna komisija, v kateri stro-
kovnjaki s pekarskega pod-
ročja ocenijo zunanji vi-
dez izdelka, lastnosti skorje 
in sredice ter vonj in okus, 
so pojasnili v Žitu. »Teh 61 
odličij je odraz naše zaveze 
kakovosti ter rezultat celo-
letnega truda in skupnega 
dela vseh, ki so vključeni v 

razvoj in pripravo naših od-
ličnih izdelkov,« je ob pode-
litvi poudaril Janez Bojc, ge-
neralni direktor Žita in pred-
sednik Sekcije za pekarstvo 
pri GZS. »Žito je sicer za 
odličnost izdelkov v vseh le-
tih ocenjevanja vključno z 
letošnjim skupno prejelo že 
401 zlato odličje. Ta prizna-
nja nam poleg potrdila stro-
kovnjakov pomenijo tudi po-
hvalo potrošnikov, ki cenijo 
naš trud in predanost prip-
ravi odličnih izdelkov.« Po-
udaril je še, da v Žitu že več 
kot sedemdeset let na podla-
gi bogate slovenske krušne 
tradicije ob prepletu upora-
be starih žit in tehnologij z 
novimi znanji in sodobnimi 
rešitvami snujejo vrhunske 
izdelke. 

Žitov kruh in pekarski iz-
delki so kupcem na voljo v 
25 državah, kamor podjetje 
izvaža svoje produkte, zara-
di česar so, kot še poudar-
jajo v Žitu, postali pomem-
ben ambasador slovenske 
tradicije in krušne dedišči-
ne po svetu. »K prepoznav-
nosti pekarstva dodatno pri-
speva tudi slovensko pred-
sedovanje mednarodnemu 
združenju pekarskih pod-
jetij AIBI. Janez Bojc je od 
lani predsedujoči združenja 
AIBI, ki maja 2021 na Bledu 
gosti največji mednarodni 
strokovni kongres s področ-
ja pekarske industrije,« so še 
sporočili.

Žitu enainšestdeset odličij
Na letošnjem ocenjevanju je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij družbi 
Žito podelila rekordnih enainšestdeset odličij za kakovost kruha, pekovskih 
izdelkov in testenin.

Nekatere vrste nagrajenega kruha pečejo tudi v Žitovi pekarni (Gorenjka) v Lescah.

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Občina 
Kranjska Gora se kot preje-
mnica zlatega znaka Slove-
nia Green v oktobru 2019, 
ki ga podeljuje Slovenska 
turistična organizacija, tru-
di hoditi po poti trajnostne-
ga razvoja turizma in pisati 
»zeleno zgodbo Slovenije«. 
Tudi zato so se odločili za 
uvedbo kozarcev za večkra-
tno uporabo na vseh večjih 
prireditvah, ki jih organizi-
rajo, k uporabi pa so se za-
vezali vsi ponudniki v Alp-
ski vasici v Kranjski Gori. 
Kot so sporočili iz Turizma 
Kranjska Gora, so novi ko-
zarci ekološki, izdelani iz re-
ciklirane plastike in okolju 
ter uporabniku prijazni (saj 
ne vsebujejo BPA) in pri sti-
ku s tekočino nimajo škodlji-
vih učinkov na zdravje ljudi. 
Z uvedbo kozarcev za večkra-
tno uporabo v splošnem že-
lijo spodbuditi gospodarstvo 

in lokalno prebivalstvo k 
zmanjšani uporabi plastike 
in k varovanju okolja ter po-
večanju ozaveščanja o resno-
sti problematike čezmerne 
uporabe plastičnih izdelkov 
za enkratno uporabo.

Uvedli kozarce za 
večkratno uporabo
V Kranjski Gori na prireditvah ne bo več plastičnih 
kozarcev za enkratno uporabo.

Novi kozarci za večkratno 
uporabo

Urša Peternel

Jesenice – Svet zavoda Splo-
šne bolnišnice Jesenice, 
ki ga vodi Matevž Lakota, 
je oktobra lani za direktor-
ja bolnišnice izbral Toma-
ža Glažarja. A ko je ta še ča-
kal na soglasje vlade k ime-
novanju, je neizbrani kan-
didat Tomaž Krišelj vložil 
tožbo na delovno in social-
no sodišče zaradi domnev-
nih kršitev razpisnega po-
stopka. Sodišče mu je pritr-
dilo in zdaj, ko je sodba pos-
tala pravnomočna, je svet za-
voda objavil ponovljeni raz-
pis za izbiro direktorja.  Na 
razpisano delovno mesto je 
lahko imenovan kandidat, ki 
ima izobrazbo druge bolonj-
ske stopnje oziroma visoko-
šolsko univerzitetno ali ma-
gistrsko izobrazbo ter naj-
manj pet let delovnih izku-
šenj z ustreznimi organiza-
cijskimi in upravljavskimi 

znanji. Ob tem mora aktiv-
no uporabljati znanje enega 
od svetovnih jezikov. Kot ob-
vezno prilogo k pisni prijavi 
mora priložiti program dela 
in razvoja javnega zdravstve-
nega zavoda s finančnim na-
črtom za mandatno obdob-
je štirih let, izhaja iz razpisa.

Kandidati imajo čas za pri-
javo do 6. marca.

Objavljen nov 
razpis za direktorja
V Splošni bolnišnici Jesenice so objavili ponovljen 
razpis za izbiro direktorja. Kandidati imajo čas za 
prijavo do 6. marca.

Predsednik sveta zavoda 
Matevž Lakota

Medvode – Občina Medvode je na svoji spletni strani obja-
vila javni natečaj za zasedbo položajnega delovnega mesta 
direktorja občinske uprave. Gre za uradniško delovno mesto 
na položaju, ki se opravlja v nazivu »sekretar«. Prijave spre-
jemajo do 6. marca.

Javni natečaj za direktorja občinske uprave
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Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS  
2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  

prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora.

Spomladi se zaključuje projekt sodelovanja 
Odprta vrata kmetij, v okviru katerega sta 
se tudi dve kmetiji s Škofjeloškega, Drevesni-
ca Zakotnik in Ekološka kmetija Pr’ Demšari, 
povezali v sadno in seneno verigo. Kmetije, 
povezane v sadno in seneno verigo, nudijo 
celovito znanje in izkušnje, kako priti od sena 
do senenega mleka in mlečnih izdelkov ter 
od nasadov in sadovnjakov do sadnih izdel-
kov. Razviti programi kmetij sadne in se-
nene verige so odlična priložnost za prido-
bitev ali nadgradnjo znanj in izkušenj s pod-
ročja jagodičevja, sadovnjakov, senenega 
mleka, sadnih in mlečnih izdelkov. Programi 
kmetij so namenjeni različnim ciljnim sku-
pinam, kot so ranljive skupine, otroci osnov-
nih šol in vrtcev, dijaki in študenti kmetijskih 
smeri, strokovni kader v kmetijstvu, kmeto-
valci. Za nekatere ciljne skupine so progra-
mi usmerjeni predvsem v ozaveščanje, pou-
darki nekaterih programov pa so na praktič-
nem izobraževanju za pridobitev ali nad-
gradnjo strokovnih znanj s področja suše-
nja sena, pridelave senenega mleka, sadja 
in jagodičevja oziroma predelave v sadne 
in mlečne izdelke. 

Ob zaključku projekta bodo organizirane šti-
ri okrogle mize, na katerih bodo sodelujoči 
v projektu z zanimivimi sogovorniki razmiš-
ljali o novih možnostih, ki jih ponujajo osvo-
jeno znanje, pridobljene izkušnje in sodelova-
nje kmetij.

Na okrogli mizi, ki bo potekala 9. marca v 
Škofji Loki, bodo predstavljene velike in še 

vedno ne dovolj izkoriščene možnosti, ki jih po-
nuja slovensko podeželje s kakovostnimi pre-
hranskimi pridelki in izdelki ter vabijo k sode-
lovanju nove kmetovalce oziroma potencialne 
pridelovalce senenega mleka ter sadja. Pred-
stavniki vrtcev, šol in drugih ustanov z organi-
zirano prehrano, strokovni kader in drugi zain-
teresirani pa boste izvedeli, kakšne so možnos-
ti sodelovanja, povezovanja in vključevanja v 
kratke prehranske oskrbovalne verige.

KRATKE PREHRANSKE VERIGE  
ZA VEČ ZDRAVJA NA NAŠIH KROŽNIKIH 

Ekološka kmetija Pr’ Demšari  

Drevesnica Zakotnik / foto: Kreacija Tim
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Razvojna agencija Sora in LAS loškega pogorja 

vabita ob zaključku projekta 
Odprta vrata kmetij na 

OKROGLO MIZO 
z naslovom 

KRATKE PREHRANSKE VERIGE ZA VEČ 
ZDRAVJA NA NAŠIH KROŽNIKIH,

ki bo 

9. MARCA OB 11. URI 
v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka. 

Sodelovali bodo:
prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta,

 Bine Volčič, eden najbolj znanih slovenskih TV-chefov, 

 Boštjan Kosec, pobudnik in ustanovitelj Eko Prlekije, 

dr. Janez Benedičič, inovativni mladi kmet 2013,  
Ekološka kmetija Pr’ Demšari, Martinj Vrh,

 Maja Zakotnik, Drevesnica Zakotnik, Dorfarje. 

Okrogla miza v Škofji Loki je ena od štirih okroglih miz v projektu 
Odprta vrata kmetij, ki potekajo pod častnim pokroviteljstvom ministrice za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandre Pivec. 

Dodatne informacije in prijave: 
E: odprtavratakmetij@razvoj.si,  T: 04/50-60-222, M: 041/456-469

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 
RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora Škofja Loka.

Damjana oglas_A4_brez podpisa.indd   1 26.2.2020   13:37:18

Simon Šubic

Kranj – Ustavno sodišče je 
pred kratkim zavrglo po-
budo za oceno ustavnosti 
in zakonitosti, podano s 
strani Društva za ohrani-
tev Udinboršta in krajanov 
Mlake, ki nasprotujejo no-
vemu stanovanjskemu na-
selju na Mlaki pri Kranju, 
ki posega na 10 hektar-
jev gozdnih zemljišč Udin 
boršta. Ustavno sodišče je 
ugotovilo, da pobudniki 
niso izkazali pravnega in-
teresa, saj izpodbijani ob-
činski podrobni prostor-
ski načrt (OPPN), ki ga je 
kranjski mestni svet spre-
jel leta 2018, ne učinkuje 
neposredno, saj še ne omo-
goča gradnje. Poleg tega je 
bila pobuda v delu, kjer so 
krajani izpodbijali ustav-
nost odloka o prostorskih 
sestavinah dolgoročnega in 
družbenega plana za obmo-
čje mestne občine Kranj iz 
leta 2003, podana prepoz-
no, saj bi jo morali vložiti v 
letu dni od uveljavitve pro-
storskega akta. 

Najprej morajo izčrpati 
pravna sredstva

Ustavni sodniki so raz-
ložili, da mora pristojni 
upravni organ na podla-
gi OPPN za območje Mla-
ka še odločiti o dovolje-
nosti gradnje in predpisati 
konkretne pogoje, ki jih je 
treba pri gradnji upošteva-
ti. Pobudniki ustavne pre-
soje bodo tako svoje očitke 
o protiustavnosti in neza-
konitosti kot stranski ude-
leženci lahko navajali v po-
stopku izdaje gradbenega 
dovoljenja. Pobudo za oce-
no ustavnosti pa bodo na 
ustavno sodišče lahko vlo-
žili šele po izčrpanju vseh 
pravnih sredstev zoper po-
samični akt. Iz tega razlo-
ga se ustavno sodišče tudi 
ni opredeljevalo do predlo-
ga za začasno zadržanje iz-
vrševanja OPPN.

Glede odloka o prostor-
skih sestavinah, ki je bil 
sprejet leta 2003 in je veljal 
do leta 2014, z njim pa so 
namensko rabo dela gozda 
znotraj Udin boršta spre-
menili v stavbno zemljišče, 
je ustavno sodišče razloži-
lo, da praviloma presoja le 
veljavne predpise, lahko 
pa tudi neveljavne, če niso 
bile odpravljene posledice 
njihove protiustavnosti in 

nezakonitosti. Začetek po-
stopka za ustavno presojo 
je dopusten le, če pobudni-
ki ob tem izkažejo, da iz-
podbijani predpis učinku-
je neposredno in posega 
v njihove pravice ali prav-
ni položaj ter da je pobuda 
vložena pravočasno. »Po 
ustavnosodni presoji do-
ločitev namenske rabe ze-
mljišč v občinskem pro-
storskem načrtu učinkuje 
neposredno. V nadaljeva-
nju je zato treba preizku-
siti, ali je pobuda vložena 
pravočasno,« piše v sklepu 
ustavnega sodišča. 

Odločitev ustavnega 
sodišča pričakovana

Pooblaščenka vlagateljev 
pobude Špela Sajovic je v 
odzivu na odločitev ustav-
nega sodišča dejala, da je 
bila ta glede na obstoječo 
sodno prakso do neke mere 
pričakovana. »Ustavno so-
dišče je pojasnilo, da mo-
rajo biti najprej izčrpana 
vsa pravna sredstva na nižji 
sodni ravni. Tako čakamo, 
da upravno sodišče odloči 
o že vloženem upravnem 
sporu, potem pa namerava-
mo, če bo treba, kot stranski 
udeleženec sodelovati tudi 
v postopku izdaje gradbe-
nega dovoljenja, in če naše 
pripombe ne bodo upošte-
vane, se bomo nazadnje 
spet obrnili na ustavno so-
dišče,« je povedala. 

Glede izpodbijanja od-
loka o prostorskih sestavi-
nah iz leta 2003 je Sajovi-
čeva pojasnila, da so pobu-
do vložili, ker pri njegovem 
potrjevanju na kranjskem 
mestnem svetu niso upo-
števali pogojev, ki jih je te-
daj podal zavod za gozdo-
ve. Zavod je sicer podal so-
glasje za spremembo na-
membnosti gozdnih povr-
šin na območju Udin bor-
šta v stavbna zemljišča (z 
izjemo gozdnega otoka sre-
di naselja, ki je tudi postal 
zazidljiv), vendar ob pogo-
ju, da se na območju pred-
videne pozidave ohrani 30 
odstotkov gozda (skupno 
okvirno tri hektarje) v ob-
liki gozdnih koridorjev, če-
sar pa občina v odloku ni 
upoštevala. »Ker smo od-
ločbo ustavnega sodišča 
prejeli šele ta teden, mora-
mo še preveriti, ali obstaja-
jo kakšne pravne možnos-
ti, da bi ta odlok, ki je pod-
laga za OPPN iz leta 2018, 

vseeno lahko izpodbijali, 
saj je bila po našem mnenju 
sprememba namembnosti 
zemljišč nezakonita in tudi 
v neskladju s smernicami iz 
takrat veljavnih gozdnogo-
spodarskih načrtov,« je še 
dejala Sajovičeva. 

Krajani Mlake in Društvo 
za ohranitev Udinboršta 
OPPN za Mlako, ki pred-
videva gradnjo nove stano-
vanjske soseske s sedem-
najstimi bloki in 105 eno- 
in dvostanovanjskimi hiša-
mi, nasprotujejo, ker ogro-
ža in uničuje naravno de-
diščino Udin boršta. Po-
stopek priprave in spreje-
manja načrta po njihovem 
mnenju ni bil skladen z za-
konom o prostorskem na-
črtovanju, pa tudi ne z za-
konom o varstvu okolja, 
ker ni bila izvedena celovi-
ta presoja vplivov na okolje. 
Prepričani so, da bi inten-
zivna pozidava območja bi-
stveno poslabšala pogoje za 
zdravje, počutje in kakovost 
življenja prebivalcev.

Upravni spor še poteka

Zaradi spornega odloka 
na upravnem sodišču pote-
ka tudi že omenjena tožba 
zoper Mestno občino Kanj. 
V njej 111 krajanov Mla-
ke in Društvo za ohranitev 
Udinboršta, ki jih zastopa 
odvetnik Miran Hude, na-
vajajo, da je OPPN nestro-
koven, protipraven, oko-
ljevarstveno škodljiv in ne 
upošteva nobenega od vi-
talnih javnih interesov kra-
janov Mlake in njene oko-
lice, temveč samo zasebni 
interes. Kot poudarjajo, bi 
pregosta poselitev povzro-
čila krajevno neobičajne in 
skoncentrirane ravni hru-
pa, umetne svetlobe ter 
onesnaženosti zraka zara-
di povečanega prometa ter 
znižala vrednost obstoje-
čim stanovanjskim objek-
tom. Upravno sodišče o tož-
bi še ni odločalo, niti še ni 
razpisalo obravnave. 

Krajani so zaradi sklepa-
nja pogodbe z investitor-
jem Mlaka West na Komi-
sijo za preprečevanje ko-
rupcije (KPK) tudi prija-
vili prejšnjega kranjske-
ga župana Boštjana Trilar-
ja, ker naj bi prekoračil po-
oblastila in sklenil škodlji-
vo pogodbo zadnji dan svo-
jega mandata. KPK je zade-
vo predal računskemu sodi-
šču, smo izvedeli.

Zavrgli pobudo 
krajanov Mlake
Krajanom Mlake ni uspelo s pobudo za oceno ustavnosti občinskega 
prostorskega akta, ki omogoča gradnjo stanovanjske soseske na obrobju 
Udin boršta. 
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Med projekti, ki se jih loteva-
te v občini, najprej omenjate 
več infrastrukturnih. Katere 
načrtujete?

Eden od njih bo gradnja 
ceste mimo vrtca z mostom 
do Šiške, ki je pomemb-
na zlasti zaradi občinskega 
dostopa do zemljišča v Vo-
kah, kjer so predvidene po-
vršine za šport, rekreacijo 
in turizem. Letošnja priori-
teta je tudi gradnja pločnika 
in kolesarske povezave med 
Preddvorom in Belo, ki že 
predolgo čaka na uresničitev. 
Za državno cesto v Tupaličah 
(od nastajajočega krožišča do 
zadnje hiše ob cesti v smeri 
doline Kokre) predvideva-
mo obnovo vse infrastruktu-
re v tleh, od javne razsvetlja-
ve, vodovoda in kanalizacije. 
V načrtu imamo tudi obno-
vo mostu pri Jelovici, kjer je 
tudi treba poskrbeti za ploč-
nik in kolesarsko povezavo. 
Čaka nas več obnov vodovo-
dov in spojitev kanalizacij 
(Tupaliče, Bašelj), za doslej 
najbolj prezrti vasi Mače in 
Potoče pa želimo naredi-
ti projekt za kanalizacijo in 
vodovod. Tu je veliko odvis-
no od tega, kakšen bo dogo-
vor v prihodnji finančni per-
spektivi. Pri tem upam, da bo 
država pri realizaciji progra-
ma skrbna in da bomo blizu 
pridobljenih sredstev v letu 
2021. V nasprotnem prime-
ru bomo morali v teh dveh 
vaseh, ki imata katastrofal-
no infrastrukturo in gre kra-
janom zahvala za doseda-
njo strpnost, graditi z lastni-
mi sredstvi. Marsikdo bi de-
jal, da ima zdaj občina denar, 
a tega lahko kaj hitro zmanj-
ka, če ne bomo znali z njim 
skrbno ravnati. Zavzemam 
se za to, da lastna občinska 
sredstva kar v največji meri 
oplemenitimo z evropskimi 
in drugimi viri.

Kako blizu ste urejanju vo-
dovoda na Možjanci?

Ob urejanju vodovoda na 
Možjanco bomo razširili 
tudi cesto. Zdaj imamo pri-
dobljeno gradbeno dovolje-
nje, čakamo pa, da dobimo 
dokončno potrditev odločit-
ve glede dogovora regij, ker 
tudi tu računamo na sofi-
nanciranje. Izvedbo lahko 
pričakujemo do konca pri-
hodnjega leta.

Kdaj boste začeli gradnjo 
športnega centra?

Za nogometno igrišče, ki 
bo umeščeno na zemljišču 
med Preddvorom in Belo, 
smo računali, da ga bomo 
gradili že letos. V prvi fazi 

naj bi dobili veliko in malo 
nogometno igrišče, v nas-
lednjih fazah pa nam pros-
tor omogoča še druge mož-
nosti za razvoj športa. Čaka-
mo na gradbeno dovoljenje, 
vlogo zanj smo zaradi velike-
ga obsega investicije prene-
sli na ministrstvo za okolje, 
nanj verjetno lahko računa-
mo do konca leta.

Med pomembnimi projek-
ti omenjate tudi kolesarske 
povezave ...

V prihodnjih letih bi radi 
po dolini Kokre speljali lo-
čeno kolesarsko stezo do Je-
zerskega. Realnejše pa so 
kolesarske povezave med 
Preddvorom in Kranjem, 
kar bi nam omogočilo pri-
dobitev evropskih sredstev 
in bi tako tudi v domači ob-
čini lahko začeli urejati kole-
sarske poti. Naj ob tem ome-
nim, da smo se letos lotili 
tudi legalizacije prog za gor-
sko kolesarjenje.

Napovedujete, da boste sku-
šali rešiti dolgoletni pro-
blem obvozne ceste mimo 
naselja Hrib. Kdaj?

Marca bomo pripravili jav-
no predstavitev rešitev v zve-
zi z obvozno cesto mimo na-
selja Hrib. Sedanja skozi na-
selje je bila zgrajena kot za-
časna povezava, zdaj pa pro-
jektantska ekipa, v kateri so 
predstavniki gradbene stro-
ke, vodarji, krajinarji, pred-
stavniki varstva kulturne de-
diščine in drugi, tehta med 
dvema možnostma. Ena je 
potek ceste po severozaho-
dni strani, deloma po trasi, 
kjer je cesta bila že v preteklo-
sti, in po robu grajskega par-
ka proti jezeru. Druga mož-
nost je potek s ceste ob kon-
cu vasi Tupaliče v smeri do-
line Kokre, kjer pa bi mora-
li zgraditi tudi most čez Kok-
ro. Pri obeh variantah vidimo 

težavo: pri prvi nas zavod za 
varovanje kulturne dedišči-
ne ne spušča na območje va-
rovanega grajskega parka, 
pri drugi je težava v gradnji 
viadukta čez Kokro. Projek-
tanti bodo dali na mizo obe 
možnosti in njuno izvedlji-
vost pretehtali s finančnega 
in časovnega vidika.

Kaj napovedujete na podro-
čju turizma?

Občina je pomemben so-
govornik z zainteresiranimi 
investitorji, ki se zanimajo 
za nakup in gradnjo ob je-
zeru. Hotel in grad sta na-
mreč na prodaj. Želimo, da 
zasebni investitor najde vse-
bine, skladne z našo vizijo, 
to pa je turizem z visoko do-
dano vrednostjo, kjer se bos-
ta ohranjali naša naravna in 
kulturna dediščina. Ob je-
zeru si želimo razvoja ak-
tivnega turizma, zdravstve-
nega in zdraviliškega turiz-
ma, izobraževalnega turiz-
ma v smislu valilnic sodob-
nih idej in praks.

Lani smo skupaj z ostali-
mi akterji dosegli, da je Gra-
dišče nad Bašljem z ostanki 
naselbine Slovanov prizna-
no kot kulturni spomenik 
državnega pomena. To nam 
omogoča pridobitev virov fi-
nanciranja, s katerimi bi lah-
ko na tem območju uresniči-
li turistično zgodbo. Vključi-
li bi tudi najdišča v Tupali-
čah in na Jakobu, to zgodbo 
pa bi predstavili na sodoben 
interaktiven način, prek digi-
talne tehnologije bi jo pribli-
žali šolam, družinam in dru-
gim obiskovalcem, ki bi jim 
hkrati ponudili tudi naravne 
in druge lepote Preddvora z 
okolico. Čaka nas tudi nada-
ljevanje tematskih poti: lani 
smo odprli literarno pod pod 
Storžičem, ki povezuje naše 
najvidnejše literarne ustvar-
jalce: Josipino Turnograjsko, 

Matijo Valjavca in Matijo 
Nagliča. Delamo na tem, da 
bi odprli motorični park. Ve-
lik izziv je tudi jezero Črna-
va, kjer smo lani dobili v last 
del jezerske obale, zdaj pa 
načrtujemo razvoj igralnega 
parka in postavitev ostale in-
frastrukture. Začeli bi letos, 
da bi lahko že prihodnje leto 
ujeli del turistične sezone. 
Pričakujemo 85-odstotno so-
financiranje države, saj gre 
za degradirano območje. Ak-
tivno se lotevamo tudi rešitev 
glede parkiranja, tako v sre-
dišču Preddvora, kar naj bi 
v prihodnje vključevalo tudi 
južno obvoznico, in na izho-
diščih za hribe: v Mačah, Baš-
lju, Potočah in Kokri. 

Lanska okrepitev proraču-
na je pokazala tudi možnost 
gradnje športne dvorane. Je 
tudi ta med vašimi ključni-
mi načrti?

Gradnjo športne dvora-
ne nam v največji meri na-
rekujejo prostorske težave v 
šoli in vrtcu. Šola nima raz-
delilnice hrane, prav tako 
ne dodatnih šolskih prosto-
rov, kar utegne biti težava ob 
prihodnji demografski sliki 
Preddvora. Že zdaj pa je naj-
več težav zaradi telovadnih 
prostorov, saj bi potrebova-
li dve enoti. Stisko zdaj rešu-
jejo tako, da otroci telovadijo 
v telovadnici vrtca, poleti zu-
naj ali po šolskih učilnicah 
in hodnikih. V prostorski sti-
ski je tudi vrtec, kjer manjka 
prostora za jaslične oddelke 
in bi lahko za rešitev v telo-
vadnici vrtca odprli dve eno-
ti, s tem pa bi ostali brez telo-
vadnice. O umeščanju špor-
tne dvorane torej razmišlja-
mo tudi z vidika teh težav. 
Sicer pa pričakujemo, da bo 
projektiranje dvorane letos 
končano, prihodnje leto pa 
bi že lahko postavili temelj-
ni kamen zanjo. 

Ne bomo vlagali samo v cevi
Komunalna infrastruktura v občini je pomembna, vendar v prihodnje ne nameravajo vlagati samo  
v cevi, pač pa želijo z naložbami dati krajem dodano vrednost, je ob predstavitvi letošnjih projektov  
v občini Preddvor dejal župan Rok Roblek. 

Rok Roblek / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Bled – Mrakova domačija 
je ena izmed redkih ohra-
njenih domačij iz 18. stole-
tja, kjer sta se ohranila tako 
tradicionalen način gradnje 
kmečkih hiš kot celotna za-
snova notranjih prostorov. 
Zavod za kulturo Bled bo 
prihodnje mesece namenil 
pridobivanju gradbene do-
kumentacije za njeno obno-
vo, ki jo bodo po napovedih 
direktorja zavoda za kulturo 
Matjaža Završnika začeli še 
letos, dela pa naj bi končali 
do začetka glavne sezone v 
prihodnjem letu.

Na domačiji, ki sameva že 
tri desetletja, se je poleg sta-
novanjskega objekta ohrani-
lo še gospodarsko poslopje, 
domačijo pa je nekdaj obda-
jal tudi sadovnjak. Celotna 
domačija predstavlja kmeč-
ko kulturo in način življe-
nja blejskega kmeta nekoč 
in temu bodo sledili tudi pri 
prenovi. Pri stanovanjskem 
objektu se po besedah Ma-
tjaža Završnika ne bo veliko 
spremenilo. Predvideni so 
predvsem restavratorski po-
segi, s katerimi bodo objekt 

prenovili in zaščitili, da ga 
bodo v čim večji meri ohra-
nili takega, kot je bil v pre-
teklosti, in bo lahko pripove-
doval zgodbo kmečke dru-
žine nekoč. »Življenje v tej 
hiši nekdaj bomo poskušali 
interpretirati tudi s pomoč-
jo najsodobnejše predsta-
vitvene tehnike,« je pojasnil 
Završnik. V gospodarskem 
poslopju bodo v spodnjem 
nadstropju uredili podpor-
ne prostore, kot so sanitari-
je, manjši gostinski prostor, 
blagajna in trgovina. V zgor-
njem nadstropju pa so si za-
mislili razstavne prostore, v 
katerih bodo predstavili dela 
v Nemčiji živečega sloven-
skega kiparja Slavka Obla-
ka, ki je rodbinsko povezan 
z Mrakovo domačijo. »Na 
razpolago nam je dal svoj 
celoten življenjski opus,« 
je poudaril Završnik. Obe-
nem bodo uredili še manj-
ši večnamenski prostor, na-
menjen druženju do tridese-
tih ljudi. Poskrbeli bodo tudi 
za zunanjost in vrt ter sadov-
njak, zasajen z avtohtonimi 
drevesi, kjer bodo prikaza-
li, kako so se včasih odvijala 
dela na kmetiji. 

Še letos začetek 
obnove
Zavod za kulturo Bled ta čas končuje pripravo 
dokumentacije za prenovo Mrakove domačije  
na Rečici pri Bledu, v kateri bodo uredili  
etnološki muzej.

Visoko – V minulih dneh so na dvorcu Visoko končali obno-
vo strehe, za kar je Občina Gorenja vas - Poljane pridobila 
sredstva na lanskem razpisu ministrstva za kulturo v višini 
skoraj sto tisoč evrov, je pojasnil župan Milan Čadež. V not-
ranjosti dvorca so pred dvema mesecema končali tudi izdelavo 
estrihov v pritličju, prihodnji mesec pa sledi polaganje tlakov. 

Nova streha na dvorcu Visoko
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Škofja Loka – V digitalnem inovacijskem stičišču 4PDIH so 
pripravili regionalne delavnice, na katerih se želijo čim bolj 
seznaniti z dejanskim stanjem in potrebami na področju di-
gitalizacije v občinah. Do sedaj so izvedli delavnice v Kočevju, 
Novem mestu, Murski Soboti, Ajdovščini, Velenju, Krškem in 
na Ptuju, danes pa potekata še v Škofji Loki in Šmarjah nad 
Koprom. Udeleženci se na delavnicah seznanjajo s konceptom 
digitalizacije, primeri dobrih praks iz tujine in pridobivajo in-
formacije o možnostih sodelovanja in financiranja projektov 
na področju digitalizacije.

Digitalne potrebe slovenskih občin

KRATKE NOVICE
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Aleš Senožetnik

Kranj – Z novim letom se je 
na območju širše Gorenj
ske, ki ga je še nedavno ob
vladovalo podjetje Dimnikar
stvo Dovrtel, pojavilo več di
mnikarjev, ki nastopajo kot 
samostojni podjetniki pod 
skupno znamko ZaDim. 

Pred koncem leta je na
mreč Dimnikarstvo Dovrtel 
zapustilo 13 od skupno dvaj
setih dimnikarjev, ki so us
tanovili svoja podjetja, kot 
nam je pojasnil eden izmed 
njih Miha Houston, pa rav
no v teh dneh pričakujejo 
tudi uradno potrdilo o vpisu 
Zadruge Dimnikarjev in bla
govne znamke ZaDim v re
gister, za kar so že pred ča
som vložili vse potrebne do
kumente. 

Po odhodu večine dimni
karjev je Diminkarstvo Do
vrtel prenehalo delovati, di
rektor Simon Dovrtel pa je 
ustanovil podjetje Do vrtel 
sistemi, v katerem je zapo
slenih preostalih sedem di
mnikarjev.

O tem, zakaj je prišlo do 
skupnega odhoda trinajsteri
ce dimnikarjev, nam nobena 

stran ni dala konkretnega po
jasnila. Kot je povedal Simon 
Dovrtel, do odpovedi ni priš
lo »zaradi nevzdržnih raz
mer«, kot so zapisali na sple
tni strani ZaDim. Houston, 
ki prav tako ni želel komen
tirati podrobnosti, pa je do
dal le, da so se z nekdanjim 
delodajalcem razšli »na fer 
način«, zdaj pa vsi, vključno 
s podjetjem Dovrtel sistemi, 
povsem legalno nastopajo na 
trgu, posedujejo pa tudi vsa 
potrebna dovoljenja za opra
vljanje storitve.

Kako torej spremembo na 
trgu občutijo uporabniki sto
ritev? »Za uporabnike se ni 
spremenilo praktično nič, še 
naprej jih obiskujejo isti di
mnikarji kot prej, prav tako 
so o obisku dimnikarja pred
hodno obveščeni, zagotavlja
mo enako ceno in kvaliteto, 
delo pa opravljamo še z več
jo odgovornostjo, saj vsak di
mnikar sedaj stoji za svojim 
delom s svojim s. p.jem in ga 
ne ''krije'' več neki večji sis
tem,« pravi Houston, Dovr
tel pa na drugi strani meni, da 
samostojni podjetniki bistve
no težje oz. celo ne morejo 
uporabnikom zagotoviti vseh 

dimnikarskih storitev v skla
du z zakonodajo, kot to lah
ko stori večje podjetje, kot je 
Dovrtel sistemi.

Simon Dovrtel še dodaja, 
da trinajsterica nastopa kot 
Zadruga dimnikarjev, oz. 
ZaDim, čeprav uradno še ne 
obstaja, predstavljajo pa se 
tudi v imenu podjetja AS gro
up, d. o. o. »Kakšni so razlo
gi za takšno nastopanje na 
trgu, mi ni znano in boste za 
te informacije morali vprašati 
njih, nedvomno pa takšen sis
tem na trg vnaša zmedo, saj ni 
jasno, s kom potrošniki sploh 
poslujejo,« pravi Dovrtel. Ho
uston, ki je sicer direktor pod
jetja AS group, odgovarja, da 
je njegovo podjetje le eno iz
med 13, ki po novem legalno 
opravljajo dimnikarske stori
tve. »Prav v izogib zmedi med 
uporabniki in zaradi enotne
ga nastopa na trgu se nas je 
združilo vseh 13 dimnikarjev 
in, kot rečeno, prav v teh dneh 
pričakujemo tudi uradno po
trditev o registraciji zadruge,« 
pravi Houston, ki zaključuje, 
da je družba Dovrtel sistemi 
zdaj le ena izmed ponudnic 
dimnikarskih storitev na tem 
področju.

Spremembe na 
dimnikarskem trgu
Z odhodom večjega števila dimnikarjev iz Dimnikarstva Dovrtel se je po 
novem letu na trgu pojavilo več novih ponudnikov dimnikarskih storitev.

