
KRONIKA

Pridobivali gradivo o 
spolnih zlorabah otrok
Ljubljanski kriminalisti preiskujejo 
osmerico moških, ki so po spletu 
pridobivali posnetke in fotografije 
spolnih zlorab otrok, starih do 
samo dve leti. Hišne preiskave so 
potekale tudi na Gorenjskem.
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GG+

O žirovskem besedju
Besede za žirovski slovar je naslov 
geselskega slovarja, ki ga je izdala 
specialistka leksikologinja Ljudmi
la Bokal in je odličen humus za 
rast bodoče enciklopedije žirov
skega besedja. V knjigi je 2817 ge
sel, od izida pa se je nabralo že kar 
precej novih.

14

GG+

Poučevati se  
da tudi drugače
Slovenski učitelji, ki sodelujejo v 
projektu »Učitelj sem! Učiteljica 
sem!«, se bodo letos prvič udele
žili izbora za najboljšega učitelja 
na svetu. Med petimi superfinali
sti je tudi Mateja Peršolja z 
Osnovne šole Preserje.
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ZADNJA

Zbira za kolo  
na ročni pogon
Tim Vodnik, mladenič s cerebral
no paralizo, se navdušuje nad pa
rakolesarjenjem in bi rad imel kolo 
na ročni pogon, kakršnega 
uporab ljajo invalidi. Denar name
rava zbrati s pomočjo donatorjev 
in Lions kluba Kranj.

24

VREME

Danes bo oblačno s padavi-
nami. Tudi jutri bo oblač-
no s padavinami, meja 
sneženja se bo spuščala. 
V nedeljo bo oblačno.

3/4 °C
jutri: oblačno s padavinami

74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Brdo pri Kranju – Devet sta
tističnih regij v sedemdnev
nem povprečju okužb na 
nacionalni ravni dosega oba 
pogoja za prehod iz črne v 
rdečo fazo – manj kot 1350 
okužb in manj kot 1200 ho
spitaliziranih – in s tem za 
delno sproščanje ukrepov. 
Prihodnji teden se bodo v 
teh regijah odprli vrtci in 
osnovne šole od prvega do 
vključno tretjega razreda. 
Pouk zanje se bo začel v to
rek, po opravljenem testi
ranju zaposlenih s hitrimi 

antigenskimi testi. Vlada je 
odpravila tudi prepoved zbi
ranja za študente za oprav
ljanje laboratorijskih vaj in 
individualnega pouka. Za
vodi morajo pri svojem delu 
upoštevati smernice minis
trstva za zdravje in NIJZ. 

Predsednik vlade Janez 
Janša je povedal, da smo za 
dobrega pol koraka iz črne 
prešli v rdečo fazo, da pa pre
hod ni tako krepak, da bi nas 
to navdajalo s kakšnim po
sebnim veseljem, je pa na
predek. Poudaril je, da je epi
demiološka slika v Sloveniji 
še vedno izjemno resna in je 

zato pomembno, da se drži
mo vseh navodil in upošte
vamo vse ukrepe. 

V devetih statističnih regi
jah bodo z jutrišnjim dnem 
sproščene še nekatere de
javnosti: knjižnice, muze
ji, galerije, premične stojni
ce za prodajo kmetijskih pri
delkov in proizvodov kme
tovalcev, servisne delavnice 
za popravila in vzdrževanje 
motornih vozil in koles, ter 
specializirane prodajalne z 
otroškim programom. Tudi 
smučišča se jutri lahko zno
va odprejo.

Najmlajši se vračajo v šolo in vrtec
Prihodnji teden se bodo odprli vrtci in šole za osnovnošolce prve triade tudi 
na Gorenjskem. Sproščajo se še nekatere dejavnosti. V Sloveniji bi lahko 
70odstotno precepljenost dosegli do začetka poletja. V pripravi je osmi 
zakonski paket pomoči. Pregledali smo tudi razmere v domovih za starejše.

Pouk v šolskih klopeh se bo za prve tri razrede osnovne šole začel v torek, dan prej bo 
testiranje zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi. / Foto: Gorazd Kavčič, arhiv Gorenjski glas2. stran

Aktualne novice o koronavirusu na 

Jasna Paladin

Kamnik – Na občini pozivajo 
vse lastnike objektov na teh 
območjih, naj čim prej ure
dijo primerno odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda, za 
kar lahko kandidirajo na ob
činskem razpisu za dodeli
tev nepovratnih sredstev. 

Del doline Kamniške Bis
trice in del Velike planine 

sodita v območje izven t. i. 
aglomeracij, kjer je občina 
zavezana zagotoviti javni ka
nalizacijski sistem, zato so 
občinski svetniki lani spre
jeli Pravilnik o subvencio
niranju nakupa malih ko
munalnih čistilnih naprav 
(MKNČ), nepretočnih gre
znic in hišnih črpališč na ob
močju občine Kamnik.

Veliko planino bo 
treba očistiti
Skrajni rok za ureditev odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda na vodovarstvenih območjih – na 
območju Kamniške Bistrice in na Veliki planini – 
je 31. december letos. 

6. stran

Urša Peternel

Jesenice – Novico, da so na 
Občini Radovljica imenova
li svetovalno skupino za pro
jekt Gorenjske regijske bol
nišnice, ki si bo prizadevala 
za gradnjo te v Radovljici, so 
s presenečenjem sprejeli na 
Jesenicah. Znano je namreč 
prizadevanje Jeseničanov, 
da se dejavnost splošne bol
nišnice ohrani na Jesenicah. 
Zato je jeseniški župan Blaž 
Račič radovljiškemu župa
nu Cirilu Globočniku poslal 
dopis, s katerim ga opozar
ja, da Občina Jesenice vztra
ja pri ohranitvi bolnišnične 
dejavnosti na Jesenicah. 

Bitka za regijsko bolnišnico
Občini Radovljica in Jesenice sta začeli odkrit boj za regijsko bolnišnico. Župan Jesenic Blaž Račič je 
radovljiškemu županu Cirilu Globočniku poslal dopis, v katerem mu očita, da zavestno zanemarja 
jeseniške argumente o tem, da bolnišnica mora ostati na Jesenicah. 

Bo splošna bolnišnica ostala na Jesenicah? / Foto: Gorazd Kavčič4. stran
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Naj vas spomnimo, da še vedno sprejemamo vaše prispevke 
na temo koronavirusa: vaša razmišljanja, občutke, strahove, 
izkušnje. Prispevke lahko pošljete po navadni pošti na naslov 
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali po e-pošti 
na koticek@g-glas.si. Vabljeni k sodelovanju!

Zgodbe, ki jih piše samota

AKTUALNO info@g-glas.si
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IGOR JENKO iz Šenčurja.

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 8. januarja, prejmeta emaj-
liran lonček za kavo ali čaj, ki ga podarja RTV Slovenija, Vera 
Babnik iz Kranja in Jernej Oblak iz Gorenje vasi.
Nagrajencema čestitamo!

Primeri inšpektorja Vrenka na Televiziji Slovenija

To nedeljo je pred nami tretji del serije Primeri inšpektorja 
Vrenka. Na odprtju retrospektive priznanega mariborskega 
slikarja Karola Korenike se zgodi umor. Žrtev je umetnikov sin, 
morilsko orožje pa del razstavljene umetnine – granitna kocka. 
Ko nekaj dni za tem umre še en član družine, se inšpektor 
Vrenko znajde pred posebno težko nalogo ... V nedeljo, 24. 
januarja 2021, ob 20. uri na TV SLO 1.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
knjigo pisatelja Avgusta Demšarja, po kateri je nastala tudi 
omenjena serija. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na vprašanje: Kdo je igralka, ki je v nadaljevanki 
upodobila lastnico lokala in inšpektorjevo prijateljico Mojco? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 3. februarja 
2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Še nekaj dodatnih pojasnil 
glede odprtja šol za prvo tri-
ado. Kot je povedala šolska 
ministrica Simona Kustec, 
se bo pouk izvajal po modelu 
C. Potekal bo v homogenih 
skupinah, skupine učencev 
se med seboj ne bodo meša-
le, šole bodo izvajale le obve-
zni program (brez ekskur-
zij, šol v naravi ...), učenci se 
bodo med odmori zadrževa-
li v matični učilnici. Učenci v 
jutranjem varstvu in podalj-
šanem bivanju bodo razpo-
rejeni v skupine, vsi zapos-
leni v šoli in vrtcu bodo ves 
čas nosili maske, učenci pa 
izven matične učilnice ozi-
roma mehurčka ... 

S kranjske občine so spo-
ročili, da bo množično te-
stiranje prebivalstva s hitri-
mi testi v avli Mestne občine 
Kranj v ponedeljek prekinje-
no zaradi testiranja zaposle-
nih v šolstvu in vrtcih.

Nekateri ukrepi še 
podaljšani

Javni potniški promet se 
še naprej izvaja po počitni-
škem voznem redu. Do 29. 
januarja so podaljšane ome-
jitve kolektivnega uresniče-
vanja verske svobode in iz-
vajanje športnih programov, 
obvezna namestitev razpr-
šilnikov za razkuževanje rok 
v večstanovanjskih stavbah, 
delna omejitev gibanja in 
prepoved zbiranja ljudi.

Veljavnost vozniških do-
voljenj, teoretičnega dela vo-
zniškega izpita in izkaznic 
o vozniških kvalifikacijah, 
ki zaradi začasne prepovedi 
potečejo od uveljavitve tega 
odloka (od 23. do 29. janu-
arja) do vključno 31. marca, 
se podaljša do 31. decembra.

Vstop v Republiko Slove-
nijo iz države na rdečem se-
znamu brez napotitve v ka-
ranteno na domu ali brez 
predložitve negativnega iz-
vida testa na prisotnost vi-
rusa SARS-CoV-2 se po no-
vem dovoli za vzdrževalna 
dela na zasebnem objektu 
ali zemljišču, ki ga ima ose-
ba v lasti, najemu ali upo-
rabi, in se čez mejo vrača v 
roku 12 ur po prehodu meje.

Cepljenje: upoštevati je 
treba vrstni red

Predsednik vlade in zača-
sni minister za zdravje Janez 
Janša je predstavil dopol-
njen nacionalni načrt cep-
ljenja proti covidu-19. Drugi 
kvartal leta bo po njegovih 
besedah najpomembnejši, 
da dosežemo 70-odstotno 
precepljenost prebivalstva 
že do začetka poletja. Podat-
ki o dobavi cepiva so boljši, 
kot so bili pred tednom dni. 
Za Slovenijo je letos že naro-
čenih nekaj več kot 3,2 mi-
lijona odmerkov cepiva za 

nekaj čez 1,6 milijona prebi-
valcev za cepljenje z dvema 
odmerkoma.

Premier je poudaril, da 
je treba dosledno upošteva-
ti vrstni red cepljenja, pri če-
mer se upošteva načelo, da 
cepivo najprej dobijo tisti, ki 
so najbolj ogroženi in pri ka-
terih je večje tveganje za tež-
ji potek bolezni covid-19.

Kranj: drugi odmerek 
po načrtu

V Domu upokojencev 
Kranj imajo trenutno 183 
stanovalcev, cepilo se jih je 
86, preostali so covid-19 pre-
boleli, 15 pa jih ni dalo so-
glasja za cepljenje, je pove-
dala tamkajšnja direktorica 
Nadja Gantar. V kranjskem 
domu je zaposlenih 165, ce-
pilo se jih je 31, imajo pa še 
68 soglasij za cepljenje, saj 
so med njimi tudi tisti, ki 
so bolezen preboleli in mo-
rajo počakati na prvi odme-
rek. Med stranskimi učinki 
cepljenja so zaznali le bole-
čo ramo en dan, tudi blago 
povišanje temperature, ki je 
izzvenelo. Kot je še pojasnila 
Gantarjeva, je bolezen pre-
bolelo 72 zaposlenih in 105 
stanovalcev. Tudi z drugim 
odmerkom cepiva gre ta te-
den vse po načrtu. Med sta-
novalci ni (več) okužb, imajo 
pa trenutno tri okužbe med 
zaposlenimi. Vsak torek se v 
sodelovanju z ZD Kranj te-
stirajo s hitrimi testi.