Po odhodu trinajstih dimnikarjev iz podjetja Dimnikarstvo Dovrtel, ki se zdaj združujejo 
pod enotno znamko, je večja konkurenca na dimnikarskem trgu na širšem območju 
Gorenjske (fotografija je simbolična). / Foto: Tina Dokl
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Nedavni vetrolom je 
po prvi oceni na kranjskem 
gozdnogospodarskem ob
močju poškodoval okoli se
demdeset tisoč kubičnih 
metrov dreves, od tega prib
ližno petdeset tisoč »kubi
kov« v gozdovih med Kra
njem in Brnikom. Lastni
ki gozdov so se že lotili po
seka in spravila poškodova
nega drevja, pri tem pa ne 
gre povsem brez težav. Pred 
kratkim nas je v uredništvo 
poklicala ena od lastnic goz
da iz bližine Kranja in pove
dala, kako delo v gozdu moti
jo sprehajalci, nekateri med 
njimi tudi s slušalkami na 
glavi, tako da ne slišijo niti 
ropota motorne žage in trak
torja. 

Kako ravnati v takšnih pri
merih? Kakšna je odgovor
nost lastnikov gozdov in 
kakšna odgovornost spreha
jalcev? S temi vprašanji smo 
se obrnili na Zavod za gozdo
ve Slovenije, kjer so nam po
jasnili: Po zakonu o gozdovih 
sprehajalci in drugi obisko
valci gozdov dostopajo v gozd 
na lastno odgovornost, po 
pravilniku o varstvu pri delu 
pa morajo sekači, to je izvajal
ci del ali lastniki gozda, ki dela 
opravljajo sami, sečišče zava
rovati. Zavarujejo ga lahko fi
zično, z znaki, trakovi ali tako, 
da nekdo obiskovalce opozar
ja na nevarnost.

V kranjski območni enoti 
zavoda za gozdove so že takoj 
po vetrolomu opozorili obi
skovalce gozdov, naj se zaradi 
lastne varnosti in nemotene 

sanacije gozdov izogibajo ob
močjem poškodovanih goz
dov. Nekatera še stoječa dre
vesa imajo namreč poško
dovane korenine, v krošnjah 
pa je tudi veliko odlomljenih 
vej, ki predstavljajo nevarnost 
za zdravje in življenje ljudi. 
»Vsako približevanje in zadr
ževanje obiskovalcev gozda 
na območju sečišča in na goz
dnih vlakah, kjer poteka spra
vilo lesa, je smrtno nevarno,« 
še opozarjajo v kranjskem za
vodu za gozdove in svetujejo 
sprehajalcem: »Bodite pozor
ni: ko zaslišite hrup gozdar
skih strojev, ostanite na varni 
razdalji.«

Tudi v Mestni občini Kranj 
z objavo na spletni opozarja
jo obiskovalce, da naj v seda
njih razmerah omejijo spre
hode po gozdovih.  

Sprehajalci motijo sanacijo
Posek in spravilo v vetrolomu poškodovanega drevja ponekod, predvsem v 
bližini Kranja, motijo tudi sprehajalci.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na občinskem sve
tu v Šenčurju so prisluhni
li poročilu o lanskem delu 
nadzornega odbora in pro
gramu njegovega dela za le
tos. Med letošnjimi nadzo
ri sta predvidena tudi dva, 
ki zadevata pretekle grad
nje, in sicer lansko gradnjo 
krožnega križišča pri Hofer
ju in gradnjo kolesarskega 
nadvoza nad avtocesto, ki so 
ga odprli leta 2018. Lotili se 
bodo tudi nadzora nad lan
skim zaključnim računom 
občine ter finančnih zavaro
vanj pri javnih naročilih v le
tih od 2017 do 2019. 

Sicer pa je bilo za lan
sko delo nadzornega odbo
ra značilno kar nekaj kad
rovskih težav. Od ustanovne 
seje naprej so v nadzornem 

odboru, ki sicer šteje pet čla
nov, odstopili trije. Vmes 
so imenovali nadomestne 
člane, a je nadzorni odbor 
leto 2019 vendarle končal v 
štiričlanski postavi. Na fe
bruarski seji so zdaj imeno
vali petega člana, Janeza Žu
mra. Nadzorni odbor se je 
lani sestal na devetih rednih 
sejah, izvedel pa je tudi več 
nadzorov, in sicer nad pora
bo sredstev za protokol, stro
ški izobraževanja na občin
ski upravi, prihodki in od
hodki v večjih športnih dru
štvih pod okriljem občine in 
nad izvedenimi deli na šen
čurskem pokopališču ter 
gradnjo objekta za cvetličar
no. Cilji nadzora so v vseh 
primerih izrek mnenja o za
konitosti in pravilnosti po
slovanja ter gospodarni po
rabi proračunskih sredstev. 

Poročal nadzorni odbor

Kropa – Danes zvečer bo 
v mali dvorani kulturnega 
doma v Kropi predavanje o 
tem, kako lahko za zdravje 
poskrbimo na naraven način. 
Vstop na predavanje, ki se bo 
začelo ob 18. uri, je prost.

Skrb za zdravje na 
naraven način

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Ob letošnji de
setletnici Slovenskega pla
ninskega muzeja v okviru 
prireditev, ki jih pripravlja
jo čez celo leto, poteka sklop 
pravljic Pravljični šepet gora 
vsak zadnji petek v mesecu 
ob 17. uri v muzeju. Danes 

bo na vrsti pravljica o velika
nu Ledencu. Pravljice, na
menjene otrokom od četr
tega do osmega leta staros
ti (spremljevalci so lahko 
zraven), pripoveduje kusto
sinja pedagoginja Natalija 
Štular, ki za vsako pravljico 
pripravi posebno pravljično 
preprogo. Otroci dobijo tudi 

»svoje« vloge, Štularjeva 
vključi še otroško ljudsko pe
smico oz. ples. Sodeluje tudi 
akademska slikarka Špela 
Oblak, pod njenim mentor
stvom glavni junaki zaživi
jo v slikah in oblikah. »Vsaj 
polovico teh pravljic obisko
valci muzeja spoznajo tudi v 
pravljični gori. Osrednji lik 
je Planinko, ki ga bomo na 
današnjem dogodku prvič 
predstavili v novi podobi,« 
je še napovedala Štularjeva. 

Pravljični šepet gora 

Kranj – V Šmartinskem domu 
v Stražišču pri Kranju bo v ne-
deljo po 11. uri potekal občni 
zbor Zveze društev ekolo-
ških kmetov Slovenije, ki ga 
tokrat organizira Združenje 
ekoloških kmetov Gorenjske. 
Udeleženci bodo najprej pris-
luhnili trem krajšim predava-
njem, med katerimi bo tudi 
predstavitev ekološke kmeti-
je Vegerila Tilna Praprotnika 
iz Lesc. Sledilo bo ekološko 
kosilo in nato še uradni del 
občnega zbora.

Občni zbor zveze 
ekoloških kmetov
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Vilma Stanovnik

Kranj – Problematika na Ko-
munali Kranj je bila glavni 
vzrok za sklic sredine seje 
kranjskega mestnega sveta, 
saj je bila sprva 14. seja pred-
videna šele za sredino mar-
ca. 

Stanje in obravnava aktu-
alnih razmer sta bila nato 
tudi osrednja tema seje, na 
kateri je svetnik in predse-
dnik skupščine Komuna-
le Kranj Zoran Stevanović 
najprej pojasnil, kako sta 
v zadnjem mescu potekali 
dve izredni skupščini. Ker 
sklepi prve zaradi napačne-
ga sklica niso veljali, je bila 
nova skupščina minuli po-
nedeljek, kot je pojasnil Ste-
vanović, pa je bila izpeljana 
zakonito. »Ko sem nastopil 
mesto predsednika skupšči-
ne Komunale, sem se jav-
nosti zavezal, da bo Komu-
nala postala servis za ljudi, 
in k temu stremim. Ne gle-
de na to, kdo je vsilil tega di-
rektorja, je bil ta v ponede-
ljek razrešen. Odpovedni 
rok je tri mesece, že v nas-
lednjih dneh pa bo sklica-
na nova izredna skupščina 
in na njej bo imenovan nov 
vršilec dolžnosti oziroma 
bo pripravljen razpis za no-
vega direktorja,« je pojasnil 
Stevanović in dodal: »Dok-
ler sem predsednik skupšči-
ne Komunale, bo ta delova-
la pošteno. Ko me ne bo, saj 
ste sprejeli odlok in boste žu-
pani to obvladovali, se bo pač 
zgodilo, kar se mora. Če kdo 
misli, da zadeva glede razre-
šitve direktorja ni bila prav-
no regularna, naj gre na so-
dišče. Vendar dvomim, da si 
kdo to upa.«

Kar nekaj svetnikov se je 
nato strinjalo, da razme-
re v Komunali Kranj občini 
niso v ponos, da so vprašlji-
ve kadrovske menjave v jav-
nem podjetju, da dvomijo 

o razpisih, in predlagali re-
vizijo poslovanja. Govori-
li so tudi o cenah storitev in 
se spraševali o kvaliteti sto-
ritve.

Direktor Matjaž Berčon 
je nato pojasnil razmere v 
podjetju, ki so se še zaostri-
le po ponedeljkovem jav-
nem shodu delavcev Komu-
nale Kranj, ki so zahtevali 
predvsem višje plače, nato 
pa so ta teden napovedali 
tudi stavko, ki naj bi poteka-
la 6. marca. Kot je povedal, 
je prepričan, da se bo z de-
lavci, ki imajo res slabe pla-
če, moč dogovoriti in da stav-
ke ne bo. Skrbi pa ga proble-
matika kopičenja odpadkov, 
zlasti plastike iz rumenih za-
bojnikov. 

Ob koncu več kot dve uri 
trajajoče razprave so svetni-
ki sprejeli sklepa, da so se 
seznanili s stanjem in obrav-
navo aktualnih razmer v jav-
nem podjetju Komunala 

Kranj in da je predstav-
nik Mestne občine Kranj v 
skupščini Komunale Kranj 
mestnemu svetu posredoval 
informacijo, da je skupšči-
na Komunale Kranj razreši-
la direktorja.

»Lahko povem, da je se-
daj na potezi skupščina Ko-
munale Kranj, skrbi pa me, 
ker komunala sedaj nima 
vodstva oziroma direktor-
ja. To je seveda velika na-
paka skupščine, da ob raz-
rešitvi sedanjega direktorja 
ni imenovala novega. Tukaj 
bo nastal velik pravni pro-
blem, v tem pa vidim najve-
čjo nevarnost, da se bo Ko-
munali naredila škoda,« je 
povedal kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec in na vpraša-
nje, s kom se bodo nezado-
voljni delavci pogajali, do-
dal: »V prehodnem obdob-
ju, do uveljavitve odloka, je 
to stvar skupščine Komuna-
le Kranj. Mi kot ustanovitelji 

imamo določene funkcije, 
vendar v to ne moremo po-
segati. Naše ugotovitve so 
zgolj, da komunala nima di-
rektorja. Sklep o razrešitvi je 
bil vročen. Ni pa bil zakoni-
to, tako imamo res nerodno 
situacijo. Za to bodo odgo-
varjali ljudje, ki so tak sklep 
sprejeli in ga tudi izvedli.«

Župan Rakovec je na vče-
rajšnji novinarski konferen-
ci tudi pojasnil, da bo nov od-
lok o organiziranju javnega 
podjetja Komunala Kranj v 
kratkem stopil v veljavo, kar 
pomeni, da bo v nadaljeva-
nju del dosedanjih pristoj-
nosti skupščine, med dru-
gim tudi imenovanje in raz-
rešitev direktorja, prevzel 
Svet ustanoviteljev oziroma 
župani. »Računamo, da bo 
odlok v Uradnem listu ob-
javljen že ta teden oziroma 
jutri, 28. februarja, veljati pa 
naj bi začel 14. marca,« je po-
vedal župan Rakovec.

Zaskrbljeni zaradi komunale
Delavci Komunale Kranj so ta teden napovedali stavko, vprašanje pa je še, kdo se bo z njimi pogovarjal 
o stavkovnih zahtevah, saj je direktorja Matjaža Berčona skupščina v ponedeljek razrešila. Težava je 
tudi odvoz odpadne embalaže.

Predsednik skupščine Komunale Kranj Zoran Stevanović je v ponedeljek delavcem 
komunale na javnem shodu na Zarici pojasnil, da so razrešili direktorja, sindikat pa je nato 
v sredo napovedal stavko.

Mateja Rant

Zasip – Korenine KUD Za-
sip Bled segajo v leto 1925, 
ko so na pobudo Franca Pa-
vliča, Mihe Ferčeja, Ivana 
Golca in Franca Vogelnika 
ustanovili Slovensko pros-

vetno društvo Zasip. Danes 
društvo šteje 127 članov, ki 
delujejo v okviru petih sek-
cij. Društvo od marca lani 
vodi Dragica Marta Ster-
nad, ki pravi, da se na pre-
teklo leto svojega mandata 
ozira z veliko zadovoljstva 
in ogromno mero hvaležno-
sti. »Člani smo prek Kultur-
no umetniškega društva Za-
sip močno učvrstili in mar-
sikdaj tudi na novo začrtali 
identiteto kraja.« Pestro do-
gajanje se obeta tudi letos, 
ko bodo s številnimi dogod-
ki zaznamovali tudi jubilej 
društva.

V okviru društva delujeta 
dve vokalni glasbeni skupi-
ni, Oktet Lip Bled in Canti-
cum Novum. »Prvi ima že 
skoraj šestdesetletno tra-
dicijo, saj je leta 1974 nas-
tal iz nekdanjega komorne-
ga zbora. Pred tremi leti pa 
je začela delovati še vokal-
na skupina Canticum No-
vum, ki ima zdaj že toliko 
članov, da bi lahko govori-
li celo o manjšem zboru,« 
je razložila Dragica Marta 
Sternad. Zelo dejavne so v 
društvu tudi vezilje Katari-
ne, ki se srečujejo dvakrat 

tedensko ob ročnih delih, 
in sicer se posvečajo tako ve-
zenju, klekljanju in kvačka-
nju kot oblikovanju nakita. 
Tradicijo prgarije in prgar-
skih dobrot, ki so značilne 
za njihove kraje, pa ohranja 
aktiv žena Prgark, ki s svoji-

mi dobrotami iz tepk oboga-
tijo prireditve po vsem Ble-
du. Svoje znanje prenaša-
jo tudi na mlajše, saj v okvi-
ru društva deluje še sekcija 
Mladi prgarji, ki vključuje 
predšolske otroke in učen-
ce prve triade. Srečujejo se 
na kulinaričnih in likovnih 
delavnicah, vse bolj pa jih 
vključujejo tudi v dramsko 
skupino. 

Praznovanje jubileja so 
začeli že v januarju s kome-
dijo Slovenska vicoteka v 
kulturnem domu, v marcu 
pa pripravljajo prireditev ob 
dnevu žena. Prav tako v mar-
cu se bo s samostojnim kon-
certom predstavila skupi-
na Canticum Novum, ki bo 
skupaj z Oktetom Lip Bled 
konec februarja sodelovala 
tudi na reviji pevskih zborov 
v Radovljici, je razložila Dra-
gica Marta Sternad. V apri-
lu bodo v Festivalni dvorani 
na Bledu člani društva raz-
stavili svoja ročna in slikar-
ska dela, razstavo pa ob ju-
bileju pripravlja tudi slikar 
Ciril Kraigher. Praznovanje 
bodo zaokrožili konec okto-
bra s koncertom v Festivalni 
dvorani na Bledu.

Pestro dogajanje 
skozi vse leto
V Kulturno umetniškem društvu (KUD) Zasip 
Bled bodo letos z najrazličnejšimi dogodki 
zaznamovali 95-letnico delovanja društva.

Dragica Marta Sternad / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Komenda – V Komendi v 
teh mesecih poteka grad-
nja še v zadnjih treh vaseh, 
ki jih nameravajo opremi-
ti s kanalizacijskim omrež-
jem. Že pred meseci so za-
čeli dela na Bregu in Klan-
cu, v teh dneh pa gradnjo 
kanalizacijske in druge 
spremljajoče infrastruktu-
re začenjajo tudi v Nasov-
čah.

V vseh treh vaseh bodo 
skupno zagotovili 3322 me-
trov javnega kanalizacijske-
ga omrežja, zgradili pa bodo 
tudi tri črpališča in obnovili 
vodovod ter meteorno kana-
lizacijo. Pri investiciji sode-
lujejo tudi telekomunikacij-
ska podjetja Telekom Slove-
nije, T2 in Softnet, ki zago-
tavljajo širokopasovno inter-
netno povezavo.

Kot pojasnjujejo na ob-
činski upravi, največjo 

težavo trenutno predsta-
vljajo zastareli projekti, 
saj so denimo v Nasovčah 
gradbeno dovoljenje pri-
dobili že leta 2009, poso-
dobljeno pa leta 2011. Tako 
so skoraj pri vseh projektih 
potrebne novelacije. 

Predvidevajo sicer, da bo 
gradnja na Klancu zaključe-
na aprila, na Bregu pa juni-
ja. V Nasovčah pa bodo ce-
lotno infrastrukturo dokon-
čali julija.

V Komendi, kjer je sicer v 
zadnjih letih potekal tudi ob-
sežen kohezijski projekt, s ka-
terim so zagotovili kanalizaci-
jo v večini občine, so do danes 
izdali 1120 odločb o priklopu 
na kanalizacijsko omrežje, 
plačanih pa jih je bilo 1039. 
Kljub temu so občani izvedli 
le 856 priklopov, zato na ob-
činski upravi opozarjajo, da 
tisti, ki so priklop na kanaliza-
cijsko omrežje že plačali, dela 
tudi čim prej izvedejo.

Začetek gradnje tudi v Nasovčah

Kranj – Ministrstvo za okolje in prostor je že pred časom v 
javno obravnavo dalo uredbo o določitvi modelov vrednote-
nja nepremičnin, ki jo mora vlada sprejeti do konca marca. 
Komentarje pričakujejo do 4. marca. Modeli vrednotenja ne-
premičnin v obliki matematičnih zapisov določajo, katere last-
nosti nepremičnine pomembno vplivajo na njeno vrednost, 
določajo pa tudi velikost njihovega vpliva. Končni predlog 
modelov za sprejem na vladi je pripravila geodetska uprava. 

Javna obravnava uredbe o modelih vrednotenja
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A.Ö. KRANKENHAUS DES DEUTSCHEN 
ORDENS FRIESACH GMBH

St. Veiter Straße 12  . A-9360 Friesach/Breže
TEL. +43 (0) 4268 2691 - 0

FAX +43 (0) 4268 2691 - 2103
office@dokh.at  .  www.dokh.at

Splošna bolnišnica A. Ö. Krankenhaus des Deutschen Ordens Friesach GmbH s 380 zaposlenimi v Brežah na severu avstrijske 
Koroške ima pet specialističnih oddelkov  –  interna medicina z akutno geriatrijo, splošna kirurgija, ortopedija/travmatologi-
ja, nezgodna kirurgija, anesteziologija in intenzivna medicina ter radiologija. Zaradi stalnega razvoja svoje dejavnosti iščemo 
zdravnike in zdravnice na različnih specialnih področjih. Nudimo vam odlične možnosti napredovanja. Takoj zaposlimo:

ZDRAVNICE/ZDRAVNIKE SPECIALISTE 
ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO MEDICINO
(FACHÄRZTINNEN/FACHÄRZTE ANÄSTHESIE UND INTENSIVMEDIZIN)
Vaše delovne naloge:. izvajanje splošnih narkoz, celovita in periferna področna anestezija (sonografska). interdisciplinaren pristop oskbe bolečin in interdisciplinarni nadzor intenzivne nege (2) . izobrazba in uvajanje mladih zdravnic in zdravnikov. sodelovanje v lastnem oddelku za dežurne zdravnike

ZDRAVNICE ASISTENTKE/ZDRAVNIKE ASISTENTE
ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO MEDICINO
(ASSISTENZÄRZTINNEN/ASSISTENZÄRZTE ANÄSTHESIE UND INTENSIVMEDIZIN)
Vaše delovne naloge:. izvajanje delovnih nalog pod strokovnim vodstvom v skladu z izobraževalnim katalogom . interdisciplinaren pristop oskbe bolečin

ZDRAVNICE/ZDRAVNIKE SPECIALISTE ZA INTERNO MEDICINO
(FACHÄRZTINNEN/FACHÄRZTE INNERE MEDIZIN)
Vaše delovne naloge:. samostojno izvajanje diagnoz in oskrba pacientov v ambulanti in splošni kliniki. sodelovanje z vsemi oddelki celotne ustanove. izobrazba in uvajanje mladih zdravnic in zdravnikov

ZDRAVNICE ASISTENTKE/ZDRAVNIKE ASISTENTE ZA INTERNO MEDICINO
(ASSISTENZÄRZTINNEN/ASSISTENZÄRZTE INNERE MEDIZIN)
Vaše delovne naloge:. izvajanje delovnih nalog pod strokovnim vodstvom v skladu z izobraževalnim katalogom . delo tudi ponoči in za konec tedna

ZDRAVNICE/ZDRAVNIKE SPECIALISTE ZA SPLOŠNO KIRURGIJO
ZA DELO V DNEVNI IN SPLOŠNI KLINIKI
(FACHARZT/OBERARZT ALLGEMEINCHIRURGIE FÜR TAGES- UND WOCHENKLINISCHE EINGRIFFE)
Vaše delovne naloge:. izvajanje posegov v ambulanti in splošni kliniki (posegi v predelu trebuha, krčne žile ...). izvajanje različnih diagnoz in ustrezna terapija

ZDRAVNICE ASISTENTKE/ZDRAVNIKE ASISTENTE ZA SPLOŠNO KIRURGIJO 
ZA DELO V DNEVNI IN SPLOŠNI KLINIKI
(ASSISTENZARZT ALLGEMEINCHIRURGIE FÜR TAGES- UND WOCHENKLINISCHE EINGRIFFE)
Vaše delovne naloge:. izvajanje delovnih nalog pod strokovnim vodstvom v skladu z izobraževalnim katalogom. asistenca pri operacijah in uvajanje v različne operacijske tehnike 

 Nudimo vam:. 14 plač letno, mesečna plača brez dodatkov za zdravnice/zdravnike specialiste najmanj 5.700,00 EUR
    bruto, za zdravnice asistentke/zdravnike asistente najmanj 3.500,00 EUR bruto, plus dodatna plačila iz
    dodatnega zdravstvenega zavarovanja in za nočno službo . v primeru boljše kvalifikacije in ustreznih delovnih izkušenj plačamo tudi več. nudimo vam stanovanje (v prvem letu brezplačno) oz. možnost bivanja v bližini ter tudi varstvo otrok. v primeru zaposlitve vam nudimo tudi finančno podporo pri nemškem tečaju

Veselimo se vaše vloge:  
Dr. Ernst Benischke, MBA, odgovorni zdravnik in poslovodja 
e-pošta: ernst.benischke@dokh.at oz. telefon ++43 4268 2691 2102

 

ZDRAVNICO/ZDRAVNIKA 
na oddelku za ANESTEZIOLOGIJO in INTENZIVNO MEDICINO

eine/ein FACHÄRZTIN/FACHARZT
auf der Abteilung für ANÄSTHESIE und INTENSIVMEDIZIN
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Jasna Paladin

Duplica – »V pljučih kar za-
peče in oči se solzijo, še po-
sebej pozno zvečer se iz to-
varniških dimnikov moč-
no kadi,« nam pojasni 
zaskrbljena krajanka z Dup-
lice, da pa v svojih opažanjih 
še zdaleč ni osamljena, je 
na februarski seji občinske-
ga sveta opozoril tudi občin-
ski svetnik Grega Zorman. 
»Pred leti smo imeli v juž-
nem delu Kamnika velike te-
žave z onesnaževanjem zra-
ka, ki ga je povzročalo kur-
jenje biomase v kurilni nap-
ravi podjetja Tisa, v nekda-
nji tovarni Stol. V letih 2010 
in 2011 je Inšpekcija za oko-
lje in naravo izvajala redne 
nadzore delovanja te družbe, 
vrstili so se protesti krajanov, 
v naslednjih letih se je situa-
cija umirila oziroma ni bilo 
več zaslediti tako vidnih sle-
di onesnaževanja. V zadnjih 
tednih pa so se na nas obrnili 

zaskrbljeni občani Duplice 
in širše okolice in nam do-
stavili fotografije, da se iz di-
mnika nekdanjega Stola po-
novno vali črni dim, v zraku 
pa je moč zaznati tudi vonj 
po plastiki, gumah. Skrbi 

nas, da se pri kurjenju po-
leg biomase kurijo tudi od-
padki in druge snovi, ki se 
v takšnih kurilnih napravah 
ne smejo kuriti. Črne saje so 
vidne na avtomobilih, oknih, 
obešenem perilu, terasah. 

Onesnažen zrak prebivalci 
vdihavajo, onesnažen zrak 
pride v organizem tudi pre-
ko zelenjave, ki uspeva na bli-
žnjih vrtovih, onesnaženost 
se lahko kopiči v prsti. O teža-
vah z onesnaženim zrakom 

poročajo tudi občani iz oko-
lice Livarne Titan, ki opaža-
jo drobne kovinske delce ter 
droben črn prah na terasah, 
okenskih policah, avtomobi-
lih ...« pravi Zorman in daje 
pobudo, da bi v občini ime-
li stalno postajo za merjenje 
kakovosti zraka.

Kot je pojasnila Mihaela 
Brnot Veternik iz občinske 
uprave, so s stanjem sezna-
njeni, a konkretnih podatkov 
nimajo, saj tega, kakšen zrak 
dihajo na Duplici, ne vedno 
niti na Arsu. Merilne postaje 
v Kamniku namreč nimajo, 
z mobilno enoto pa so v Ka-
mniku zrak nazadnje meri-
li pred petnajstimi leti. Poleg 
teh meritev so v letih 2005, 
2006, 2007 in 2009 izved-
li še nekaj kratkotrajnih me-
ritev dušikovega dioksida in 
benzena z difuzivnimi vzor-
čevalniki na lokaciji Steleto-
ve, Livarske in Kovinarske 
ceste v Kamniku. Rezulta-
ti so javno dostopni na atla-
su okolja. »Državno meril-
no mrežo za spremljanje ka-
kovosti zunanjega zraka tre-
nutno sestavlja 23 merilnih 
mest po Sloveniji. Obstoje-
ča merilna mreža zagotavlja 
osnovne podatke o kakovosti 
zraka v Sloveniji in zadostu-
je zahtevam evropske zako-
nodaje. Na Arso se zaveda-
mo, da je poleg teh lokacij 

v Sloveniji še mnogo mest, 
kjer se soočajo s prekomerno 
onesnaženostjo zraka, am-
pak meritev žal ne moremo 
izvajati povsod. Radi bi pou-
darili, da meritve kakovosti 
zraka še ne pomenijo njego-
vega izboljšanja,« pojasnju-
jejo na Arso, kjer pa imajo 
vseeno tudi spodbudno in-
formacijo. Mrežo stalnih 
merilnih mest za spremlja-
nje onesnaženosti zunanje-
ga zraka bodo v okviru nove 
finančne perspektive za ob-
dobje 2021–2027 namreč 
nadgradili, kot novo lokacijo 
pa so prepoznali tudi mesto 
Kamnik. Počakati je treba le, 
da bo projekt odobren.

Kakšne pa so ugotovitve in-
špekcijskih služb? Inšpekto-
rat RS za okolje in prostor je 
v lanskem letu na območju 
Kamnika opravil štiri nad-
zore, povezane z morebitno 
onesnaženostjo zraka, in si-
cer v podjetjih Tisa, Livar-
na Titan, Prašno barvanje 
in eloksiranje – Martin Am-
brož s. p. in družbi Euronep 
Eko iz Šmarce. Kot so nam 
pojasnili, nikjer niso zaznali 
preseganj mejnih vrednosti, 
določenih z Uredbo o emisi-
ji snovi v zrak iz nepremič-
nih virov onesnaževanja, in 
da vsa omenjena podjetja 
delujejo skladno z okolje-
varstvenimi dovoljenji.

Kakšen zrak dihajo na Duplici
Krajani južnega dela občine Kamnik opozarjajo, da dihajo onesnažen zrak. Agencija RS za okolje v 
Kamniku nima svoje postaje za merjenje kakovosti zraka, kar naj bi se v prihodnje sicer spremenilo. 
Inšpekcijski nadzori nepravilnosti niso odkrili.

Krajane Duplice skrbi, da dihajo onesnažen zrak. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Mengeš – Že novembra lani 
je občina objavila javno naro-
čilo za nakup in vgradnjo not-
ranje in zunanje opreme za 
športno dvorano, ki jo gradijo 
v neposredni bližini tamkaj-
šnje osnovne šole. Na razpis 
so se prijavila podjetja Dema 
Plus, Lesnina MG Oprema 
in Elan Inventa, pri čemer 
je slednje za razliko od pre-
ostalih dveh podalo ponud-
bo brez podizvajalcev. Ob-
čina je kot najugodnejše-
ga ponudnika izbrala pod-
jetje Elan Inventa, ki je po-
nudilo ceno dobrih 660 ti-
soč evrov (z DDV), Lesni-
na pa se je na odločitev pri-
tožila. Kot so nedavno za ča-
sopis Delo pojasnili v Lesni-
ni MG Oprema, Elan Inven-
ta namreč ne more izvesti na-
ročila brez podizvajalcev, saj 

gre za inženirsko podjetje, ki 
nima lastne proizvodnje in 
kadra za montažo.

Na mengeški občinski 
upravi pojasnjujejo, da zara-
di dejstva, da je postopek še 
v teku, revizijskega postop-
ka ne komentirajo. »Ne mo-
remo prejudicirati odločitve 
državne revizijske komisije. 

Menimo, da je naša odločitev 
pravilna, če bo državna revi-
zijska komisija odločila dru-
gače, pa bomo odločitev se-
veda spoštovali,« so pojasni-
li. Kot še dodajajo, računajo, 
da bo odločitev znana najka-
sneje v enem mesecu, zaplet 

pa naj ne bi povzročil zamud 
pri gradnji športne dvorane, 
ki naj bi bila dokončana do 
konca junija.

Gradnja športne dvorane, 
ki bo razrešila tudi prostorsko 
stisko mengeške osnovne 
šole, sicer poteka po načrtu. 
V zimskih mesecih so dvora-
no zaprli in pokrili, v zaključ-
ni fazi je namestitev svetlob-
nikov na strehi. V notranjo-
sti pa že potekajo tudi obrtni-
ško-inštalaterska dela. Na zu-
nanjih površinah pa ureja-
jo tudi igrišča in drugo opre-
mo, kolikor vreme v zimskih 
mesecih to dopušča. Na juž-
ni strani dvorane bodo uredi-
li asfaltirani igrišči za nogo-
met in rokomet ter košarko. 
Uredili bodo tudi tekaško ste-
zo in prostor za skok v dalji-
no, v notranjosti pa bo poleg 
drugih površin tudi 12-metr-
ska plezalna stena.

Zahtevajo revizijo
Družba Lesnina MG Oprema je vložila zahtevek za revizijo javnega naročila 
za opremo športne dvorane v Mengšu.

Aleš Senožetnik

Loka pri Mengšu – V Loki 
pri Mengšu imajo od nedav-
nega nov avtomatski ekster-
ni defibrilator, ki postaja vse 

bolj nepogrešljiv pripomo-
ček v primerih zastoja srca. 
Nameščen je na fasadi tam-
kajšnjega gasilnega doma 
in je na voljo 24 ur na dan. 
Gre za sedmi defibrilator 

v občini. Po podatkih sple-
tne strani AED baza Slove-
nije imajo po enega še v To-
polah in na Dobenem ter v 
enoti mengeškega Leka, tri-
je pa so v Mengšu.

Defibrilator v Loki pri Mengšu

Gradnja športne 
dvorane, ki bo razrešila 
tudi prostorsko stisko 
mengeške osnovne šole, 
sicer poteka po načrtu. 
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Bohinjska Bistrica – V KUD 
Triglav Srednja vas v Bohinju 
že enajstič po vrsti pripravlja-
jo tradicionalni folklorni ve-
čer. V Kulturnem domu Joža 
Ažmana v Bohinjski Bistrici 
se bo v soboto, 29. februar-
ja, ob 19.30 predstavilo šest 
generacijsko različnih sku-
pin, ki delujejo v okviru KUD 
Triglav. Letošnji večer ima 
naslov Prestopno leto, saj se 
bo odvijal na dan, ki je v ko-
ledarju le vsaka štiri leta. Vse 
točke večera se bodo dotikale 
prestopnega leta. Tako so v 
večer vpletli Rimljane in Julija 
Cezarja, ki je prestopna leta 
uvedel, spomnili so se smo-
lčkov in olimpijade, ki se od-
vija na štiri leta. Nekaj pove-
zave s prestopnim letom so 
odkrili tudi v srednjem veku 
pri Celjskih grofih, pri Švedih 
in Ircih. Zanimiv folklorni 
večer, poln plesa in glasbe, 
bodo ponovili že naslednji 
dan, 1. marca, ob 17. uri, prav 
tako v Kulturnem domu Joža 
Ažmana. Obakrat je vstop 
prost, veseli pa bodo vsake-
ga prostovoljnega prispevka.

Folklorni večer KUD 
Triglav

Igor Kavčič

Žiri – Uveljavljeni slovenski 
igralec, režiser in vselej aktu-
alno duhoviti svetovljan Goj-
mir Lešnjak - Gojc (v Svo-
bodi režira prvič) je z Navi-
hano Rozi Žirovce »zasnu-
bil« dvakrat, najprej kot av-
tor odrske priredbe in drugič 
kot njen režiser. V naš pros-
tor in čas je namreč adaptiral 
komedijo Prebrisana vdova 
Carla Goldonija in jo preime-
noval v Navihano Rozi. Bene-
ški komediograf iz 18. stoletja 
je zaslužen za osnovno zgod-
bo in zaplet, Gojc pa je glavne 
like v igri poiskal v prostorih 
nekdanje skupne države in v 
zgodbo dodal naše, lahko bi 
rekli lokalne značilnosti, bo-
disi povsem človeške podob-
nosti bodisi kulturne razlike.

Ovdovela Rozi, recimo da 
gre za kleno domačinko, na 
vsak način v svoje življenje 
želi privabiti novega moške-
ga. Kandidatov ne manjka, 
med njimi so najbolj zavzeti 
domačin, Bosanec, Hrvat in 
Črnogorec, v komedijo zme-
šnjav pa dodatne začimbe 
dodajajo še Leja – prav tako 
še neporočena Rozina sestra 
– in drugi liki, od hišne po-
močnice in točaja do očeta 
obeh žena in Rozinega sva-
ka. V uro in pol dolgi predsta-
vi se zgodi marsikaj, da sme-
ha dvorani ne bo manjka-
lo, pa nam da vedeti že prva 
scena. Ko se prižgejo odrske 
luči, se pred nami pojavijo 
štirje snubci: ponosni Črno-
gorec Petar Petrović s Ceti-
nja (igra ga Branko Pečelin), 
mladostni Meho iz Sarajeva 

(Klemen Poljanšek), uglaje-
ni Franjo iz Zagreba (Matic 
Dolenc) in značilno tokrajev-
ni Frenc (Rok Klemenčič). Ti 
nas nagovorijo – in tako sko-
zi celo predstavo – vsak v svo-
jem dialektu, bratje iz nekda-
nje skupne države v bolj ali 
manj polomljeni mešanici 
svojega jezika s slovenščino, 
kar dogajanju na odru daje še 
dodaten humorni učinek. 

Gojmirju Lešnjaku ob po-
moči Metke Debeljak uspe 
dinamiko predstave vsesko-
zi držati na visokem nivoju. 
Ni nam dolgčas, saj se ves 
čas nekaj zapleta in razple-
ta, ob dobro izpisanem bese-
dilu, humornih dialogih in 
navdihujoči interpretaciji si-
cer homogene igralske eki-
pe pa publiki usta še dodatno 

vleče v smeh. Ob prepričljivi 
vdovi Rozi (igra jo nepogreš-
ljiva Milena Padovac), njeni 
simpatični mlajši sestri (Jana 
Jenko), je prvovrstna hišna 
pomočnica Meliha (Barbara 
Burnik), ki je zagotovo naj-
bolj natančno ujela jezik »na-
ših od dol« – tako v besedi kot 
sami melodiji govora. Vedno 
na pravem mestu se je izkazal 
točaj (Denis Jurca), svoji vlogi 
pa sta suvereno odigrala tudi 
oče obeh deklet (Boris Peče-
lin) in Rozin svak (Janez Ko-
govšek). Štirje snubci razve-
seljujejo s stereotipi, ki veljajo 
za posamezne narode nekda-
nje države: Črnogorec se ima 
za nekaj več in je precej vzki-
pljiv, takoj pri orožju, Hrvat je 
kavalirski, a hkrati prefrigan, 
Bosanec ljubimec, da ga ni, in 

Slovenec nekoliko neroden, 
ljubosumen, a vendarle poš-
ten in zaupanja vreden. 

Večkrat preizkušena for-
mula v predstavo vključiti 
različne značaje in kultur-
ne raznolikosti, ki so zapisa-
ni v stereotipe narodov nek-
danje skupne države, se je še 
enkrat izkazala za uspešno. 
K temu zagotovo pripomore 
igralski ansambel, domače-
mu občinstvu znani obrazi 
žirovskega odra. 

Celotno sliko predstave 
dopolnjujejo kostumi An-
dreje Stržinar, ki je snubce 
oblekla kar v njihove tradici-
onalne oprave, in preprosta, 
a dovolj jasna scena. Pono-
vitev predstave bo jutri, v so-
boto, 29. februarja, v dvora-
ni DPD Svoboda ob 19. uri.

Snubci v Žireh 
Pred tednom je v dvorani DPD Svoboda v Žireh 
domači gledališki ansambel premierno uprizoril 
erotično veseloigro Navihana Rozi v režiji 
Gojmirja Lešnjaka - Gojca.

Le katerega od štirih snubcev bo izbrala Rozi? / Foto: Tanja Mlinar

Igor Kavčič

Kranj – Vizualna umetnica 
najmlajše generacije Dorote-
ja Dolinšek, oktobra je diplo-
mirala iz slikarstva na Aka-
demiji lepih umetnosti v Be-
netkah, ustvarja pa v doma-
čih Tupaličah in v Benetkah, 
se v Stolpu Škrlovec predsta-
vlja s konceptualno postavi-
tvijo, povezano s slovenskim 
satelitom, ki naj bi ga ta me-
sec v Francoski Gvajani pos-
lali na njegovo raziskoval-
no misijo v vesolje. V Cen-

tru odličnosti Vesolje, zna-
nost in tehnologije, Veso-
lje-SI so namreč v sodelova-
nju s kanadskim laboratori-
jem Space Flight Laboratory 
Inštituta za vesoljske študi-
je Univerze v Torontu, razvi-
li mikrosatelit za opazovanje 
Zemlje in video dokumenta-
cijo v visoki ločljivosti Nemo 

HD. Satelit se bo dvignil na 
s soncem sinhrono orbito, s 
čimer ima potencial posta-
ti prvo slovensko tehnološko 
telo v vesolju.

Tehnologija v vizualni 
abstrakciji

»Leta 2017 sem z omenje-
nim centrom in njegovim 
direktorjem Tomažem Ro-
dičem vzpostavila sodelo-
vanje, katerega rezultat bo 
umetniški projekt v dveh fa-
zah,« je povedala Dolinško-

va, ki tokrat predstavlja prvo 
fazo, ki temelji na tehničnih 
načrtih 3D-modela Nema 
HD. Te je avtorica iz tehno-
loškega jezika prevajala v vi-
zualni abstraktni jezik, če-
sar rezultat si lahko ogle-
damo v slikah, kinetičnih 
objektih in kolažih, ki so na 
ogled v stolpu. Dolinškova 

se je poleg notranje geome-
trije in funkcije mikrosa-
telita še zlasti v kolažih, za 
razstavo jih je izbrala deset, 
ukvarjala predvsem s tehno-
loško skrivnostjo, ki jo vse-
bujejo načrti. »Tehnika ko-
laža mi je bila zelo blizu, da 
sem lahko tehnološko skriv-
nost prekrila in zakrila s pro-
sojnim papirjem, na katere-
ga sem sama izrisala določe-
ne elemente ter jih umesti-
la v kompozicijo,« pojasnju-
je avtorica, ki je ob tem raz-
stavila še štiri slikarska plat-
na in dva kinetična objekta. 
Če se je na platnih ukvarja-
la s tem, kako upodobiti gra-
vitacijo, se je pri kinetičnem 
objektu poigrala z različni-
mi elementi, recimo krože-
njem satelita.

Zanimiv je kinetič-
ni objekt – triptih. Ko se v 
prvem delu črta na vrtečem 
se krogu poravna s črto na 
ozadju, ta za nekaj sekund 
zastane in v gibanje spra-
vi letvice, ki delujejo kot ne-
kakšna vratca, ta pa na zad-
njem delu triptiha povzro-
čijo, da se posveti lučka in 
skozi prizmo izriše mavrico. 

»Triptih deluje tako, da se 
oba naslednja dela navezuje-
ta na časovnico prvega dela, 
ko se jaz navezujem na ča-
sovnico tega tehnološkega 
projekta.« Na razstavi so na-
mreč na ogled dela, ki so na-
stajala od leta 2017 pa do da-
nes, vendar Prva faza s tem 
še ni zaključena. Med ume-
tniškim in tehnološkim pro-
jektom, za katera avtorica 
pravi, da sta si sinhrona, saj 
sta istočasno obravnavana 
iz dveh različnih smeri, se 
pojavi časovna vzporedni-
ca. Mikrosatelit je še vedno v 
fazi pred izstrelitvijo in tako 
je tudi Prva faza še v razvoju, 
dokler Nemo HD ne zapusti 
Zemljine težnosti.

Sledila bo druga faza 

Na vprašanje, kaj je tisto, 
kar povezuje tehnologijo in 
umetnost, Dolinškova odgo-
varja: »Razvoj tehnologije je 
zagotovo ena gonilnih sil ra-
zvoja sveta in umetnosti. Od-
nos med umetnostjo in zna-
nostjo je prisoten že dolgo, 
današnja digitalna revolu-
cija pa še dodatno ustvarja 

ugodne okoliščine in stičišče 
teh dveh disciplin, ki se med 
seboj odlično dopolnjujeta, 
ne zaradi podobnosti, tem-
več razlik, kar omogoča ino-
vativni dialog. Sama sem se 
znašla na točki, ko sem spo-
znala, da o vesolju ne morem 
razmišljati, ne da bi se vple-
tala tudi v tehnologijo in zna-
nost, ki sta ključni za razu-
mevanje zunajzemeljskega 

prostora in tehnoloških te-
les, ki jih tja izstreljujemo. 
Leta 2017, ko sem začrtala 
okvire tega projekta, se mi je 
zdel neki smiselni naslednji 
korak v moji umetniški pra-
ksi to, da mikrosatelit Nemo 
HD, ki bo kmalu dejansko v 
orbiti, od bliže preučim in ga 
poskušam razumeti. To se 
je manifestiralo v dvofazni 
umetniški projekt.«

Med tehnologijo in umetnostjo
V galeriji Stolpa Škrlovec je še nekaj dni na ogled razstava Doroteje Dolinšek z naslovom S soncem sinhrono (Prva faza).

Doroteja Dolinšek / Foto: Maša Pirc

»Postavitev v stolpu mi je kot avtorici zanimiva tudi 
zato, ker sem lahko svoja dela videla kot nekakšen 
pregled v kontekstu galerijske postavitve in v primeru 
te razstave hkrati zaključek nekega obdobja.«

Večkrat preizkušena formula v predstavo vključiti 
različne značaje in kulturne raznolikosti, ki so 
zapisani v stereotipe narodov nekdanje skupne države, 
se je še enkrat izkazala za uspešno. K temu zagotovo 
pripomore igralski ansambel, domačemu občinstvu 
znani obrazi žirovskega odra.

Poljane – Danes, v petek, 
28. februarja, ob 19.30 bo v 
Kulturnem domu v Poljanah 
igralski ansambel domačega 
Kulturnega društva dr. Ivan 
Tavčar ponovil Visoško kro-
niko v poljanskem narečju.

Visoška kronika
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Ljubljana – Pred zimskimi 
športniki je zadnji tekmoval-
ni mesec v sezoni. Svoje cilje 
so pred odhodom na nasled-
nje tekme predstavili smu-
čarski skakalci ter smučar-
ska tekača Anamarija Lam-
pič in Miha Šimenc.

Smučarski skakalci so vče-
raj odpotovali v Skandinavi-
jo, kjer bodo skoraj tri tedne. 
Od danes do nedelje bodo tek-
movali v Lahtiju na Finskem, 
sledila pa bo turneja Raw Air 
na Norveškem, ki se bo kon-
čala s finalom svetovnega po-
kala, s poleti v Vikersundu. 
Po njih bodo skakalci imeli še 
svetovno prvenstvo v poletih v 
Planici. Na zadnjih tekmah v 
Rasnovu v Romuniji sta bila 
v slovenskem taboru najbolj 
uspešna Peter Prevc, ki je na 
prvi tekmi končal na četrtem 
mestu, in Žiga Jelar, ki je svo-
jo najboljšo uvrstitev med eli-
to najprej izboljšal z 12. mes-
tom, nato pa še z osmim. Po 
poškodbi se je Besničan tako 
znova vrnil med najboljše. 
Poleg njiju so v Skandinavijo 
odpotovali še Timi Zajc, Anže 
Lanišek, Domen in Cene 
Prevc ter Anže Semenič. Go-
razd Bertoncelj, glavni trener 

moške skakalne reprezentan-
ce, je pojasnil, da so se po nas-
vetih zaradi koronavirusa od-
ločili, da po tekmah v Lahti-
ju ostanejo v Skandinaviji in 
pred turnejo Raw Air ne ho-
dijo domov. Vmes načrtuje-
jo trening predvidoma v Lille-
hammerju. »Ocenjujem, da 

so fantje v dobri formi, v dob-
ri kondiciji, in že v Lahtiju ra-
čunamo na dobre rezultate 
tako na posamični kot ekipni 
tekmi. Raw Air je za nekatere 
tekmovalce velika želja. Lani 
smo bili odlični v Vikersundu 
in tega si letos želimo od celot-
ne turneje,« je dejal. Tekem v 
Skandinaviji se veseli tudi Pe-
ter Prevc. »Če ne zmaguješ, 
so rezultati vedno lahko bolj-
ši. Veselim se skandinavske-
ga zaključka sezone. Odmak-
neš se, tempo je težak, in ko je 
urnik natrpan, mi gre običaj-
no dobro. Tudi sedaj se tega 
veselim,« razmišlja na os-
mem mestu trenutno najviš-
je uvrščeni slovenski skakalec 
v skupnem seštevku svetov-
nega pokala.

Smučarski tekači so se 
vrnili s tekem v Skandinavi-
ji, s švedsko-norveške turne-
je, ki je bila na sporedu prvič. 
Za našo najboljšo Anama-
rijo Lampič ni bila v celoti 

uspešna. Izgubila je rdečo 
majico vodilne sprinterke, a 
še naprej ohranja možnosti za 
vrh. Švedinja Linn Svahn ima 
17 točk prednosti. »Turneja je 
bila veliko težja kot novoletna. 
Zadovoljna sem z začetkom, 
nato pa se mi je očitno pozna-
la utrujenost od celotne sezo-
ne. Začele so se težave, tudi 
organizacija ni bila na nivo-
ju. Na žalost sem se odločila, 
da turnejo predčasno zaklju-
čim. Škoda bi bilo trošiti do-
datno energijo. Do konca se-
zone so še štirje sprinti. Treba 
se je regenerirati in pripraviti 
na zaključek,« pravi športnica 
iz Valburge. 

Časa za regeneracijo ni 
veliko. Tekači v ponedeljek 
znova odpotujejo v Skandi-
navijo. V sredo bodo nasto-
pili na sprintu v Drammnu 
na Norveškem. Domov se 
bodo vrnili po koncu sezo-
ne, po tekmah v Združenih 
državah Amerike in Kanadi.

Skakalci za tri tedne v 
Skandinavijo, sledi Planica
Smučarski tekači in skakalci so strnili misli pred zadnjim tekmovalnim mesecem v sezoni. Upajo,  
da bo izpeljan v celoti, vključno s svetovnim prvenstvom v poletih v Planici. Zaradi koronavirusa 
namreč že odpovedujejo tudi nekatera športna tekmovanja.

Na tekme v Skandinavijo je včeraj odpotoval tudi Besničan Žiga Jelar. Na zadnji postaji 
v Rasnovu v Romuniji je na obeh tekmah izboljšal svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem 
pokalu, ki je sedaj osmo mesto. Skakalci so odšli od doma za skoraj tri tedne, zato so s 
seboj vzeli več stvari kot običajno. / Foto: Gorazd Kavčič

Bliža se svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v 
Planici (19.–22. marec). Organizatorji upajo, da ne 
bodo imeli težav zaradi koronavirusa. »Smučarska 
zveza Slovenije in OK Planica sta v stalnem stiku 
z vsemi pristojnimi organi v Sloveniji v povezavi s 
koronavirusom. Prav tako smo na zvezi z Mednarodno 
smučarsko zvezo. Če bi se pojavili ukrepi, prvenstva 
ne bi odpovedali, ampak bi bilo to prestavljeno. 
Pripravljamo še vse možne scenarije. Čakamo, kaj 
se bo zgodilo, kakšna bodo navodila in priporočila 
pristojnih organov v Republiki Sloveniji. Priprave na 
prvenstvo sicer potekajo normalno,« je v torek pojasnil 
Tomi Trbovc, predstavnik za odnose v javnostmi pri 
Organizacijskem komiteju Planica.

Kranj – V torek so hokejisti v Alpski hokejski ligi v drugem 
delu tekmovanja odigrali tekme šestega kroga. Ekipa HDD 
SIJ Acroni Jesenice je gostovala in tekmo s hokejisti S.G. Cor-
tina Hafro izgubila po podaljšku s 5 : 4 (2 : 1, 1 : 1, 1 : 2, 1 : 0). 
Za Jeseničane so se med strelce vpisali Jaka Ankerst, Žiga 
Urukalo, Aljoša Crnovič in Mirko Djumič. Včeraj so odigrali 
tekme sedmega kroga. Gostovali so pri moštvu Rittner Buam, 
rezultat do zaključka redakcije še ni bil znan. Urnik je natrpan 
in tekme osmega kroga bodo že jutri. Gorenjci bodo v Dvora-
ni Podmežakla gostili Migross Supermercati Asiago Hockey 
(začetek tekme ob 18. uri). Jutri bodo zadnje tekme rednega 
dela odigrali tudi hokejisti v Mednarodni hokejski ligi. Ob 
12.45 bodo v Dvorani Podmežakla palice prekrižali hokejisti 
HD Hidria Jesenice in HK Slavija Junior, ob 19.15 pa v Kranju 
še HK Triglav in KHL Mladost. 

Hokejisti Jesenic jutri znova igrajo doma

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v Prvi ligi 
Telekom Slovenije so odigra-
li tekme 22. kroga. Kranjski 
Triglav je gostoval v Ljublja-
ni in pripravil presenečenje, 
saj je z 0 : 2 premagal vodilno 

Olimpijo. Skozi celotno sreča-
nje so bili konkretnejši in so si 
pripravili več priložnosti kot 
domačini. Prvi zadetek je do-
segel branilec Milan Milano-
vić v štirideseti minuti, dru-
gega pa v 72. minuti Armin 
Ćerimagić. Domžalčani so 

gostovali v Sežani in z ekipo 
CherryBox 24 Tabor Sežana 
izgubili z 2 : 1. Zadel je Niko-
la Vujadinović. Na lestvici še 
naprej vodi Olimpija s 43 toč-
kami, točko manj ima na dru-
gem mestu Maribor, Triglav 
je s 26 točkami šesti, Domžale 

pa so sedme s 25 točkami. Tek-
me 23. kroga bodo ta konec te-
dna. Kranjčani bodo v nedeljo 
doma igrali z Muro (tekma se 
bo začela ob 14. uri), ob 16.30 
pa bo začetek tekme v Domža-
lah med nogometaši Domžal 
in Celja.

Po Mariboru padla tudi Olimpija
Nogometaši Triglava so presenetili vodilno Olimpijo.

Maja Bertoncelj

Kranj – Po košarkarskem po-
kalnem in reprezentančnem 
odmoru prvoligaške ekipe, ki 
nastopajo v Ligi Nova KBM, 
v tem tednu začenjajo tekme 
drugega dela tekmovanja.

V Ligi za prvaka nastopa-
jo domžalski Helios Suns. 
Prvo tekmo bodo odigrali 
jutri v gosteh pri Hopsih Pol-
zela. V drugem delu je deset 
kol, zadnje se bo zaključilo 
21. aprila. Poleg Domžalča-
nov so v njej še že omenje-
ni Hopsi Polzela, Cedevita 
Olimpija, Krka, Koper Pri-
morska in Rogaška. Liga za 
prvaka se je za vse sodelu-
joče začela z enakim izho-
diščem, medtem ko so mo-
štva v Ligo Nova KBM za 
obstanek prenesla točke in 
rezultate medsebojnih te-
kem. V Ligi za obstanek igra 

Gorenjska gradbena družba 
Šenčur, ki drugi del začenja 
z najboljšim izhodiščem. V 
uvodnem kolu bo jutri gosti-
la Terme Olimia Podčetrtek. 
Tekma se bo v Športni dvora-
ni Šenčur začela ob 19. uri. 
Šenčurjani bodo v drugem 
delu igrali še z Zlatorogom 
Laško, Šentjurjem in Podče-
trtkom. Zadnje, deveto kolo 
se bo končalo 18. aprila.

Tekme se vrstijo tudi v 
državnem prvenstvu za 
ženske. V derbiju skupine za 
prvaka sta se v torek v četr-
tem kolu v Domžalah pome-
rili tretja Jasmin sport Ledi-
ta in druga Ježica. Zmagale 
so igralke slednje, ki so bile 
boljše s 46 : 71 (13 : 16, 14 : 
24, 7 : 16, 12 : 15). S košar-
karicami Ježice se bodo jut-
ri pomerile triglavanke. Tek-
ma se bo v Športni dvorani 
Planina začela ob 20.15.

Košarkarji v drugi del
Domžalčani v drugem delu tekmovanja igrajo v 
Ligi za prvaka, Šenčurjani pa v Ligi za obstanek.

Škofja Loka – Zadnji februarski krog balinarske superlige pri-
naša pet zelo pomembnih obračunov v boju za vrh lestvice in 
zaključni turnir. V središču pozornosti bo gostovanje vodilne 
Trate v Sežani. Z izjemno serijo zmag si je škofjeloška Trata že 
zagotovila mesto na zaključnem turnirju najboljše četverice, 
kot kaže, pa bi si lahko Škofjeločani ponovno izborili najboljše 
izhodišče pred odločilnimi boji. Branilce naslova čaka v so-
boto gostovanje pri Skali, ki se bori za nastop na zaključnem 
turnirju, ki bo zadnji konec tedna v marcu. Najbližji zasledo-
valci Škofjeločanov so balinarji drugouvrščenega Agrochema 
Hrasta, ki zaostaja za dve točki.

Škofjeloški balinarji držijo prvo mesto na lestvici

Maja Bertoncelj

Ambrož pod Krvavcem – 
Krvavec včeraj in danes go-
sti evropski pokal v alpskem 
smučanju za ženske. V kon-
kurenci so tudi naše najbolj-
še smučarke v tehničnih di-
sciplinah. Po odličnih na-
stopih na Zlati lisici si veli-
ko obetajo tudi od tekem na 
Krvavcu.

Včeraj je bil na vrsti prvi 
veleslalom. Na najvišjo sto-
pničko je stopila Francozi-
nja Doriane Escane, druga 

je bila Slovenka Ana Bucik, 
za zmagovalko je zaosta-
la 29 stotink, tretja pa Itali-
janka Luisa Matilde Maria 
Bertani. Meta Hrovat je bila 
na koncu šesta z zaostan-
kom šestih desetink. To sta 
bili tudi edini Slovenki, kon-
kurenčni v boju za najvišja 
mesta.

Danes bo na Krvavcu še 
drugi veleslalom. Prva vo-
žnja se bo začela ob 10. uri, 
druga pa ob 13. uri. V svetov-
nem pokalu so ta konec te-
dna na vrsti hitre discipline.

Prvi veleslalom Francozinji
Na Krvavcu alpske smučarke tekmujejo na dveh 
veleslalomih za evropski pokal.
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Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
je z izplačilom zahtevkov iz 
lanskih zbirnih vlog začela 
oktobra, in sicer za obmo-
čja z omejenimi možnost-
mi za kmetijsko dejavnost, 
za katera je 47 tisoč vlaga-
teljem izplačala 42 milijo-
nov evrov. Januarja letos 
je začela tudi izdajo začas-
nih odločb za izplačilo ne-
posrednih plačil, končne od-
ločbe in preostanek denarja 
pa bodo upravičenci prejeli 

marca. Kmetijsko-okoljska 
in podnebna plačila (za uk-
repe Kopop) ter plačila za 
ekološko kmetovanje in za 
dobrobit živali jim bo pred-
vidoma izplačala v obdobju 
od aprila do junija.  

Agencija je sicer lani upra-
vičencem za ukrepe kmetij-
ske in ribiške politike izpla-
čala 319,2 milijona evrov, 
od tega 48,7 milijona evrov 
slovenskih in 270,5 milijo-
na evrov evropskih sredstev. 
Največ denarja jim je izpla-
čala za zahtevke iz zbirnih 
vlog, skupno 227,2 milijona 

evrov, ter za naložbe za ra-
zvoj podeželja, skupno 70,3 
milijona evrov. Januarja le-
tos jim je izplačala že 82 mi-
lijonov evrov, največ za ne-
posredna plačila. 

V ponedeljek se je začela 
že nova subvencijska kam-
panja, to je kampanja elek-
tronskega izpolnjevanja in 
oddaje zbirnih vlog, v ka-
teri se bodo kmetje in dru-
gi upravičenci potegovali za 
skupno 230 milijonov evrov 
neposrednih plačil in plačil 
za druge ukrepe razvoja po-
deželja.

Izplačila lanskih zahtevkov
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja nadaljuje izdajo odločb in 
izplačil zahtevkov iz lanskih zbirnih vlog.

Cveto Zaplotnik

Selo – Člani Govedorejskega 
društva Zgornje Gorenjske 
so se pred nedavnim zbrali 
na Mulejevi turistični kme-
tiji na Selu pri Bledu na re-
dnem letnem občnem zbo-
ru. Za uvod v občni zbor so 
prisluhnili predavanjema o 
opremi za razvoz živinskih 
gnojil z manjšimi izgubami 
dušika ter o pravi izbiri trav-
no-deteljnih mešanic, s pou-
darkom na metuljnicah, na 
zboru pa so tudi formalno 
potrdili poročilo o lanskem 
delovanju društva in pro-
gram letošnjega dela. Kot 
je dejal predsednik društva 
Jože Soklič, v društvu daje-
jo velik poudarek strokov-
nemu izobraževanju. Lani 
so tako organizirali predava-
nje z naslovom Kravji znaki 
– krave nam sporočajo, kaj 
potrebujejo, naučimo se jih 
opazovati, sodelovali so pri 
pripravi srečanja predstav-
nikov agrarnih skupnosti 
na planini Zajavornik in iz-
vedli dvodnevno ekskurzijo 
na Južno Tirolsko, kjer so si 
med drugim ogledali pivo-
varno, visokogorsko kmeti-
jo in sirarno. Letos načrtu-
jejo več predavanj in ogle-
dov primerov dobre prakse. 
Na ekskurziji v Poljanski in 
Selški dolini so si že ogle-
dali lesno predelavo, kme-
tijo, ki se ukvarja s prirejo 
senenega mleka, žganjeku-
ho, čebelarstvo in turistič-
no dejavnost na kmetiji. V 

času pašne sezone bodo obi-
skali eno izmed bohinjskih 
planin, na kateri predeluje-
jo mleko v mlečne izdelke in 
je vključena v bohinjsko si-
rarsko pot, oktobra pa načr-
tujejo še dvodnevno ekskur-
zijo v tujino. 

Igor Stanonik, vodja od-
delka za živinorejo v Kme-
tijsko gozdarskem zavodu 
Kranj, je predstavil aktual-
no stanje v gorenjski živino-
reji. Dejal je, da je Gorenj-
ska po mlečnosti lisastih in 
črno-belih krav nad držav-
nim povprečjem, da se ka-
žejo dobre možnosti za pro-
dajo plemenskih telic lisaste 
pasme na Hrvaško, da bo ju-
nija državna razstava goved 
črno-bele pasme ...   

Po razpravi so sprejeli še 
dva sklepa, s katerima zah-
tevajo vrnitev staleža zve-
ri in divjadi na stanje v letu 
1991 in ukinitev obveznega 

cepljenja proti bolezni mod-
rikastega jezika. V razpra-
vi je bilo namreč slišati, da 
se število drobnice na kme-
tijah zaradi pojavljanja zve-
ri znižuje in da se na terenu 
glede cepljenja proti bolez-
ni modrikastega jezika po-
javljajo težave, ki se kažejo v 
tem, da so ovce manj plodne 
in da prihaja celo do pogi-
nov živali. Član društva Jo-
žef Smole, ki je hkrati tudi 
predsednik Društva lastni-
kov gozdov Zgornje Gorenj-
ske, je pozval člane, lastnike 
gozdov, da se vključijo v dru-
štvo. Ker ugotavljajo, da ima-
jo lastniki gozdov vse manj 
pravic, so na ustavno sodišče 
skupaj z Z združenjem več-
jih gozdnih posesti in neka-
terimi posameznimi lastni-
ki vložili zahtevo za preso-
jo ustavnosti zakonodaje, ki 
omejuje lastninsko pravico 
lastnikov gozdov.  

Po mlečnosti nad 
državnim povprečjem
V Govedorejskem društvu Zgornje Gorenjske, ki združuje petinsedemdeset 
rejcev, dajejo velik poudarek izobraževanju. Gorenjska je po mlečnosti 
lisastih in črno-belih krav nad državnim povprečjem.

Predsednik društva Jože Soklič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agencije 
RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja so mlekarne janu-
arja letos za mleko, dostavlje-
no v mlekarno ter s 3,7 od-
stotka maščobe in 3,15 odstot-
ka beljakovin, plačale v pov-
prečju 31,78 evra za sto kilo-
gramov, kar je bilo za 48 cen-
tov ali za 1,49 odstotka manj 
kot mesec prej. Ker je mleko 
v povprečju vsebovalo 4,25 

odstotka maščobe in 3,50 od-
stotka beljakovin, je bila pov-
prečna dejanska odkupna 
cena 35,98 evra in je bila za 
64 centov ali za 1,75 odstotka 
nižja kot decembra lani. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali pov-
prečno 29,33 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 33,68 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

December 2018 31,43 34,40 28,37 31,95

December 2019 32,26 36,62 29,55 34,16

Januar 2020 31,78 35,98 29,33 33,68

Lesce – Lokalna akcijska sku-
pina Gorenjska košarica bo 
ob zaključku projekta Odprta 
vrata kmetij pripravila v to-
rek, 3. marca, ob 11. uri v Če-
belarskem razvojno-izobra-
ževalnem centru Gorenjske 
v Lescah pogovor o lokalni 
samooskrbi s hrano z naslo-
vom Z znanjem in izkušnjami 
za polno gorenjsko košarico. 
Pogovora se bo udeležila tudi 
ministrica za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano (v odsto-
pu) Aleksandra Pivec, svoje 
izkušnje pa bosta predstavili 
tudi kmetiji, ki sta v okviru 
projekta sodelovali v sene-
ni in sadni verigi – kmetija 
Odems iz Predoselj in kme-
tija Matijovc iz Podbrezij.  

Pogovor o lokalni 
samooskrbi s hrano

Lesce – Oddelek za kmetijsko 
svetovanje pri Kmetijsko goz-
darskem zavodu (KGZ) Kranj 
pripravlja v petek, 6. marca, z 
začetkom ob pol desetih do-
poldne v sejni sobi KGZ Sava 
v Lescah predavanje o varstvu 
vrtnin in sadnega drevja brez 
uporabe kemičnih pripravkov. 
Predavala bo Marija Kalan, 
specialistka za rastlinsko pri-
delavo v KGZ Kranj. Kot ugo-
tavljajo v kmetijski svetovalni 
službi, se s problematiko vse 
večjega števila različnih škodlji-
vih organizmov ne ubadajo le 
kmetje, ampak tudi vrtičkarji.

O varstvu rastlin brez 
»kemije«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Zavoda 
za gozdove Slovenije so la-
stniki gozdov v Sloveniji lani 
posekali 5,3 milijona kubič-
nih metrov dreves, od tega je 
bilo 2,8 milijona »kubikov« 
sanitarnega poseka, to je po-
seka zaradi ujm, lubadarja, 
bolezni in iz drugih razlogov. 
Pri iglavcih je bil delež sani-
tarnega poseka še višji, več 
kot 70-odstotni. Lani se je na-
daljevala intenzivna obnova 
gozdov, večinoma po narav-
ni poti, deloma pa tudi s sa-
ditvijo sadik gozdnega drev-
ja. Tako so na 586 hektarjih 

površine posadili 1,3 milijo-
na sadik gozdnega drevja 26 
drevesnih vrst.

Letos bodo nadaljevali ob-
novo gozdov, začela pa je že 
tudi sanacija vetroloma, ki 
je po prvih ocenah poškodo-
val 140 tisoč kubičnih me-
trov drevja, od tega polovi-
co na kranjskem gozdnogo-
spodarskem območju, pred-
vsem na območju med Kra-
njem in Brnikom. Ker je 
med poškodovanim drev-
jem največ iglavcev, je veli-
ka nevarnost, da se v sesto-
jih, kjer sanacija ne bo izve-
dena pravočasno, razmnoži 
lubadar.

Lani več kot polovica 
sanitarnega poseka

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

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

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

INFORMACIJE: 031 670 939

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

INFORMACIJE: 041 985 001

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču  

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

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

ODKUP POLJŠČIN
Odkupujemo različne vrste doma pridelane zelenjave in sadja 

po konkurenčnih cenah. INFORMACIJE: 031 748 229

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

             SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču

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

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

Kranj – Upravni odbor Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slove-
nije (KGZS) je sprejel sklep o 
razpisu volitev za člane sveta 
KGZS in za člane sveta obmo-
čnih enot KGZS. Kmetje in dru-
ge fizične osebe bodo glasovali 
v nedeljo, 17. maja, pravne ose-
be pa v sredo, 13. maja. Volil-
na opravila bodo začela teči 
21. marca. Za pravne osebe je 
rok za vlaganje kandidatur 18. 
april, za fizične pa 22. april.  

Maja volitve v organe 
zbornice
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Ana Šubic

Železniki – Domelu je pred 
dobrima dvema tednoma 
znova uspelo zagnati svoje 
proizvodno podjetje na Ki-
tajskem, kjer so tamkajšnje 
oblasti v boju proti širitvi 
novega koronavirusa med 
drugim podaljšale kitajske 
novoletne počitnice za te-
den dni do 9. februarja. Do-
melov obrat na Kitajskem je 
po uspešno prestanem pre-
gledu izvedenih preventiv-
nih ukrepov znova začel de-
lovati 12. februarja, a z manj 
kot polovično ekipo. »Proi-
zvodnjo imamo v mestu 
Suzhou nedaleč od Šan-
ghaja, prav tako pa kitajske 
komponente vgrajujemo v 
elektromotorje, proizvede-
ne v Sloveniji,« je pojasnil 
predsednik uprave Domel 
Holdinga Matjaž Čemažar. 

Pred ponovnim zagonom 
proizvodnje so morali za-
dostiti predpisanim ukre-
pom za preprečitev širjenja 
virusa, kot so uvedba meri-
tve temperature, razkuževa-
nje bolj frekventnih prosto-
rov, nadzor nad prehodom 
oseb ... »V Suzhou smo iz 
Slovenije poslali nekaj ti-
soč zaščitnih mask, saj jih 
na Kitajskem ni bilo mogo-
če več dobiti, zahtevana pa 
je bila minimalno tedenska 
zaloga. V zadnjih dneh nam 
je ekipo že uspelo okrepiti, 

saj se delavci, ki so se vrni-
li v mesto in so morali os-
tati v karanteni, sedaj vrača-
jo na delo. Največ težav ima-
mo še vedno z organizacijo 
transportov, načrtovanjem 
odprem in dobav; stanje se 
še ne izboljšuje, kljub ob-
ljubam in velikim pričako-
vanjem. Podobno stanje je 
tudi pri naših dobaviteljih 
in kupcih, zato je potrebno 
veliko usklajevanja in prila-
gajanja trenutnim razme-
ram,« je pojasnil. 