»Življenje v domu se po-
časi vrača v običajen ritem, 
vendar še vedno izvajamo 
ukrepe. Ko stanovalci zapus-
tijo sobo, nosijo maske in se 
razkužujejo, aktivnosti po-
tekajo v manjših skupinah, 
še vedno so obravnave po 
sobah. Čakamo še, da se za-
ključi cepljenje med stano-
valci, takrat pa bomo še malo 
bolj sprostili obiske in izho-
de,« je pojasnila Gantarjeva.

Jesenice: v dom se zopet 
vrača normalno življenje

V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jeseni-
ce se je po besedah direkto-
rice Karmen Arko korona-
virusna bolezen pojavila ta-
koj na začetku drugega vala 
epidemije. Prebolelo jo je 88 
od dvesto stanovalcev, trenu-
tno je okužen le še en stano-
valec. Cepili so 95 stanoval-
cev, ki covida-19 še niso pre-
boleli, včeraj že z drugim od-
merkom. Po besedah direk-
torice se je cepilo tudi 68 od 
skupaj 139 zaposlenih, kar je 
slaba polovica. »Ves čas epi-
demije smo se držali navo-
dil NIJZ in redno testirali za-
poslene. Hitre antigenske te-
ste izvajamo za zaposlene 
v institucionalnem varstvu 
enkrat tedensko, za zaposle-
ne v službi pomoči na domu 
pa enkrat na 14 dni,« je de-
jala Arkova. Kot je dodala, 

se v dom postopoma vrača-
jo vse aktivnosti, tudi obiski 
niso več omejeni, se je pa na-
nje še vedno treba najaviti in 
upoštevati varnostne ukrepe. 
»Dejavnosti delovne terapije 
in fizioterapije se izvajata re-
dno, prav tako tudi različne 
družabne dejavnosti in aktiv-
nosti. Lahko rečemo, da se v 
naš dom zopet vrača normal-
no življenje,« je še dodala.

Tržič: izobraževanja  
o prednostih cepljenja

V Domu Petra Uzarja Tr-
žič imajo 234 posteljnih ka-
pacitet na dveh lokacijah. 
»Trenutno med stanoval-
ci nimamo aktivnih okužb. 
Med skupaj 160 zaposleni-
mi pa je še nekaj sodelavcev, 
ki prebolevajo covid-19,« je 
povedal Urban Bole, v. d. di-
rektorja Doma Petra Uzarja. 
Cepivo je prejela približno 
polovica stanovalcev, nekaj 
se jih za cepljenje (še) ni od-
ločilo. Druga polovica stano-
valcev pa je imela potrjeno 
okužbo. Z drugim odmer-
kom so v sodelovanju z ZD 
Tržič cepili včeraj. Težjih za-
pletov takoj po cepljenju ni 
bilo, je dejal Bole. 

Z virusom je bila okužena 
dobra tretjina zaposlenih. 
»S prvim odmerkom smo 
cepili trideset odstotkov za-
poslenih, interes za ceplje-
nje je izkazala še tretjina. 
Precepljenost bo med za-
poslenimi nekje 60-odsto-
tna, kar nekaj sodelavcev pa 
je virus že prebolelo. Trudi-
mo se, da strokovno odgovo-
rimo na vsa vprašanja zapo-
slenih, ki imajo pomisleke o 
cepljenju.« Vse zaposlene v 
domu enkrat tedensko testi-
rajo s hitrimi testi. 

Škofja Loka: stanovalka 
v 102. letu prebolela virus

S prvim odmerkom cepi-
va so konec decembra in de-
loma še na začetku januarja 
cepili 87 stanovalcev od tedaj 
skupaj 193 in 18 zaposlenih 
od skupaj 135 v Centru sle-
pih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka. Včeraj so vse 
cepili še z drugim odmer-
kom. Nihče ni imel težav ali 

posebnih reakcij, je poveda-
la direktorica CSS Silva Koš-
njek. Interes za cepljenje je 
izrazilo dodatno še enajst za-
poslenih in pet stanovalcev.

Koronavirusno bolezen je 
prebolelo 71 zaposlenih in 
121 stanovalcev, med njimi 
tudi najstarejša stanovalka v 
102. letu starosti. »Že tretji 
teden smo brez novih okužb 
med stanovalci in drugi te-
den pri zaposlenih,« je deja-
la Košnjekova. S hitrimi te-
sti redno tedensko testirajo 
vse zaposlene. »Počasi zno-
va prihajamo v normalnejše 
življenje. Telovadba po od-
delkih, obiski po predhodni 
najavi potekajo že od decem-
bra. Tudi sprehajanje stano-
valcev v okolici CSS poteka 
že dlje časa. Stanovalci iz-
menično prihajajo na obro-
ke v glavno jedilnico, na od-
delkih se srečajo v manjših 
skupinah ob kavici, vključi-
tev delovne terapije in fizi-
oterpije pa prav tako poteka 
z aktivnostmi že od decem-
bra,« je povzela Košnjekova.

Radovljica: aplavz za 
drugi odmerek

V Domu dr. Janka Bene-
dika Radovljica bodo danes 
stanovalce že cepili z drugim 
odmerkom cepiva. Kot je po-
jasnila glavna sestra Alenka 
Terbovc, je covid-19 doslej 
prebolela približno tretjina 
zaposlenih (54) in polovica 
stanovalcev (103). Konec leta 
se je s prvim odmerkom ce-
pilo 78 stanovalcev, kar je ve-
čina tistih, ki niso bili okuže-
ni, in 31 zaposlenih. Po cep-
ljenju niso beležili nobe-
nih stranskih učinkov. Kot 
je povedala Terbovčeva, pa 
so pred dnevi stanovalci na-
poved, da prihaja drugi od-
merek cepiva, pospremili z 
aplavzom.

Aktivno okuženih v domu 
že približno teden dni nima-
jo, sicer pa med vsemi za-
poslenimi enkrat tedensko 
opravljajo hitre antigenske 
teste, zadnja dva tedna zapo-
red pa so zaradi posamičnih 
okužb vse zaposlene v zdra-
vstveni negi testirali tudi s 
PCR-testi.

Najmlajši se vračajo v šolo

S hitrimi testi testirajo zaposlene v domovih za starejše, 
zdravstvenih ustanovah (na sliki), splošno populacijo ... 

Kranj – Slovenska karitas je v tem tednu Hrvaški karitas naka-
zala sredstva za nakup še desetih dodatnih bivalnih kontejner-
jev za družine, prizadete ob potresu na Hrvaškem. Z zbranimi 
in posredovanimi 292 tisoč evri je tako z darovi iz Slovenije 
skupaj omogočila nakup štiridesetih bivalnih kontejnerjev, 
med njimi je za dva prispevala tudi Nadškofija Ljubljana. Pri-
zadete družine v kraju Šibić so bile med prvimi, ki so minuli 
konec tedna od Hrvaške karitas prejele ključe kontejnerjev, 
za katere je sredstva nakazala Slovenska karitas. Ta nadaljuje 
zbiranje sredstev, ki jih bo v nadaljevanju prispevala za ob-
novo poškodovanih domov kmečkega prebivalstva v vaseh v 
okolici Petrinje. Darovati je možno s SMS-sporočili KARITAS5 
na 1919 (pet evrov) in nakazili na transakcijski račun Sloven-
ske karitas SI56 0214 0001 5556 761 (namen: Potres Petrinja, 
sklic: 00 627).

Dodatni bivalni kontejnerji za prizadete v potresu

Kranj – Zavarovalnica Triglav in zavod za družbeno odgovorne 
aktivnosti Vse bo v redu sta s pomočjo sedemčlanske strokov-
ne komisije že osmič zapored izbrala nadarjene posameznike, 
ki bodo prejeli finančna sredstva v okviru projekta Mladi upi. 
Zavarovalnica Triglav bo finančno podprla šest športnikov, 
enega parašportnika ter šest umetnikov, ki poleg talenta izka-
zujejo veliko mero ambicij in stremijo k vrhunskim uspehom. 
Med izbranci so tudi štirje z Gorenjskega. To so biatlonec 
Lovro Planko, šahistka Zala Urh, literarna ustvarjalka Hana 
Bujanović Kokot in baletna plesalka Nika Ferjan.

Izbrali letošnje mlade upe

1. stran
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Na Jesenicah vztraja-
mo, da se dejavnost 
splošne bolnišnice oh-

rani na Jesenicah ... Z našimi 
stališči si seznanjen in jih dob-
ro poznaš, zato me novica, da 
si oblikoval posebno svetoval-
no skupino, utrjuje v prepri-
čanju, da premalo spoštuješ 
naše argumente in poglede 
oziroma da jih celo zavestno 
zanemarjaš ...«

To je del ogorčenega pisma, 
ki ga je jeseniški župan Blaž 
Račič v torek poslal Cirilu 
Globočniku, prvemu možu ra-
dovljiške občine. Na Jesenicah 
so namreč iz medijev izvedeli, 
da je Globočnik oblikoval sve-
tovalno skupino, ki mu bo po-
magala pri uresničitvi namere 
– izgradnji gorenjske regijske 
bolnišnice v Radovljici. 

Presenečenje je bilo nepri-
jetno, kajti na Jesenicah si že 
dalj časa prizadevajo, da bi 
bolnišnica ostala na Jesenicah. 
Kot poudarjajo, je to zanje vi-
talnega pomena, tako država 
kot lokalna skupnost pa sta v 
razvoj dejavnosti vložili nema-
lo denarja. Zgrajen je bil nov 
urgentni center, ta čas poteka 
obsežna, več kot deset mili-
jonov evrov vredna prenova 
bolnišnice, na Jesenicah deluje 
srednja zdravstvena šola, obči-
na je ustanovila fakulteto za 
zdravstvo. V prostorskih načr-
tih širitvi bolnišnice namenjajo 
območje tik ob sedanji lokaciji, 
v razmislek pa ponujajo tudi 
novo lokacijo na Dobravskem 
polju. Lani so pripravili tudi 
elaborat Jesenice – regijsko 

zdravstveno središče in z njim 
ter pozivom, da bolnišnica 
mora ostati na Jesenicah, sez-
nanili tudi državo.

A medtem ko z Jesenic pri-
hajajo pozivi, elaborati in loka-
cije za razmislek, jih radovlji-
ška občina prehiteva po desni. 
Že leta 2017 so za regijsko bol-
nišnico določili lokacijo na ju-
gozahodu Radovljice ob avto-
cestnem priključku, lani dali 
izdelati ciljni načrt za ume-
stitev ter predlagali državi, naj 
to preverjeno lokacijo upošteva 
pri načrtovanju regijskih bolni-
šnic. Radovljiški župan je zdaj 
naredil še korak naprej z ime-
novanjem svetovalne skupine, 
v kateri je tudi direktor Splošne 
bolnišnice Jesenice Mark Top-
lak, ki je bil prav v Radovljici 
občinski svetnik, je pa še vedno 
predsednik lokalnega odbora 
SDS. Zgovoren je bil novem-
brski obisk predsednika vlade 
Janeza Janše v jeseniški bolni-
šnici, o katerem župan Blaž 
Račič ni bil obveščen … 

Odločitev o lokaciji bo na 
koncu politična. Pri čemer bi 
bilo dobro, da bi se o lokaciji 
– ne nazadnje bo to regijska 
bolnišnica – dogovorili župani 
vseh gorenjskih občin. Za zdaj 
imamo namreč v celi zgodbi le 
- dva sprta župana. Gorenjska 
nedvomno potrebuje več bol-
nišničnih postelj, s sodobnejšo 
bolnišnico pa bi pridobili vsi 
Gorenjci. A dokler ne bo za-
gotovljenih vsaj 200 milijonov 
evrov, kolikor naj bi stala nova 
bolnišnica, je vse skupaj tako 
ali tako račun brez krčmarja.

Prehitevanje po desni

KOMENTAR
Urša Peternel

Aleš Senožetnik

Kranj – Po podatkih sekcije 
za osebna motorna vozila pri 
Trgovinski zbornici Sloveni-
je je prodaja novih osebnih 
avtomobilov lani občutno 
upadla. Še januarja lani je 
bilo pri nas prvič registrira-
nih 6215 novih osebnih avto-
mobilov, kar je sicer za dob-
rih osem odstotkov manj 
kot januarja 2019, februar-
ja pa je prodaja upadla za de-
set odstotkov v primerjavi 
z istim mesecem leto prej. 
Prodaja je nato strmoglavi-
la marca, ko smo tudi v Slo-
veniji začeli šteti prve okuž-
be z novim koronavirusom. 
V tem mesecu je bilo v Slo-
veniji prodanih le 2743 no-
vih osebnih avtomobilov 
oziroma 4561 manj kot mar-
ca 2019, kar predstavlja 
62,5-odstotni upad prodaje. 