Povedal je tudi, da v Slo-
venijo uvozijo za več kot 12 
milijonov evrov komponent, 
predvsem magnete redkih 
zemelj, za katere ni alterna-
tivnih dobaviteljev. Ker so za 
kitajsko novo leto načrtova-
li povečanje varnostnih za-
log, trenutno še normalno 
poslujejo, vsakodnevno pa 
spremljajo statuse dobav za 
najbolj kritične komponen-
te v naslednjih dveh mese-
cih. »Uspelo nam je že or-
ganizirati nekaj najnujnej-
ših odprem, zato proizvo-
dnja v marcu ne bo motena, 
za april je stanje še odprto in 
bo v vsakem primeru potreb-
no več letalskih transportov, 
da bomo pokrili potrebe,« 
pričakuje Čemažar.

Opaža, da je na trgu čutiti 
negotovost. »Eden od nem-
ških proizvajalcev avtomobi-
lov se je že odločil za zniža-
nje naročil in bo na tak način 

premostil težave v dobavitelj-
ski verigi. Zaradi negotovosti 
je pričakovati še več takih od-
ločitev, kar bo imelo posledi-
co na rast gospodarstva.« Po 
drugi strani pa se pojavljajo 
tudi nova povpraševanja, saj 
kupci iščejo alternativne re-
šitve za kitajske produkte in 
se jim zato ponujajo tudi pri-
ložnosti za povečanje proda-
je. »S tega vidika se nadeja-
mo tudi pozitivnega vpliva 
koronavirusa, saj je pričako-
vati, da se bodo nabavne po-
litike vsaj za nekaj časa spre-
menile v smeri več lokalnih 
virov.«

Z zaskrbljenostjo pa 
spremljajo širjenje virusa v 
Italiji, ki je zanje pomem-
ben trg. »Še večja negoto-
vost sledi v primeru pojava 
virusa v našem okolju,« je 
zaskrbljen Čemažar. Dodal 
je, da so zaradi virusa v Ita-
liji že prestavili tudi enega 
večjih sejmov marca v Mila-
nu, kjer so si obetali števil-
na poslovna srečanja z ob-
stoječimi in potencialnimi 
kupci. »Posledice prestavi-
tve sejma bomo čutili dolgo-
ročno, saj se bodo odločitve 
za nove projekte zamaknile 
v prihodnost.«

Na trgu je čutiti negotovost
Tako kot v ostalem gospodarstvu tudi v Domelu ugotavljajo, da širjenje koronavirusa na trgu povzroča 
negotovost, ta pa se s pojavom virusa v Italiji še povečuje.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Pogodba o pre-
vzemu stoodstotnega lastni-
škega deleža je podjetje Fre-
udenberg podpisalo novem-
bra. Takrat so kupci v sporo-
čilu za javnost pojasnili, da 
želijo s prevzemom okrepiti 
posel z visoko zmogljivimi 
materiali. Podjetje Filc, pro-
izvajalec netkanih tekstilij 
in laminiranih materialov 
za avtomobilski trg in grad-
beništvo, razpolaga z obse-
žnim strokovnim znanjem 
in izkušnjami na področju 
netkanih tekstilij, kar bo 
prineslo prednosti zlasti pri 
kompozitih, menijo v nem-
ški multinacionalki, kjer 
so prepričani, da bodo iz-
jemne zmogljivosti podje-
tja Filc pri površinski obde-
lavi in laminiranju omogo-
čile, da bodo lahko ponudili 
rešitve kupcem v sosednjih 

tržnih segmentih v pano-
gi gradbeništva. S prevze-
mom Filca bodo razširi-
li tudi svoje tehnično zna-
nje pri rešitvah s področja 

akustike, tako v gradbeni-
štvu kot v avtomobilski in-
dustriji. Kupcem pa bodo 
ponudili širok tehnološki 
portfelj z laminiranjem, 

tiskom in površinsko obde-
lavo, so še zapisali.

Podjetje Filc s sedežem v 
Škofji Loki, enoti pa ima tudi 
v Mengšu in Lendavi, je bilo 
ustanovljeno leta 1937, za-
posluje okoli 360 delavcev, 
z netkanimi tekstilijami pa 
posluje od leta 1963. Doslej 
je bilo v zasebni lasti sloven-
ske družbe Nelinta. V Filcu 
v zvezi s spremembo lastni-
štva podjetja ne dajejo izjav, 
niti ne razkrivajo rezultatov 

poslovanja, nas je pa izvršni 
direktor Anže Manfreda na-
potil na izjavo za javnost, ki 
so jo dali ob prodaji. »Vklju-
čenost v globalno podjetje 
ponuja možnost za regio-
nalno in globalno širitev na-
šega posla. Poleg tega bo iz-
menjava tehnologije odlo-
čilna za še hitrejša rast in ra-
zvoj,« je takrat dejal Man-
freda in izrazil prepričanje, 
da je Freudenberg, ki je glo-
balno prisoten že desetletja 
in ima najširšo tehnološko 
platformo v industriji netka-
nih tekstilij, idealen partner 
za Filc. V obeh družbah pa 
poudarjajo, da imajo podob-
ne vrednote in smernice, ve-
lik pomen dajejo usmerje-
nosti h kupcem, inovacijam 
in zaposlenim. 

Skupina Freudenberg, ki 
posluje v 60 državah in je 
predlani ustvarila več kot 
devet milijard evrov prome-
ta, razvija proizvode in sto-
ritve za okoli 40 tržnih se-
gmentov in za številna pod-
ročja uporabe, kot so tesni-
la, komponente za nadzor 
vibracij, netkane tekstilije, 
filtri, specializirane kemika-
lije, medicinsko-tehnični iz-
delki in čistila. 

Filc v nemški lasti
Od zadnjega decembra je v sodni register tudi uradno vpisana sprememba 
lastništva v škofjeloški družbi Filc. Kupila jo je nemška skupina Freudenberg. 

Škofjeloški Filc odslej v nemških rokah / Foto: Tina Dokl

Matjaž Čemažar, predsednik uprave Domel Holdinga 
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Kranj – V Združenju bank 
Slovenije ugotavljajo, da se 
je tudi januarja nadaljevalo 
upadanje števila odobrenih 
posojil prebivalstvu, ki se 
je začelo novembra lani, ko 
je Banka Slovenije spreje-
la sklep o makrobonitetnih 
omejitvah kreditiranja pre-
bivalstva. Iz podatkov, ki jih 
je združenju posredovalo tri-
najst bank, je razvidno, da so 
januarja letos odobrile prebi-
valstvu kar 42 odstotkov manj 
potrošnikih in 12 odstotkov 
manj stanovanjskih posojil 
kot septembra lani, ko stran-
ke še niso bile seznanjene z 
omejitvami potrošniškega 
in stanovanjskega kreditira-
nja prebivalstva. Septembra 
lani so prebivalstvu odobrile 
10.816 potrošniških in 1154 
stanovanjskih posojil, janu-
arja letos pa le 6277 potro-
šniških in 1019 stanovanjskih 
posojil. Na upad kreditiranja 
prebivalstva kažejo tudi po-
datki Banke Slovenije o giba-
nju mesečnih stanj posojil. 
To stanje se je že v novem-
bru močno znižalo, še bolj 
občutno pa decembra.   

Upad kreditiranja 
prebivalstva

Cveto Zaplotnik

Kranj – Nadzorni svet NLB je 
na nedavni seji potrdil nere-
vidirane rezultate NLB Sku-
pine za leto 2019. Rezultati 
kažejo, da je Skupina lani us-
pešno zaključila še eno leto, 
ustvarila je 193,6 milijona 
evrov, kar je bilo deset milijo-
nov evrov manj kot leto prej. 
Čisti prihodki iz poslovanja 
so bili višji za štiri odstotke, 
za toliko tudi dobiček pred 
oslabitvami in rezervacija-
mi, ki je znašal 212,2 milijo-
na evrov. Kazalnik nedonos-

nih izpostavljenosti se je zni-
žal s 4,7 na 2,7 odstotka. Vse 
hčerinske družbe na trgih ju-
govzhodne Evrope so že peto 
leto zapored poslovale z do-
bičkom in so k rezultatu sku-
pine prispevale 38 odstotkov. 
Bilančna vsota skupine je ob 

koncu lanskega leta znašala 
14,1 milijarde evrov in je bila 
za 1,4 milijarde višja kot leto 
prej. Na povišanje so vpliva-
li predvsem depoziti, večino-
ma prebivalstva, ki so se v pri-
merjavi z letom prej povišali 
za 717 milijonov evrov oziro-
ma za devet odstotkov. 

Kot je ob predstavitvi po-
slovnih rezultatov za lani de-
jal predsednik uprave NLB 
Blaž Brodnjak, jim uspeš-
no zaključena privatizacija 
banke in izpolnitev zadnjih 
zavez do Evropske komisije 
zdaj omogočata, da na trgu 

znova delujejo in tekmuje-
jo z vsemi svojimi zmoglji-
vostmi. V katalog storitev 
bodo kmalu dodali še lizing 
in faktoring, po dolgem času 
spet preučujejo možnost za 
vstop na nove trge (morda v 
Albanijo).

Za NLB Skupino še 
eno uspešno leto
NLB Skupina je lani ustvarila 193,6 milijona evrov 
čistega dobička. Dobiček je bil visok in kaže na 
uspešno poslovanje, a je bil za deset milijonov 
evrov manjši kot leto prej.

Nova Ljubljanska banka je z Republiko Srbijo sklenila 
pogodbo za nakup 83-odstotnega deleža Komercijalne 
banke Beograd. Za delež bo plačala 387 milijonov 
evrov. Zaključek posla je predviden v zadnji četrtini 
leta in bo odvisen od pridobitve soglasij regulatorjev, 
med drugim od Evropske centralne banke, Banke 
Slovenije in Narodne Banke Srbije. NLB v skladu s 
pravili o privatizaciji srbskih bank ni zavezana dati 
ponudbe za odkup še preostalega deleža. 
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Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Simon Šubic

Ljubljana – Letošnja akcija, v 
kateri poleg Slovenske kari-
tas sodelujejo tudi Agencija 
RS za varnost prometa, Za-
vod Med.Over.Net, Nacio-
nalni inštitut za javno zdrav-
je – projekt SOPA (Skupaj 
za odgovoren odnos do pit-
ja alkohola), Zavod Varna 
pot in drugi partnerji, pote-
ka pod geslom Za zdravje in 
zdrave odnose. Organizator-
ji namreč želijo poudariti, da 
zloraba alkohola ne povzro-
ča negativnih posledic samo 
v prometu, temveč kaj hit-
ro poruši tudi družinske in 
druge medsebojne odnose. 

»Zdravje in zdravi odno-
si sta vrednoti, ki nam veli-
ko pomenita. Odpoved alko-
holu v postnem času je tako 
dobra priložnost, da nekaj 
naredimo za ti dve vrednoti. 
Da preverimo sebe, odnos v 
družini, s sodelavci, prijate-
lji,« je pozval Cveto Uršič, 
generalni tajnik Slovenske 
karitas, ki z omenjeno akci-
jo ozavešča tudi mladostni-
ke v okviru literarnega nate-
čaja za učence zadnje triade 
osnovnih šol ter dijake sre-
dnjih šol. Lani se je nateča-
ja udeležilo 29 osnovnih in 
dvanajst srednjih šol, v Kari-
tas pa so prejeli 143 zelo dob-
rih izbranih literarnih del, je 
razložil Uršič. 

Vesna Marinko, v. d. di-
rektorice Javne agencije RS 
za varnost prometa, je opo-
zorila, da je alkohol eden 
glavnih dejavnikov tveganja 

za nastanek prometnih ne-
sreč, saj je vzrok za kar tre-
tjino umrlih na slovenskih 
cestah. »Zato bodimo vedno 
trezni v prometu in tako pri-
spevajmo k večji varnosti,« 
je pozvala. 

Vodja spletnih aktivno-
sti akcije Andreja Verovšek 
iz Med.Over.Net je izposta-
vila, da alkohol spremeni 
osebnost ljudi. »Ni potreb-
no, da je v družini alkohol 
in se zato porušijo odnosi. 
Popolnoma običajni ljudje 
iz navade ali v želji po malo 
dobre volje spijejo en koza-
rec več. To spremeni njihovo 
osebnost. Preprosto nisi več 
isti človek, ki so ga bližnji va-
jeni. Tako se počasi oslabijo 

in začnejo rušiti odnosi,« je 
povedala. 

Karmen Henigsman iz 
Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje je razložila, da 
so s pilotno izvedbo pristopa 
SOPA – Skupaj za odgovo-
ren odnos do pitja alkohola, 
ki ga v osemnajstih lokalnih 
okoljih izvajajo zdravstve-
ni delavci v zdravstvenih do-
movih in strokovni delavci 
iz centrov za socialno delo, 
podprli že 700 posamezni-
kov, ki so se odločili zmanj-
šati svoje pitje alkohola in v 
tem tudi uspeli. »Opažamo, 
da so ustrezna podpora, po-
vezovanje med strokovnjaki 
in odnosi tisti dejavniki, ki 
lahko bistveno pripomorejo 

k zamejevanju alkoholne 
problematike v Sloveniji,« 
je povedala. 

Drago Jerebic iz Družin-
skega inštituta Bližina je 
opozoril, da smo odrasli 
zgled otrokom: »Otroci gle-
dajo in posnemajo starše. 
Škodljiva oblika pitja alko-
hola predstavlja pri odraslih 
eno izmed najbolj razširje-
nih neprimernih načinov 
pomirjanja, sproščanja in 
soočenja s te žavami. Če že-
limo dobro sebi in otrokom, 
jim bodimo zgled s primer-
nimi ravnanji.«

Ambasador letošnje akci-
je je a cappella gospel zbor 
Bee Geesus. Njegov umetni-
ški vodja Matej Virtič je de-
jal, da so k akciji z veseljem 
pristopili. »Pogosto pevske 
pomenijo tudi pivske vaje, 
pri našem zboru to ni tako. 
Pri aktivnosti zbora, vajah 
in nastopih, za alkohol ni 
prostora. Vaje so za nas čas 
za kvalitetno delo, izven vaj 
pa se družimo in zabavamo 
na bolj zdrav način,« je po-
jasnil. 

Akcija bo potekala do 11. 
aprila, s svojo udeležbo (za 
kar še ni prepozno), ki jo lah-
ko potrdite na FB-strani 40 
dni brez alkohola, pa izraža-
te solidarnost z vsemi, ki tr-
pijo zaradi alkohola v druži-
nah, pri zdravju ter zaradi 
nesreč in smrti v prometu. 
Obenem je to priložnost za 
spremembo življenjskih na-
vad in korak k zmernosti in 
odgovornosti čez celo leto, še 
pojasnjujejo organizatorji. 

Alkohol ruši družinske odnose
Predvčerajšnjim, na pepelnično sredo, se je v Katoliški cerkvi začel postni čas, kar so v Slovenski karitas 
že petnajsto leto zapored izkoristili tudi za povabilo k udeležbi v preventivni akciji 40 dni brez alkohola.

Vodja spletnih aktivnosti akcije Andreja Verovšek je 
poudarila, da alkohol spremeni osebnost ljudi, zato se 
počasi rušijo družinski odnosi. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so ta teden iz-
vedli predobravnavni narok 
tudi za Edija Plavo, ki je sku-
paj z bratom Metijem Plavo 
obtožen, da naj bi v obdob-
ju od junija 2013 do januar-
ja 2015 izsiljevala Aleksandra 
Arha in ga pri tem oškodo-
vala za okoli sto tisoč evrov. 
Tako kot že 15. januarja brat 

Meti je tokrat tudi Edi krivdo 
za očitano kaznivo dejanje 
zanikal. Na sojenju, ki se bo 
po odločitvi sodnice Polone 
Kukovec začelo 23. marca, 
bodo zaslišali vrsto prič. 

Kot smo poročali januarja, 
bo moralo kranjsko okrožno 
sodišče po sklepu višjega so-
dišča v Ljubljani ponovno raz-
sojati v kazenskem postopku, 
v katerem je Meti Plava prav 
tako obtožen izsiljevanja. 

Tožilstvo zatrjuje, da je od 
šenčurskega kmeta Aleša 
Šterna v petih letih tudi ob 
uporabi groženj in fizičnega 
nasilja izsilil okoli 1,34 mili-
jona evrov. Sodni senat pod 
vodstvom sodnice Marjete 
Dvornik je januarja lani Me-
tija spoznal za krivega, pri če-
mer pa mu je višino protiprav-
no pridobljene premoženjske 
koristi razpolovil na 754 ti-
soč evrov. Sodišče je delno, v 

višini pol milijona evrov, ugo-
dilo tudi premoženjskoprav-
nemu zahtevku oškodovan-
ca, z razliko do zahtevanih 6,5 
milijona evrov pa je Šterna na-
potilo na pravdo. 

Na sodbo sta se pritožila 
tako obramba kot tožilstvo, 
višje sodišče pa jo je obravna-
valo konec lanskega leta. Sod-
bo je razveljavilo, zadevo pa 
vrnilo prvostopenjskemu so-
dišču v ponovno obravnavo. 

Brata ne priznavata izsiljevanja
Brata Meti in Edi Plava sta se na ločenih predobravnavnih narokih izrekla za nedolžna glede obtožbe, 
da sta izsiljevala Aleksandra Arha. 

Kranjska Gora – Gorenjski policisti so v torek opozorili, da je 
na Mali Mojstrovki nastala smrtno nevarna snežna razpoka. 
Opast nad Pripravniško grapo je zaradi zadnjega sneženja 
postala še bolj nevarna. Kranjskogorski gorski reševalci in 
policisti zato opozarjamo na veliko previdnost, vzpone in gi-
banje na tem območju pa odsvetujejo. 

Nevarna snežna past na Mali Mojstrovki

Snežna razpoka nad Pripravniško grapo pred zadnjim 
sneženjem / Foto: Klemen Gričar (Facebook PU Kranj)

Domžale – V sredo popoldan se je na Prešernovi ulici v Dom-
žalah zgodila prometna nesreča, v kateri je bila samoudeleže-
na kolesarka, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padla in se pri 
tem lažje poškodovala. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 
0,77 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kolesarki so policisti 
izdali plačilni nalog. Podobna nesreča kolesarke, ki pa ni bila 
vinjena, se je zgodila tudi v torek opoldan v Mengšu. Tudi njej 
so izdali plačilni nalog.

Kolesarki padli zaradi neprilagojene hitrosti

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
v torek obravnavali dva pri-
mera sumljivega nagovar-
janja starejših občanov. V 
prvem primeru je neznana 
ženska občana preko telefo-
na nagovarjala k posredova-
nju podatkov o bančni kar-
tici, češ da mora nekaj ure-
diti. Pogovor je hitro preki-
nila, ko ji je rekel, da bo za-
devo raje uredil osebno na 
banki. V drugem prime-
ru pa je neznan moški na 
Krašnovi ulici v Kranju ob-
čanko na domu spraševal o 
sistemu kurjenja. V objekt 
ni vstopil.

V Radovljici pa so poli-
cisti v torek na podlagi pri-
jave obravnavali dva mo-
ška, ki sta si peš sumljivo 

ogledovala hiše. Ugotovili 
so, da le opravljata svoje delo 
in da ni sumljivih okoliščin.

Policija svetuje, da po te-
lefonu ne posredujete oseb-
nih in drugih občutljivih po-
datkov in tudi sicer z nji-
mi ravnajte zelo previdno. 
Prav tako bodite pozorni na 
neznance, ki se pri vas po-
javijo nenapovedano in od 
vas kaj zahtevajo ali vam kaj 
ponujajo. Ne spuščajte jih v 
stanovanja, pogovor raje op-
ravite zunaj, pri tem pa opa-
zujte obiskovalca in okolico, 
ker tovrstni prevaranti naj-
večkrat delujejo v paru ali 
skupini. Običajno eden go-
vori z lastnikom, drugi pa 
iščejo priložnost za vstop v 
hišo. Sumljiva ravnanja ozi-
roma osebe čim prej prijavi-
te na številko 113. 

Po telefonu spraševala po 
podatkih o bančni kartici

Brezje – Gorenjski prometni policisti so ta teden obravnavali vo-
žnjo v napačno smer po gorenjski avtocesti. Starejši voznik je na 
avtocesto napačno zapeljal na priključku Brezje in se potem tako 
peljal nekaj kilometrov. Ko je opazil napako, je polkrožno obrnil 
pri Peračici in se odpeljal v pravo smer. Policisti so voznika po 
dogodku izsledili, vožnjo v napačno smer pa zdaj obravnavajo 
kot kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa.

Zapeljal v napačno smer

Zalog pri Cerkljah – V torek 
dopoldan je v okolici Zaloga 
pri Cerkljah prišlo do trčenja 
med voznikom traktorja in 
kolesarjem. Policisti so pri 
ogledu kraja nesreče ugoto-
vili, da je traktorist odvzel 
prednost kolesarju, ki se je v 
nesreči tudi poškodoval. 

Trčila traktor in kolesar

Kranj – V torek zvečer je voznik v Kranju trčil v drug avtomo-
bil. Z drugim udeležencem se ni želel sporazumeti in je s 
kraja odpeljal. Policisti so ga izsledili in ga obravnavajo zaradi 
povzročitve ter pobega s kraja prometne nesreče, vožnje v 
času ukrepa in vpliva alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pri 
njem pokazal rezultat 0,81 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Pijan povzročil nesrečo in se odpeljal

Kranj, Koroška Bela – Gorenjski policisti so minule dni obrav-
navali dva primera, ko je neznanec skozi odklenjena vrata 
vstopil v stanovanje. V enem primeru je neznanec vstopil 
v stanovanje v Kranju, v drugem pa v hišo na Koroški Beli. 
Slednjega so zalotili lastniki, policisti pa ga obravnavajo zaradi 
storitve kaznivega dejanja kršitve nedotakljivosti stanovanja.

Neznanca vstopila v odklenjeni stanovanji
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Jasna Paladin

Plezanje na 8611 metrov 
visok vrh je že v poletni se-
zoni velik zalogaj, pozimi pa 
ga doslej ni uspelo prepleza-
ti še nikomur. Čeprav je to 
v treh desetletjih poizkuša-
lo šest odprav, se zaradi izje-
mno nepredvidljivih razmer 
nobeni ni uspelo povzpeti 
višje od 8000 metrov.

Del zadnje odprave, ki je 
napovedala ta zgodovinski 
podvig, je bil tudi Tomaž Ro-
tar, zobozdravnik iz Radovlji-
ce, sicer pa Slovenec, ki je v 
zadnjih treh letih osvojil vse 
tri najvišje osemtisočake – 
Everest, K2 in Kangčendze-
ngo. Poleg Rotarja so bili v 
odpravi še Nepalci Tamting 
Šerpa, Pasang Namgel Šer-
pa, Kili Pempa Šerpa, Islan-
dec John Snorri Siguruons-
son in Kitajec Gao Li, vod-
ja ekipe pa je bil Mingma 

Gjaljej Šerpa. Uspelo jim je 
doseči višino 6900 metrov, 
nato pa se je vzpon končal. 
Odpravo so – kot nam je po 
vrnitvi domov opisal Tomaž 
Rotar – vseskozi spremlja-
le težave. Zahtevna je bila že 
sama pot do izhodišča. Rotar 
se je od doma odpravil 3. ja-
nuarja. Za vožnjo do Scardu-
ja, prestolnice Gilgit-Baltista-
na, je po karakorumski avto-
cesti zaradi sneženja, cestnih 
del, predvsem pa zaradi zli-
zanih letnih gum in okvar na 
avtomobilu potreboval kar 16 
ur, čeprav so premagali le 180 
km dolgo pot. »Do baze smo 
hodili devet dni, gazili pone-
kod tudi več kot meter snega, 
temperature so bile ves čas 
globoko pod lediščem. Na 
cilj smo prispeli 22. januar-
ja. Bazni tabor smo postavi-
li zelo nizko, kar šest kilome-
trov stran od vznožja gore, 
kar je celo niže od območja, 

kjer se postavljajo letni bazni 
tabori. Po dnevu počitka smo 
začeli vzpon. Prva rotacijo 
smo zaključili nekoliko nad 
baznim taborom, ki leži tik 
ob vznožju Abruzzijeve sme-
ri, ki je bila tudi naša smer. 
Druga rotacija se je končala 
na prvem višinskem taboru 
(C1), 6000 metrov visoko, do 
kamor nam je ob tem tudi us-
pelo napeljati vrvi. Mingma 
G. in Gao Li sta takrat pov-
sem brez napovedi in brez 
kakršnegakoli obvestila dru-
gim udeležencem na C1 tudi 
prespala in se vrnila nasled-
nji dan s 'slabimi' izkušnja-
mi. Mingma G je napovedal, 
da se najbrž na goro ne vrne 
več, češ da je premraz in da 
se boji tudi za svoje tri Šerpe, 
ki naj bi bili med najbolj iz-
kušenimi na svetu. S Snorri-
jem sva delo na gori nadalje-
vala sama, napeljala vrvi do 
slabih 6700 m in prespala 

na gori dve zaporedni noči 
brez problemov, ki naj bi bili 
večji od pričakovanih. Min-
gma G. je dva dni po tretji ro-
taciji naročil lastno evakuaci-
jo zaradi domnevno slabega 
počutja in skrbi Gao Lija za-
radi domačega koronaviru-
sa, čeprav je bilo jasno, da se 
Gao domov na Kitajsko zara-
di karantene ne bo mogel ta-
koj vrniti, z domačimi pa je 
bil lahko stalno v kontaktu 
preko satelitskega telefona. 
Za evakuacijo skrbita vedno 
dva helikopterja, kar pome-
ni šest prostih sedežev, cena 
je ne glede na zasedenost he-
likopterjev enaka. Tako smo 
imeli možnost transporta 
tudi drugi člani odprave. Od-
prava je bila teoretično kon-
čana, saj so se brez vodje in 
enega člana odprave mož-
nosti za uspeh precej zmanj-
šale,« nam razočaran pojasni 

Tomaž Rotar, ki sumi, da je 
bila odprava iz njemu nezna-
nih razlogov prekinjena na-
merno.

Rotar je vse tri omenjene 
osemtisočake doslej osvojil 
na t. i. komercialnih odpra-
vah, a slabih izkušenj doslej 
ni imel. Tokrat se je domov 
vrnil s povsem drugačnimi 
občutki. »Sam se izrazu 'ko-
mercialna odprava' sicer izo-
gibam, ker do sedaj še nisem 
dobil razlage, zakaj bi bila 
neka odprava klasična in dru-
ga komercialna, kljub temu 
da vse odprave sodelujejo z 
istimi lokalnimi nosači in 
šerpami, preko istih lokalnih 
agencij, in vojaškega osebja. 
Ob tej odpravi pa se ne mo-
rem znebiti občutka, da je ta 
odprava res služila le komer-
cialnim ciljem nekaterih lju-
di. Upam, da bova s Snorri-
jem nekoč dobila zadovoljivo 

razlago, ki bo logično podpr-
la dogodke na gori, kajti izgo-
vori o prehudem mrazu eno-
stavno ne bodo dovolj, saj 
smo bili tam ljudje, ki smo 
bili na vremenske pogoje, 
ki so bili na tej odpravi bolj-
ši od pričakovanih, priprav-
ljeni. Vsi od članov odprave 
smo najmanj enkrat že stali 
na K2, vsi imamo za sabo vsaj 
nekaj osemtisočakov, kar je 
zadosten podatek, ki podpira 
dejstvo o naši pripravljenosti. 
Vremenski pogoji so bili le-
tos presenetljivo dobri, vetro-
vi v bazi nikoli niso presegli 
20 km/h, na gori pa vsaj na 
višini, ki smo jo dosegli, ni-
koli 40 km/h,« še pove in za-
ključi, da je bila cena odpra-
ve previsoka za tako smešna 
»naključja«, ki se preprosto 
ne bi smela zgoditi. Za od-
pravo so namreč plačali po 
40 tisoč evrov.

K2 pozimi ostaja nedotaknjen
Zimska odprava na K2, edini osemtisočak, ki še ni bil preplezan pozimi, ni bila uspešna. Član mednarodne komercialne odprave je bil tudi Radovljičan 
Tomaž Rotar, ki pa mu je tokratni podvig pustil grenak priokus.

Tomaž Rotar v baznem taboru zimske odprave na K2 / Foto: osebni arhiv Tomaža Rotarja

Prepričan je, da so vremenske razmere na drugi najvišji gori sveta tokrat dovoljevale  
zimski vzpon.
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Bobnarjeva: poskus 
podreditve policije

Oblikovanje nove vlade in 
koronavirus sta temi, ki so 
jima slovenski mediji v zad-
njem tednu posvečali daleč 
največ pozornosti. A doga-
jalo se je tudi marsikaj dru-
gega. Še vedno je na primer 
odmeval nadzor na Nacio-
nalnem preiskovalnem ura-
du, ki ga je prejšnji teden op-
ravila trojica članov držav-
nozborske komisije za nad-
zor obveščevalnih in varno-
stnih služb (Knovs) s pod-
predsednikom komisije Ža-
nom Mahničem na čelu. 
»Neprimerni poskusi, da bi 
si posamezniki in interes-
ne skupine podredili ene-
ga tako pomembnih orga-
nov, kot je policija, so samo 
še okrepili našo vztrajnost, 
da se temu zoperstavimo in 
preprečimo nastanek raz-
mer, ki bi bile škodljive za 
celotno družbo,« je general-
na direktorica policije Tatja-
na Bobnar dejala na ponede-
ljkovi slovesnosti ob preda-
ji novega helikopterja polici-
ji. Premier Marjan Šarec pa 
je opravljen nadzor Knovsa 
označil za napad na policijo.

Državo tožijo za dva 
milijona evrov

Družba Aerodrom Ma-
ribor v lasti kitajskih 

vlagateljev, ki je do julija 
lani najemala mariborsko 
letališče, je ta teden napove-
dala, da bo zaradi škode, ki 
ji je bila povzročena zaradi 
odlašanja sprejetja državne-
ga prostorskega načrta za le-
tališče, tožila državo za dob-
ra dva milijona evrov. Trdi-
jo, da jim je država leta 2016 
obljubila, da bo naredila vse, 
da sprejme državne prostor-
ske načrte (DPN) za letali-
šče Maribor, ki bi omogo-
čal nadaljnji razvoj. Državo 
še obtožujejo, da tudi po od-
povedi najemnega razmerja 
kršitve nadaljuje, saj še ved-
no neodplačno in brez prav-
ne podlage ter kljub njiho-
vemu nasprotovanju upo-
rablja nepremičnine, ki so v 
lasti družbe Aerodrom Ma-
ribor. Ministrica za infra-
strukturo, ki opravlja tekoče 
posle, Alenka Bratušek pra-
vi, da je tožba neutemeljena. 
Ministrstvo da je spoštovalo 
vse pogodbene pogoje, druž-
ba Aerodrom Maribor pa da 
je sama odpovedala naje-
mno pogodbo, je dejala. 

Pahor vročil državna 
odlikovanja

Predsednik Republi-
ke Slovenije Borut Pahor 
je v sredo vročil štiri držav-
na odlikovanja. Srebrni red 
za zasluge je prejel nekda-
nji pravosodni minister in 
ustavni sodnik Lovro Šturm 
za izjemen prispevek pri 

uveljavljanju pravne države, 
ustavnosti in ustavne znano-
sti, red za zasluge sta preje-
la Jože Strgar za dolgoletno 
prizadevanje za sožitje in 
uveljavljanje evropskih vre-
dnot ter kot prvi župan Lju-
bljane v samostojni Slove-
niji ter Kulturno prosvetno 
društvo Slovenski dom Za-
greb za devetdeset let skrbi 
za ohranitev in razvoj slo-
venstva na Hrvaškem. Me-
daljo za zasluge pa je pre-
jel Jožef Pretnar za življenj-
ski prispevek pri uvajanju 
novih, pionirskih pristopov 
zdravljenja hematoloških 
bolezni. 

Kandidati za sodnika 
Splošnega sodišča EU

V predsedniški palači so se 
prejšnji petek predstavili tri-
je kandidati za dve sodniški 
mesti na Splošnem sodišču 
EU s sedežem v Luksembur-
gu, ki jih je državnemu zbo-
ru v potrditev predlagal pred-
sednik Borut Pahor. Izredni 
profesor civilnega in gospo-
darskega prava na ljubljan-
ski pravni fakulteti Klemen 
Podobnik je edini kandidat 
za eno od dveh sodniških 
mest, ki pripadata Sloveniji. 
Za drugo mesto se poteguje-
ta redni profesor mednaro-
dnega prava na pravni fakul-
teti nizozemske univerze v 
Maastrichtu Jure Vidmar in 
strokovna sodelavka predse-
dnika Splošnega sodišča EU 

Nina Savin Bossière. Končna 
dva kandidata za sodnika bo 
izbral državni zbor. V posve-
tovanjih poslanskih skupin 
pri predsedniku Borutu Pa-
horju je bila Podobniku že 
izražena večinska podpora, 
za drugo sodniško mesto pa 
naj bi se večja podpora naka-
zovala Vidmarju.  

Bomo imeli dan 
slovenskega športa?

Slovenski šport bi lahko 
dobil svoj praznik. Skupi-
na poslancev in poslank s 
prvopodpisanim Gregorjem 
Židanom (SMC) je namreč 
pred dnevi v državni zbor 
v obravnavo in sprejem po 
skrajšanem postopku vloži-
la dopolnitev zakona o pra-
znikih in dela prostih dne-
vih, po katerem bi 1. oktobra 
praznovali nov državni pra-
znik – dan slovenskega špor-
ta. Na ta dan je bil leta 1863 
ustanovljen Južni Sokol, ki 
je imel ob športu in telovad-
bi kot zelo močan element 
tudi boj proti germanizaci-
ji. Pobudo za dan slovenske-
ga športa je lani podal Olim-
pijski komite Slovenije, v 
poslanki skupini SMC pa ob 
tem poudarjajo, da je šport 
eden glavnih povezovalcev 
slovenskega naroda. »Najsi 
bodo to rokometaši, nogo-
metaši, košarkarji, smučar-
ji, skakalci ali kdorkoli drug, 
vedno jim uspe, da nas zdru-
žijo,« so sporočili. 