Prodaja je bila na znatno 
nižji ravni tudi v prihodnjih 
mesecih. Aprila lani, ko so 
bili avtosaloni zaprti, je bilo 
prodanih le 1846 avtomobi-
lov oziroma 4600 (71,4 od-
stotka) manj kot v istem me-
secu leta 2019. 

Trg se je z vnovičnim 
odprtjem nato v spomla-
danskih in poletnih mese-
cih nekoliko pobral. Maja je 
bilo prodanih za 2361 avto-
mobilov manj, junija pa le 
402 manj kot v enakem ob-
dobju leto prej. Trend se je 
za kratek čas obrnil julija, ko 
je bilo prodanih 471 več avto-
mobilov, sledil pa je avgust, 
ki je znova krivuljo obrnil 

navzdol, prodanih je bilo 
649 avtomobilov manj. S 
slabšanjem epidemiološke 
slike je navzdol drselo tudi 
število prodanih avtomo-
bilov. Lanskega novembra 
je bilo prodanih 1758 ali za 
tretjino manj avtomobilov 
v primerjavi z novembrom 
leta 2019, vnovičen kolaps 
pa je trg doživel decembra, 
ko je bila prodana skoraj po-
lovica manj avtomobilov kot 
zadnji mesec v letu 2019.

Skupno je bilo lani prvič 
registriranih 53.694 no-
vih vozil, kar je 26,6 odstot-
ka manj kot leto prej. Kup-
ci so se največkrat odločili 
za znamke Volkswagen, Re-
nault in Škoda, najbolj pri-
ljubljen avtomobil pa ostaja 
Renaultov model Clio. 

V lanskem letu je upadla 
tudi prodaja novih lahkih 
gospodarskih vozil. Trgovci 
so jih prodali 8038, kar pred-
stavlja 28 odstotkov manj 
kot leto prej.

Situaciji primerne so tudi 
izkušnje avtosalonov na Go-
renjskem. Kot nam je pove-
dal Janez Kadivec, ki v Šen-
čurju vodi prodajo in ser-
vis avtomobilov Avto Kadi-
vec, je povpraševanje v dru-
gem valu še bolj padlo kot v 
prvem. Kot pravi, se pozna, 
da so bili saloni več tednov 
zaprti. Ker so številni na ča-
kanju ali delajo od doma, se 
je zmanjšala tudi potreba po 
nakupu avtomobilov. Ne-
gotovost situacije se odraža 
predvsem v večji previdnosti 
tako pri fizičnih osebah kot 
podjetjih, ki so prav tako pre-
vidna ob tako velikih investi-
cijah, kot je nakup vozila. Ka-
divec sicer opaža, da je bil pa-
dec prodaje nekoliko manj-
ši v segmentu rabljenih av-
tomobilov, kjer so se kupci v 
večji meri odločali za manj-
še in cenejše avtomobile, ki v 
gospodinjstvih služijo kot t. 
i. drugi avtomobil. Sogovor-
nik sicer ostaja optimističen 

in upa, da bi se situacija z iz-
boljšanjem epidemioloških 
razmer v drugi polovici leta 
lahko izboljšala tudi na avto-
mobilskem trgu.

Podobne poglede ima tudi 
Matic Čavlovič iz Remonta 
Kranj. V segmentu rablje-
nih vozil so beležili približ-
no tridesetodstotni padec 
prodaje. »Približno trideset 
odstotkov časa smo bili za-
prti in približno takšen je 
tudi padec prodaje,« poja-
snjuje Čavlovič, ki sicer ne 
opaža, da bi stranke, ki so se 
odločile za nakup rabljene-
ga vozila, obnašale bistveno 
drugače kot pred epidemi-
jo. Tudi cene rabljenih vozil 
so ostale bolj ali manj ena-
ke kot pred njo. Glede napo-
vedi pa ostaja previden. »Vsi 
čakamo na ponoven zagon 
gospodarstva, potem pa se 
bo pokazalo, kje smo. Kar-
koli napovedujemo sedaj, 
so zgolj ugibanja,« zaklju-
čuje sogovornik.

Epidemija zavrla prodajo 
Lani je bilo pri nas registriranih za dobro četrtino manj novih osebnih avtomobilov kot leto prej. Padec 
prodaje čutijo tudi trgovci na Gorenjskem.

Zanimanja za nakup avtomobila je v času epidemije covida-19 manj. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Vlada pripravlja že 
osmi protikoronski zakon 
(PKP8), s katerim bo po-
daljšala nekatere že znane 
in vpeljala dodatne ukrepe 
za ohranitev delovnih mest 
in pomoč gospodarstvu za 
omilitev posledic epidemi-
je covida-19. Vsi predvide-
ni ukrepi sicer še niso zna-
ni, sta pa tako predsednik 
vlade Janez Janša kot minis-
ter za delo Janez Cigler Kralj 
že razkrila, da vlada name-
rava za tri mesece podaljšati 
ukrep subvencioniranja ča-
kanja na delo doma, ki sicer 
v skladu s sedmim protiko-
ronskim zakonom velja do 
31. januarja. PKP8 bo vladi 
tudi omogočil, da ta ukrep, 

ki je poleg subvencioniranja 
skrajšanega delovnega časa 
ključen za ohranitev delov-
nih mest, še dvakrat podalj-
ša za mesec dni. Minister Ci-
gler Kralj je poudaril, da gre 
za zelo pomemben ukrep, ki 
ga samo v januarju uvelja-
vlja več kot enajst tisoč de-
lodajalcev za okoli štirideset 
tisoč zaposlenih. Minister je 
ob tem napovedal, da bodo 
podaljšali še nekatere druge 
dosedanje ukrepe. 

Med nosilne ukrepe PKP8 
po ministrovih besedah sodi 
tudi prevzem dela breme-
na delodajalcev pri izplačilu 
minimalne plače, ki se z ja-
nuarjem zvišuje na 1024,24 
evra bruto. Vlada s tem ukre-
pom, ki bo veljal do konca ju-
nija, predlaga, da se najnižja 

osnova za socialne prispev-
ke zniža s 60 odstotkov pov-
prečne plače na višino mi-
nimalne plače. Po izraču-
nih ministrstva za delo bi s 
tem delodajalce razbreme-
nili za 40 odstotkov dviga 
minimalne plače. »Ta pro-
blem bomo skušali ublaži-
ti, da naenkrat ne izgubimo 
na tisoče delovnih mest, ki 
jih v vsakem primeru pot-
rebujemo,« je poudaril pre-
mier Janša. Delodajalci sicer 
predlagajo, naj država zača-
sno prevzame celotno bre-
me dviga minimalne plače. 

Vlada v PKP8 načrtuje 
tudi razširitev subvencioni-
ranja skrajšanega delovne-
ga časa tudi na kmetije, ki 
zaposlujejo delavce na pod-
lagi pogodbe o zaposlitvi, ter 

razširitev kroga upravičen-
cev do enkratnega solidar-
nostnega dodatka za otroke, 
ki ga je uveljavil PKP7, tudi 
na polnoletne dijake. Do na-
daljnjega ostajata v veljavi 
tudi mesečni temeljni do-
hodek in povračilo fiksnih 
stroškov.

Predsednik vlade Janša 
je še razložil, da v PKP8 še 
ne bo nekaterih ciljanih do-
datnih ukrepov za blaženje 
posledic epidemije v posa-
meznih delih gospodarstva, 
saj podatki za leto 2020 še 
niso v celoti znani. Predlogi 
se sicer že zbirajo, je dodal. 
Po Janševih besedah je Slo-
venija do zdaj zagotovila naj-
debelejšo in najširšo blazino 
za blaženje posledic epide-
mije v Evropi.

V pripravi osmi paket pomoči
Z osmim protikoronskim zakonom bo vsaj do konca aprila podaljšan ukrep subvencioniranja čakanja 
na delo, država bo tudi delno razbremenila delodajalce pri izplačilu višje minimalne plače.  
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V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26., 27. in 28. členom Sta
tuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 63/16; 
v nadaljevanju Statut OZG), 20. in 22. členom Odloka o pre
oblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 
101/04, 69/05 in 72/13; v nadaljevanju: Odlok) in sklepom Sveta 
zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske z dne 19. 1. 2021 Svet 
zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 
4000 Kranj objavlja prosto delovno mesto:

DIREKTORJA ZAVODA OSNOVNEGA 
ZDRAVSTVA GORENJSKE (M/Ž)

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogo
jev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
  univerzitetna izobrazba zdravstvene, ekonomske, organiza

cijske ali pravne smeri, kar dokazuje z diplomo o dokončani 
najmanj univerzitetni izobrazbi po »predbolonjskih« progra
mih oziroma magisterijem stroke (za imenom) – 2. bolonjska 
stopnja za izobrazbe po novih »bolonjskih« programih,

  najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstvu, od tega tri leta 
na vodstvenih delovnih mestih,

 aktivno znanje slovenskega jezika,
  da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano oprav

ljanje poklica

Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija, 
2.  opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje 

pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3.  dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (kopija spri

čevala ali potrdila),
4.  potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, izda

no z datumom po objavi razpisa, s katerim kandidat doka
zuje, da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano 
oprav ljanje poklica, oziroma če zaradi trenutnih epidemiolo
ških razmer potrdila o nekaznovanosti ni mogoče pridobiti v 
roku za prijavo na razpis, naj kandidat priloži izjavo, s katero 
izjavi, da mu s pravnomočno sodbo sodišča ni prepovedano 
opravljanje poklica, ter predloži potrdilo o oddaji vloge za iz
dajo potrdila o nekaznovanosti,

5.  program razvoja Osnovnega zdravstva Gorenjske za obdob
je mandata.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let in je po poteku 
te dobe lahko ponovno imenovan. Direktorja zavoda imenuje 
Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske v soglasju z usta
noviteljicami.

Pisna vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se pošlje pripo
ročeno po pošti v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na 
naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 
9, 4000 Kranj, s pripisom  »razpis direktorja zavoda – ne od-
piraj«.
Prijava je pravočasna, če je poslana priporočeno po pošti in je 
na njej poštni žig z datumom do vključno 6. 2. 2021. Nepravo
časne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku, ki ne sme 
biti daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske
 Predsednik sveta zavoda:
 Marjan Kristanc, dr. med. spec.
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Marjana Ahačič

Radovljica – Klinarjeva hiša 
v Kropi, v kateri deluje Kova
ški muzej, že vrsto let čaka 
na celovito prenovo. Radov
ljiška občina je za prvo fazo 
prenove že izdelala projek
tno dokumentacijo, v prip
ravi je tudi dokumentaci
ja za drugi del. Za dejansko 
prenovo objekta, v katerem 
je zaradi slabega stanja ne
kaj sob zaprtih, pa občina 
pričakuje pomoč države, saj 
gre za finančno zelo zahte
ven projekt. 

Zato se želi prijaviti na v 
začetku leta objavljen javni 
razpis ministrstva za kultu
ro, ki bo v letošnjem in pri
hodnjem letu sofinanci
ralo projekte na področju 
nepremične kulturne de
diščine. A zgolj tistih ne
premičnin, ki so razglašene 
za spomenik, pri čemer so 
izrecno izvzete nepremič
nine znotraj naselbinskih 
krajinskih in arheoloških 

spomenikov, same pa to 
niso. In prav za takšen pri
mer gre v Kropi, kjer je Kli
narjeva hiša, stavba, ki je 
bila zgrajena v 17. stoletju 
kot hiša za gosposko pod
jetniško rodbino, spomeni
ško zaščitena le kot del ce
lotnega naselja Kropa. 

Zato je Občina Radovljica 
na zavod za varstvo kultur
ne dediščine dala pobudo za 
razglasitev Klinarjeve hiše 
za samostojen kulturni spo
menik lokalnega pomena, 
zavod pa je pripravil predlog 
razglasitve, ki ga bo radovlji
ški občinski svet obravnaval 

na redni seji prihodnji te
den. Ker je rok za prijavo na 
razpis ministrstva že v za
četku februarja, bo občinska 
uprava svetnikom predlaga
la, da dokument sprejmejo 
po hitrem postopku. 