Kitajci od države terjajo 
več kot dva milijona evrov

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je nedavni 
nadzor članov Knovsa na Nacionalnem preiskovalnem 
uradu označila za neprimeren poskus podreditve policije. 

Družba Aerodrom Maribor zaradi škode, ki ji je bila 
povzročena zaradi odlašanja sprejetja državnega 
prostorskega načrta za mariborsko letališče, toži državo za 
dobra dva milijona evrov. / Foto: arhiv GG

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v sredo 
vročil štiri državna odlikovanja. / Foto: Daniel Novakovič (STA)

Slovenci v zamejstvu (735)

V Šentjanžu kitare, v Celovcu lutke
Kitare v nedeljo je naslov 

prireditve, ki jo v nedeljo, 1. 
marca, ob 18. uri v K&K cen-
tru v Šentjanžu v Rožu pri-
reja tamkajšnje Slovensko 
prosvetno društvo. Na kon-
certu bodo sodelovali učen-
ke in učenci Slovenske glas-
bene šole na Koroškem, ki 
sodelujejo na koroškem de-
želnem glasbenem tekmo-
vanju »Prima la musica« v 
Osojah ob Osojskem jezeru. 
Mladi glasbeniki bodo ime-
li priložnost pokazati svoje 
znanje tudi širši javnosti. 

Jutri zvečer ob 19.30 bo v 
Gostilni Kovač na Obirskem 
koncert v okviru srečevanj 
pevskih zborov s slovenske 
in avstrijske Koroške z nas-
lovom Od »Pliberka do Tra-
berka«. Naslov je simboli-
čen. Leta 1970, torej pred 
50 leti, je najstarejša pevska 
prireditev, ki povezuje obe 

Koroški, potekala pod tem 
imenom. 

Krščanska kulturna zveza 
pa je prireditelj gledališkega 
in lutkovnega festivala Tri-
buna. Začel se je včeraj in bo 
končan danes. V Tišlerjevi 
dvorani Mohorjeve v Celov-
cu bodo nastopile gledališke 
in lutkovne skupine iz Koro-
ške in tudi z Dunaja. Festi-
val je že tretje leto v Celovcu, 

pred tem pa je gostoval po 
drugih koroških krajih. 

Univerza Alpe Jadran v 
Celovcu bo ob 100. obletni-
ci koroškega plebiscita orga-
nizirala serijo 15 predavanj 
o tako imenovanem koro-
škem mitu. Zakaj je ta mit še 
tako živ in zakaj ima prav Ko-
roška po drugi svetovni vojni 
zanimivo zgodovino? Javna 
predavanja bodo ob sredah 

ob 17.30. Prvo predavanje, 
na katerem napoveduje svo-
jo udeležbo tudi deželni gla-
var dr. Peter Kaiser, bo imel 
v sredo, 4. marca, visoki 

predstavnik mednarodne 
skupnosti v Bosni in Her-
cegovini in predsednik Na-
rodnega sveta koroških Slo-
vencev dr. Valentin Inzko.

V nedeljo, 1. marca, bo tradicionalni, že 42. zimski 
pohod Arihova peč v spomin na smrt partizanov 
in aktivistov leta 1945 v izdanem bunkerju pod 
Arihovo pečjo. Začetek pohoda bo med 9. in 12. 
uro pri Polančevi domačiji na Čemernici/Hodnini 
nad Šentjakobom. Pohod poteka od Polanca do 
obnovljenega bunkerja pod Arihovo pečjo na 1084 
metrov visoko Bleščečo planino in nazaj mimo 
Ressmanove lovske koče do Polanca. Pot do Polanca 
bo dobro označena.

V nedeljo bodo v Šentjanžu igrali talentirani mladi kitaristi, 
učenci Slovenske glasbene šole na Koroškem. / Foto: SPD Šentjanž

Jože Košnjek

med sosedi
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Za boljšo šolo (62)

O kaznovanju v šoli – 3. del
Pravila šolskega reda so 

si med šolami zelo podob-
na, prav tako kazni oziroma 
vzgojni ukrepi. Po zakonu 
morajo šolska pravila sku-
paj napisati učenci, učitelji 
in starši, pri kaznovalni po-
litiki imajo pa največ besede 
učitelji, saj so prepričani, da 
si morajo zagotoviti primer-
ne delovne pogoje. Pri pisa-
nju šolskega reda po nava-
di ni težav, učenci so celo 
strožji od učiteljev. 

Najbolj so si vsaksebi pri 
uporabi mobitelov, ki so 
povsod prepovedani. Otroci 
bi jih imeli najraje ves čas pri 
roki, učitelji pa menijo, da 
morajo biti ugasnjeni v šol-
ski torbi. Pa se vendar pogos-
to zgodi, da telefon zazvoni 
med poukom. Za kazen ga 
mora učenec izročiti učite-
lju in ponj morajo v šolo priti 

starši ali pa se učencu vrne 
naslednji dan ali teden. V 
vseh šolah pa se najdejo uči-
telji, ki se s takšno prepoved-
jo ne strinjajo in je ne upo-
števajo, saj tudi njim pogos-
to med poukom zazvoni te-
lefon in je tako za vse lažje. 
Učenci to vedo, zato je veliko 
kršitev šolskega reda pred-
vsem posledica nedosledne-
ga in neenotnega ukrepanja 
učiteljev. 

Najmočnejša preventi-
va proti kršitvam šolskega 
reda bi bila enotnost učite-
ljev, in to na vseh področjih 
urejanja pravic in dolžnos-
ti učencev. 

Ena najpogostejših krši-
tev šolskega reda je nepi-
sanje domačih nalog. Vča-
sih si za pozabljeno doma-
čo nalogo lahko dobil neza-
dostno oceno, ali bil »zaprt« 

po pouku, danes to ni dovo-
ljeno, ker sta pridobivanje 
ocen in ocenjevanje zna-
nja urejena s posebnim pra-
vilnikom. Izredno težko je 
učencem naložiti takšno do-
mačo nalogo, da je ne mo-
rejo namesto otroka naredi-
ti starši ali pri njej vsaj moč-
no sodelovati. Če pa izdelek 
ni nesporno rezultat zgolj 
učenčevega znanja, ga pač 
ni možno oceniti. Kako to-
rej učence pripraviti do re-
dnega pisanja domače nalo-
ge? Nemogoče, še zlasti če 
tudi starši menijo, da doma-
ča naloga ni potrebna. Ker 
se v današnji šoli ocenjuje 
samo znanje in nič več pri-
dnost, vestnost, vztrajnost, 
prizadevnost, so učitelji 
pri svojih zahtevah zelo ne-
močni. Ker se tudi vedenje 
– kljub stalnim zahtevam 

učiteljev – ne ocenjuje več, 
veliko otrok nima nobe-
ne motivacije, da bi se lep-
še obnašali in bolj potrudi-
li pri šolskem delu.

Učinkovite kazni je tež-
ko najti tudi za učence, ki 
kričijo in divjajo po šolskih 
hodnikih in neredko poško-
dujejo druge otroke. Eden 
od možnih ukrepov je zah-
teva učiteljev, da mora tak-
šen učenec med odmori 
mirno in tiho sedeti na hod-
niku, vendar ga mora v tem 
primeru nekdo nadzorova-
ti. Zato so naši šolski hodni-
ki polni dežurnih učiteljev, 
ki se v neznosnem hrupu 
in vrvežu sprehajajo med 
učenci in čuvajo tako otro-
ke kot šolsko opremo. Veči-
na šol sicer ima predpis, da 
morajo učenci med odmo-
ri ven na šolsko dvorišče, 

da bi se razgibali in nauži-
li svežega zraka. Učenci se 
temu na vse načine upirajo, 
saj se jim ne ljubi preobu-
vati, ponekod pa zaradi pre-
majhnih garderob tega ni 
mogoče uresničiti. 

Glede na to, da imajo naše 
šole zelo kratke odmore, je 
preoblačenje in preobuva-
nje v premajhnih gardero-
bah v resnici neizvedljivo, 
če nočejo učenci zamujati 
pouka. Dejstvo je, da otroci 
po šolah kar pokajo od ne-
izkoriščene energije, saj jih 
v šolo in domov vozijo star-
ši in avtobusi. Če bi imeli 
urejene pešpoti in kolesar-
ske steze, da bi se otroci več 
gibali in družili, bi spotoma 
poravnali še svoje medse-
bojne račune in po šolah bi 
bilo veliko več miru in pri-
jateljstva.

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Poboljšal se je

Začel je dokaj šablonsko. 
»Zelo sem hvaležen. Tre-
nutno se ne počutim nič več 
od svojih kolegov nomini-
rancev ali kogar koli v dvo-
rani, saj si delimo enako lju-
bezen – to je ljubezen do fil-
ma. In ta oblika izražanja 
mi je dala najbolj čudovito 
življenje. Ne vem, kje bi bil 
brez tega.« Potem pa je po-
udaril dejstvo, da mu veliko 
pomeni, ker ima glas, ki je 
slišan, tudi v imenu tistih, ki 
te možnosti nimajo. Zatrdil 
je, da obstajajo teme, o kate-
rih razmišlja in so del vseh 
nas. »Na prvi pogled je vide-
ti, da se zavzemamo za raz-
lične stvari. Čeprav sam vi-
dim podobnosti. Tudi če go-
vorimo o neenakopravnosti 
spolov, rasizmu, pravicah 
homoseksualcev, pravicah 
staroselcev ali pravicah ži-
vali – v vsakem primeru je 
to boj proti nepravičnosti.« 
Vse to je zanj boj proti pre-
pričanju, da lahko ena na-
cija, en človek, ena rasa, en 
spol ali ena vrsta dominira. 
Da lahko izrablja ali kontro-
lira brez kazni ali posledic. 
Največjo težavo vidi v tem, 
da smo izgubili povezavo z 
naravo. »Vsi smo krivi ne-
kega egocentričnega pog-
leda na svet, verjamemo, 
da smo središče vesolja. 

Naravo izkoriščamo, izrab-
ljamo njene vire, čutimo se 
upravičeni, da umetno op-
lodimo kravo, ji vzamemo 
telička, čeprav čutimo nje-
ne krike. Potem vzamemo 
mleko, ki je bilo namenjeno 
za podmladek, in ga upora-
bimo v kavi ali žitaricah.« 
Igralec je priznal, da se bo-
jimo osebnih sprememb, 
saj mislimo, da bi v tem pri-
meru morali nekaj žrtvova-
ti. Hkrati pa je prepričan, 
da smo tako ustvarjalni in 
inovativni, da bi lahko iz-
umili in razvili sisteme, ki 
bi lahko blagodejno vpliva-
li na vsa čuteča bitja ter oko-
lje. V govoru se je dotaknil 
tudi svojih značajskih last-
nosti, na katere ni ponosen. 
»Vse življenje sem bil prida-
nič, bil sem sebičen. Bil sem 
tudi okruten, z mano je bilo 
težko delati, zato sem izje-
mno hvaležen, da vas je to-
liko, ki ste mi dali drugo pri-
ložnost.« To možnost je iz-
postavil kot največjo pred-
nost človeštva. »Najbolj-
ši smo, ko se podpiramo, 
ko si pomagamo, da zraste-
mo. Ko se medsebojno izo-
bražujemo, ko drug druge-
ga vodimo do odrešitve.« 
Svoj nagovor pa je sklenil z 
besedami svojega pokojne-
ga brata Riverja Phoenixa, 
ki je pri sedemnajstih napi-
sal tole besedilo: »Teci k re-
šitvi z ljubeznijo in sledil bo 
mir.« (Vir: 24ur.com)

Post 2020

To sredo (26. februarja) se 
je začel postni čas 2020. Bo 
kaj drugačen od prejšnjih? 
Da se časi in razmere spre-
minjajo, se kaže tudi v 
postnih navadah. Te so bile 
sprva predvsem religiozna 
zahteva, dostikrat so bile 
pogojene s pomanjkanjem 
hrane. V prenažrtih časih, 
kakršni so nastopili v zad-
njih desetletjih, vse več lju-
di manj poje prostovoljno, 
preprosto zato, ker je posti-
ti se zdravo. Za Jude v Stari 
zavezi je bila hrana božji dar, 
postijo se, ker je taka božja 
zahteva. Slovenci so se stole-
tja postili, ker je tako zahte-
vala Cerkev, še večkrat zato, 
ker tako in tako niso nič ime-
li. Okoli leta 2020 se Slove-
nec, kot vsak moderni Evro-
pejec, posti predvsem zato, 
ker je zdravo. Zaradi sebe. 
Eni to počno ob določenih 
dnevih, drugi cele tedne, 
tretji vse leto. Postiti se se-
veda ne pomeni nič jesti. Ješ 
lahko tudi petkrat na dan in 
v čisto spodobnih količinah. 
Važno je predvsem to, da je 
hrana manj tolsta, bolj zdra-
va, bolj izbrana. Učinek se ne 
pozna le v kilogramih teles-
ne teže in obsegu pasu, tem-
več tudi v počutju. Vse več je 
ljudi, posebno v intelektu-
alno zahtevnejših poklicih, 
ki ugotavljajo, da pomenijo 
spremenjene prehrambne 

navade tudi boljše počutje, 
boljšo delovno in siceršnjo 
formo. Tako posodobljeni 
post je torej ena od oblik so-
dobnega egoizma. Postiš se 
zaradi sebe, ne zaradi dru-
gih ali celo Bogu na čast. To 
samo po sebi ni slabo. Ven-
dar pri tem ne bi smeli poza-
biti na tisto staro, duhovno 
razsežnost posta. Ko si manj 
nažrt, si bolj odprt. Kadar je 
v človeku manj hrane in se 
njegovo telo ne posveča le 
prebavi, je v njem dejansko 
več prostora za vse drugo. Če 
ne za Boga, pa vsaj za dru-
gega, za svojega bližnjega. 
Ali vsaj za misel na pokvar-
jenost tega sveta in – same-
ga sebe … Tako sem modro-
val že pred leti. Seveda bi lah-
ko tudi drugače.

Virus močnejši od 
karnevala

Tik pred pustom 2020 
smo izvedeli, da je novi ko-
ronavirus iz Kitajske ne-
nadoma že v severni Italiji. 
Italijanska vlada je spreje-
la ukrep o izolaciji številnih 
mest, največ jih je v Lom-
bardiji in Benečiji (v pok-
rajini Veneto, ne v Beneški 
Sloveniji), kjer so odpoveda-
li pustne karnevale, športna 
tekmovanja in druge prire-
ditve. Pomislite: mikroskop-
ski virus je močnejši od ene-
ga največjih pustnih karne-
valov na planetu!

Izpoved zvezdnika
Navada je, da na podelitvah oskarjev nagrajenci kaj povedo. Največ se jih le zahvaljuje. Ameriški 
igralec Joaquin Phoenix, ki je dobil oskarja za glavno moško vlogo v filmu Joker, pa je zmogel povedati 
bistveno več …

Ekipa filma Ona (Her) po premieri na New York Film Festival, 
oktobra 2013. Z leve: Joaquin Phoenix, režiser Spike Jonze, 
igralke Amy Adams, Rooney Mara in Olivia Wilde. / Foto: Wikipedija

Na ladji sredi Atlantika, na pepelnično sredo (Ash Wednesday), 
6. 2. 2008: duhovnik blagoslavlja pripadnike ameriške vojne 
mornarice tako, da jim na čelo »nariše« križ iz pepela. 

Ljubimca – maski, posneti na beneškem pustnem 
karnevalu v začetku februarja 2010. Letos so karneval 
zaradi epidemije koronavirusa tik pred vrhuncem prekinili.  

Fo
to

: W
ik

ip
ed

ija
Fo

to
: W

ik
ip

ed
ija



Zanimivosti

petek, 28. februarja 202018

Maša Likosar

Evidenca po zadnjem po-
sodabljanju podatkov o ime-
nih in priimkih, ki jih je 
pripravil Statistični urad Re-
publike Slovenije in veljajo 
za datum 1. januarja 2019, 
pravijo, da smo bili prebi-
valci in prebivalke Slovenije 
na začetku leta 2019 poime-
novani s 56.916 različnimi 
imeni, kar pomeni s 1.396 
imeni več kot leto poprej. Če 
bi bilo z vsakim od teh imen 
poimenovano enako število 
oseb, bi se vsako ime pojavi-
lo 37-krat. »V resnici pa se je 
sedemdeset odstotkov imen 
od vseh imen prebivalcev in 
prebivalk Slovenije pojavilo 
samo po enkrat, samo štiri 
imena izmed vseh oziroma 
po dve ženski in po dve moš-
ki imeni pa so se pojavila po 
najmanj 20.000-krat. To so 
Marija in Ana ter Franc in Ja-
nez,« je pojasnila Tina Žni-
daršič iz Statističnega urada 
RS – Oddelek za demograf-
ske statistike in življenjsko 
raven.

Število prebivalk s sicer še 
vedno najpogostejšim ime-
nom Marija se je v zadnjem 
letu zmanjšalo za 1.776. S 
tem imenom je bilo na ome-
njen datum poimenovanih 
53.414 žensk, njihova pov-
prečna starost pa je bila 70,3 
leta. Z najpogostejšim moš-
kim imenom Franc je bilo 
poimenovanih 22.810 moš-
kih, njihova povprečna sta-
rost pa je bila 66,9 leta. Šte-
vilo prebivalcev s tem ime-
nom se je zmanjšalo za 744. 
»Po letu 2010 se je v Sloveni-
ji rodilo razmeroma malo ot-
rok s tema dvema imenoma, 
pri čemer pa se je rodilo Ma-
rij 13-krat več kot Francev; 
ime Marija je namreč po letu 
2010 dobilo 116 deklic, ime 
Franc pa devet dečkov,« po-
jasnjuje Žnidarjeva. Marija 
je najpogostejše žensko ime 
tudi na Gorenjskem. 5.612 
oseb je poimenovanih s tem 
imenom. Najpogostejše mo-
ško ime med Gorenjci pa je 
Janez, pojavi se 3.486-krat. 
»To ime je na prvem mestu 
le še v osrednjeslovenski re-
giji in potrjuje prepričanje o 
kranjskem Janezu,« je pove-
dala Žnidaršičeva. 

Na lestvici najpogostej-
ših ženskih imen se zapo-
redje prvih petih v zadnjem 

letu ni spremenilo. Na vrhu 
seznama so tudi 1. januarja 
2019 vztrajala poleg Mari-
je še imena Ana, Maja, Ire-
na in Mojca. Sledijo jim Ma-
teja, Nina, Nataša, Andreja 
in Barbara. Med stotimi naj-
pogostejšimi ženskimi ime-
ni pa se je v zadnjem letu na 
novo pojavilo ime Ajda. Uvr-
stilo se je na 94. mesto, z le-
stvice pa je izginilo ime Pa-
vla. Za Francem je na dru-
gem mestu najpogostejših 
moških imen ime Janez. 
Ime Marko se je s petega 
mesta povzpelo na tretje in 
potisnilo ime Ivan na četrto, 
ime Anton pa na peto mes-
to. Sledijo še Andrej, Jožef, 
Jože, Luka in Peter. Med sto-
timi najpogostejšimi moški-
mi imeni se je na novo poja-
vilo ime Gal; uvrstilo se je na 
98. mesto in hkrati s tega se-
znama izrinilo ime Danilo.

Najpogostejši priimki

Priimkov v primerjavi z 
imeni na uradu ne gledajo 
po časovni komponenti, kot 
pojasni Žnidaršičeva, ker so 
ti praviloma bolj teritorialno 
zaznamovani. Med prebival-
ci in prebivalkami Slovenije 
je po pogostosti na prvem 
mestu priimek Novak, poja-
vi se 10.936-krat. Sledijo mu 
priimki Horvat (9.467), Ko-
vačič (5.5461), Kranjc (5.461) 
in Zupančič (4.982). Na Go-
renjskem je v primerjavi z 
drugimi regijami priimek 
Novak redkejši, le 943 jih je; 
najpogostejši priimek v go-
renjski statistični regiji pa 

je Zupan. Na gorenjskem 
območju živi 41 odstotkov 
vseh s tem priimkom. Kot 
zanimivost: priimki, ki se 
pojavljajo samo v naši regi-
ji, so Štefelin, Begelj in Mar-
kuta. Najpogostejše kom-
binacije imena in priimka 
na Gorenjskem pa so med 
ženskami Marija Potočnik, 
Marija Rozman, Marija Zu-
pan, med moškimi pa Janez 
Zupan, Janez Demšar in Ja-
nez Košir. V Sloveniji ima 
5,6 odstotka prebivalk sesta-
vljen priimek, prebivalcev 
pa 1,5 odstotka. 

V trendu so kratka imena

V letu 2018 je bilo največ 
novorojencev poimenova-
nih z imenom Luka, novo-
rojenk pa Ema. Med dečki 
so sledila imena Jakob, Filip, 
Nik, Mark, Žan, Jan, Tim, 
Jaka in Lovro. Med deklica-
mi pa Zala, Eva, Mia, Sara, 
Lara, Nika, Maša, Julija in 
Lana. Ime Luka je najpogo-
stejše ime novorojenčkov že 
od leta 1991 dalje. Pred njim 
so bili Marko (1981–1990), 
Boštjan (1971–1980), Ja-
nez (1961–1970) in Franc 
(1940–1960). Med novoro-
jenkami je bilo vse od leta 
1940 do 1970 najpogostej-
še ime Marija. Prvo mesto 
je nato prevzelo ime Nataša 
(1971 do 1980), sledijo Maja 
(1981–1990), Anja (1991–
2000), Nika (2001–2010) in 
Eva (2011–2018).

Vedno manj – ali pa se 
sploh ne pojavljajo več – pa 
je imen, ki so bila aktualna 

nekoč, kot so Frančiška, Jo-
žef, Stanislav in Alojzij. Med 
prvimi desetimi imeni, ki se 
po letu 1991 ne pojavljajo 
več, so Vilko, Radivoj, Jozo, 
Vekoslav, Rajmund, Drago-
tin, Bogomil, Vladko, Ven-
ceslav in Radko. Med žen-
skimi imeni pa so taka ime-
na Hilda, Leopoldina, Sla-
va, Štefica, Ladislava, Joze-
fa, Dubravka, Friderika, Bo-
gomira in Bronislava. »Med 
prebivalci pa imamo tudi 
imena, ki smo jih poimeno-
vali zimzelena,« nam je za-
upala Tina Žnidaršič in do-
dala: »To so imena, ki v po-
sameznih obdobjih po pri-
ljubljenosti nikoli niso bila 
prav v vrhu lestvice, in ven-
dar so se vedno pojavljala 
med stotimi najpogostejši-
mi. Praviloma so ta imena 
daljša in delno povezana s 
krščansko, svetopisemsko 
ikonografijo. Taka moška 
imena so Aleksander, An-
drej, Jurij, Marko, Martin, 
Matija, Peter, med ženskimi 
pa Barbara, Katarina, Kristi-
na, Martina, Veronika.«

Kot pojasnjuje Tina Žni-
daršič, so imena prebival-
cev in prebivalk Slovenije 
različno dolga. Na opazo-
vani dan so največjo skupi-
no sestavljali prebivalci in 
prebivalke s petčrkovnimi 
imeni. Moških, katerih ime 
je bilo sestavljeno iz petih 
črk, je bilo skoraj 400.000, 
žensk pa 222.000. Dru-
ga največja skupina so bili 
prebivalci s šestčrkovnimi 
imeni. S takimi imeni je 

bilo poimenovanih največ 
žensk, kar 278.000. Na opi-
sano razvrstitev imen glede 
na število črk, ki jih sestav-
ljajo, so v največji meri vpli-
vala naslednja tri najpogo-
stejša ženska imena s šesti-
mi črkami in naslednjih šest 
moških imen s petimi črka-
mi: Marija, Mateja in Nataša 
ter Franc, Janez, Marko, An-
ton, Jožef in Peter. »V zad-
njih letih oziroma kar de-
setletjih starši najpogosteje 
dajejo otrokom imena, ki so 
kratka. Ta trend se je začel v 
devetdesetih letih prejšnje-
ga stoletja, in sicer najprej 
med dekliškimi imeni, po-
tem pa se je prenesel tudi 
na fantovska. Med rojeni-
mi po letu 2010 pa so ime-
na najkrajša. Med desetimi 
najpogosteje dodeljenimi 
fantovskimi imeni so štiri 
imena s tremi črkami. To so 
Nik, Žan, Jan in Tim, med 
dekliškimi pa imena Eva, 
Ema, Ana in Mia,« je poja-
snila Žnidarjeva. Na uradu 
sicer ugotavljajo, da je v zad-
njih 18 letih največ rojenih 
deklic, 44 odstotkov, dobi-
lo ime, sestavljeno iz štirih 
črk, na primer Sara, približ-
no polovico manj deklic pa 
ime iz petih črk, na primer 
Klara. Približno enako v tem 
času rojenih deklic je dobilo 
tričrkovno ime, primer Eva. 
Tudi največ moških, roje-
nih v tem obdobju, je dobilo 
imena iz štirih črk, in sicer 
tretjina; četrtina teh je dobi-
la petčrkovna, petina pa tri-
črkovna imena. 

Kot že prej omenjeno, 
je bilo v Sloveniji na začet-
ku leta 2019 skoraj 57.000 
različnih imen in kar se-
demdeset odstotkov je bilo 
unikatnih, večina na račun 
sestavljenih imen. »Najpo-
gostejše žensko sestavlje-
no ime je Ana Marija, naj-
pogostejše moško pa Žan 
Luka, pri čemer so bili vsi 
prebivalci s tem imenom 
rojeni po letu 1990,« pravi 
Žnidarjeva in dodaja, da so 
sestavljena imena značilna 
za dve generaciji: »Za sta-
rejše, rojene do konca pet-
desetih let, in za otroke, ro-
jene v zadnjih 15 letih. Ne-
koč so s sestavljenimi imeni 
poimenovali več deklic kot 
dečkov, dodatno ime je bilo 
predvsem v funkciji razlo-
čevanja med takrat številni-
mi Marijami. Številna ime-
na so sestavljena tudi zato, 
ker so nesvetniškim ime-
nom dodajali svetniška. V 
novejšem času pa dobivajo 
sestavljena imena v istem 
obsegu tudi dečki. V zad-
njih 15 letih vsako leto dobi-
jo sestavljeno ime približno 

trije odstotki novorojenih 
otrok, pred desetimi leti pa 
celo štirje odstotki.«

Raje bi bil …

Če vam vaše ime ali prii-
mek nista všeč in ste popol-
no poslovno sposoben drža-
vljan, vam Zakon o osebnem 
imenu dovoljuje, da si lah-
ko na prošnjo celotno oseb-
no ime ali samo priimek ali 
samo ime spremenite. Odlo-
čite se lahko tudi za poime-
novanje po katerem od su-
perjunakov ali znani ter slav-
ni osebnosti. Kot so pojasni-
li na upravni enoti Zakon o 
osebnem imenu določa, da 
je osebno ime pravica drža-
vljana in služi za razločeva-
nje ter identifikacijo fizič-
nih oseb. Državljan je oseb-
no ime dolžan uporabljati, 
saj ta zagotavlja identiteto, 
varstvo njegove osebnosti in 
dostojanstva. Zakon hkrati 
določa, da se pravica do svo-
bodne izbire osebnega ime-
na sme omejiti le, če je to 
nujno za zavarovanje jav-
ne varnosti, morale ali pra-
vic in svoboščin drugih lju-
di. V Sloveniji prepovedanih 
imen ni, bi pa upravna eno-
ta lahko vlogo za spremem-
bo osebnega imena zavrnila 
iz prej omenjenih razlogov.

Trenutno še velja določba, 
ki omejuje število besed v 
imenu in priimku, ki ga ose-
ba uporablja v pravnem pro-
metu. Zakon pravi, da sta za 
pravni promet izbrana prii-
mek in ime lahko sestavlje-
na vsak iz največ dveh be-
sed oziroma dveh nedelji-
vih celot. Lani sprejeti Za-
kon o spremembah in do-
polnitvah Zakona o oseb-
nem imenu pa je prinesel 
nekaj novosti. Določa, da 
sta ime in priimek vsak zase 
lahko sestavljena iz besede 
ali besed oziroma nedeljivih 
celot ali besed oziroma ne-
deljivih celot in črk. To po-
meni, da bosta ime in prii-
mek po 13. juliju 2020 lahko 
sestavljena iz več besed. Tak-
rat bo v veljavo stopila določ-
ba, po kateri bo lahko drža-
vljan, ki ima ime in priimek 
sestavljena iz več besed ozi-
roma nedeljivih celot ali iz 
več besed oziroma nedelji-
vih celot in črk, lahko dal iz-
javo o izbiri osebnega imena 
za pravni promet, pri čemer 
bodo za pravni promet dolo-
čene omejitve.

Koliko oseb nosi vaše ime

Koliko prebivalcev Slo-
venije ima enako ime, pri-
imek ali kombinacijo obeh, 
lahko preverite na spletni 
aplikaciji Imena in rojstni 
dnevi, ki je bila prenovlje-
na. »Poudarili smo vsebi-
ne, ki so bile v prejšnji raz-
ličici aplikacije najpogoste-
je obiskane, kot so najpogo-
stejša imena in imena no-
vorojenčkov, izginjajoča in 
sodobna imena in najpogo-
stejši priimki,« je za konec 
še dodala Tina Žnidaršič.

Na Gorenjskem največ 
Marij in Janezov
Moje ime je Maša ... Kako pa je tebi ime? Ime je nedvomno eden osnovnih podatkov, ki nam ga ob 
prvem srečanju zaupa oseba. Prebivalci Slovenije smo poimenovani s skoraj 57 tisoč različnimi imeni, 
najpogostejši med njimi sta Franc in Marija. Starši novorojence danes poimenujejo s sodobnejšimi 
imeni, na poimenovanje otrok pa močno vpliva tudi modnost oziroma priljubljenost posameznega 
imena v določenem času. Trenutno sta v trendu Luka in Ema.

Prebivalci Slovenije smo poimenovani s skoraj 57.000 različnimi imeni. / Foto: Tina Dokl

Na Gorenjskem je 
najpogostejše žensko 
ime Marija, moško ime 
Janez, med priimki pa se 
največkrat pojavi Zupan.  
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Urša Peternel

Z izgradnjo džamije in 
celotnega Muslimanskega 
kulturnega centra Ljublja-
na so se uresničile sanje šte-
vilnih slovenskih muslima-
nov, pridobili sta tudi Lju-
bljana in Slovenija. Po cen-
tru, ki so ga gradili sedem 
let, nas je prijazno popeljal 
namestnik muftija, 42-le-
tni Nevzet Porić, magister 
islamske teologije z Jese-
nic, ki zdaj že vrsto let z 
družino živi v Ljubljani. A 
kot pravi, je še vedno tesno 
povezan z Gorenjsko, zlas-
ti z Jesenicami, kjer živijo 

njegovi starši in kjer je ne-
kaj časa kot imam deloval 
tudi sedanji mufti dr. Ne-
džad Grabus. Grabus je 
tudi poučeval Porića pri ve-
rouku na Jesenicah, kasne-
je je bil njegov profesor na 
Fakulteti islamskih znano-
sti v Sarajevu. Zadnja leta 

sta tesna sodelavca in tudi 
prijatelja, ki imata poseben 
odnos do Gorenjske. »Mu-
fti mi je pred intervjujem 
posebej naročil, naj pozdra-
vim vse Gorenjce,« je ob 
tem dejal Porić.

Muslimanski kultur-
ni center Ljubljana je že na 
pogled arhitekturna moj-
strovina; sestavlja ga šest 
objektov v beli barvi, nareje-
ni so iz betona, stekla in lesa, 
obdani pa so z belo železno 
konstrukcijo. Srce centra je 
džamija, ki je v obliki kocke, 
po vzoru kaabe, črne kocke 
iz Meke. Ob njej samostoj-
no stoji 40 metrov visok mi-
naret, v sklopu centra so še 
upravni objekt, kjer deluje 
muftijev urad, izobraževalni 
objekt z učilnicami, večna-
mensko dvorano in knjižni-
co, stanovanjski objekt, kjer 
bodo bivali imami, restavra-
cija s ponudbo bosanske ku-
linarike (od burekov, zelja-
nice, čevapčičev do baklave 
in bosanske kave). V kleti so 
parkirišče za 120 vozil, špor-
tna dvorana in telovadnica z 
garderobami.

Džamija sprejme od 1400 
do 1500 ljudi; poleti bodo od-
prli velika vrata in bo moli-
tev mogoče spremljati tudi 

z dvorišča. Notranji pros-
tor je velik, svetel prostor, 
nad katerim se pne kupola 
iz modrega blaga, ki simbo-
lizira nebo oziroma bližino 
boga. Na tleh je siva molit-
vena preproga, ki so jo izde-
lali v Turčiji, vsa ostala opre-
ma je delo slovenskih izva-
jalcev, ogromno dela je bila 
opravljenega ročno. 

Prostor je zelo enostavno 
okrašen, na stenah ni no-
benih podob ljudi ali živali, 
temveč zgolj napisi v arab-
ščini. V desnem krogu je 
napis Allah (Bog), v levem 
Mohammed, v središču pa 
verz iz Korana, v katerem je 

strnjeno muslimansko ve-
rovanje. V središču džami-
je je mihrab, to je niša, obr-
njena proti Meki, kjer stoji 
imam, ko vodi molitev. Ob 
petkih pa imam vernike na-
govori s prižnice, imenova-
ne minber. Moški verniki so 
v času molitve na sivi prepro-
gi, ženskam pa je namenje-
na galerija džamije. Ob osre-
dnjem prostoru je tudi umi-
valnica, kjer verniki pred 
molitvijo opravijo obredno 
umivanje.