Občina Radovljica sicer že 
pridobiva projektno doku
mentacijo za celovito sanaci
jo Klinarjeve hiše vključno z 
umestitvijo dvigala in rekon
strukcijo servisnega objekta. 
Kot so pojasnili na občinski 
upravi, naj bi jo zagotovili 
do konca letošnjega leta, za
četek obnove pa je v skladu 
s sprejetim proračunom na
črtovan v prihodnjem letu, 
zato je v proračunu za leto 
2022 v ta namen predvide
nih dvesto tisoč evrov. 

Načrtujejo, da bodo 
najprej obnovili streho in 
ostrešje, v naslednjih letih 
pa bo sledila celovita sana
cija stavbe, ki stoji v središ
ču krope. Ocenjena skupna 
vrednost projekta je 835 ti
soč evrov.

Za obnovo potrebujejo skoraj milijon
Občina Radovljica že več let načrtuje prenovo Klinarjeve hiše v Kropi, stavbe, v kateri je Kovaški muzej. 
Ker upajo na sofinanciranje države, načrtujejo prijavo na aktualni razpis ministrstva za kulturo, ki 
namenja sredstva za obnovo nepremične kulturne dediščine.

Klinarjeva hiša v središču Krope – v njej je danes Kovaški 
muzej.

Račič Globočniku celo oči
ta, da z načrti za gradnjo re
gijske bolnišnice v Radovlji
ci premalo spoštuje jeseni
ške argumente oziroma jih 
zavestno zanemarja. Opo
zarja ga na izjavo, dano na 
srečanju decembra lani, da 
»Občina Radovljica ne vsi
ljuje svoje lokacije, ampak 
jo zgolj ponuja«. Sedanje 
aktivnosti radovljiškega žu
pana pa po Račičevi oceni 
krepko presegajo okvir »po
nujanja«. 

Račič ob tem opozarja tudi 
na po njegovem sporno vlo
go direktorja Splošne bolni
šnice Jesenice Marka Topla
ka, ki se, sodeč po sporočilu 
za javnost, strinja, »da osre
dnja lega Radovljice pred
stavlja optimalno lokacijo za 
izgradnjo gorenjske regij
ske bolnišnice«. Račič zato 
meni, da so bila dosedanja 
zagotovila vodstva bolnišni
ce, da zanje ni pomembno, 
kje bo (če sploh bo) stala 

morebitna nova regional
na bolnišnica, dana s figo v 
žepu. »To vsekakor ni pri
mer partnerskega sodelova
nja,« je zapisal Račič. 

Podobno Račič meni o 
vlogi direktorice RAGORja 
Eve Štravs Podlogar, ki je čla
nica Globočnikove svetoval
ne skupine. »Na rednih ko
ordinacijah županov občin 
Zgornje Gorenjske, ki jih 
organizira RAGOR, nismo 
nikoli dali pooblastila direk
torici RAGORja, da zasto
pa zgoraj omenjeno stališče, 
in je zato njeno strinjanje s 
predlagano lokacijo z vidi
ka Občine Jesenice vsekakor 
sporno. Glede na to, da gre 
za tematiko, ki presega okvi
re ene občine, bi bilo smisel
no in korektno o tem opravi
ti tudi razpravo na koordina
ciji županov. Vendar o tem 
župani nismo sprejeli nobe
nega sklepa,« je poudaril je
seniški župan.

Za odziv na županov za
pis smo prosili tudi direktor
ja bolnišnice in direktorico 

RAGORja. Mark Toplak je 
poudaril, da je čim prejšnja 
izgradnja regijske bolnišni
ce nujna. Na sedanji lokaci
ji je prostora premalo za raz
širitev na petsto ali šeststo 
bolnišničnih postelj. Nihče 
ne ukinja bolnišnice na Je
senicah, je zagotovil Toplak, 
nenazadnje v tem času pote
kajo obsežna, večmilijonska 
vlaganja v prenovo. Škoda 
bi bilo, je dejal Toplak, da 
bi zaradi takšnih dopisov 
Gorenjska zapravila realno 

priložnost, da bi dobila so
dobno regijsko bolnišnico, 
je dodal. Eva Štravs Podlogar 
pa je poudarila, da je najbolj 
pomembno, da Zgornja Go
renjska regijsko bolnišni
co sploh dobi, tudi z vidika 
turizma, saj se v normalnih 
turističnih sezonah 200 ti
soč prebivalcem Gorenjske 
pridruži od milijon do mili
jon in pol turistov. O lokaciji 
regijske bolnišnice pa bosta 
odločili stroka in investitor, 
to je država, je dodala.

Bitka za regijsko bolnišnico
31. stran

Župan Jesenic Blaž Račič vztraja: bolnišnica mora ostati na 
Jesenicah. / Foto: Gorazd Kavčič

Račič je spomnil na dosedanja vlaganja v celotno 
dejavnost zdravstva na Jesenicah. Dodal je še, da je na 
sedanji lokaciji bolnišnice in tik ob njej dovolj prostora 
za širitev dejavnosti Splošne bolnišnice Jesenice, 
v razmislek pa Jesenice ponujajo tudi dodatno 
možnost, to je izgradnjo nove bolnišnice na območju 
Dobravskega polja.

Na Jesenicah so pred časom pripravili elaborat 
Jesenice – regijsko zdravstveno središče, s katerim so 
seznanili tudi ministrstvo za zdravje in predsednika 
vlade. Kot poudarjajo, se bolnišnična dejavnost na 
Jesenicah razvija že več kot 125 let, za Jesenice je 
bolnišnica vitalnega pomena, morebitna selitev pa 
bi zanemarila eno ključnih prioritet Gorenjske kor 
regije, to je enakomerni razvoj in poseljenost regije.
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Opis programa usposabljanja  
»ABC PODJETNIŠTVA« po posameznih 
modulih 

Usposabljanje bo potekalo v okviru petih 
modulov. Vsak modul obsega 10 šolskih ur 
predavanj oz. delavnic, zato bo obravnava 
posameznega modula potekala dva dni v 
tednu.  

Predstavitev programa po modulih:

1. MODUL – ZAČETEK PODJETNIŠKE POTI (9. 
in 10. februarja): modul bo obravnaval teme 
o podjetništvu in podjetnikih v teoriji in pra
ksi, opis osebnih lastnosti podjetnika, prime
ri uspeha in neuspeha, tipične pasti v podje
tništvu in predstavitev podpornih institucij. 
Obravnavali bodo tudi, kakšen je postopek 
ustanovitve podjetja, kakšne so pravne obli
ke podjetij in osnove poslovne etike.

2. MODUL – PREVERJANJE POSLOVNE IDE
JE (15. in 17. februarja): udeleženci se bodo 
seznanili s ključnimi viri za nadgradnjo po
slovne ideje, spoznali bodo tehnike vihar
jenja možganov in dizajnerskega razmiš
ljanja. Za pretvarjanje ideje v ekonomsko 

vrednost bo predstavljen poslovni model 
Canvas.  

3. MODUL – OSNOVE TRŽENJA (1. in 3. mar
ca): v tretjem modulu se bodo udeleženci 
seznanili z napotki, kako določiti lastno in 
prodajno ceno produkta ali storitev. Prav 
tako bo predstavljen tok poteka prodaje 
in različnih trženjskih strategij, kot so »po
tisni in povleci«, »branding«, gverilski mar
keting, trženje od ust do ust, viralno trže
nje in direktni marketing.

4. MODUL – DIGITALIZACIJA POSLOVANJA 
(15. in 17. marca): namen modula je udele
žence seznaniti z uporabo tako brezplačnih 
kot plačljivih spletnih orodij. Spoznali bodo 
osnove Google Analytics in se naučili, kje 
in kako lahko na spletu tržijo svoje produk
te (osnove Facebooka, Instagrama, SEO in 
Goo gle Ads).

5. MODUL – PRAVNO FORMALNI VIDIKI DE
LOVANJA PODJETJA (6. in 7. aprila): v zad
njem modulu bodo udeležencem pred
stavljeni vidiki evidentiranja poslovanja in 
osnove računovodstva ter zakonodaja, ki jo 
mora poznati vsak podjetnik.

Možnost prijave na Javni natečaj  
za finančne spodbude

Tudi letos bo poseben poudarek na podje
tnicah začetnicah, ki se bodo po končanem 
usposabljanju lahko prijavile na  »Natečaj 
za podelitev finančnih spodbud za najbolj
ši poslovni model in njegovo predstavitev 
podjetnic začetnic 2021«.

Namen razpisa je nagraditi najboljših 50  
pred stavljenih poslovnih modelov podjet 
nic  začetnic v letu 2020 in 2021 ter jih 

spod bujati pri vzpostavljanju lastnega 
podjetja. Višina nagrade znaša 3000 evrov 
bruto. Upravičene prejemnice nagrade so 
podjetnice začetnice, ki so lani ali letos regis
trirale svoje podjetje in so uspešno zaključile 
celotno usposabljanje ABC podjetništva ter 
so se uvrstile med 50 najboljših predstavi
tev. Natečaj je bil objavljen 15. 1. 2021 v Ura
dnem listu, podrobnejše pogoje in njegovo 
vsebino pa lahko preverite na spletni strani 
SPIRIT Slovenije, javne agencije.

Izvedba Usposabljanja  
»ABC podjetništva« na spletu in  
možnost prijave      

Usposabljanje se bo začelo 9. februar
ja,  udeležba pa je v celoti brezplačna. Za
radi trenutnih razmer bo usposabljanje iz
vedeno preko programa ZOOM. Ker bo iz
vedba potekala virtualno, vsi udeleženci 
potrebujejo svoje računalnike, zelo pripo
ročljiva pa je tudi kamera, saj tako poteka 
usposab ljanje bolj tekoče. Prijave na uspo
sabljanje so mogoče preko portala EVEN
TBRITE  KOVAČNICA, kjer se je treba prijaviti  
na vseh pet modulov posamezno. Za več 
informacij in pomoč pri prijavi sta na voljo  
SPOT svetovalki v Kovačnici:  Mojca Primožič,  
enaslov: mojca.primozic@bsckranj.si, tel: 
(04) 77 77 251, in Nastija Podobnik, ena
slov: nastija.podobnik@bsckranj.si, tel: 
(04) 77 77 252. 

USPOSABLJANJE »ABC PODJETNIŠTVA« V KOVAČNICI ŽE FEBRUARJA
V KOVAČNICI SE BO TUDI  LETOS IZVAJALO PODJETNIŠKO USPOSABLJANJE »ABC PODJETNIŠTVA«. IZOBRAŽEVANJE, KI GA FINANCIRA 
SPIRIT SLOVENIJA, SE BO ODVIJALO V OKVIRU TOČKE SPOT SVETOVANJE GORENJSKA. USPOSABLJANJE JE NAMENJENO POTENCIALNIM 
PODJETNICAM IN PODJETNIKOM TER TISTIM, KI SO SE NA POT PODJETNIŠTVA ŽE PODALI, VENDAR POTREBUJEJO POMOČ PRI PRVIH 
PODJETNIŠKIH KORAKIH. CILJ USPOSABLJANJA JE PODJETNIKOM IN PODJETNICAM PREDATI OSNOVNA ZNANJA IN VEŠČINE, KI JIH 
POTREBUJEJO NA ZAČETKU SVOJE POSLOVNE POTI. 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.B
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Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Vlada je za 
zajezitev epidemije covi-
da-19 začasno prepoveda-
la ponujanje in prodajanje 
blaga in storitev neposred-
no potrošnikom, kamor so-
dijo tudi nastanitvene kapa-
citete. »Dejstvo je, da je tu-
ristična in gostinska dejav-
nost v času epidemije prak-

tično v celoti prepovedana. 
To ima seveda velik negati-
ven vpliv na lokalno gospo-
darstvo in ne nazadnje seve-
da tudi na potrošnike. To se 
najbolj občuti na območju 
občine Kranjska Gora, kjer 
turizem in gostinstvo pred-
stavlja glavno gospodarsko 

panogo. Pritiski po odda-
ji nastanitvenih kapacitet 
in obisku so očitni tako na 
eni kot na drugi strani, kar 
se kaže v klicih, ki jih spreje-
mamo, množičnih obiskih 
določenih lokacij in pred-
vsem v veliki iznajdljivosti 
ponudnikov pri iskanju ne-
kih pravnih možnosti obra-
tovanja,« je povedal Gregor 
Jarkovič, vodja skupne ob-
činske uprave Medobčin-
skega inšpektorata in redar-
stva občin Jesenice, Gorje, 
Kranjska Gora in Žirovnica.