Kot je dejal Porić, ga zelo 
veseli, da so odzivi na novi 
center pozitivni, da ga ljud-
je doživljajo kot arhitekturni 

presežek in pridobitev za 
mesto Ljubljana. Za zdaj je 
najbolj zaživela prav džami-
ja, prva molitev v njej je pote-
kala sedmega februarja, ude-
ležilo pa se jo je ogromno 
muslimanov iz vse Sloveni-
je, tudi z Gorenjskega. Cen-
ter bodo sicer uradno odprli 
junija, po zaključku ramada-
na, do takrat pa bodo zažive-
li tudi ostali objekti v sklopu 
centra. Po Porićevih besedah 
bodo v centru izvajali verske, 
kulturne, izobraževalne in 
športne dejavnosti. Uredili 
bodo tudi sodobno knjižnico 
z najboljšo zbirko del s pod-
ročja islamistike.

Džamija, prostor 
miru in molitve
Petkrat na dan, prvič še pred sončnim vzhodom, zadnjič pa po sončnem 
zahodu, se tudi v Ljubljani iz minareta oglasi pojoči glas muezina, ki vabi 
k molitvi v novo džamijo. In petkrat na dan muslimani iz Ljubljane, a tudi 
mnogi z Gorenjskega, prihajajo na molitev na ta sveti kraj, ki ima posebno 
energijo, ki začara vsakega obiskovalca, vernika in nevernika ... 

Muslimanski kulturni center Ljubljana: džamija je v obliki kocke, arhitekti so jo zasnovali po 
vzoru kaabe, črne kocke iz Meke. Ob njej samostojno stoji minaret. / Foto: Gorazd Kavčič

Nevzet Porić je muftijev namestnik, izvira z Jesenic, kjer je 
obiskoval tudi osnovno šolo. Na Jesenicah, kamor se rad 
vrača, še vedno živijo njegovi starši.

Verniki prihajajo k molitvi ...

V središču džamije je mihrab, to je niša, obrnjena proti Meki, kjer pri molitvi stoji imam.

V arhitekturni zasnovi prevladujejo bela barva, beton, steklo, les in kovina.

Muslimanski kulturni center Ljubljana
–  vrednost investicije več kot 34 

milijonov evrov
– velikost: 14.000 kvadratnih metrov
–  arhitekturna zasnova in notranja 

oprema: Bevk Perović arhitekti

Džamijo si je mogoče ogledati vsak dan (razen petka 
in nedelje) med 10. in 11. uro. 
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Alenka Brun

Po izobrazbi je Bojana Ko-
šnik Čuk univerzitetna di-
plomirana geografinja in 
profesorica zgodovine, a jo 
je poklicna pot peljala popol-
noma drugam: v svet proto-
kolov, pravil lepega vedenja, 
bontona. 

Svojo poklicno pot je za-
čela na Ministrstvu za zuna-
nje zadeve Republike Slove-
nije, najprej kot namestni-
ca vodje, potem kot vršilka 
dolžnosti vodje Diplomat-
skega protokola. V tem času 
je imela možnosti in prilož-
nosti, da se je šolala tudi v tu-
jini, pripoveduje. Najbolj pa 
jo je z diplomacijo in diplo-
matskim protokolom »oku-
žil« njen učitelj, večkra-
tni veleposlanik švicarske 
konfederacije v tujini Dani-
el von Muralt. On je bil res 
gospod, se spominja Košnik 

Čukova, ki ima sedaj že 15 let 
svojo šolo bontona. Aktivna 
je tudi v medijih, pred 13 leti 
pa je izšla njena strokovna 
knjiga z naslovom 24 ur po-
slovnega bontona, ki je leta 
2011 doživela ponatis.

Košnik Čukova poudari, 
da je sicer treba razlikovati 
med bontonom in protoko-
lom, a vseeno eden brez dru-
gega ne moreta. Ker se druž-
be spreminjajo, se tudi bon-
ton spreminja – in tako je 
Košnik Čukova na neki na-
čin kar naprej vpeta v izobra-
ževalni proces. »Imamo pra-
vila nekega bontona, vendar 
v nekem obdobju. Danes so 
seveda pravila drugačna od 
tistih izpred sto let. Nanje 
precej vplivata tudi moda in 
tehnologija. Bonton je ves 
čas živ, se prilagaja prosto-
ru in času, zato tudi danes 
govorimo o medkulturnih 
razlikah,  kar je modno in 

popularno; na primer hva-
la in prosim pa sta osnovna 
elementa, ki ostajajta.  Po-
staja logičen, pragmatičen, 
ni pa dogmatičen. Upošteva 
generacijske razlike, je tudi 
bolj sproščen. Res pa je, da je 
v tem trenutku bolj pisan na 
kožo ženskam, v preteklosti 
pa je bil bolj moškim.«  Pra-
vi, da je sama pravila bonto-
na že tako ponotranjila, da o 
njih sploh ne razmišlja več. 
Zanjo so kot dihanje in hoja 
– avtomatizem. »Vseeno mi 
je, ali sem v restavraciji ali 
doma, vendar tudi doma ne 
bom cmokala in oblizova-
la noža,« se pošali. Pomisli 
pa, da če človek tega nima v 
sebi in mora kar naprej raz-
mišljati o vedenju, ki ga do-
ločene (recimo poslovne) si-
tuacije od njega zahtevajo, je 
lahko to pravo trpljenje.

Verjetno ji je ljubezen 
do poklica, ki ga opravlja, 

privzgojila že družina. Nje-
na babica, ki je bila po pok-
licu šivilja in se je Košnik 
Čukova spominja kot skro-
mne ženske, je bila prav-
zaprav tista, ki jo je s svo-
jim vedenjem zaznamovala 
prva, vendar ne v pretiranem 
smislu – v ravno pravšnjem, 
z občutkom za lepo.

Kultura vedenja ni pove-
zana s tem, ali si tujec, Go-
renjec, Dolenjec, Štaje-
rec ali Primorec. »Ljudje 
so pač vzgojeni ali pa nev-
zgojeni. Neotesanci so bili, 
so in bodo; najdemo jih v 
vseh družbenih slojih. Mo-
dra kri ni avtomatizem in 
pogoj za znanje. Tudi viš-
ja izobrazba nikakor ni po-
goj za lepše vedenje. Podob-
no je s starostjo: priznajmo 
si, da niso vsi mladi nevzgo-
jeni, tudi starejši so proble-
matični. Ne bi pa postavlja-
la nekih ločnic na regijskem 

nivoju, niti ne v primerjavi s 
tujino, ki jo imamo velikok-
rat za avtoriteto, saj to ni po-
goj za znanje. Kultura vede-
nja je stvar vsakega posame-
znika.«

Spomni se, kako ji je nekoč 
neka slušateljica rekla, da ne 
ve, ali bo lahko vsa ta pravi-
la speljala, ker je samo iz 

Jesenic, s Plavža. »Kaj bova 
pa sedaj naredili?« se je v od-
govor nasmehnila Košnik 
Čukova. »Jaz sem tudi samo 
z Jesenic in s Plavža …«

Zaključi: »Štejeta srčna 
kultura in pristnost.  Nare-
jenost za pridobivanje neke-
ga rezultata je tek na kratke 
proge.« 

Štejeta pristnost  
in srčna kultura
Bojana Košnik Čuk zase pravi, da je zaprisežena Jeseničanka, kljub temu da od študija dalje živi v 
Ljubljani. Januarja letos je minilo že petnajst let, kar stopa po samostojni poti in ljudem prenaša znanje 
o bontonu oziroma kulturi vedenja.

Bojana Košnik Čuk / Foto: osebni arhiv

Suzana P. Kovačič

»Priznam, na začetku se 
kot starš niti ne zavedaš, kaj 
se dogaja, ker upaš samo, da 
tvoj otrok preživi. Ker upaš 
samo, da diagnoza ni tako 
huda, kot so ti jo predstavili. 
A si ob tem tako sama. Ti in 
tvoje misli, občutki, ki jih še 
zdaleč ne znaš ''popredalčka-
ti'', in čeprav močna, se vča-
sih zalotiš, da se v tvoje misli 
prikrade obup. Kot mama se 
v sebi boriš. Najprej in v prvi 
vrsti zase, da lahko zdržiš vso 
to bolečino, in potem za tvo-
jega otroka. In si v tem tako 
sama.« Ninin sin Rok, ki bo 
letos polnoleten, ima cereb-
ralno paralizo. Ob rojstvu 
so se borili za njegovo živ-
ljenje, ga odpeljali v drugo 
zdravstveno ustanovo, ma-
mico pa dali v svojo sobo, 
da bo imela mir, čas zase. 
Po treh dneh je podpisala, 
da na svojo odgovornost za-
pušča porodnišnico. Ker ni 
zdržala. Strokovna psiholo-
ška oz. psihiatrična pomoč v 

porodnišnici ni bila na voljo 
– in tudi na to bodo opozorili 
na letošnjem Svetovnem po-
hodu z rdečimi baloni v so-
boto, 29. februarja. Pohod 
bo, kot že nekaj let z zavze-
tostjo Nine Burja, tudi v Kra-
nju. Opozoriti želijo na psi-
hološko pomoč materi takoj 
po rojstvu takega otroka. Po-
moč sicer obstaja, a le v ne-
katerih mestih, zato je vse 
ženske niso deležne.

Nina se vrne v spomine: 
»Znajdeš se v vrtincu vpra-
šanj. Zakaj se je to zgodilo 
tebi, kaj in kako bo? Dobiš 
sicer podporo domačih, ki je 
dobronamerna, in slišiš zna-
ne besede: »Saj bo ...«. Tega 
zares nikoli ne recite člove-
ku, ki se znajde v kakršni 
koli stiski. To je najslabša iz-
bira besed, sčasoma te bese-
de prav zasovražiš. Kajti ne 
želiš praznih besed. Ved-
no bolj pa pogrešaš ob sebi 
strokovno pomoč, nekoga, 
ki bi ti znal svetovati, kako 
se sprijazniti in spoprijeti z 
novo življenjsko situacijo.«

Pot do celjenja, kot lepo 
pove mamica Nina, je spre-
jetje, da je otrok drugačen. 
»Moj otrok nikoli ne bo ho-
dil, voziček so njegove noge 
in Roka zelo razjezijo arhi-
tektonske ovire in zasedena 
parkirna mesta za invalide, 
ki jih zavzamejo tisti, ki do 
njih niso upravičeni. Ja, in še 
vedno je kdaj težko ... A Rok 
je borec, tako kot jaz. Pogos-
to je nasmejan.« Rok je zak-
ljučil Osnovno šolo Simona 
Jenka Kranj kot odličnjak. 
Zdaj obiskuje Ekonomsko 
gimnazijo in srednjo šolo 
Radovljica. Veselijo ga jezi-
ki. »Vedno sem upoštevala 
zdravniške nasvete, obisko-
vala sva terapije, ampak šla 
sva tudi neko svojo pot,« je 
poudarila Nina.

Pohod z rdečimi baloni 
poteka v želji ozavestiti pri-
sotnost posebnih otrok, ki 
predstavljajo del družbe, od 
katerih žal še vedno preveč-
krat obračamo pogled. Orga-
nizator je Zavod 13, ki ga je 
kmalu po rojstvu »drugačne« 

drugorojenke Sofie (s triso-
mijo 13) ustanovila Maribor-
čanka Petra Greiner. Datum 
pohoda ni izbran naključ-
no, saj poteka na najredkej-
ši datum v našem koledarju, 
29. februarja, tudi na med-
narodni dan redkih bolez-
ni, o katerih smo prav tako 
premalo ozaveščeni. Častni 
pokrovitelj dogodka je pred-
sednik države Borut Pahor. 
V Kranju se bo pohod začel 
ob 11. uri pred mestno knji-
žnico, nadaljeval skozi sta-
ro mestno jedro in zaključil 
pred stolpom Pungert, kjer 
bodo Motovilke udeležen-
cem pripravile preseneče-
nje. Nina in Rok lepo vabita 
na pohod prav vse – tako dru-
žine, v katerih so otroci s po-
sebnimi potrebami, kot vse 
druge za druženje, podporo 
sprejemanja »drugačnosti«. 
Rdeč balon simbolizira lju-
bezen in sprejemanje, in če 
mnogi otroci ne hodijo, ne 
govorijo ali morda ne vidijo, 
bodo s pohodom malodane 
poleteli.

Zares nikoli ne recite: »Saj bo ...«
Leto je naokrog in spet se bomo sprehodili po slovenskih mestih in obeležili Svetovni pohod z rdečimi baloni – v znak sprejemanja drugačnosti naših otrok. 
Tema letošnjega pohoda je »Kaj pa ona?«. Mama. Kot je Kranjčanka Nina Burja, mama, ki ji je rojstvo otroka s posebnimi potrebami življenje obrnilo na 
glavo. Da se pozornost enkrat usmeri v mame, tiste, ki prevečkrat pozabijo nase, gredo »preko sebe« v ljubezni do svojega otroka ...

Nina in Rok lepo vabita na pohod prav vse – tako družine, 
v katerih so otroci s posebnimi potrebami, kot vse druge za 
druženje, podporo sprejemanja »drugačnosti«. / Foto: Tina Dokl
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski 

Vladimir Bartol  
s kamniškim Alamutom

V slovenski vasici Sveti 
Ivan v Trstu se je 24. febru-
arja 1903 rodil slovenski pi-
satelj, dramatik, esejist, pu-
blicist, kritik, prevajalec Vla-
dimir Bartol. Najbolj znan je 
po romanu Alamut, ki je iz-
šel leta 1938 in bil preveden v 
več kot dvajset jezikov.

Bil je tretji izmed sedmih 
otrok. Oče Gregor Bartol je 
bil po poklicu  poštni ura-
dnik, mati Marica Nadlišek 
Bartol pa je bila učiteljica, 
pisateljica in urednica prve-
ga slovenskega ženskega ča-
sopisa Slovenka. Umrl je 12. 
septembra 1967 v Ljubljani.

V letih 1926 in 1927 je štu-
diral na pariški Sorboni bi-
ologijo, psihologijo in psihi-
atrijo. V Parizu se je sezna-
nil z Josipom Vidmarjem, 
okrog katerega so se zbira-
li v Franciji živeči slovenski 

literati. Pridružil se je im-
proviziranemu literarnemu 
krožku, v katerem je maja 
1927 bral črtico Ljubezen 
velikega kana. Vidmarju je 
bila črtica všeč in je Bartola 
opozoril na zgodbo o orien-
talskem mogotcu, ki si je iz-
mislil način, kako narediti iz 
mladih vernikov slepo orod-
je za svoje oblastniške načr-
te. Bartol si je postavil dese-
tleten rok za preoblikovanje 
zgodbe v roman.

Oktobra 1936 se je prese-
lil v Kamnik. S seboj je vzel 
okoli sto knjig in že pre-
cej zbranega gradiva ter se 
posvetil pisanju romana 
Alamut. Najprej je imel na-
men napisati čim bolj točen 
zgodovinski roman, vendar 
je zgodba prerasla tudi v 
psihološki, idejni in filozof-
ski roman, ki je zasnovan 

na študiju zgodovinskih vi-
rov in filozofskih del Machi-
avellija in Korana. Za moto 
mu je postavil Nietzscheje-
vo misel: Nič ni resnično, 
vse je dovoljeno. Zanjo je 
trdil, da so jo zapisali že iz-
maelitski misleci okrog leta 
1000. V središču romana je 
vprašanje o spoznanju, res-
nici in laži, moči in oblas-
ti. Gre za moderen intelek-
tualistični roman metafor 
s simbolnimi in mitskimi 
nagnjenji.

Alamut je izšel leta 1938 
pri založbi Modra ptica, ven-
dar ni doživel pričakova-
nega uspeha. Roman je ta-
koj po izidu ponudil ameri-
ški filmski družbi MGM, a 
ga niso sprejeli. Večje zani-
manje je roman vzbudil šele 
v osemdesetih letih, zlas-
ti po uspehu francoskega 

prevoda. Danes ga ocenju-
jejo kot osnovno pojasni-
lo, kako je prišlo do psiholo-
ške zaslepljenosti nekaterih 

mladih, delo o usodi med-
narodnih demoničnih pus-
tolovcev, ki ubeseduje teme 
volje in moči.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   Na Jesenicah se je 24. 2. 1880 rodil Franc Torkar, 

prvi avtogeni varilec v Jugoslaviji. 
   Na Olševku se je 24. 2. 1887 rodil glasbenik in pe-

dagog Ciril Pregelj. Organiziral in vodil je pevske 
zbore, reorganiziral celjsko godbeno društvo, bil 
je kapelnik Dramatičnega društva v Celju. Izdal je 
več zbirk mladinskih zborovskih napevov ter pe-
smaric za osnovne in meščanske šole. Izdal je tudi 
skladbe za ženske zbore.

   V Kamniku se je 25. 2. 1869 rodil pisatelj, zgodo-
vinar in duhovnik Josip Benkovič. Bil je kaplan v 
Naklem, alojzijeviški prefekt v Ljubljani. Iz zdra-
vstvenih razlogov so ga poslali za kaplana v Ko-
mendo, nato pa je vstopil kot novinec pri cistercija-
nih v Stični. 

   V Podnartu se je 27. 2. 1888 rodil pisatelj in časni-
kar Ivan Podržaj. V Jutru je bil deset let urednik in 
nekaj časa tudi glavni urednik. Po drugi svetovni 
vojni se je zaposlil v zunanjepolitičnem uredništvu 
Ljudske pravice. Umrl je v Ljubljani 6. 10. 1958. 

   V Zgornjih Gorjah se je 29. 2. 1836 rodil diplomat, 
gospodarstvenik in politik Jožef Schwegel (tudi 
Švegel ali Žvegel). Kot diplomat je uspel doseči, da 
je prišla BiH pod avstro-ogrsko upravo.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Mirko je bil v otroštvu lju-
bek fantek, na videz bolj po-
doben punčki. Dolgi pla-
vi kodri, zelenomodre oči. 
Imel je tudi zelo mil glas, 
zato so ga bližnji klicali An-
gelček. Potrpežljivo je mo-
ral prenašati slinasta boža-
nja in poljubčke vsakogar, 
ki mu je padlo na pamet, da 
se ga dotakne. 

Svojo zgodbo, polno ran, 
skrivnosti in nedorečenega, 
strne v pripovedovanje, ob ka-
terem sem ostala brez diha: 
»Ob prebiranju Usod in ob 
veliko pogovorih, ki sem jih 
imel o tem, da smo Slovenci 
zelo zavrt narod, sem se od-
ločil, da še sam spregovorim. 
Neštetokrat sem se že vpra-
šal, zakaj je med nami toli-
ko psihiatričnih bolnikov, 

pijancev, zakaj smo med pr-
vimi po uživanju drog v Evro-
pi? Zgodb, kakršna je moja, 
je še nešteto. V jugoslovan-
skih časih, ko je bila spolnost 
tabu, se je dogajalo marsikaj! 

Spomine sem začel zapiso-
vati že pred leti. Čistili so me 
in me pripravljali na ta tre-
nutek, da o njih spregovorim 
brez zadržkov. Nekoč sem 
nekaj zapisov v zelo skrajša-
ni obliki že skušal objaviti. Pa 
ne zato, ker bi se želel mašče-
vati staršem! Bolj v poduk ot-
rokom, da jih zaradi slepote 
in gledanja vstran ne bi izrab-
ljali. Tudi danes, ko se pogo-
varjava, si želim, da bi se tis-
ti, ki bodo brali, vsaj zamisli-
li. Odraslim, ki spolno izrab-
ljajo otroke, o njihovi pokvar-
jenosti ne piše na čelu! To so 
potuhnjene zveri, ki lahko po 
drugi strani naredijo za oko-
lje, v katerem živijo, tudi kaj 
dobrega. Le zla, ki ga neguje-
jo v sebi, lakote po otroškem 
telesu, ne morejo krotiti niti 
je izkoreniniti. Zapomnite si 
to! Pedofilija ni ozdravljiva!

Dotiki tujih ljudi mi niso 
bili všeč, a starša je razvese-
ljevalo, podkupovala ali gro-
zila sta mi, naj bom prijazen, 
ko so se me dotikali. V času 
mojega otroštva je, žal, še ve-
ljalo, da imajo starši zmeraj 
prav in jih je zato treba brez-
pogojno ubogati.

Spomnim se neke-
ga praznovanja stričevega 

rojstnega dne. ''Naj nam za-
poje še Angelček,'' so mole-
dovale tete in ostalo žensko 
sorodstvo. Pri tem so si brisa-
le solze in stokale od ugodja. 
Ko sem odpel pesem Mama, 
ki jo je prepeval Heintje, so že 
vreščale od zadovoljstva! Stri-
ci in ostali gospodje so ga po-
tem malo več popili in začeli 
zbadati očeta: ''To je bogok-
letno, da ima tvoj sin punč-
kast obraz! Bolj fantovsko 
ga je treba urediti!'' Očeta so 
komentarji razjezili in v od-
govor jim je zabrusil, naj se 
ne praskajo, kjer jih ne srbi. 
Mene ni nihče nič vprašal.

Nekega božiča je iz tujine 
na obisk prišel stari stric Lud-
vik. Mama je napekla goro 
peciva, tudi oče si je vzel čas 
in ostal doma. Stric je bil bo-
gataš, treba ga je bilo pričaka-
ti z vsemi častmi. S seboj pa 
je pripeljal tudi prijatelja. Že 
na pogled sta bila čudna na-
veza. Vse sta bogato obdaro-
vala, zato sta bila še bolj ''gor 
vzeta''. Sledila je družinska 
večerja, potem so starši odšli 
k sosedu. Zelo dolgo sta se za-
držala. Bratje in sestra so šli 
spat, jaz pa sem jima lahko 
delal družbo. Sta starša dovo-
lila. Starca sta me vzela v na-
ročje in božala, mi ponujala 
sladek liker … Spominjam se 
le še slačenja, kaj več ne.

Zjutraj sem nad seboj zag-
ledal zaskrbljen mamin ob-
raz. Čudno se ji je zdelo, da 

sem še spal, saj sem bil vsa-
ko jutro prvi, ki je zlezel iz 
postelje. Poskušala me je 
predramiti, a se sploh ni-
sem odzival. V strahu, da je 
nekaj hudo narobe, je pokli-
cala zdravnico. Končno sem 
le odprl oči. ''Kaj je s teboj''? 
so me spraševali. Okoli moje 
postelje jih je bilo kar nekaj. 
Vsi so imeli zaskrbljene ob-
raze. Mene je bolelo … Vse 
me je bolelo, kje točno, pa se 
nisem upal povedati. Potem 
je nekdo zinil, da me je videl, 
ko sem popil kozarček liker-
ja. Nakar se je vsem oddahni-
lo. ''Mačka ima!'' so modro-
vali v en glas. Tudi zaskrblje-
na starca sta prišla bližje. Ko 
sem ju zagledal, sem začel 
bruhati. Mama se je jima op-
ravičevala in ju povabila v ku-
hinjo, k zajtrku. Na mizi sta ji 
pustila veliko denarja, za sko-
raj dve očetovi plači. S solza-
mi v očeh se je jima zahvalje-
vala. V meni je bilo toliko bo-
lečine, da vam ne znam pove-
dati. Še danes se sprašujem, 
kako to, da staršem ni ''pote-
gnilo'', da se je nekaj zgodilo.

Na videz sem se pozdravil, 
bolečina in neprijeten obču-
tek pa sta ostala. Dolgo nisem 
mogel kakati. Najhuje je bilo, 
ker me ni nikoli nihče vpra-
šal, kaj se je zgodilo. Nihče ni 
posumil, zakaj sem znorel in 
razbijal po sobi, od kod po-
škodbe ... Govorili so, da sem 
se ''nekam'' usedel, da sem 
bil nepreviden pri igranju, da 
sem ''nekaj'' pojedel, na pri-
mer košček stekla. ''Drugič 
pa bolj pazi nase!'' je bila stro-
ga mama. Ni jim bilo mar, 
resnično jim ni bilo mar.

Vsi odrasli so se mi zde-
li enako slepi in gluhi, zato 

se nisem imel h komu zate-
či po pomoč!

Spomnim se še enega, ime 
mu je bilo Milan. Močni svet-
li lasje in gosti brki. Zaradi 
njega še vedno ne prenesem 
brkatih moških. Prihajal je 
na obisk k očetu, mami pa 
je vsakokrat prinesel šopek 
rož, kar je bilo v tistih časih 
sila nenavadno in izstopajo-
če. Milan je živel s svojo ma-
terjo v eni od ljubljanskih 
stolpnic. Zmeraj je bil lepo 
oblečen in negovan, četudi 
nihče ni točno vedel, kje dela 
in od česa pravzaprav živi. 
Nekaj časa je menda nasto-
pal kot violinist v različnih 
zasedbah, potem pa je tudi 
to opustil. ''Bilo je prenapor-
no za mojega sina!'' je vzdi-
hovala njegova mama in ga 
božala po skodranih laseh. 
Beseda je dala besedo, in ko 
sem obiskoval drugi razred, 
je Milan prišel na dan z ide-
jo, da je napočil skrajni čas, 
da se tudi jaz lotim igranja 
na violino, če hočem v živ-
ljenju uspeti. V moji druži-
ni je završalo. Bili smo pre-
prosta, delavska klasa, kaj 
bomo počeli, ko bomo odra-
sli, je bilo že vsem zapisano 
v zvezdah: bratje bodo dela-
li v isti fabriki kot oče, sestra 
pa se bo kljub odličnemu us-
pehu priučila za šiviljo. Da bi 
se Mirko učil igranja na vio-
lino?! Ne, tega pa ne! Oče je 
toliko časa robantil in zmer-
jal vse po vrsti, tudi sorod-
nike, da je mamo spravil v 
jok. Njenih solz pa ni najbo-
lje prenesel, zato se je vdal. 
Mene tako in tako ni nihče 
nič vprašal, zakaj bi me, saj 
otroci nismo imeli nobene 
besede pri odločanju. 

In tako je začel tovariš Mi-
lan prihajati vsako sredo ob 
petih. Njegov prihod je bil 
zelo gledališki, zelo teatra-
len. Najprej se je prikupil 
mami in ji zaigral Violino 
tzigano, ter, seveda, zraven 
tudi osladno zapel. Nastop se 
je končal na kolenih pred njo, 
saj ji je bilo po eni strani ne-
rodno, po drugi strani pa se je 
kot preprosta ženska počuti-
la zelo počaščeno. 

''Grem v trgovino, da bosta 
imela mir!'' je potem rekla in 
s cekarjem izginila med vra-
ti. Milan se me je ves čas, ko 
mi je razlagal, kako moram 
držati violino, obilo dotikal, 
me božal, popravljal ramo, 
hrbet, roki … Vmes je nag-
nusno vzdihoval, kako lepo 
dišim, kako cortkan sem, da 
sem kot neka ameriška otro-
ška filmska igralka, ime sem 
že pozabil. Potem sem vzel v 
roke lok, on je stopil za moj 
hrbet in skupaj z mojo roko 
potoval po strunah. Nenado-
ma se me je dotaknila zna-
na bolečina. Prebudili so se 
spomini, točno sem vedel, 
kaj ti moški dotiki za mo-
jim hrbtom pomenijo. Nekaj 
trenutkov sem stal kot oh-
romljen, v ustih nisem imel 
več sline, srce pa mi je bilo 
kot ponorelo. Potem pa sem 
na ves glas zakričal, dvignil 
violino v zrak in začel z njo 
tepsti Milana, kamor je pad-
lo. Bil sem kot ponorel, brez 
ene same zavore. Če bi imel 
v roki kamen, bi ga v tistem 
trenutku lahko tudi ubil. In 
to brez večje škode. Marsika-
teremu dečku, ki ga je kasne-
je še ''učil violine'', bi prihra-
nil težko gorje …«

(Konec prihodnjič)

Umivanje vesti – obvezno, 1. del

Zgodnje otroštvo

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Biziljevi spomini na pre-
lomno obdobje, na čas pred 
razpadom Jugoslavije, so 
povezani tudi s fotografija-
mi s Kosova in usodo fan-
ta, ki mu je Nace Bizilj po-
magal k boljšemu življenju. 
Po pretresljivih dogodkih 
na Kosovu, kjer je februar-
ja 1989 v rudnikih gladov-
no stavkalo več tisoč rudar-
jev, ki so protestirali proti 
srbskim težnjam po ukinit-
vi avtonomne pokrajine Ko-
sovo, je SZDL za novinar-
je in fotoreporterje organi-
zirala potovanje no Koso-
vo. Leta 1990 so se Dnevni-
kovi novinarji in fotorepor-
terji z avtomobilom Lada 
Niva ponovno odpeljali tja. 
Bizilj je v Prištini spoznal 
novinarja Beharja Zogiani-
ja, ki je pisal za prištinski 

dnevnik Rilindija in je delo-
val na relaciji med Ljublja-
no in Prištino: 'Naredil mi 
je uslugo in nama z novi-
narjem Gorenjskega glasa, 
Francijem Perdanom, omo-
gočil vstop v albanski geto, 
pravo favelo iz kartonastih 
bivališč, Vranjevc, kamor 
noben tujec, noben Srb ni 
imel vstopa, kamor še poli-
cijska noga ni smela stopi-
ti. Peljal naju je albanski ta-
ksist. Novinarka z RTV-ja je 
na vstop zaman čakala nekaj 
mesecev in ni mogla verjeti, 
da je nama to uspelo in da 
sem tam lahko fotografiral. 
Po slovenski osamosvojitvi 
me je Behar ponoči klical 
in me prosil, naj rešim nje-
govega sorodnika Baškima. 
Baškim je namreč pred slo-
vensko osamosvojitvijo slu-
žil vojsko JLA v Kranju. Na-
šel sem ga v azilnem domu 

no Dolgem mostu. Pose-
doval je potni list le za ne-
kaj dni, delno sem ga pre-
oblekel, več dni je prenoče-
val pri meni, vse dokler nis-
mo vzpostavili zveze z Züri-
chom, kjer je imel sorodni-
ke. Peljal sem ga čez mejo 
v Avstrijo. Ko sva se peljala 
čez Ljubelj, se je revež tre-
sel kot šiba na vodi. Bilo je 
zelo tvegano. V Celovcu sem 
mu kupil vozovnico za vlak 
proti Švici in mu dal nekaj 
mark. Čez tri leta mi je pos-
lal razglednico iz Švice, ki jo 
je naslovil z 'Mili moj Nace'. 
Novo življenje si je ustvaril 
v Crans Montani.'« (str. 13)

Gornji odlomek je iz ese-
ja Irene Uršič, kuratorke 

razstave in kataloga. Raz-
stava je bila v Muzeju novej-
še zgodovine Slovenije. Si-
cer pa je Biziljev opus trajno 
na ogled v tem katalogu. Na-
vedeni odlomek sem izbral 
tudi zato, ker Bizilj v njem 
omenja še eno fotorepor-
tersko legendo – Glasove-
ga Franca Perdana. Prvo od 
izbranih fotografij je Bizilj 
(roj. 1944 v Gameljnah pod 
Šmarno goro) posnel okto-
bra 1962 pred MNZS – bo-
dočega sovjetskega voditelja 
Leonida Brežnjeva, zadnji 
od velikih dogodkov, ki jih je 
fotografiral, pa je bilo sreča-
nje predsednikov Busha in 
Putina na Brdu pri Kranju 
junija 2001. Markantno.

Nove knjige (527)

Nace Bizilj – fotoreporter

Nace Bizilj – fotoreporter: katalog retrospektivne 
razstave, uredila Irena Uršič, MNZS, Ljubljana, 2019, 
240 strani

Alenka Bole Vrabec

Pred sto leti se je 29. fe-
bruarja v Neuilly-sur-Seine 
rodila Michele Morgan, zna-
menita francoska filmska 
igralka, ki je že z osemnaj-
stimi leti zaslovela v črno-be-
lem filmu Marcela Carnéja 
Obala v megli. Film poetič-
nega francoskega filmske-
ga realizma, posnet 1938, 
je kljub težki temi zaslovel. 
Jean Gabin, izvrstni Miche-
lin soigralec, ji je nekoč šalji-
vo namignil: Ej, te tvoje oči, 
saj sama veš … Tako kristal-
no modrih oči v tistem času 
ni imela nobena zvezda. 

Sence druge svetovne voj-
ne so že legale nad Francijo 
in Michele je 1940 sprejela 

povabilo v Hollywood. V Vo-
zovnici do Marseilla je bila 
soigralka Humphreyja Bo-
garta, nasploh je bila v to-
varni sanj zelo zaželena. 
Čeprav se je v Ameriki prvič 
poročila, se je po vojni vrni-
la v Pariz, in ko je leta 1999 
zadnjič stopila pred filmske 
kamere, je bila bilanca nje-
nih vlog presenetljiva: več 
kot 50 odmevnih filmov. Na 
prvem filmskem festivalu v 
Cannesu 1946 so jo razgla-
sili za najboljšo igralko v fil-
mu Pastoralna simfonija, 
ki je nastal po noveli, ki jo 
je leta 1919 napisal franco-
ski pisatelj, nobelovec An-
dré Gide. Zgodba se dogaja 
v švicarski Juri. Protestant-
ski pastor, oče peterice ot-
rok, najmlajši je še v zibelki, 
najstarejši pa študent teolo-
gije, na obisku pri na smrt 
bolni starki naleti na zapuš-
čeno, zanemarjeno slepo 
siroto, staro približno pet-
najst let. In čeprav njegova 
žena Amelie pravi, da je pet 
otrok dovolj, deklica ostane 
v hiši in dobi ime Gertru-
de. Pastor Gertrudo izobra-
žuje in ji slika svet ves lep. 
Najstarejši sin Jaques se za-
ljubi v dekle in ona vanj. A 
oče, ki je tudi zaljubljen v 
Gertrudo, s spletko dose-
že, da se sinova zveza pretr-
ga. Gertrude v Lozani čaka 
na operacijo, ki ji res povr-
ne vid, a prizadene ob spoz-
nanju, da je svet vse prej kot 
lep. Kratka ljubezen s pas-
torjem ji ne prinese sre-
če, saj vidi, kako trpi Ame-
lie. Vrže se v narasli lede-
ni potok, a jo rešijo. A uso-
dni skok v vodovje postane 

vzrok njene smrti. Preden 
izdihne, pastorju razkrije, 
da je vedno ljubila le Jaque-
sa. V filmu se spopadeta re-
ligiozna morala in silovitost 
človekovih čustev. 

Leta 1965 je Michele napi-
sala avtobiografijo Moje oči 
so videle, leta 1969 pa je za 
svoje umetniško poslanstvo 
postala vitezinja Legije čas-
ti. Za življenjsko delo je leta 
1992 dobila nagrado cesár. 
V poznih letih svojega živ-
ljenja se je vedno bolj posve-
čala slikarstvu, ki ga je štu-
dirala v Ameriki. Doživela je 
častitljivih 96 let.   

Por s smetano iz 
švicarske Jure

Za 4 osebe potrebujemo: 
150 ml čiste zelenjavne juhe, 1 
kg pora, 2 žlici olja, 1 ščep bele-
ga popra, 150 ml smetane (lah-
ko je tudi sojina), 1 ščep soli, se-
sekljan peteršilj po okusu.

Por dobro operemo, pora-
bimo pa zelene in bele dele. 
Narežemo ga na 1 cm debe-
le ploščke. V ponvi segreje-
mo olje, dodamo por in me-
šamo, da postekleni. Nato 
dodamo zelenjavno juho, 
pokrijemo in dušimo na sre-
dnje močni temperaturi. 
Deset minut preden je por 
dodobra zmehčan, dodamo 
smetano. Por še enkrat za-
vremo in ugasnemo štedil-
nik. Solimo in popramo ter 
posujemo s sesekljanim pe-
teršiljem. Jed je samostojna, 
lahko pa je tudi priloga k ne-
mastnemu mesu ali kuha-
nemu krompirju.

Pa dober tek!

Modrina v očeh

mizica,
pogrni se

Posnetek je nastal pred nedavnim skozi okno Poliklinike v Ljubljani. Na fotografiji so vozila 
nujne medicinske pomoči, s katerimi iz lokalnih območij v Ljubljano prevažajo bolnike, 
poškodovane v nezgodah in druge, ki potrebujejo medicinsko pomoč. Gre za ljudi, ki so 
pogosto skriti v ozadju, a so še kako pomembni, ko gre za človeška življenja. I. K. / Foto: Tina Dokl

Zgornja fotografija je nastala na primopredaji novega policijskega večnamenskega 
transportnega helikopterja. Čeprav je videti, kot da je v okvari, bojazen ni potrebna – 
helikopter so le odvlekli na vzletno-pristajalno ploščad. Kar pa ne pomeni, da helikopter 
Augusta AW 169, ki ga je policija prejela oktobra, do zdaj še ni bil v okvari. Že v prvih 
tednih so namreč morali zaradi hude tehnične napake zamenjati menjalnik glavnega 
rotorja. S. Š. / Foto: Tina Dokl



Alenka Brun

Zgodba se začne s 
tragičnimi dogod
ki iz preteklosti, ki 
pomembno zaz
namujejo pot gla

vnega junaka Kristjana Bev
ka, ki ga igra Robert Korošec. 

Zdravnik splošne prakse 
se po dolgih letih odsotnosti 
vrne v rodno Vipavo, kjer ga 
čakajo nerazčiščene stvari, 
družinske zamere in mlado
stna ljubezen Monika Fur
lan (Maša Grošelj) ...

Maši in Robertu se v Naji
nih mostovih pridružuje 
naslednja igralska zasedba: 
Marijana Brecelj, Rok Kuna
ver, Aleš Valič, Jernej Kun

tner, Helena Peršuh, Anu
ša Kodelja, Anja Drnovšek, 
Tina Gorenjak, Saša Pav
lin Stošić, Darja Reichman, 
Nina Ivanič, Matej Zemljič, 
Jure Kopušar in drugi.

In kaj pravita o sneman
ju in novi zgodbi igralca, ki 
upodabljata glavna junaka? 
Maša Grošelj se veseli, da si 
bodo po intenzivnem sne
manju njihovo delo končno 
lahko ogledali tudi gledal
ci: »Zanima me, kako bodo 
serijo spremljali, v kate
rem delu zgodbe se bodo 

še posebno našli, s kom se 
bodo bolj in manj poistove
tili. V teh mesecih snema
nja je moja Monika na neki 
način postala del mene in 
velikokrat se zalotim, kako 
razmišljam o njej in njeni 
zgodbi tudi izven časa sne
manja. Lahko rečem, da si 
z Moniko deliva srčnost in 
skrbnost, ki ju obe čutiva 
ob skrbi za ljudi, ki so nama 
blizu, je pa res, da pri njej 
pogrešam več zaupanja vase 
in zavedanja, koliko v resni
ci zmore. Si bodo pa gledalci 
zagotovo ustvarili svojo sliko 
o posameznih likih.« Tudi 
Robert Korošec je vesel, da 
serija prihaja na male zas
lone. Zanj predstavlja nep
recenljivo izkušnjo, saj ni 

le pridobil veliko snemalnih 
izkušenj, ampak se je sko
zi lik zdravnika, ki ga igra, 
naučil nekaj malega tudi o 
medicini. »Kristjan je tako 
večplasten, da ponuja per
fektno polje za igralsko razi
skovanje. Upam, da bodo to 
videli in doživeli tudi gledal
ci, ko ga bodo spremljali na 
poti skozi boleče spomine iz 
preteklosti, izzive sedanjosti 
ter pogumne korake proti ... 
– to bomo pa še videli. Skra
tka, veliko vsega nas čaka. 
Komaj čakam,« še pove.

NAJINI MOSTOVI
Neokrnjena narava idilične Vipave, skrivnostna 
vrnitev, ljubezen, družina in posel bodo »zakrivili« 
osrednje zaplete pomladnih noči. V ponedeljek,  
2. marca, na Pop TV ob 20. uri prihaja nova 
izvirna serija Najini mostovi.

Robert Korošec in Maša Grošelj / Foto: Pop TV

Maša Likosar

Poti Benjamina Ob
l aka iz Rižane pri 
Kopru in Ivane, 
rojene Pestar, iz 
Grada pri Cerkljah, 

sta se prekrižali v samskem 
domu v Kranju. Tedaj 19let
nega Benjamina je prevzela 
lepota dve leti starejše Iva
ne. »Ko sem šla domov iz 
kina, mi je v hrbet prilete
la žoga,« je povedala žena, 
mož pa je nadaljeval: »Igrali 
smo nogomet in žogo sem ji 
vrgel namenoma. Bila je jez
na in zato sem jo povabil v 
kino.« Tako se je začela zgo
dba zakoncev Oblak, ki sta 
si večno zvestobo obljubila 
19. februarja 1955 v kranjski 
mestni hiši, sledilo je po nju
nih besedah skromno slav
je z najbližjimi v samskem 
domu. Po dvajsetih dneh 
zakona je Benjamin odšel 
na dvoletno služenje vojaš
kega roka, Ivana pa se je pre
selila v Izolo. V tem obdob
ju se jima je rodil sin. »Pisa
la sem mu pismo, da sem 
noseča. Njegov odgovor pa 
je bil: če bo sin, mu bo ime 
Zlatko – po enem najboljših 
nogometašev Zlatku Čaj
kovskem,« je pojasnila Iva
na. Kasneje se jima je rodi
la še hčerka Ofelija, ki je 16. 
februarja z možem Jožetom 
Koširjem praznovala štiride
seto obletnico poroke. Obla
kova imata še štiri vnuke in 
osem pravnukov. 

Med obujanjem spomi
nov sta nam zaupala, da sta 
v mladih letih zelo rada ple
sala. »Bila sva tako dobra, da 
so naju na plesišču pogosto 

občudovali,« je povedala Iva
na, ki se z možem še danes 
zelo rada zavrti. »Ko sem jo 
peljal v Koper, je prvič vide
la morje in bila je preseneče
na nad količino vode. Kasne
je sva vsak drugi teden hodi
la na morje, tudi danes je 
tako. V mojem rodnem kra
ju v Rižani imava na doma
čiji mojih pokojnih star
šev prikolico in vrtiček, ki 

ga z veseljem urejava,« je 
dejal Benjamin. Ivana pa 
nam je zaupala še anekdo
to o prvem srečanju z Ben
jaminovo mamo: »Vpraša
la me je: ''Kaj pa ste vi naše
mu Benjaminu?'' ''Prijate
ljica,'' sem odgovorila. Ona 
pa mi je odvrnila, da je pri 
njih navada, da mora fant 
dekle poročiti, če jo pripelje 
domov. Tako se je zgodilo.« 

Usoda je zakonca Oblak 
pripeljala v Čirče pri Kran
ju, kjer sta si zgradila hišo, v 
kateri živita že štirideset let. 
»Pestro življenje sva ime
la, polno vzponov in pad
cev. A 65 let zakona doka
zuje pravo ljubezen, zvesto
bo in zaupanje,« je povedal 
Benjamin, Ivana pa je temu 
še dodala: »Pred vsako odlo
čitvijo je treba premisliti. 
Med možem in ženo so klju
čni pogovor, medsebojna 
pomoč in prilagajanje. Tudi 
karakterno si morata biti 
podobna, da lahko shajata.« 
Oblakova sta ob zlati poroki 
obnovila zaobljubi, 65. oble
tnico pa sta nedavno praz
novala v Gostilni Marinšek v 
Naklem. Pred tem sta si pri
voščila krajši oddih v topli
cah. »Sedaj pa strumno nap
rej proti sedemdeseti oblet
nici,« sta sklenila v sreči in 
ljubezni združena Gorenjka 
in Primorec. 

ZGODBA O LJUBEZNI 
ZAKONCEV OBLAK 
Benjamin in Ivana Oblak iz Čirč pri Kranju sta 19. februarja praznovala 65. obletnico poroke. 

Ivana in Benjamin Oblak / Foto: Tina Dokl

V krogu najbližjih sta 65. obletnico poroke proslavila v Gostilni Marinšek. / Foto: Tina Dokl 

Lions Klub Kranj vabi na dobrodelno gledališko predstavo 
Poredna Vivi, ki bo v torek, 3. marca, ob 19. uri v dvorani 
Kulturnega doma Predoslje – pomagati želijo slepemu 
Sandiju do uspeha na paraolimpijskih igrah v Tokiu. Gre 
za monokomedijo priljubljene igralke Lare Janković, režij-
sko taktirko pa je prevzel Matej Mijatović. Poredna Vivi je 
predstava o ženski, ki skozi različne življenjske prepreke 
ter izzive ob koncu spozna, da sta za ljubezen vendarle 
potrebna dva.

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

TA JE DOBRA

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Kdo je boljši smučar 
Našo smučarsko šampionko Tino Maze so vprašali, kdo 
bi bil boljši smučar – Janez Janša ali Marjan Šarec.
»Janez Janša,« kot iz topa izstreli Tina Maze.
»Zakaj pa on?«
»Ker on za razliko od Šarca nikoli ne odstopi.«

Na kratko o starših
Učenci morajo za domačo nalogo napisati spis z naslo-
vom Moji starši.
»Bodite kratki in jedrnati,« jim naroči učiteljica. 
Janezek si nasvet vzame k srcu in napiše: »Moji starši so 
lepi in blond. Če ne bi bilo mojih starih staršev, ki so rodili 
mojo mamo in očeta, bi bil jaz danes sirota. Slava jim.« 

Zabolelo ga je 
»Gospod doktor! Ko sem se včeraj peljal domov, sem 
nenadoma začutil bolečino.«
»Kje pa?«
»Mislim, da je bilo med Vranskim in Trojanami.«

Njegov je 
Janez, oče štirih otrok, se je že nekaj tednov držal zase in 
je bil bolj ali manj nejevoljen. Nekaj ga je žrlo, nakar ni več 
mogel molčati in je ženi Marinki rekel: »Veš, kaj, že nekaj 
časa me muči dvom, ali je najmlajši Lukec moj sin!«
»Le kako moreš reči kaj takega. Pa ravno Lukec je tvoj!«

Gorenjska kava 
Kako Gorenjci kuhajo kavo?
Toliko časa kuhajo vodo, da se prismodi!

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Že kar nekaj časa ste se otepali vsakršne družbe – z izgo-
vorom, da nimate časa. Tokrat vam to ne bo uspelo. Na 
koncu vam ne bo žal. Lepo presenečenje pa vas čaka tudi 
pri financah, saj boste dobili darilo v obliki denarja.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Dnevi, ki prihajajo, vam prinašajo rešitve – take in dru-
gačne. S tem pa je pred vami obdobje miru in sožitja. V 
bližnji prihodnosti boste začeli spreminjati krog svojih 
prijateljev, saj boste končno spregledali. Pripravite se na 
daljšo pot.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Težave, ki so se vam nabrale, se umaknejo. V naslednjem 
tednu se vam vse po vrsti izboljša. Že nekaj časa niste nič 
storili zase. Prav nič vam ne bi škodilo, če bi kdaj pa kdaj 
sebe postavili na prvo mesto. Presenečenje vam bo vzelo 
sapo.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Novice, ki jih že dolgo časa čakate, bodo končno le prišle 
do vas. Pred vami je popolnoma nov projekt in ne bo je 
sile, ki bi vas zadržala pri napredku. Na osebnem področju 
boste spoznali, da morate za srečo tudi sami kaj narediti.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Obeta se vam cel niz krajših poti in znali boste združiti 
prijetno s koristnim. Sicer vam bo nekoliko zmanjkovalo 
časa, a vseeno boste precej zadovoljni. Odločali se boste 
o nekem večjem nakupu in pri tem upoštevali nasvet pri-
jateljev.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Odločitve, ki ste jih sprejeli v bližnji preteklosti, niso bile 
najbolj pametne in preudarne. Še dobro, da boste imeli 
priložnost za popravni izpit. Tokrat glejte, da ne bo spet 
jezik hitrejši od pameti. Pred reakcijo raje naprej štejte do 
deset.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Ko že mislite, da ste prišli do cilja, se vam ta izmakne in 
potem spet naprej. Pred vami so dnevi polni raznih prese-
nečenj, poslovno in v družinskem krogu. Tudi glede financ 
se pripravite na izboljšanje. Brez skrbi, vse bo šlo prav.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Že nekaj časa imate občutek, da se vas nekdo, ki vam veli-
ko pomeni, izogiba. Seveda je zato kar nekaj slabe volje 
in negotovosti. Resnica pride na dan in čaka vas prijetno 
presenečenje. Sestavil se bo mozaik vaših čustev in pri-
čakovanj.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Pred vami je veliko različnega dela, in ker ste včasih kar 
preveč odgovorni, se boste izjemno trudili, da vse uspe-
šno opravite. Šele ob koncu tedna si boste lahko privoščili 
nekaj minut samo zase – in jih seveda dobro izkoristili. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Na delovnem mestu boste poskušali nekaj prikriti, kar pa 
vam ne bo najbolje uspelo. Svojo zagato boste ublažili s 
preusmeritvijo pozornosti na drugo področje. Nepričako-
van denarni dobiček bo prišel prav. Sobota bo vaš dober 
dan. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
V zadnjem času ste doživeli nemalo razočaranj in ne bos-
te se mogli otresti notranjega strahu pred ponovnim pad-
cem. A ne smete pozabiti, da pademo vedno samo zato, 
da se lahko poberemo. Čaka vas še veliko lepega, zaupajte 
v življenje.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Veliko truda boste vložili v projekt in na koncu boste uspe-
šni in zadovoljni. Brez premora se boste takoj angažirali 
na drugem področju. Pričakujte pa, da vam bo zaradi tega 
zmanjkalo časa za druge stvari. Ob koncu tedna vas čaka 
presenečenje.
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Več informacij o izrisu kopalnic najdete na:
obi.si/storitve/izris-kopalnice

NOVO KOPALNICO
ČAS JE ZA VAŠO

OBI Kranj

WC KOMPLET 4 V 1 
 "SOLIDO COMPACT"

Primeren za suho montažo, 
varčno dvokoličinsko splakovanje, 
WC s samodejnim splakovanjem. 
Vključno z nosilnima vijakoma za 
pritrditev WC-školjke.
Št. art.: 1293851 
239,99 €

NAČRTOVANJE NA
PRVEM MESTU

UMIVALNIK  
"RIVER STONE"

Ročno klesan, vsak kos 
je unikat. Primeren za 
notranjo in zunanjo  
uporabo. Brez armature. 
Št. art.: 1288869 
169,99 €

TREND

Nudimo vam celovit 3D izris kopalnice, 
pripravljen po vaših načrtih in željah. 
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Nagrade: tri praktične nagrade

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 13. 
marca 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske
ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Lady Gaga (33) je preko socialnega omre-
žja sporočila, da bo izdala pesem. »Stupid 
Love, nov singel Lady Gaga, bo izšel v pet-
ek ob polnoči,« je sporočila. Da bo kmalu 
izdala nov album, je sicer namignila že 
pred časom, ko so se pojavile govorice, da 

je noseča. »Hja, sem noseča z LG6,« je takrat komentirala 
govorice in namignila, da dela na svojem šestem albumu. 
Njen zadnji album Joanne je izšel leta 2016.

Lady Gaga napovedala novo skladbo

Ameriški komik in igralec Pete Davidson 
(26) je v neki pogovorni oddaji povedal, 
da bi rad postal oče. »Preprosto si želim 
otrok, ker mislim, da bo to čudovito,« 
je povedal Pete, ki je očeta izgubil pri 
sedmih letih v terorističnem napadu 11. 

septembra. »Trenutno sem na točki, ko si želim posvojiti 
otroka. Razmišljal sem celo, da bi otroka posvojila skupaj 
z mamo,« je dejal igralec, ki se sicer že nekaj let bori z 
depresijo in anksioznostjo.

Pete Davidson razmišlja o posvojitvi

Petintridesetletna pevka Duffy, znana 
po pesmi Mercy, je javnosti sporočila, da 
okreva po posilstvu. »Mnogi ste se spra-
ševali, kam sem izginila. Resnica je tak-
šna, bila sem bila ugrabljena, omamlje-
na in posiljena,« je povedala pevka, ki je 

leta 2008 prejela grammyja za najboljši pop album. »Sem 
preživela, toda okrevanje mi je vzelo kar nekaj časa,« je 
dodala pevka, ki pravi, da svoje bolečine ni želela izraziti 
skozi pesmi.

Pevka Duffy okreva po posilstvu

Igralka Laura Prepon (39) in 
igralec Ben Foster (39) sta dru-
gič postala starša. »Dobrodo-
šel doma, naša nova kepica 
ljubezni. Tako zelo sem hva-
ležna,« je zapisala igralka pod 

fotografijo, na kateri se ponosna nasmiha novorojenčku 
in mu ljubkuje rokico. Zakonca imata skupaj že dveinpol-
letno Ello. Več informacij o novorojenčku ni znanih.

Laura in Ben drugič starša

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

P
lesni spektakel 
Zvezde plešejo pri-
haja na spored Pop 
TV v nedeljo, 8. 
marca, ob 20. uri. 

V najbolj plesni televizij-
ski studio se vračata vodite-
lja Tara Zupančič in Peter 
Poles, sodniške loparčke pa 
bodo tudi to sezono dviga-
li Katarina Venturini, Nika 
Ambrožič Urbas, Lado Bizo-
vičar in glavni sodnik Andrej 
Škufca.

Letos se bo po plesnem 
parketu vrtelo deset parov in 
med njimi bodo zvezdniški 
del zastopali: član skupine 
Victory Miki Vlahovič, igral-
ka Mojca Funkl, rokometaš 

Luka Žvižej, pevki Kataya in 
Alya, zakonca Teja in Jani 
Jugovic, model in igralka 
Kaja Vidmar, Tomaža Mihe-
liča se spominjamo iz glas-
bene zasedbe Sestre, Deni-
sa Toplaka pa iz resničnos-
tnega šova Kmetija. Ustvar-
jalci plesno-zabavne odda-
je pa so že za prvo pripra-
vili presenečenje, saj bodo 
zaplesale le zvezdnice, ki pa 
so pred nekaj dnevi izvede-
le, kdo so njihovi soplesalci, 
in tudi začele trenirati. Alya 
bo tako plesni globus osva-
jala z zmagovalcem druge 
sezone Miho Peratom, Kaja 
Vidmar z Miho Vodičarjem, 
Kataya je dobila Nejka Petra 
Levaka, Mojca Funkl lanske-
ga zmagovalca Arneja Ivko-
viča, Teja Jugovic pa Tomaža 

Štera. Zvezdnike razodetje, 
s kom bodo plesali, še čaka. 

Dve uri prej pa bodo na 
osmomarčevsko nedeljo na 
isti televiziji začeli predva-
jati še drugo sezono kuhar-
skega tekmovanja za otroke 
Mali šef Slovenije. Ponovno 
bo njegov voditelj Sašo Stare 
in tudi žirijo bodo sestavlja-
li znani obrazi: Mojca Trno-
vec iz Gostilne Mihovec, 
Jorg Zupan iz ljubljanske-
ga Ateljeja in Uroš Štefelin, 
ki ga poznamo iz Vile Pod-
vin. Med mladimi kuharski-
mi tandemi, ki jih bomo lah-
ko spremljali v tokratnem 
Malem šefu Slovenije, pa 
bodo gorenjske barve zasto-
pali trije osnovnošolski pari. 
Iz OŠ Preserje pri Radom-
ljah bosta to 13-letnika Alen 

Enci in Sebastijan Kmetič, 
tudi sicer prijatelja. Seba-
stjan rad pripravlja ribe in 
školjke, tudi brodet mu ni 
tuj. Iz OŠ Mengeš prihaja-
ta 12- in 13-letnica Ana Nata-
lie Dornik ter Martina Mar-
ković. Ana kuharskega vzor-
nika vidi v očetu, ne mara 
površnosti, njena najljubša 
razvada pa je makova pita z 
jabolki, medtem ko je Mar-
tinina čokolada. Najraje pa 
Martina pripravlja tortilje, 
recept zanje, pravi, je prava 
družinska skrivnost. Iz OŠ 
Preska pa prihajata 13-let-
na Nik Olaj in Nika Zorič. 
Nik pravi, da sta prijatel-
ja, ki skupaj tičita, kar pom-
ni; Nika pa doda, da najraje 
peče sladice, kot so mafini in 
piškoti.

ZAČENJAJO NA DAN ŽENA
Prihajata četrta sezona plesnega šova Zvezde plešejo in druga sezona kuharskega tekmovanja za otroke 
Mali šef Slovenije. Na male zaslone se obe oddaji vračata ravno 8. marca 2020.

Letos bomo v Zvezde plešejo spremljali: Tejo in Janija Jugovica, Katayo, Luko Žvižeja, Mojco Funkl, Denisa Toplaka, Alyo, 
Tomaža Miheliča, Kajo Vidmar in Mikija Vlahoviča / Foto: Pop TV

Alen Enci in Sebastijan Kmetič / Foto: Pop TV Ana Natalie Dornik in Martina Marković / Foto: Pop TV

Nik Olaj in Nika Zorič / Foto: Pop TV Hudomušni Sašo Stare / Foto: Pop TV

Spletno vplivnico Majo Pinterič smo videli v voditeljski 
vlogi finala letošnje prve Eme Freš, na Emi 2020 pa 
je povezovala dogajanje v t. i. green roomu oziroma 
zeleni sobi – v zaodrju, kjer so nastopajoči spremljali 
dogajanje na odru in čakali na svoj nastop. / Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič

Kranj – »Esperantisti, go-
vorci mednarodnega jezika 
esperanto, se zavedamo, da 
je enakopravna komunikaci-
ja pomembna in da je espe-
ranto jezik, ki je enako tuj 
in enako lasten vsem naro-
dom. Ima enostavno slovni-
co brez izjem in se ga je laž-
je učiti kot drugih jezikov,« 
je povedala Kranjčanka Nika 
Rožej, predsednica Espe-
rantskega društva Ljublja-
na. Ena od možnosti učenja 
je v Medgeneracijskem cen-
tru Kranj, kjer tečaj esperan-
ta poteka vsak drugi in četr-
ti torek v mesecu ob 18.45, 
in kmalu si boste lahko dopi-
sovali s prijatelji z vseh kon-
cev sveta. Za esperanto ve-
lja, da je »umetni« jezik, ki 
so ga razvili z namenom, 
da bi ljudje različnih kultur 
med seboj lažje komunicira-
li. Ima tak pravopis, da se go-
vori in piše enako. Njegovo 
besedišče izvira predvsem iz 

zahodnoevropskih jezikov, 
medtem ko njegova skladnja 
in oblikoslovje kažeta na mo-
čan slovanski vpliv. Kot je 
poudarila Rožejeva, je nje-
gov namen jezikovna pra-
vičnost. Njegova uporaba, 
kot pojasni, odpravlja jezi-
kovno nadvlado, ki ji pravi-
loma sledi tudi nadvlada na 

kulturnem, izobraževalnem, 
gospodarskem, političnem, 
vojaškem področju. 

Leta 1887 je dr. Ludvik La-
zar Zamenhof (1859–1917) 
objavil učbenik mednaro-
dnega jezika (Lingvo Inter-
nacia) pod psevdonimom 
»dr. Esperanto«, kar pome-
ni »dr. Upajoči«. Pozneje, 

ko se je jezik že razširil po 
svetu, so njegovi uporabni-
ki dali jeziku ime esperanto 
po psevodnimu njegovega 
ustvarjalca. Danes naj bi bilo 
skoraj milijon esperantistov 
iz več kot sto držav. Obstaja 
t. i. Pasporta Servo, imenik 
ljudi z vsega sveta, ki brez-
plačno gostijo esperantis-
te v svojih domovih. Lernu.
net pa je večjezično spletišče 
v več kot štiridesetih jezikih 
– tudi v slovenščini; na njem 
se uporabniki spleta lahko 
seznanijo z esperantom in 
se ga učijo brezplačno. Na 
voljo tudi pri nas so učbeni-
ki, slovarji ..., prvi učbenik 
Popolna slovnica esperant-
skega jezika pa je leta 1910 
izdal Ljudevit Koser. 

Ob nedavnem sloven-
skem kulturnem prazniku 
v Kranju je Nika Rožej reci-
tirala Prešernovo pesnitev 
Nezakonska mati v esperan-
tu. Ob odprtju razstave fo-
tografskega mojstra Fran-
ca Ferjana na Bledu pa jo 

je Dragica Ropret Žumer 
prikazala z gledališčem ka-
mišibaj. Zelo lepo je pesni-
tev v esperanto prevedel To-
maž Longyka. Lani so ime-
li člani številne aktivnosti, 
med drugim so se udeležili 
italijanskega esperantskega 
kongresa v Trstu, dopolni-
li besedišče na spletišču ler-
nu.net, predstavljali espe-
ranto najmlajšim s pomoč-
jo gledališča kamišibaj tudi 
v Vrtcu Orehek Kranj in na 
festivalu na Bohinjski Beli, 
nastopili so na prireditvah 
ob Tednu vseživljenjskega 
učenja v Kranju, nadaljeva-
li esperantsko mentorstvo 
na OŠ Simona Jenka Kranj, 
predstavili roman Sonorilo 
de Bled/Blejski zvon na Mli-
nem, se udeležili srečanja 
esperantistov treh držav na 
tromeji Peč nad Ratečami ... 
Delovanje članov Esperant-
skega društva Ljubljana je si-
cer močno prepleteno s pro-
gramom dela Združenja za 
esperanto Slovenije. 

Esperanto za jezikovno pravičnost
V Medgeneracijskem centru Kranj poteka tečaj esperanta, najbolj razširjenega mednarodnega načrtovanega jezika. Naslavljajo ga 
kot gibalo jezikovne demokracije. 

Nika Rožej z nekaj esperantskega čtiva ... 

Škofja Loka – Z Občine Škofja 
Loka sporočajo, da začenjajo 
pripravljati mesečne e-novice 
Občine Škofja Loka, na ka-
tere se bo moč z nekaj kliki 
naročiti na občinski spletni 
strani in tako sproti izvedeli 
vse o pomembnejših projek-
tih, aktivnostih, dogodkih ... 
Že doslej pa je bila občina 
prisotna tudi na družbenih 
omrežjih, dogajanja je bilo 
moč spremljati na Facebo-
oku in Instagramu. Na obeh 
družbenih omrežjih je akti-
ven tudi župan Tine Radinja.

Mesečne novice na 
spletu

Radovljica – V radovljiški 
knjižnici bodo kineziologi-
nja Katja Golja, glasbenica 
Simona Vodopivec Franko 
in psihiatrinja Danijela Mo-
škov predstavile zanimivo 
metodo psiho-kineziološke 
obravnave, s pomočjo kate-
re je mogoče posamezniku 
prek psihoterapije, glasbene 
terapije in primerne fizične 
aktivnosti stabilizirati telo, 
um in psiho ter mu z nevtra-
liziranjem stresnih faktorjev 
v telesu povrniti voljo do živ-
ljenja. Predavanje bo danes, 
v petek, ob 17. uri v dvorani 
Radovljiške knjižnice.

O povezanosti uma, 
psihe in telesa
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 11. 2. 2020 v 
Gorenjskem glasu, je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, d.o.o., 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna 
uporaba avtomobila VW T-CROSS – Ivanka Kuralt, Zg. Besni-
ca, 2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW E-GOLF – 
Miha Meglič, Tržič, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Karel  
Mravlje, Jesenice.  Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu 18.  februarja 2020, je bil ZAVOD ZA TURI-
ZEM IN KULTURO KRANJ. Geslo križanke je bilo: KAVAR-
NA KHISLSTEIN. Nagrajenci, ki prejmejo dva brezalkohol-
na topla napitka v Kavarni Khislstein 12.56, so: Mojca Ka-
lan in Mojca Kunstelj iz Kranja ter Lojze Kristan iz Medvod. 
Nagrajencem čestitamo!

Alenka Kodele je 
tokrat pripravila 
svoj izbor 
najboljšega peciva 
iz priljubljenih 
in tudi že 
razprodanih knjig: 
Torte in tortice, 
Pite in zavitki, 
Čaša sladkega, 
Piškoti, Piškotki in 
drugačno pecivo, 
Najboljši piškoti.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna vezava

EUR
12,50

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 28. februarja
19.30 Neda R. Bric: DR. PREŠEREN (v dvorani PGK)

Sobota, 29. februarja
10.00 ČARODEJ TONI IN KNJIGA ČAROBNIH SKRIVNOSTI (v dvorani PGK)
20.00 Rok Vilčnik - rokgre: VEČJA OD VSEH (v Stolpu Škrlovec)

Ponedeljek, 2. marca
9.45, 11.15 A. T. Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Nedelja, 1. marca
10.00 Matineja: ZGODBA O SNEŽAKU S SRCEM

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 29. 2.
18.10 NEVIDNI ČLOVEK
13.30 OBTOŽUJEM!
16.05 KLIC DIVJINE
20.40 PARAZIT
11.30 JEŽEK SONIC, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 29. 2.
18.30 NE POZABI DIHATI
17.50, 20.00, 22.25 NEVIDNI ČLOVEK
16.30, 20.30 21 MOSTOV
14.30, 17.00, 19.00 KLIC DIVJINE
21.00 PARAZIT
13.50, 16.00, 18.00 JEŽEK SONIC, sinhro.
15.40, 20.50 FANTAZIJSKI OTOK
14.00, 18.40 PTICE ROPARICE

16.15, 20.20, 22.30 PODLI FANTJE ZA 
VEDNO
14.00, 15.30 TAČKE NA PATRULJI 2: PRIP-
RAVLJENI, DIRKA, REŠEVANJE!, sinhro.
13.30 DOLITTLE, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 28. 2.
20.00 NESREČNIKI

Sobota, 29. 2.
18.00 ČAS DEKLIŠTVA
20.15 EMMA

Nedelja, 1. 3.
18.00 EMMA
20.00 NESREČNIKI

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

IZLET // 11. marca 2020

Cena izleta je  
34 evrov
in vključuje: ogled Slatinskih 
vrelcev, ogled Benedikta z lokalnim 
vodnikom, degustacijo vina in 
kruha, ogled cerkve,  
ogled farme polžev, prevoz,  
kosilo, vodenje in DDV.

BENEDIKT IN FARMA POLŽEV
Vabimo vas na izlet v občino Benedikt, ki leži v severovzhodnem delu Slovenije 
in se razprostira po osrednjem delu Slovenskih goric med Pesnico in Ščavni-
co, vzdolž ceste med Lenartom in Gornjo Radgono. Ogledali si bomo Slatinske 
vrelce z izvirom mineralne vode, cerkev Svetih treh kraljev v Slovenskih go ricah, 
nato bomo v vinski kleti degustirali vino in domači sadni kruh „klecnprot“, po 
kosilu pa si bomo ogledali še farmo polžev, s pomočjo katerih izdelujejo kremo 
Noela. Vabljeni.

Odhodi avtobusa:  
z AP Radovljica ob ob 6.50, z AP Creina Kranj ob 7.15,  
z AP Mercator Primskovo ob 7.25, z AP Škofja Loka  7.45.  
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41 ali se oglasite  
osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

K temu pisanju me je tako 
rekoč prisilil nagovor poslan-
ca Miha Kordiša v nedeljo, 
9. februarja 2020, ob spomi-
nu na 50 ustreljenih talcev 
za Kamnitnikom, dejansko 
pa žrtev nacističnega maš-
čevanja za ubitega nemške-
ga vojaka, ki ga je na cesti v 
Stari Loki ubil partizan Gaj, 
po vsem domačinom dobro 

Sejalec 
sovraštva in 
nestrpnosti

znanem scenariju. Po krat-
kem opisu dogodka govornik 
ni mogel mimo obsodbe kola-
boracije in omembe Cerkve, 
malo kasneje pa tudi klera. 
Že dvajset let sodelujem pri 
teh slovesnostih v njihov spo-
min z oblikovanjem molitve-
nega bogoslužja, pa še nikdar 
nisem bil priča tako sovraž-
nemu in tako nestrpnemu 
govorjenju govornikov kakor 
tokrat. Poslanec očitno ne ve 
ali pa noče vedeti, da so bili 
prav duhovniki med prvimi 
žrtvami nemškega nasilja, da 
je bilo samo iz Gorenjske ta-

koj v začetku vojne pregnano 
v Hrvaško 260 duhovnikov, 
dejansko vsi, in iz Štajerske 
več kot 500. Hvalil je dosež-
ke revolucije in grajal sedanje 
stanje, ko »si manj kot tri ti-
soč ljudi lasti sedem milijard 
nepremičnin. Polovico vsega 
premoženja si je prigrabila 
najbogatejša desetina Sloven-
cev.« Pozabil pa je omeniti, 
da so tako rekoč skoraj vsi ti 
omenjeni ljudje iz leve poli-
tične sfere. Komu bi torej mo-
rale biti namenjene njegove 
besede, po 45-letni vladavini 
komunizma in skoraj vseh le-
vih vladah, razen Janševe, od 
naše osamosvojitve?