Kot je pojasnil Jerkovič, 
pa dotični odlok v ničemer 
ne regulira poslovanja med 
pravnimi subjekti; pravna 
oseba (na primer podjetje) 
lahko nemoteno naroči na-
stanitev za svoje poslovne 
partnerje ali delavce v nasta-
nitvenem objektu pri drugi 
pravni osebi. »To pa je tis-
ti del, kjer sedaj nastanitve-
ne objekte najbolj tržijo – v 
okviru poslovnega najema. 

Ampak še vedno so v nasta-
nitvenem objektu in v občini 
(v trgovini, na ulici, cesti ...) 
na koncu fizične osebe, kar 
je skozi prizmo ukrepov za 
obvladovanje epidemije lah-
ko problematično. Če poe-
nostavim: trenutno fizična 
oseba ne more najeti apart-
maja, niti mu ga gostitelj ne 
sme oddati.« 

Po besedah Jarkoviča se 
postavlja vprašanje učinko-
vitosti te prepovedi, saj iz-
jema poslovnega najema ni 
več izjema, ampak posta-
ja pravilo. »Mogoče je čas 
za razmislek, da odgovorni 
v sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi zavzamejo sta-
lišča o nadaljnji (de)regula-
ciji turističnih najemov in 
da se mogoče tudi ustrezno 
opredelijo možnosti in na-
čin oddaje širše, in ne samo 
v okviru poslovnih razlo-
gov.« 

Tudi direktor Turizma 
Kranjska Gora Blaž Veber se 

strinja, da če izjema velja za 
pravne osebe, ki na ta način 
tudi počitnikujejo, bi moralo 
enako veljati za fizične ose-
be. V zvezi s tem so že naslo-
vili dopis na ministrstvo za 
gospodarstvo.

Z ministrstva za gospo-
darstvo pa so za Gorenjski 
glas pojasnili, da lahko le z 
odgovornim ravnanjem in 
spoštovanjem omejitvenih 
ukrepov prispevamo k čim-
prejšnji normalizaciji epide-
mioloških razmer in vrnit-
vi v življenje brez omejitev, 
zato vsakršno zlorabo od-
loka, ki povečuje možnost 
za širjenje okužb, obsojajo. 
»Dodatno pojasnjujemo, da 
policisti v skladu z Odlokom 
o začasni delni omejitvi gi-
banja ljudi in prepovedi zbi-
ranja ljudi zaradi prepreče-
vanja okužb s SARS-CoV-2 
izvajajo nadzor in tudi ukre-
pajo zoper osebe, ki nimajo 
upravičenega razloga za od-
hod iz občine prebivanja.« 

Poslovni najem da, turistični ne?
Izjema poslovnega najema nastanitvenih kapacitet ni več izjema, ampak postaja pravilo, opozarja 
Gregor Jarkovič, vodja skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Kot primer je navedel Kranjsko Goro.

»Trenutno fizična oseba 
ne more najeti apartmaja, 
niti mu ga gostitelj ne 
sme oddati.«

Kamnik – V torek, 19. januarja, so zaposleni na občinski upravi 
in Upravni enoti Kamnik ob prihodu v službo zaznali vonj po 
zažganem. Še pred 8. uro zjutraj je občinski hišnik ugotovil, 
da smrad prihaja iz električne omarice pri vratarnici, kjer se 
je tudi iskrilo in malenkost celo zagorelo, zato je takoj pokli-
cal gasilce. Gasilci PGD Kamnik so s termo kamero preverili 
električno omarico, a veliko dela niso imeli, saj bo temeljitejši 
pregled zdaj moral opraviti usposobljeni električar. Škoda ni 
bila velika, je pa bila občinska stavba za obiskovalce občine 
in upravne enote v torek zaprta.

Gasilci posredovali v občinski stavbi

Tržič – Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 
smo leto 2020 zaključili z 1,1-odstotno deflacijo. V Odloku o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na ob-
močju Občine Tržič je določeno, da se v primeru, ko občinski 
svet ne sprejme vrednosti točke za naslednje leto, vrednost 
točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje leta pred letom, za 
katerega se nadomestilo odmerja. To pomeni, da bo odmera 
NUSZ letos za 1,1 odstotka nižja, kot je bila lani.  

Odmera NUSZ bo letos nižja

Mavčiče – Krajevna skupnost Mavčiče in Društvo Sorško polje 
danes med 16. in 18. uro vabita na Mavško tržnico. Potekala 
bo na parkirišču za zadružnim domom v Mavčičah, na njej pa 
se bodo predstavili lokalni in ekološki pridelovalci z osveženo 
ponudbo. »Čas je za naslednji korak, za optimizacijo naroča-
nja živil. Uporabo dosedanjih spletnih obrazcev za naročanje 
bomo predvidoma v drugi polovici februarja nadomestili z 
lastno spletno trgovino. Del sredstev bomo zagotovili s strani 
društva Sorško polje, za preostali del sredstev pa se bomo 
priporočili ponudnikom in tudi naročnikom. Da v Mavčičah 
zadržimo tržnico, vas vabimo, da na 16. Mavško tržnico pova-
bite vsaj tri znance in prijatelje,« pravijo organizatorji.

Danes Mavška tržnica

KRATKE NOVICE
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V naši poslovni enoti Gospa Sveta/Maria Saal takoj zaposlimo

MIZARJA m/ž 
za delo na stroju CNC PROMASTER 7225
(1 Tischler für die Bedienung der CNC Maschine PROMASTER 7225)

Odgovorni boste za operativne delovne procese sodelavcev, 
pripravo ustreznih materialov za proizvodnjo in za skrb, da bo 
potrebna količina izdelkov pravočasno zapustila našo PE. 
 
Vaša kvalifikacija:. Zaključena poklicna izobrazba mizarske smeri. Večletne delovne izkušnje v mizarski stroki. Izkušnje s področja upravljanja strojev CNC. Sposobnost samostojnega dela. Vozniško dovoljenje kategorije B in lastno vozilo. Znanje nemščine, pisno in ustno 

Vaše prednosti:. Skrbno in točno opravljanje dela . Pripravljenost prevzeti najrazličnejše delovne naloge. Odgovornost

Mesečna plača: . 2.600,00 EUR bruto, odvisna tudi od kvalifikacije in izkušenj

Veselimo se vaše vloge v nemščini:
Hr. Schwarzl Wolfgang
office@wsk-schwarzl.at
WSK SCHWARZL MÖBELMANUFAKTUR OG
A-9063 Goapa Sveta/Maria Saal, Stegendorf 4
tel.: 0043 4223 29093

MÖBELMANUFAKTUR
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MÖBELMANUFAKTUR

Škofja Loka – Strokovni delavci Zdravstvenega doma Škofja 
Loka ob torkih in petkih (od 13. do 17. ure) izvajajo hitro testi-
ranje na točki Turistično informacijskega centra (stari Petrol). 
Naročanje na brezplačno množično testiranje ni potrebno, s 
seboj pa je treba imeti zdravstveno kartico in osebno izkaznico. 
Množični hitri testi so namenjeni osebam brez simptomov, 
bolni pa naj se obrnejo na izbranega osebnega zdravnika, ki jih 
bo napotil na testiranje v covidni center v Zdravstvenem domu 
Škofja Loka. Tam se je tudi že mogoče naročiti na cepljenje, 
in sicer po spletnem obrazcu; če to ni mogoče, pa naj kličejo 
telefonsko številko 030 488 960 od 9. do 15. ure. O uspešni 
oddaji prijave in terminu cepljenja bodo obveščeni. Pri naro-
čanju (kdaj kdo pride na vrsto) bodo upoštevali prednostne 
kriterije za cepljenje, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje, 
ter količino odmerkov cepiva, ki bo tedensko dodeljena zdra-
vstvenemu domu, še sporočajo iz Škofje Loke.

Hitro testiranje na starem Petrolu

Dvakrat tedensko izvajajo hitro testiranje na lokaciji starega 
Petrola, zdajšnji točki TIC Škofja Loka. / Foto: Gorazd Kavčič

Na podlagi pravilnika ima-
jo upravičenci možnost pri-
dobiti nepovratna sredstva 
za nakup MKNČ, nepre-
točnih greznic oziroma hi-
šnega črpališča za odpadne 
vode, in sicer v višini petde-
set odstotkov nakupa komu-
nalnega objekta (brez DDV), 
najvišji znesek subvencioni-
ranja pa je 2500 evrov za po-
samezni objekt.

S tem na občini želijo po-
magati vsem lastnikom pas-
tirskih, turističnih in planin-
skih koč, ki bodo morali od-
vajanje še urediti. Podatkov, 
koliko je takšnih objektov, 
na občini nimajo. »Ured-
ba med drugim tudi določa, 
da mora lastnik obstoječega 
objekta, za katerega je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje 
v skladu s predpisi, ki ureja-
jo graditev objektov pred 14. 
decembrom 2002, oziroma 
je bil objekt v uporabi pred 
tem dnem oziroma je obsto-
ječa ureditev odvajanja in 
čiščenja komunalne odpa-
dne vode skladna s predpi-
si, ki so veljali v času grad-
nje objekta, zagotoviti od-
vajanje in čiščenje v skladu 
z navedeno uredbo, najpo-
zneje ob prvi rekonstrukciji 

objekta. Nadalje uredba do-
loča, da mora lastnik takega 
objekta, iz katerega se ko-
munalna odpadna voda od-
vaja neposredno ali posre-
dno v vode brez predhodne-
ga čiščenja oziroma obstoje-
ča ureditev odvajanja in či-
ščenja komunalne odpadne 
vode ni skladna s predpisi, 
ki so veljali v času gradnje 
objekta, zagotoviti odvaja-
nje in čiščenje v skladu s to 
uredbo najpozneje do 31. de-
cembra 2021,« pojasnjuje 

Marjana Kadunc, višja sve-
tovalka za gospodarske jav-
ne službe z Občine Kamnik. 
Zanimanja za subvencije 
do sedaj ni bilo veliko, saj so 
to možnost izkoristili le tri-
je. »Skupaj s koncesionar-
jem smo že začeli vzpostav-
ljati evidenco o številu koč 
na širšem območju Veli-
ke planine, v letu 2021 pa 
bomo pristopili k vzpostavi-
tvi evidence opremljenosti 
koč tudi glede načina odva-
janja in čiščenja odpadnih 

voda ter začeli izvajati sis-
temske in dolgoročne re-
šitve za omenjeno podro-
čje. Pri pripravi podatkov so 
nam v veliko pomoč tudi po-
datki, pridobljeni s strani JP 
CČN Domžale – Kamnik, ki 
nam poročajo o količini pri-
peljanih gošč z območja Ve-
like planine,« še pravi Ka-
dunčeva.

Na občini bodo nov razpis 
objavili predvidoma marca 
in pozivajo vse, da se nanj 
prijavijo.

Veliko planino bo treba očistiti
31. stran

Lastniki koč na Veliki planini imajo odvajanje odpadnih voda različno urejeno.

Železniki – Potem ko je Občina Železniki pred kratkim z mini-
strstvom za okolje in prostor podpisala pogodbo o sofinancira-
nju prvega dela sanacije brežine nad naseljem Na plavžu, je za 
ta teden napovedala še podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. 
Zahtevno sanacijo brežine, kjer prihaja do rednega proženja 
kamnitega materiala, zadnji večji podor pa je bil januarja lani, 
bo izvedlo podjetje Eho Projekt s partnerjema Miha Doles, s. p., 
in podjetjem Kaskader ter podizvajalcem Fenix +. Investicija je 
vredna 657 tisoč evrov (z DDV), od tega bo ministrstvo prispe-
valo 533 tisoč evrov, preostalo pa občina. V prvi fazi načrtovane 
celovite zaščite Gorenjega konca pred padajočimi skalami so 
predvideli zaščito območja med objekti Na Plavžu 1–77 s po-
dajno-lovilnimi sistemi v skupni dolžini več kot štiristo metrov. 
Sanacija naj bi se začela februarja, po pogodbi z ministrstvom 
pa mora biti končana do konca septembra.