PREJELI SMO Ob sklepu govora je izjavil, 
da Slovenijo obkrožajo faši-
sti (Salvini in Orban) in da 
se zopet vzpenja na oblast 
najbolj skrajna desnica. Z 
načinom svojega govorjenja 
je pokazal, da je sam največji 
skrajnež in nestrpnež, ki zo-
pet širi razkol, ki so ga njegovi 
somišljeniki začeli leta 1941. 
Gorje narodu, če bi mu vlada-
li takšni voditelji.
Njegov nastop pa tudi ni bil 
v čast organizatorjema, ZB 
Škofja Loka in Občini Škofja 
Loka, kakor tudi ne nekaterim 
tistim, ki so mu zaploskali.

Alojz Snoj, Stara Loka

Jože Košnjek

Duplje – Krivo rastoča jelka 
sredi Udin boršta, na mestu, 
kjer so v 19. stoletju skrivali 
in preživljali prijetne in tež-
ke skrivaške čase rokovnja-
či, je dala ime dupljanskemu 
kulturnemu in turistične-
mu društvu. Na nedavnem 
občnem zboru Pri Trnovcu v 
Zgornjih Dupljah so pregle-
dali delo v preteklem letu in 
ga ocenili kot dobrega. De-
jali so, da kar dobro skrbijo 
za svojo jelko. Župan Obči-
ne Naklo Ivan Meglič pa je 
dejal, da je društvo dodana 
vrednost k življenju v kra-
ju in občini. Pod vodstvom 
novega predsednika Rudi-
ja Dovžana in uigrane eki-
pe dolgoletnih sodelavcev 
so organizirali tradicional-
ni nočni pohod z baklami do 
jelke s prikazom rokovnja-
ških običajev, skupaj s po-
družnično šolo izdelovanje 

in spuščanje »gregorčkov« 
po Trnovčevi grapi, razsta-
ve in druge kulturne prire-
ditve v Dupljanski grašči-
ni in tradicionalni priredi-
tvi Vesela jesen in koledo-
vanje. Popravili so poho-
dniško postojanko Kriva jel-
ka v Udin borštu, ki jo letno 
obišče blizu dvajset tisoč lju-
di, z občinskimi in evropski-
mi sredstvi pa jim je pred 

propadanjem uspelo rešiti 
najbolj znan zgodovinski in 
etnografski spomenik v kra-
ju – Vogvarjevo hišo. Sedaj 
je mogoče tudi varno zaku-
riti v njeni črni kuhinji in se 
vrniti v čase, ko je bilo to ne-
kaj običajnega. Delo društva 
ne bi bilo uspešno brez so-
delovanja z nakelsko občino, 
z dupljansko graščino oziro-
ma z njenima lastnikoma 

Metko in Matjažem Ma-
userjem, z Osnovno šolo 
Naklo in njeno podružnico v 
Dupljah, Biotehniškim cen-
trom iz Strahinja ter društvi, 
ki delujejo v kraju. 

Te dejavnosti so zapisa-
ne tudi v letošnjem progra-
mu. Prva prireditev bo že 
v sredo, 11. marca, ko bodo 
Pri Trnovcu spuščali barči-
ce. Nekaj so jih že izdelali na 
srečanju učencev in starih 
staršev v podružnični šoli. 
Vključili se bodo v program 
praznovanja praznika obči-
ne. Obnovili bodo pota in ka-
žipote do pohodniške točke 
v gozdu. K njej prihaja ved-
no več ljudi, tudi šolarjev, od 
drugod. 

Da bo Vogvarjeva hiša 
vzdrževana in pripravljena 
na obiskovalce, bosta odslej 
zanjo skrbela dolgoletna 
člana društva Marija Janc 
in Zvone Jeruc iz Spodnjih 
Dupelj. 

Dobro skrbijo za svojo jelko
Skrb za pota do pohodniške postojanke Pri krivi jelki v Udin borštu, organizacija prireditev in skrb za 
obnovljeno Vogvarjevo hišo so glavne naloge dupljanskega društva.

O delu društva je poročal predsednik Rudi Dovžan. 
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                 PETKOVA PRIREDITEV 

                     Izvaja: Gledališče Zapik                                        
                  RAČKA OLIVIJA GRE V SVET 

                       Petek, 28. februar 2020, ob 17.30  
                      OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                 SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Magični teater Jaba Daba Du  
              ČARODEJ TONI IN ČAROBNA KNJIGA 
                                     Sobota, 29. februar 2020, ob 10.00  

                     Prešernovo gledališče Kranj 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                
                                                                                                                                                                                                                                                                           

www.pgk.si

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

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

                        + poštnina

18
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – MAREC 2020
Vabimo vas, da se pridružite družini krvodajalcev in se 

udeležite marčevske terenske krvodajalske akcije, ki bo:

V TOREK, 3. MARCA 2020,  
v Športni dvorani Cerklje, Krvavška cesta 4. 

Več informacij na www.kranj.ozrk.si

Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

IZLETI

Konjiška gora–Stolpnik
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 12. marca, 
na pohod Konjiška gora–Stolpnik (1012 m n. m.). Odhod s 
posebnim avtobusom izpred Globusa bo ob 8. uri. Za pla-
nince bo vzpona za od dve uri do dve uri in pol, spusta pa za 
od ene ure do ure in pol. Za pohodnike bo uro in pol vzpona 
in spusta. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
ponedeljka, 9. marca.

Zgodnjespomladansko planinarjenje po Žbevnici
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 21. marca, 
vabi na zgodnjespomladansko planinarjenje po Žbevnici. 
Hojo boste začeli pri železniški postaji nad Buzetom. Trav-
nata Žbevnica je naravni botanični vrh in odličen razglednik. 
Planinski pohod ni zahteven, potrebna je osnovna planinska 
kondicija (685 m višinske razlike ob vzponu, ob sestopu prib-
ližno pol manj). Ne pozabite na osebni dokument. Odhod 
s posebnim avtobusom izpred parkirišča pri Mercatorjevem 
centru na Primskovem bo ob 6. uri. Prijave in informacije pri 
vodnikih: Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 
255 163, Žiga Hočevar, ziga.hocevar@gmail.com, tel. 031 
304 040. Prijava je veljavna s potrdilom vodnika.

V Krko na Dan odprtih vrat
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na Dan odprtih 
vrat v Krki, tovarni zdravil, Novo mesto. Izlet bo v soboto, 
4. aprila. Odhod s posebnim avtobusom bo z avtobusne-
ga postajališča št. 1. Pripravili bodo predstavitev Notola 2, 
brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in maščobe v 
krvi ter dveurni program ogleda in pogostitev. Čas odhoda 
avtobusa bodo objavili na društveni oglasni deski, društveni 
internetni strani ter v pisarni društva. Prijave sprejemajo v 
društveni pisarni do srede, 4. marca.

Jurčičeva pot
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 7. marca, 
na pohod po Jurčičevi poti od Višnje Gore do Muljave. Sku-
pne zmerne hoje krajše izvedbe pohoda bo od tri do štiri ure 
(15 kilometrov), daljše mimo izvira Krke pa od pet do šest 
ur (23 kilometrov). Informacije in prijave zbira do četrtka, 5. 
marca, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Peš romanje loških pasijoncev na Brezje
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi v 
soboto, 29. februarja, na prvo pasijonsko romanje iz Škofje 
Loke na Brezje. Odhod bo ob 6.30 (po sv. maši ob 6. uri) iz 
Kapucinskega samostana v Škofji Loki. Hoje bo od sedem 
do osem ur, vračali se boste z vlakom. To bo prvo iz serije 
škofjeloških pasijonskih romanj pred jubilejno uprizoritvijo 
Škofjeloškega pasijona leta 2021. Dodatne informacije lahko 
dobite po tel. 051 344 119.

OBVESTILA

Skupščina Turističnega društva Lesce 
Lesce – Turistično društvo Lesce vabi člane na 62. redno 
letno skupščino v restavracijo kampa Šobec jutri, v soboto, 
29. februarja, ob 18.30. V kulturnem programu bodo nasto-
pili Kvatropirci.

Delavnica za notranje ozdravljenje
Kokrica – Zavod za izobraževanje Besede življenja Kranj vabi 
v petek, 28. februarja, ob 18. uri v Kulturni dom na Kokrici 
na delavnico za notranje ozdravljenje. Učil in molil za ranje-
ne v duši bo krščanski psiholog in osebni svetovalec Char-
les Ndarathi iz ZDA. Na delavnico še posebej vabijo tiste, 
ki so zvezani z zamerami in neodpuščanjem. Delavnica je 
brezplačna, dodatne informacije pa lahko dobite po telefonu 
številka 04/20 24 192.

Pevska delavnica 
Zgornja Besnica – Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica 
organizira 6. in 7. marca v prostorih Osnovne šole Besni-
ca Zborovodsko-pevsko delavnico, ki jo bosta vodili Urška 
Štampe in Andreja Nika Fabijan. Delavnica je namenje-
na ljubiteljskim pevcem, ki želijo pridobiti nove zborovske  
izkušnje in s tem nadgraditi svoje pevsko znanje ali pa se 
želijo predvsem preko praktičnih vaj seznaniti z osnovno 
pevsko tehniko. Več informacij lahko dobite po telefonu  
040 268 850, prijavite pa se na elektronski naslov  
KDJozetaPaplerja@gmail.com

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 29. februarja, v Dom krajanov Primskovo na proučeva-
nje Svetega pisma s temo Od onesnaženja do očiščenja ob 
9. uri ter predavanje Miloša Jovića ob 10.30.

O Marjanci Drakskofler Savinšek
Jesenice – V Kosovi graščini se bo v torek, 3. marca, ob 16. 
uri začelo predavanje Avtoportret Marjance Drakskofler Sa-
vinšek: ogledalo duše umetnice. Predavanje je organizirano 
v sklopu razstave umetničinih del.

KONCERTI

Koncert Poljanskih orgličarjev
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi 
prihodnji petek, 6. marca, ob 19. uri v Kaščo na Spodnjem 
trgu. Po koncertu Poljanskih orgličarjev bo občni zbor 
društva. 

Kaj dela DavidB?
Žiri – MoPZ Alpina vabi v dvorano DPD Svoboda Žiri na 
koncerta z naslovom »Kaj dela DavidB?«. Prvi koncert bo 
prihodnjo soboto, 7. marca, ob 19.30, drugi pa prihodnjo ne-
deljo, 8. marca, ob 19.30. Vstopnine ne bo.

RAZSTAVE

Slike Darinke Cuznar
Slovenski Javornik – DPD Svoboda France Mencinger Javor-
nik - Koroška Bela vabi 28. februarja ob 18. uri v razstavni 
prostor Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku na od-
prtje razstave slik Darinke Cuznar.

V gregorčkih oživljena tržiška dediščina
Tržič – V četrtek, 5. marca, bo ob 18. uri v Galeriji Atrij od-
prtje razstave z naslovom V gregorčkih oživljena tržiška de-
diščina. Gregorčke so izdelali študenti Višje strokovne šole 
Šolskega centra Ljubljana. V okviru spremljevalnega pro-
grama Tržiškega muzeja bo v sredo, 11. marca, po 16. uri v 
Kurnikovi hiši razstava gregorčkov otrok iz tržiških osnovnih 
šol in vrtcev ter peka ptičkov v krušni peči. Vsi programi so 
brezplačni.

Barvna prepletanja
Mengeš – Likovno društvo Mengeš vabi na odprtje likov-
ne razstave članov Društva likovnikov Logatec z naslovom 
Barvna prepletanja, ki bo v sredo, 4. marca, ob 18. uri v 
preddverju Kulturnega doma Mengeš.

PREDSTAVE

Spustite me pod kovter, gospa Markham
Podbrezje, Predoslje – V Kulturnem domu v Podbrezjah 
bo prihodnji petek, 28. februarja, v Kulturnem domu v Pre-
dosljah pa prihodnjo nedeljo, 1. marca, obakrat ob 19. uri, v 
izvedbi KUD Predoslje na sporedu komedija zmešnjav Roya 
Cooneya Spustite me pod kovter, gospa Markham.

Umetnik na poiskanju
Smlednik, Preddvor – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo 
Adergas vabi jutri, v soboto, 29. februarja, ob 19. uri v Kul-
turni dom v Smlednik na ogled komedije v petih dejanjih 
Ljudmile Novak Umetnik na poiskanju. V nedeljo, 1. marca, 
pa bodo ob 16. uri gostovali v dvorani Kulturnega doma v 
Preddvoru. Komedijo je režiral Silvo Sirc. 

Prah
Visoko – Kulturno-umetniško društvo Valentin Kokalj Viso-
ko vabi na ogled domače predstave Prah, tragikomedije v 
izvedbi KUD-a Valentin Kokalj Visoko. Predstava bo na spo-
redu jutri, v soboto, 29. februarja, ob 19.30 v Domu krajanov 
Visoko.
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ZAHVALA

Za vedno se je poslovil 

Anton Ahačič 
iz Podljubelja 20, Tržič

Zahvaljujemo se vsem in vsakomur, ki mu je v življenju kaj dobre-
ga naredil. Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od njega, ga spre-
mili ali bili v mislih z njim na njegovi zadnji poti. Hvala za vsa 
sožalja in besede sočutja.

Žalujoči: žena in otroci z družinami

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

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

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

Rezultati 17. kroga – 26. februarja 2020
7, 10, 11, 12, 19, 31, 32 in 15

Loto PLUS: 6, 11, 16, 17, 24, 34, 37 in 5
Lotko: 9 2 9 1 5 2

Sklad 18. kroga za Sedmico: 780.000 EUR
Sklad 18. kroga za PLUS: 460.000 EUR
Sklad 18. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

031 561 613
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SPRAVILO IN ODKUP LESA

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

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice30
EUR

Mehka vezava,  
526 strani

+ poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
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

NOVOST

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

PAR srednjih let išče v Škofji Loki 
1-sobno ali manjše dvosobno stanova-
nje, za 300 EUR. Sva resna plačnika in 
poštena. Kličite samo resni ali SMS na, 
tel.: 070/175-592 20000499

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Astra 1.6, letnik 2010, črne bar-
ve, zelo lepo ohranjen, tel.: 041/227-
338  
 20000494

RENAULT Clio, letnik 2000, v dobrem 
voznem stanju. Cena po dogovoru, 
tel.: 040/841-272 
 20000517

RENAULT megane 1.6, letnik 2006, 
235.000 km, registriran celo leto, ugo-
dno, tel.: 068/177-277  
 20000522

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LPG plinska naprava, z vso inštalaci-
jo, 72 L, papirji, cena 550 EUR, tel.: 
070/701-962 20000510

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

MASIVNA notranja vrata z okvirjem in 
letvice za streho, debeline 50 x 40, 
tel.: 04/59-58-754 20000514

SMREKOVE deske, 25 in 50 mm, 
suhe, II. kvaliteta, tel.: 041/489-151 
 20000511

KUPIM

KOSTANJEVE hlode debeline od 15 
do 25 cm, dolžine od 3 do 4 m, tel.: 
041/632-881 20000505

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

ZELO ugodno: nova polkna za balkon-
ska vrata in polkna za okna različnih di-
menzij, tel.: 040/667-897 20000516

KURIVO
PRODAM

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

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 20000438

SUHA mešana drva, jesen - hrast, tel.: 
070/713-861 20000487

SUHA jesenova drva, možnost dosta-
ve, tel.: 041/368-998 20000506

STANOVANJSKA 
 OPREMA
GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

HLADILNIK 60 x 150, štedilnik 55 x 
55, pralni stroj, dekliški kolesi, »kalori-
fer«, sesalec, tel.: 040/389-518  
 20000508

STARINE
PRODAM

2 OHRANJENA okvirja iz časa 1. sve-
tovne vojne in malteški križec iz leta 
1931, tel.: 04/53-18-664 20000509

STARO brano na 4 kolesih, škropilnico 
na 2 kolesih, predalnik, vrata s kovinsko 
rešetko, tel.: 041/874-181 20000496

KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20000484

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI voziček Babyboom, 190 
EUR, ter otroško ležišče in vzmetni-
co, 60 x 120, cena 90 EUR, tel.: 
041/873-583 20000489

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TELESKOP Bider, puhalnik Marin, 
ventilator za sušilnico Gros in kultivator 
Creina, tel.: 040/289-629 20000507

KUPIM

KMETIJSKI traktor ter ostalo mehani-
zacijo, tel.: 031/562-809 20000480

POTOPNI hladilnik LTH za mleko, tel.: 
051/899-823 20000504

TRAKTOR in pomožne priključke, tel.: 
041/680-684 20000486

TRAKTORSKI plato za na hidravliko 
in žitno sejalnico, širine 2,5 m, tel.: 
041/608-765 20000513

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompi sora in rdeči desire 
ter krmni krompir, cena 0,50 EUR/kg, 
tel.: 041/971-508 20000491

KRMNI krompir, tel.: 031/803-521  
 20000521

SILAŽNE bale za konje, tel.: 041/855-
753 20000523

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČEBELJE družine na 7–10 AŽ satih, 
lanske matice, Kranj, tel.: 041/386-
662 20000493

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne, 
grahaste in bele, pred nesnostjo, in KG 
piščance za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 
45, Šenčur, tel.: 041/710-11320000301

PUJSKE mangalice, težke 20–25 
kg, za nadaljnjo rejo ali odojke, tel.: 
041/358-082 20000497

RACE, pekinške, pasemske peteline, 
kozo, visoko brejo, in kozla original, 
sanjske, tel.: 041/632-881 20000512

ZAJCE lisce, stare 10 mesecev, obeh 
spolov, v črni barvi, tel.: 051/444-154 
 20000488

KUPIM

KRAVO s teletom ter telice, tel.: 
031/410-418 20000482

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

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 20000526

OSTALO
PRODAM

SENO otavo in lucerno v kockah, tel.: 
040/616-387 20000495

SENO v kockah in otavo v balah, tel.: 
030/246-878 20000502

ZEMLJO za na vrt, cena 18 EUR, 
možna dostava v okolici Kranja, tel.: 
031/505-151 20000465

ŽAGOVINO za nastil, z dostavo, tel.: 
041/695-021 20000498

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO pastirja za pašo goveje živine 
na območju Bohinja. AS Nemški Rovt, 
Nemški Rovt 18, Boh. Bistrica, tel.: 
040/787-194 20000519

PASTIRJA išče AS Draga-Kisovec. 
Pisne prijave pošljite do 20. marca 
2020, na Agrarna skupnost Draga-Ki-
sovec, Begunje 62, 4275 Begunje na 
Gor 20000520

IŠČEM

IŠČEM DELO – popoldansko delo 
– čiščenje ali druga pomoč, tel.: 
051/876-562, Majda 20000518

STORITVE
NUDIM

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

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

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  
 20000459

BARVANJE napuščev, ograj in nad-
streškov, barvanje fasad, glajenje in 
beljenje sten, dekorativni ometi in ole-
ski, antiglivični premazi. Pavec Ivan, 
s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 20000500

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

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

 
 

 

t M
M

T F

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

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

21256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR

BELJENJE – najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenskem – samo 1,70 
EUR, 2-krat pobeljeno, z materialom. 
Pokličite za brezplačni ogled in izmero. 
Korošec Mateja, s.p., Glavarjeva 75, 
Komenda, tel.: 068/137-109 
 20000292

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20000302

REZ sadnega drevja in trte. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 20000461

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  
 19003399

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 20000297

ŽE 23  LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje – 
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 
 20000037

ZASEBNI STIKI
VDOVEC, 56 let, z Golnika, s stano-
vanjem, želim spoznati prijateljico za 
družbo in pomoč v gospodinjstvu, tel.: 
064/280-480 20000503

RAZNO
PRODAM

DVOKRILNA garažna vrata in kosilnico 
za živo mejo, 4-delna, tel.: 04/25-71-
679, zvečer 20000525

KONCENTRATOR kisika Free style, 
najmanjši prenosni, koncentrator za os-
krbo s kisikom,  2,2 kg, tel.: 040/325-
150 20000492

LESTVE, 4- in 5-klinske, tel.: 
031/812-210 20000524

MESO mlade govedi, vzrejeno samo z 
domačo krmo, tel.: 031/405-171  
 20000490

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

PLAČILNE pravice za 60 arov, tel.: 
031/726-654 20000501

STAR hladilnik, sesalce Bosch, lakira-
no mizo + klubsko, jogi 190 x 90, elek. 
rahljalnik, tel.: 040/129-972 20000515

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

V 80. letu starosti se je od nas poslovila draga sestra in teta

Bernarda Eržen
z Rudna

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovašča-
nom, prijateljem, znancem in vsem neimenovanim za izrečena 
sožalja, darovane sveče, cvetje, svete maše in molitve.
Posebna zahvala župniku Damjanu Proštu za lep pogrebni obred 
in pogrebni službi Akris. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo 
pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 85. letu se je od nas poslovila draga žena, mami, mama in 
prababica

Terezija Potočnik
roj. Treven iz Naklega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem ter 
znancem za izrečena sožalja, darovanje sveč, cvetja in svetih maš. 
Posebej se zahvaljujemo patronažni sestri Barbari za obiske na 
domu, sosedi Majdi in župniku Janezu Zupancu za lepo opravljen 
obred slovesa in svete maše. Zahvaljujemo se tudi pevcem LIP Bled, 
trobentaču, pogrebni službi Navček in Društvu upokojencev Naklo. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni

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

ZAHVALA

V 91. letu se je poslovila naša draga mama, babica in prababica

Kristina Peternelj
p. d. Zakovkarjeva mama iz Davče

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom in 
vsem neimenovanim za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje 
ter darove za svete maše. Zahvaljujemo se osebju Zdravstvenega 
doma Železniki in Bolnišnice Golnik ter sodelavcem SC Cerkno, 
Domel Železniki in KGZ Sloga Kranj. Posebna zahvala g. župniku, 
domačim pogrebcem, Francu za molitve, Albini za lučko, pogrebni 
službi Akris, pevcem ter Miheli in Ireni za poslovilne besede. Hva-
la vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 88. letu se je po dolgotrajni bolezni od nas poslovila naša draga

Angela Cuderman
iz Šenčurja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sovaščanom in vsem neimenovanim za izrečena sožalja, darovane 
sveče, cvetje, svete maše in molitev. Zahvaljujemo se osebju Doma 
starejših občanov Preddvor. Posebna zahvala g. kaplanu iz  Šenčur-
ja in g. župniku Slavku Kalanu za opravljen pogrebni obred. Hvala 
pevcem CPZ Župnije Velesovo. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in 
ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

ZAHVALA

V 90. letu nas je tiho zapustila naša ljuba žena, mama, babica in 
prababica

Silvestra Gorenc 
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
vsem znancem, ki ste ji poklonili cvetje in sveče, z nami žalovali 
za njo in jo pospremili k počitku. Prijaznemu osebju Doma upo-
kojencev Kranj se zahvaljujemo za skrbno nego v zadnjih letih 
njenega življenja, Komunali Kranj za organizacijo pogreba, g. žu-
pniku pa za cerkveni obred.
Vsem še enkrat iskreno hvala, ohranili jo bomo v lepem spominu.

Družine Gorenc, Dolenc in Knific

ZAHVALA

V 95. letu nas je tiho zapustila naša draga mama, stara mama, 
prababica in sestra

Marija Jurkovič
roj. Kozjek iz Podreče

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so-
sedom, prijateljem, znancem za izrečeno sožalje ter darovane sve-
če, patronažni službi za večletno obiskovanje na domu, pogrebni 
službi Navček ter pevcem za zapete žalostinke. Hvala gospodu 
župniku g. Janezu Šavsu za lep pogrebni obred. Še enkrat hvala 
vsem tistim, ki ste jo imeli radi in jo ohranjate v lepem spominu 
ter ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči sin Brane z družino

Smrt ne more nas ločiti,
le za hip nas loči čas.
Spomini ne morejo oditi,
večno zdaj so živi v nas.

V SPOMIN

V torek bo minilo leto, odkar nas je zapustila naša draga 

Lidija Hladnik
Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.
Pogrešamo te. 

Mami Berta, sin Jaka z Anjo in vnuček Nace

Čas je ne rani, 
ostala je z nami
misel hvaležna na te.

OSMRTNICA

V 83. letu starosti nas je zapustila draga žena, mama, tašča, babica in prababica 

Helena Strniša
Pogreb pokojne bo v petek, 28. februarja 2020, ob 13. uri  

na kranjskem pokopališču.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 63. letu se je nenadoma poslovil naš ljubljeni mož, oči, dedi in brat

Ivan (Janez) Starc
iz Spodnje Besnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sodelujočim za lepo izpeljan obred 
ob njegovem slovesu in vsem, ki nam stojite ob strani v tem tež-
kem času.

Žalujoči vsi njegovi

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča. 

ZAHVALA

V 94. letu starosti nas je zapustila draga mama, sestra, babica in 
prababica

Ivana Bohinc
p. d. Amruževa mama iz Cerkelj na Gorenjskem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovašča-
nom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, molitve in da-
rove. Zahvaljujemo se dr. Makovcu in patronažni sestri Andreji 
Požar za pomoč in oporo v zadnjih dneh njenega življenja. Po-
sebna zahvala gre g. župniku Jerneju Marenku za lep pogrebni 
obred in sveto mašo, pogrebni službi Pogrebnik Dvorje, pevcem 
in trobentaču. 
Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste bili del njenega živ-
ljenja, jo imeli radi in ste jo spoštovali, iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni

Pa je na oknu cvetela pomlad,
pa je otožno kril rožico jad,
roža cvetela je,
roža zvenela je,
deklica toči solze.
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Anketa

Bojan Kadunc, Kranj:

Vse skupaj je malo prenapih
njeno in ima tudi malo poli
tično ozadje, ker bi radi spra
vili v promet določene artikle 
ali pa nabirajo politične točke. 
Pravo ozadje bo pa verjetno 
znano čez mnogo let.

Sonja Germovšek,  
Žiganja vas:

Glede na dogajanje v Italiji 
sem malo zaskrbljena. Na hi
gieno sicer ne pazim nič bolj 
kot običajno. Mislim, da je 
panike malo preveč, morda je 
pa prav, da je. Bomo še videli.

Nik Kern, Šenčur:

Sam nisem v skrbeh zaradi 
koronavirusa, zame se ni 
nič spremenilo. Je pa res, da 
zna biti za nekatere ljudi tudi 
nevaren, saj še ni zdravila, in 
je tako razumljivo, da jih je 
strah.

Ignacij Pirc, Kranj:

Marsikdo se boji pojava ko
ronavirusa, vendar menim, 
da ne bi bilo treba delati 
takšne panike. Sam nisem 
nič zaskrbljen, mislim tudi, 
da se virus v Slovenijo ne bo 
razširil.

Ana Šubic

Širitev koronavirusa v sosed
njih državah, zlasti v Italiji, v 
zadnjih dneh zaskrbljeno 
spremljajo tudi mnogi Slo
venci. Tokratne sogovornike 
smo zato povprašali, ali so 
tudi oni v skrbeh zaradi grož
nje novega virusa.

Foto: Tina Dokl

Koronavirus jih 
(še) ne skrbi

France Rakuša, Kranj:

Zaradi koronavirusa nisem 
nič v skrbeh, to je zame isto 
kot gripa. Čudim se tistim, ki 
si delajo celo zaloge hrane. 
Ostati moramo pozitivni, je 
pa za preprečevanje okužb 
ključna osnovna higiena.

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA

-3/7 oC

-4/4 oC

2/13 oC

6/14 oC

3/9 oC

1/9 oC

0/9 oC

5/15 oC

5/14oC

4/9 oC

0/9 oC

1/7 oC
1/8 oC

3/8 oC

–5/10 °C 4/6 °C0/8 °C

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

Danes bo pretežno jasno, pihal bo severozahodni veter. Jutri 
se bo od zahoda postopno pooblačilo. V nedeljo bo oblačno 
s padavinami, po nižinah bo večinoma deževalo.

Dina Kavčič

Kranj – Lastnik Pekarstva 
Orehek Dušan Dermota se 
je velik del svoje poklicne 
poti ukvarjal z elektriko in 
računalništvom, in čeprav je 
bil v svojem poslu uspešen, 
je bilo v njem toliko »koc-
karja«, da se je na prijatelje-
vo pobudo leta 1993 podal 
še v podjetniške vode. Odlo-
čil se je, da se bo začel ukvar-
jati s proizvodnjo pekovskih 
izdelkov, njegov cilj je bil 
odpreti verigo pekarn. Da-
nes v 16 pekarnah od Ljublja-
ne do Tržiča skupaj z lastno 
proizvodnjo zaposluje okoli 
80 ljudi. Prvo pekarno je leta 
1993 odprl »na Placu« v Ško-
fji Loki, kjer jo najdete še da-
nes. Prvo proizvodnjo, ki je 
bila večinoma strojna in se 
je izvajala na modernih avto-
matskih napravah, ter slašči-
čarno, obe sta bili takrat pri 
tovarni Planika v Kranju, je 
leta 2004 popolnoma uni-
čil požar. Podjetje je utrpe-
lo veliko gmotno škodo, ki 
je je bilo za okoli štiri mili-
jone evrov in bi za marsika-
terega podjetnika pomenila 
konec njegove zgodbe. Toda 
Dušan Dermota zase pra-
vi, da je bil vedno trmast, in 
tako se je čez nekaj let vrnil 

dobesedno kot feniks iz pe-
pela. Prvo roko pomoči so 
mu ponudili v Mercatorju, s 
katerim se je leta 2009 do-
govoril za odkup prve linije 
izdelkov. In ker prisegajo na 
kakovost vsega, kar delajo, 
se jim je pogum obrestoval.

Pekarstvo Orehek je dru-
žinsko podjetje, v katerem 
je sedaj na čelu sin Sašo. 
Proizvodnjo so preselili v 

Medvode, kjer vse izdelke 
pripravljajo ročno, saj po 
Dušanovih besedah le roke 
testu vdahnejo pravo meh-
kobo. Delo v proizvodnji po-
teka na tri izmene in tako 
peki 24 ur na dan skrbijo 
za vedno sveže izdelke. Po-
nudbo prilagajajo povpraše-
vanju in prehranskim tren-
dom ter uporabljajo le kako-
vostne sestavine, ki se jim 

ne odrečejo niti, če je nabav-
na cena višja. Kljub temu 
njihovi izdelki niso dražji, 
saj se tudi s ceno prilagaja-
jo trgu. Čeprav imajo krofe 
v ponudbi vsakodnevno, so 
jih za »pusta hrusta« ročno 
izdelali in ocvrli 50.000, od 
katerih so jih petsto prine sli 
na Gorenjski glas, da so se 
z njimi posladkali tudi naši 
naročniki.

Orehkovi krofi za naročnike
V Pekarstvu Orehek so za »pusta hrusta« ročno izdelali in ocvrli petdeset tisoč krofov, od tega petsto 
tudi za naročnike Gorenjskega glasa.

Dušan Dermota (s pladnjem krofov v rokah) se je na pustni torek pomešal med naročnike 
Gorenjskega glasa, ki so prišli na krof in kavo. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Ljubljana – Skupščina delni-
čarjev Save Turizem, ki ima 
turistične kapacitete tudi na 
Bledu, je včeraj podala so-
glasje za pripojitev družbe 
Hoteli Bernardin k prevzem-
ni družbi Sava Turizem, o če-
mer sta družbi pogodbo skle-
nili decembra lani. Delničar-
ji so potrdili tudi vse potreb-
ne dokumente o pripojitvi, ki 
omogočajo, da bosta družbi s 
presečnim datumom 30. ju-
nij 2019 po vpisu v sodni re-
gister začeli poslovati kot ena 
entiteta, so sporočili iz Save 
Turizem. O soglasju k ome-
njeni pripojitvi bodo danes 
odločali tudi delničarji Hote-
lov Bernardin.  

Združena družba bo si-
cer imela več kot 1300 

zaposlenih in bo ob po-
membnem investicijskem 
vlaganju v letu 2020 ustva-
rila okoli 100 milijonov 
evrov prihodkov ter tako ok-
repila položaj največje slo-
venske turistične družbe, 
napovedujejo v Savi Turi-
zem. V družbi še poudarja-
jo, da projekt prehoda Ho-
telov Bernardin pod okri-
lje poslovne skupine Sava 
predstavlja uresničevanje 
strategije poslovne skupine 
Sava in družbe Sava za ob-
dobje 2019–2023, hkrati pa 
je tudi pomemben korak h 
konsolidaciji slovenskega 
turizma. 

V Vseslovenskem združe-
nju malih delničarjev napo-
vedujejo možnost sodnega 
izpodbijanja sklepov o zdru-
žitvi obeh družb.

Delničarji Save Turizem 
podali soglasje k pripojitvi

Igor Kavčič

Ljubljana – Na Ministrstvu 
za kulturo so včeraj razkri-
li mesta, ki so se uvrstila v 
drugi krog izbora za naziv 
evropska prestolnica kul-
ture (EPK) 2025. Cristina 
Farinha, predsednica dva-
najstčlanskega sveta neodvi-
snih strokovnjakov za izbor 
EPK, je povedala, da so to 
Nova Gorica, Ptuj, Ljubljana 
in Piran, izpadla pa sta Kranj 
in Lendava. Ob tem je pou-
darila, da so vsa mesta po-
kazala resno pripravljenost 
na naziv in so v prijavo vlo-
žila ogromno truda in zav-
zetosti. Prijavne knjige so 
bile po njenih besedah zelo 

izvirne, kandidati so se zave-
dali, da kultura nima meja, 
nekatere prijave pa so bile 
tudi čezmejne, kar je oce-
nila za pozitivno. Strokov-
na komisija je bila pozitivno 
presenečena, da se je v tako 
majhni državi kar šest mest 
odločilo kandidirati.

Izbrana štiri mesta bodo 
svoje koncepte v pol leta mo-
rala še dodatno dopolniti, ko-
nec leta pa bo strokovni svet 
določil zmagovalca, ki si bo 
naziv delil z enim od nem-
ških mest. Pobuda EPK pote-
ka že 35 let in je najpomemb-
nejša pobuda Evropske unije 
na področju kulture. Doslej 
je ta naziv prejelo 60 mest, 
leta 2012 tudi Maribor.

V drugi krog štiri 
mesta, Kranj ne
Med mesti, ki so se uvrstila v drugi krog za naziv 
evropske prestolnice kulture 2025, ni več Kranja in 
Lendave. Izbrano mesto znano konec leta.