Podpis pogodbe za sanacijo brežine Na plavžu

Mateja Rant

Sovodenj – »Franc Troha 
je človek, ki je veliko na-
redil za naše društvo in za 
naš kraj. Zdaj, ko se je zna-
šel v težkih razmerah, je 
čas, da mi pomagamo nje-
mu,« so na svoji Facebook 
strani zapisali v PGD Sovo-
denj. Zato so prek škofjelo-
škega združenja Rdečega 

križa Slovenije organizirali 
zbiranje sredstev, da bi mu 
pomagali urediti bivanjske 
razmere in s tem omogočiti 
normalno življenje. Dona-
cije zbirajo tudi v kmetijski 
trgovini na Sovodnju.

»Na naš poziv k pomoči 
Francu Trohi se je odzva-
lo že precej ljudi, tako s fi-
nančnimi kot materialni-
mi sredstvi,« je pojasnil 

poveljnik PGD Sovodenj 
Boštjan Peternelj. Kot je po-
jasnil, so se za pomoč odlo-
čili na podlagi prispevka v 
Slovenskih novicah, v kate-
rem so opozorili, da 72-le-
tnemu Francu Trohi, ki so 
ga leta 1999 izbrali za naj-
boljšega poštarja Gorenj-
ske, grozi rubež. »Že nekaj 
časa je znano, da nima raz-
košnega življenja, nismo pa 

vedeli, da mu gre tako sla-
bo,« je dejal Boštjan Peter-
nelj in dodal, da mu želijo 
najprej urediti stanovanj-
ske razmere, saj verjame-
jo, da bo potem spet zmogel 
sam naprej. Sredstva zbira-
jo na računu RKS – Obmo-
čno združenje Škofja Loka: 
SI56 0700 0000 0187 397, 
sklic: 00 244, namen: Po-
moč Francu Trohi.

Želijo pomagati sokrajanu
V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Sovodenj so organizirali zbiranje sredstev za pomoč  
svojemu članu Francu Trohi pri izboljšanju bivanjskih razmer.

Alenka Brun

Ljubljana – Kdo je najboljši 
po izboru gastronomskega 
vodnika Gault&Millau Slo-
venija za leto 2021, smo letos 
izvedeli na malce drugačen 
način: s pomočjo spletnega 
dogodka. Simpatično razgla-
sitev je povezovala direkto-
rica Gault&Millau Sloveni-
ja Mira Šemić, pri razglasitvi 
restavracij, ki so bile ocenje-
ne s štirimi kapami Gault&-
Millau, kar pomeni kuhi-
njo zelo visoke kakovosti 

(restavracija lahko dobi naj-
več pet kap, v Sloveniji jih še 
niso dodelili, pomenijo pa 
kuhinjo izjemne kakovosti), 
pa ji je pomagal znani gosti-
nec Tomaž Kavčič iz Gostil-
ne Pri Lojzetu – Dvorec Ze-
mono. V nadaljevanju so Še-
mićevi pri razglasitvi nagra-
jencev priskočili na pomoč 
nekateri lanskoletni nagra-
jenci. Gledalce spletnega do-
godka je nagovorila še Maja 
Pak, direktorica Slovenske 
turistične organizacije, ki je 
tudi glavni partner projekta.

Kdo so torej najboljši po 
izboru vodnika Gault&Mil-
lau Slovenija za leto 2021? 
Restavracije, ki so preje-
le po štiri kape, so Gostil-
na pri Lojzetu – Dvorec Ze-
mono (Vipava), Hiša Fran-
ko (Staro selo pri Kobaridu), 
Hiša Denk (Zgornja Kungo-
ta), Ošterija Debeluh (Breži-
ce), Restavracija Mak (Ma-
ribor) in Restavracija Stre-
lec (Ljubljana). Letos je chef 
leta postal Gregor Vračko 
(Hiša Denk), chef priho-
dnosti Luka Košir (Gostišče 

Grič, Šentjošt nad Horju-
lom), mladi talent Leon Pin-
tarič (Gostilna Rajh, Mur-
ska Sobota), najboljši na-
takar/sommelier pa Grega 
Repovž (Gostilna Repovž, 
Šentjanž). Naziv najboljši 
POP si je prislužil Wine Bar 
Šuklje (Ljubljana) in najbolj-
ša slaščičarna je postala Fe-
tiche patisserie (Ljubljana). 
Naziv chefa tradicije pa je šel 
tokrat v roke ženski in edini 
predstavnici Gorenjske Moj-
ci Trnovec iz Gostilne Miho-
vec v Zgornjih Pirničah. 

Štiri kape je dobilo šest restavracij



7Gorenjski glas
petek, 22. januarja 2021 info@g-glas.si

A
nk

er
st

 G
nb

R
, E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

ABRG
Samo nekaj kilometrov od Korenskega sedla zaposlimo

ELEKTRIČARJE m/ž
(ELEKTRIKER)

za vzdrževalna dela. Pogoj je ustrezna kvalifikacija, 
zaključena poklicna oz. srednja izobrazba, večletne 

delovne izkušnje in dobro znanje nemščine.
Bruto plača po kolektivni pogodbi najmanj 14,57 EUR na uro 

(najmanj 2.432,56 EUR na mesec), v primeru boljše kvalifikacije in 
ustreznih delovnih izkušenj plačamo tudi več.  14 plač letno. 

Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini na:
ABRG Abfall Behandlung & Recycling GmbH

Industriestraße 17, A-9601 Podklošter/Arnoldstein
oz. po e-pošti na: office@abrg.at

Varstvo okolja je naša prihodnost!

Za dela na gradbiščih v Avstriji, Sloveniji
in na Hrvaškem takoj zaposlimo: 

. TESARJA m/ž  
   (Zimmerer/in)
. UPRAVLJAVCA BAGRA m/ž  
   (Baggerfahrer/in)
. ŠOFERJA TOVORNIH VOZIL Z
   ŽERJAVOM m/ž
   (LKW-Fahrer/in mit Kran Praxis)

Plača po kolektivni pogodbi oziroma po dogovoru.
Prosimo, javite se nam na:

office@rm-wohnen.at  ali  0043 463 890 693

www.rm-wohnen.at
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V petek, 15. januarja 2021, 
smo se spominjali 15. januarja 
1992, ko so v novo državo Re-
publiko Slovenijo začele priha-
jati diplomatske note evropskih 
in drugih držav, ki so govorile o 
mednarodnem priznanju naše 
nove države. Najbolj smo ča-
kali na priznanje dvanajsteri-
ce držav Evropske skupnosti, ki 
so nas istega dne tudi kolektiv-
no priznale prav 15. januarja 
1992. To je bil velik dan za Slo-
venijo, za državljane Slovenije 
in še posebno za veterane vojne 
za Slovenijo. Priznanje naše 
nove države smo sicer pričako-
vali že v juliju 1991, ko je naša 
Slovenija že izpolnjevala vse 
mednarodnopravne pogoje za 
priznanje, ko so naše policijske 
in obrambne sile že popolnoma 
kontrolirale svoje ozemlje Slo-
venije, ko smo imeli suvereno 
oblast in svoje prebivalstvo ter 
smo že enakopravno nastopali 
v mednarodni skupnosti (npr. 
na Zagrebških in Brionskih 
pogajanjih o koncu vojne v 
Sloveniji). Žal nas je v juliju 
1991 priznala samo Litva (30. 
7. 1991). Priznanja 15. 1. 1992 
(skupaj 17 držav) so za Slove-
nijo pomenila na drugi strani 
tudi, da so države, ki so nas 
priznale, pripravljene na polno 

Priznanje 
Republike 
Slovenije

PREJELI SMO sodelovanje z nami. Takšno de 
iure priznanje je nepreklicno 
in velja retroaktivno od dneva 
državnosti 25. 6. 1991 naprej. 
Po 15. 1. je sledilo še priznanje 
Slovenije s strani drugih držav, 
sledil je naslednji pričakovan 
korak s procesom sprejema 
Republike Slovenije v članstvo 
OZN 22. maja 1992.
Lahko poudarim, da sem tako 
kot moji kolegi veterani 15. 1. 
2021 (v letu, ko bomo prazno-
vali 30. obletnico osamosvo-
jitve) pričakoval vsaj odzive 
aktualne slovenske uradne 
politike: predsednika države, 
predsednika vlade in predse-
dnika DZ s kratkim nagovo-
rom državljanom o pomenu 
mednarodnega priznanja RS 
v času, ko smo iskali še svojo 
identiteto v mednarodnem 
prostoru – vendar nič. Tudi 
vaš medij (Gorenjski glas) je 
v petkovi izdaji 15. januarja v 
rubrikah »aktualno«, »prilo-
ga GG« in drugod popolnoma 
ignoriral ta pomemben da-
tum, obračal se je v navedenih 
rubrikah na dogajanja, ki s 15. 
januarjem 1992 nimajo no-
bene povezave. Očitno v tem 
času uradna slovenska politič-
na elita nima časa za obeleži-
tev državotvornih dejanj naše 
države, ker jo zanima samo še 
dnevna politika s ciljem ostati 
čim dlje na oblasti.

Branko Celar,  
policijski vojni veteran 

Združenja Sever

Mateja Rant

Žiri – V okviru projekta so 
se uspešno povezali lokal-
na skupnost, gospodarstvo 
in izobraževalna ustano-
va, rezultat pa je med dru-
gim nova urbana oprema iz 
odsluženega lesa za občino 
Žiri. Na kopališču v Pusto-
tniku bodo pred začetkom 
letošnje kopalne sezone pos-
tavili dvajset klopi, devet le-
žalnikov in garderobo za ko-
pališče, kot so si jih v okviru 
projekta zamislili dijaki Šol-
skega centra Škofja Loka, iz-
delali pa v podjetju M Sora. 

»Sodelovanje pri projektu 
lahko ocenim kot odlično; 
zelo dobra poteza je bila, da 
smo vključili dijake srednje 
šole, ki so s svojim veseljem 
do ustvarjanja in energijo v 
projekt vnesli veliko pozitiv-
nega, verjetno pa so se tudi 
sami veliko naučili,« je po-
udaril župan Janez Žakelj, 
ki je pozdravil tudi družbe-
no odgovornost, ki so jo s so-
delovanjem pri projektu iz-
kazali v podjetju M Sora.  
Prepričan je namreč, da so 
se dijaki v podjetju lahko 
seznanili s procesi, o kate-
rih v učilnicah samo poslu-
šajo. Veseli ga še, da so bile 
kljub epidemiji dobro obi-
skane tudi projekcije, preda-
vanja in delavnice z okolje-
varstveno vsebino, ki so jih v 
okviru projekta Ekologi brez 
meja pripravili skupaj z Ra-
zvojno agencijo Sora. 

V nadaljevanju so na 
okrogli mizi spregovori-
li o krožnem gospodar-
stvu. Dragica Marinič iz 

Strateškega razvojno-inova-
cijskega partnerstva – Mre-
že za prehod v krožno go-
spodarstvo je poudarila, da 
krožno gospodarstvo po-
meni spremembo našega 
načina življenja in odnosa 
do vsega, kar ustvarjamo. 
»Iščemo rešitve na snov-
ni in energetski učinkovi-
tosti vsakega posamezne-
ga izdelka, da bi bil čim dlje 
v uporabi in bi se lahko po-
novno uporabil.« Prepriča-
na je, da imamo na podro-
čju krožnega gospodarstva 
v Sloveniji veliko znanja in 
potenciala. Raziskovalec v 
centru odličnosti InnoRe-
new Igor Gavrić prav tako 
meni, da ima Slovenija velik 
potencial za ponovno rabo 
lesa. »Obenem pa je pri tem 
veliko izzivov, kako pridobi-
ti ves odslužen les in kako 
ga ustrezno procesirati.« 

Opozoril je tudi na izsled-
ke raziskave, ki so jo opra-
vili na inštitutu in po kateri 
bi se skoraj polovica anketi-
rancev odločila za nakup 
oken iz odsluženega lesa, če 
bi bila cena enaka ali rahlo 
višja. »Zanimala jih je tudi 
zgodba o izvoru odslužene-
ga lesa, kar kaže na okoljsko 
ozaveščenost teh kupcev.« 
Zato bi bilo po njegovem 
smiselno uvesti nacional-
ne ali evropske subvencije 
za proizvode iz odslužene-
ga lesa, da bi bili tudi tržno 
bolj zanimivi. Ob tem je di-
rektor podjetja M Sora Aleš 
Dolenc opozoril, da imamo 
v Sloveniji in Evropi lesa za 
zdaj še dovolj, obenem pa 
les velja za obnovljiv, eko-
loško sprejemljiv narav-
ni material, zato manj po-
gosto razmišljamo o njego-
vi ponovni uporabi. »Bojim 

se, da bodo podnebne spre-
membe situacijo dramatič-
no spremenile, zato se v na-
šem podjetju trudimo raz-
mišljati, kako bi les ponov-
no uporabili za naš tip proi-
zvodnje.«

Z idejami krožnega go-
spodarstva v Šolskem cen-
tru Škofja Loka seznanjajo 
tudi dijake, je pojasnila pro-
fesorica Irena Leban. »Les 
jim predstavljamo kot edin-
stven material s posebnimi 
lastnostmi, izdelki iz lesa pa 
naj bi imeli dolgo življenjsko 
dobo.« To so spoznavali tudi 
v okviru projekta Lesni feni-
ks, je dodala in ocenila, da 
je sodelovanje v takem pro-
jektu za mlade neprecenlji-
va izkušnja. »Nastali izdelki 
bodo namreč v uporabi, kar 
je potrditev potrebnosti nji-
hovega znanja in poklicnih 
kompetenc.«

Izdelki iz odsluženega lesa
S spletnim dogodkom Novo življenje lesa: krožno gospodarstvo v praksi so v društvu Ekologi brez 
meja zaokrožili projekt ponovne uporabe odsluženega lesa Lesni feniks.

Klop iz odsluženega lesa, ki je nastala v okviru projekta Lesni feniks / Foto: arhiv občine

Komenda – V Ustanovi Petra Pavla Glavarja, komendski do-
brodelni organizaciji, ki nosi njegovo ime, želijo izdati knjigo 
z naslovom (Ne)poznani Glavar. Vabijo k pisanju prispevkov, 
za katere ponujajo tudi nagrado. Več informacij o natečaju, ki 
je odprt do 16. februarja, je moč najti na njihovi spletni strani.

Zbirajo prispevke o Glavarju

Ana Šubic

Železniki – Kot so pojasni-
li na Direkciji RS za vode, 
imajo za potrebe proti-
poplavnih ukrepov na Sel-
ški Sori v Železnikih pri-
dobljene pravice gradi-
ti na vseh potrebnih parce-
lah. Tako so 23. novembra 
na ministrstvo za okolje in 
prostor oddali vlogo za pri-
dobitev gradbenega dovo-
ljenja za odseke od Alplesa 
do Dermotovega jezu in za 
odsek pri Dolenčevem jezu, 
mesec dni kasneje pa še vlo-
go za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja na odseku 
med Dermotovim in Dolen-
čevim jezom. Kot so dodali, 

se zahteva za gradbeno do-
voljenje nanaša tudi na ob-
voznico mimo starega dela 
mesta. Ker je projekt uvr-
ščen na prednostno listo za 
pospešitev postopkov, na 
pričakujejo, da bo gradbe-
no dovoljenje izdano že pri-
hodnji mesec. »Če bi prišlo 
do kakšnih zapletov s stran-
skimi udeleženci, se bomo 
takoj prilagodili in pridobiti 
delna gradbena dovoljenja, 
s ciljem, da se gradnja čim 
prej začne,« so razložili.

Dela nameravajo začeti ta-
koj po pravnomočni izbiri 
izvajalca. Razpis za izbiro iz-
vajalca so objavili konec de-
cembra, ponudbe pa spreje-
majo do 3. februarja. Ta čas 

poteka prva faza izbirnega 
postopka. »Komisija bo od-
ločitev sprejela v februarju, 
in če ne bo zapletov s pritož-
bami, bomo drugo fazo po-
stopka izvedli v marcu,« so 
napovedali na direkciji.

Na Direkciji RS za infra-
strukturo, ki je investitor 
obvoznice, so povedali, da 
so pridobili večino dokazil 
o pravici graditi na potreb-
nih zemljiščih, z lastniki, s 
katerimi jim dogovorov ni 
uspelo doseči, pa vodijo po-
stopek razlastitve. »Za pot-
rebe izgradnje obvoznice je 
predvideno tudi rušenje oz. 
sprememba namembnos-
ti šestih objektov. Z večino 
lastnikov teh stanovanjskih 

in gospodarskih objektov 
smo že podpisali pogodbo. 
Glede na navedeno je le-
tos predviden začetek del 
po gradbenih etapah v od-
visnosti od pridobljenih ze-
mljišč oz. nepremičnin,« 
so še pojasnili na direkciji 
za infrastrukturo. 

Projekt poplavne varnosti 
Železnikov zajema tudi dru-
go fazo, v kateri bodo zgradi-
li zadrževalnik pod Sušo. Po 
podatkih direkcije za vode 
glede druge faze trenutno 
potekajo dodatne geološke 
raziskave in pridobivanje ze-
mljišč, poleg tega pa zaklju-
čujejo izbor usposobljenih 
izvajalcev za potrebe projek-
tiranja in gradnje.

Pričakujejo gradbeno dovoljenje
Direkcija Republike Slovenije za vode je oddala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za prvo fazo 
protipoplavnih ukrepov in obvoznico v Železnikih ter objavila razpis za izbiro izvajalca del.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Ta konec tedna se za-
čenja državno prvenstvo v 
vaterpolu. Potekalo bo mal-
ce drugače, kot je bilo na-
črtovano, saj se slovenskim 
moštvom ne bodo pridruži-
le ekipe iz tujine. Tako bodo 
tekmovala moštva Ljubljane 
Slovana, Kopra 1958, Brani-
ka, Triglava in Kamnika. 

V kranjskem Triglavu so 
se po decembrskem porazu 
v finalu pokalnega tekmova-
nja, ko so jih premagali va-
terpolisti Kamnika, odločili, 
da vlogo članskega trenerja 
namesto Primoža Troppana 
prevzame njegov pomočnik 

Zoran Milenković. »Z ekipo 
sem delal leto in pol, v prej-
šnji sezoni pa sem na tek-
mah vodil mladince, za ka-
tere je igralo kar nekaj fan-
tov, ki sicer sestavljajo član-
sko moštvo. S Primožem 
sva zelo lepo sodelovala, fan-
te dobro poznam in vodenje 
moštva je zame nov izziv,« 
pravi mladi srbski vaterpol-
ski strokovnjak, ki je z ekipo 
analiziral tudi poraz v fina-
lu pokalnega tekmovanja. 
»Za nami je izgubljeni fina-
le pokala. Ekipa Kamnika 
se je precej okrepila, v svo-
jih vrstah pa ima tudi izkuše-
nega Mateja Nastrana, ki je 
eden najboljših slovenskih 

igralcev vseh časov. Sedaj 
se z veseljem pripravlja-
mo na nove tekme, ki nas 
čakajo v državnem prven-
stvu, saj smo zadovoljni, da 
sploh lahko igramo. Želim 
si, da bi ekipa nastopila res 
motivirano in na vsaki tek-
mi napredovala,« pravi Mi-
lenković in dodaja, da se že-
lijo izkazati že na prvi tek-
mi, ko bodo jutri ob 18. uri 
v domačem bazenu gostili 
ekipo Slovana iz Ljubljane.  
Prva tekma državnega pr-
venstva jutri čaka tudi 
Kamničane, ki bodo gosto-
vali pri Kopru. »Zmaga v po-
kalnem tekmovanju je bila 
naš cilj in veseli smo, da 

nam je uspelo osvojiti na-
slov pokalnih prvakov. Po 
tem smo imeli nekaj pro-
stih prazničnih dni, sedaj 
pa se že zavzeto pripravlja-
mo za nadaljevanje sezone. 
Žal v Kamniku ni pokritega 
bazena, tako da treniramo v 
Kranju, ko bo odprt bazen v 
Radovljici, pa bomo trenira-
li tudi tam. Skupaj s Trigla-
vom smo favoriti za nastop 
v finalu prvenstva in seveda 
startamo tudi na to lovoriko. 
Od aprila naprej bomo igra-
li v domačem bazenu v Ka-
mniku in upam, da bo tudi 
to naša prednost,« je pred 
začetkom državnega prven-
stva povedal trener Kamni-
čanov Aleš Komelj, ki se za-
veda, da so Kamničani favo-
riti že na prvi tekmi v Kopru.

Milenković namesto Troppana
Pred začetkom državnega vaterpolskega prvenstva je vodenje članske ekipe Triglava prevezel Zoran 
Milenković, ki je bil v zadnjem letu in pol pomočnik Primoža Troppana. 

Trener vaterpolistov 
Triglava Zoran Milenković

Tako kot v pokalnem tekmovanju sta favorita v državnem vaterpolskem prvenstvu Kamnik 
in Triglav. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarske skakalke 
se bodo ta konec tedna po-
merile na dveh tekmah sve-
tovnega pokala, ki jih desetič 
gosti Ljubno ob Savinji. Pri-
javljenih je rekordnih 75 ska-
kalk iz 17 držav.

To bo šele drugo prizorišče 
tekem svetovnega pokala v le-
tošnji zimi. V Ramsauu v Av-
striji je sredi decembra dru-
go mesto osvojila Nika Križ-
nar. Skakalka iz Delnic v Po-
ljanski dolini ima tudi tokrat 
visoka pričakovanja. »Vedno 
si zastavim visoke cilje, kar 
se mi zdi pomembno. Upam, 
da jih tudi dosežem. Vse je do-
segljivo, če ne to tekmo, pa po-
tem kasneje. Poskusila bom 
odpraviti težave pri doskoku, 
kar je bila težava zadnjega ob-
dobja. Skakalnica na Ljub-
nem je pripravljena vrhun-
sko. Rada bi se zahvalila vsem 
delavcem, ki so jo pripravi-
li, da smo lahko naredili dva 

treninga,« je povedala člani-
ca SSK Žiri. Za njeno klub-
sko kolegico Emo Klinec bo 
to šele uvodna tekma sezone, 
saj je zaradi covida-19 na prvi 
manjkala. »Počutje je dob-
ro, prav tako pripravljenost. 
S tega vidika sem mirna. Ska-
kalnica je odlično pripravlje-
na in zelo sem vesela, da smo 
jo lahko že preizkusile. Sko-
ki so na dobrem nivoju. S tre-
nerjem sva se pogovarjala, 
da v karieri morda tako kon-
stantnih skokov na treningu 
še nisem delala. To je neka 
stopnička, da lahko skoke s 
treninga še nadgradim in se 
na tekmi lahko doda še nekaj 
mest,« pravi smučarska ska-
kalka iz Poljan. »Luknja od 
prve tekme svetovnega poka-
la, ki smo ji priča vsako leto, 
je bila tokrat še daljša. Na sre-
čo smo imeli nekaj tekmovanj 
na domačem nivoju. Trenin-
gi so bili konstantno izpeljani 
predvsem v domačih centrih. 
Najava treningov v tujini je v 

tej situaciji skoraj nemogoča. 
Želeli smo oditi v Oberstdorf, 
a nam je to žal onemogočila 
zaostritev pogojev v Nemči-
ji. Ne glede na vse mislim, da 
smo dobro pripravljeni,« pa 
je povedal Zoran Zupančič, 
glavni trener ženske skakalne 
reprezentance.

Slovenska ekipa za Ljub-
no šteje kar dvanajst skakalk, 

največ doslej. Poleg Križnar-
jeve in Klinčeve bodo skaka-
le še Urša Bogataj, Špela Ro-
gelj, Jerneja Brecl, Katra Ko-
mar, Maja Vtič, Nika Vetrih, 
Jerneja Repinc Zupančič, Ka-
tja Markuta, Pia Mazi in Lara 
Logar. Danes bodo na Ljub-
nem kvalifikacije, jutri eki-
pna tekma, v nedeljo pa še po-
samična. 

Gorenjski skakalki z visokimi cilji 
Smučarske skakalke po več kot enem mesecu tekme svetovnega pokala nadaljujejo v Sloveniji.  
Na Ljubnem imata visoke cilje tudi Nika Križnar in Ema Klinec.

Ema Klinec se bo prvič v letošnji zimi pomerila na 
tekmi svetovnega pokala. Na sliki s trenerjem Zoranom 
Zupančičem, ki pravi, da so dekleta dobro pripravljena. 

Maja Bertoncelj

Kranj – Na svetovnem pr-
venstvu v rokometu v Egip-
tu igrajo tekme drugega 
dela. Slovenija je v skupini 
štiri v prvem krogu v sredo z 
31 : 21 (13 : 9) premagala Se-
verno Makedonijo.

»Fantje so odigrali izjemno 
v obrambi, tudi Urban Lesjak 
je imel med vratnicama odlič-
no tekmo. Prav tako napredu-
jemo v napadu. Zadovoljen 
sem s tistim, kar smo pokazali 
v zadnjih 45 minutah tekme,« 

je po tekmi povedal Ljubomir 
Vranješ, selektor slovenske 
reprezentance, švedski stro-
kovnjak na slovenski klopi. 
Najučinkovitejša sta bila Dra-
gan Gajić s sedmimi zadetki, 
Škofjeločan Jure Dolenec in 
Borut Mačkovšek sta jih do-
segla po pet.

Pred Slovenijo sta ključni 
tekmi drugega dela prven-
stva. Danes se bodo v dru-
gem krogu pomerili s Švedi 
(začetek ob 20.30), v nedeljo 
pa v tretjem krogu še z Egip-
tom (začetek ob 18. uri).

Rokometaši danes s Švedi
Na prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva 
v rokometu so Slovenci premagali Severno 
Makedonijo.

Kranj – Slovensko žensko člansko košarkarsko reprezentanco 
v prvem tednu februarja čaka še zadnji cikel kvalifikacij za 
evropsko prvenstvo leta 2021. Izbranke selektorja Damirja 
Grgića se bodo v ljubljanskem mehurčku 4. februarja pomerile 
z Bolgarijo ter za konec kvalifikacij 6. februarja še z Islandijo. 
Reprezentanca se bo zbrala 31. januarja v popoldanskih urah 
in zvečer v dvorani Stožice opravila prvi trening.

V zadnjem ciklu kvalifikacij z Bolgarijo in Islandijo

Kranj – Košarkarji v prvi SKL so pretekli konec tedna zaključili 
tekme 15. kola. Gorenjska gradbena družba Šenčur je v gosteh 
z 82 : 94 premagala Zlatorog Laško in ostaja v boju za Ligo 
za prvaka. Na lestvici so na četrtem mestu. Naslednja tekma 
jih čaka 27. januarja doma proti ekipi Helios Suns, drugi na 
lestvici. Košarkarji kranjskega ECE Triglav pa so znova izgubili. 
Z 81 : 75 je bil boljši Šentjur. So na devetem mestu. Jutri bodo 
gostili Zlatorog.

Šenčurjani ostajajo v boju za Ligo za prvaka

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v Alpski ho-
kejski ligi v ponedeljek gostovali v Salzburgu in odigrali tekmo 
z ekipo Red Bull Hockey Juniors. Zmagali so s 5 : 7 (2 : 3, 2 : 2, 
1 : 2). Na lestvici so se po tej tekmi povzpeli na tretje mesto. 
Liga se je nadaljevala včeraj. Jeseničani so v domači Dvorani 
Podmežakla gostili S. G. Cortina Hafro, a rezultata do zaključ-
ka redakcije nismo prejeli. V torek so tekme rednega dela v 
Mednarodni hokejski ligi odigrali hokejisti HK True Celje in 
HK MK Bled. V dvorani Celju so zmagali hokejisti HK MB Bled 
z 2 : 4 (1 : 0, 1 : 2, 0 : 2). Na lestvici vodi HK Triglav, HK MK 
Bled je na drugem mestu.

SIJ Acroni Jesenice do pete zaporedne zmage

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Maja Bertoncelj

Kranj – Šestnajsti krog Sport-
klub prve odbojkarske lige za 
moške je prinesel gorenjski 
derbi. V Športni dvorani Pla-
nina sta se v sredo pomerila 
domača ekipa Hiša na kole-
sih Triglav in Calcit Volley. 

Kamničani so upravičili 
vlogo favoritov in bili boljši 
z 0 : 3 (-18, -16, -15). »Lahko 
smo zadovoljni z nocojšnjo 
igro. Bili smo dovolj agre-
sivni, dobri na servisu, pred-
vsem pa nasprotniku nismo 
prav ničesar podarjali, kar 
dokazuje tudi majhno število 
lastnih napak. Kakšen napad 
bi seveda lahko odigrali tudi 

bolje, toda v celoti gledano, 
nimam večjih pripomb. Po-
membno je tudi, da smo pri-
dobili širino in tudi v nadalje-
vanju sezone bodo potrebne 
določene rotacije, da ohrani-
mo visoko raven igre,« je za-
dovoljen Gregor Jerončič, 
trener Calcita Volleyja, ki je 
na lestvici na drugem mestu, 
Kranjčani so peti.

Uspešne so bile tudi kam-
niške odbojkarice, ki so v za-
ostali tekmi 12. kroga Sport-
klub prve odbojkarske lige 
za ženske v svoji dvorani s 3 
: 1 (-18, 20, 22, 18) premaga-
le GEN-I Volley in s tem še 
povečale prednost na lestvici. 
Ta je že 12 točk.

Gorenjski odbojkarski 
derbi Kamničanom
Odbojkarji Calcita Volleyja so v gosteh gladko 
premagali Hišo na kolesih Triglav.
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Simon Šubic

Šenčur – Vodilni globalni 
ponudnik programskih re-
šitev za oblikovanje etiket 
in sistemov za označevanje 
NiceLabel, katerega krovno 
podjetje je šenčurski Europ-
lus, je postal del skupine Lof-
tware, vodilnega globalnega 
podjetja na področju pro-
gramskih rešitev za ozna-
čevanje v velikih podjetjih. 
Produktna znamka NiceLa-
bel bo tudi po združitvi moči 
z Loftwarom še naprej pred-
stavljala napredne program-
ske rešitve v panogi označe-
vanja s črtno kodo, poudarja-
jo v Europlusu. 

»Večinski lastnik večjega 
podjetja je podjetje Riversi-
de Partners. NiceLabelovi 
lastniki so prepoznali edin-
stveno priložnost, da pod-
jetje pospeši rast s pomoč-
jo kombinacije igralcev šte-
vilka 1 in 2 na trgu. Usta-
novitelj podjetja NiceLabel 
Zvone Duplančič in ključna 
vodstvena ekipa je del kup-
nine reinvestirala v kombi-
nirano podjetje, s čimer ka-
žejo svoje zaupanje v pro-
jekt in zavezanost k uspe-
hu povečanega podjetja,« 
je za Gorenjski glas razlo-
žila Branka Jerše, finanč-
na direktorica skupine Ni-
ceLabel. Bistvo kombinacije 

podjetij je pospešek rasti, ki 
se bo odrazil v dodatnem za-
poslovanju v Sloveniji in po 
svetu, je poudarila. Pričaku-
jejo, da bodo v prihodnjih le-
tih število zaposlenih v Slo-
veniji pomembno povečali. 

»Naša odločitev za kombi-
nacijo dveh uspešnih, rasto-
čih organizacij pomeni po-
memben korak k širitvi po-
slovanja v naslednjem de-
setletju,« je dejal Robert 
O’Connor Jr., predsednik in 
glavni direktor podjetja Lof-
tware. »Podjetji ponujata re-
šitve, ki se odlično dopolnju-
jejo in so na trgu pomemb-
nejše kot kadarkoli prej. Naš 
enovit nastop predstavlja 
pomembno priložnost za 

nadaljnjo rast v obdobju, ko 
se organizacije soočajo z na-
raščajočimi potrebami kup-
cev in številnimi uredbami 
na področju označevanja ter 
si prizadevajo za standardi-
zacijo označevanja na različ-
nih lokacijah,« pa je povedal 
Chris Walsh, glavni direktor 
skupine NiceLabel. 

Loftware je vodilni global-
ni ponudnik programskih 
rešitev za označevanje za 
velika podjetja in rešitev za 
upravljanje z oblikovanjem 
embalaže. Ima več kot pet ti-
soč kupcev v več kot sto dr-
žavah. Ponuja napredno di-
gitalno platformo, ki vklju-
čuje strežniške in oblačne 
rešitve za velika podjetja, 

ki potrebujejo rešitve za 
upravljanje zapletenih pro-
cesov označevanja, upravlja-
nja oblikovanja embalaže in 
pakiranja. Mednarodna sku-
pina NiceLabel, katere krov-
no podjetje Euro Plus je bilo 
ustanovljeno leta 1993, pa je 
vodilni globalni ponudnik 
programskih rešitev za obli-
kovanje etiket in sistemov 
za označevanje, ki podje-
tjem vseh velikosti pomaga-
jo izboljšati kakovost, hitrost 
in učinkovitost označevanja, 
hkrati pa znižajo stroške po-
slovanja. Sedež podjetja je v 
Šenčurju; v Nemčiji, ZDA, 
Singapurju in na Kitajskem 
pa ima NiceLabel tudi hče-
rinska podjetja. 

NiceLabel postal del 
globalne skupine Loftware
Mednarodna skupina NiceLabel, katere krovno podjetje je šenčurski Europlus, je postala del skupine 
Loftware. Od združitve si v Šenčurju obetajo nadaljnjo rast in dodatno zaposlovanje.

Produktna znamka NiceLabel bo še naprej predstavljala napredne programske rešitve v 
panogi označevanja s črtno kodo, poudarjajo v Šenčurju. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Kranj – Na Zvezi potrošni-
kov Slovenije (ZPS) so zbrali 
nasvete za varno spletno na-
kupovanje. Posebej so opo-
zorili na upoštevanje »zlate-
ga pravila«: če je nekaj pre-
dobro, da bi bilo res, potem 
verjetno ni res. Potrošnikom 
priporočajo pazljivost, če se 
na spletni strani oglašujejo 
izjemni popusti in so izdelki 
nekajkrat cenejši kot drugje. 

Potrošnik ima pri sple-
tnih nakupih oz. t. i. pogod-
bah, sklenjenih na daljavo, 
pravico odstopiti od pogod-
be brez navedbe razloga. O 
tem mora obvestiti proda-
jalca v 14 dneh od izročitve 
blaga (ali kadarkoli pred iz-
ročitvijo), razloga pa mu ni 
treba navesti. »Obvestilo o 

odstopu vedno podajte pi-
sno, izdelke pa morate posla-
ti nazaj v 14 dneh po tem, ko 
ste prodajalca obvestili o od-
stopu,« so svetovali pri ZPS 
in dodali, da mora prodajalec 
potrošniku vrniti kupnino v 
14 dneh po prejemu obvesti-
la o odstopu od pogodbe. Iz-
jemoma lahko zadrži vračilo 
kupnine, dokler ne prejme 
izdelka ali dokler potrošnik 
ne predloži dokazila, da je iz-
delek poslal nazaj.

Pri ZPS pa opozarjajo, da 
obstajajo tudi izjeme. »Pra-
vica do odstopa od pogod-
be, sklenjene na daljavo, je 
na primer v celoti izključe-
na pri pogodbah o paketnih 
potovanjih in prevozu potni-
kov, saj ta področja ureja po-
sebna zakonodaja, pri po-
godbah o izdelavi blaga po 

natančnih navodilih potro-
šnika in prilagojenega nje-
govim osebnim potrebam, 
pri nakupu hitro pokvarlji-
vega blaga s kratkim rokom 
uporabe, zapečatenih avdio/
video posnetkov in računal-
niških programov, če potro-
šnik odpre pečat, itd.«

Glede dostave na dom pri 
ZPS svetujejo, naj potrošni-
ki pred nakupom, še zlas-
ti večjih in težjih izdelkov, 
pri prodajalcu preverijo, kaj 
točno zajema dostava in ali 
je možen vnos naročenega v 
stanovanje oz. hišo, česar pa 
dostavne službe zaradi epi-
demije trenutno ne izvajajo. 
Izdelek naj ob dostavi nemu-
doma pregledajo in ob mo-
rebitnih poškodbah zavrne-
jo prevzem, če je to možno. 
Če poškodbo odkrijejo šele 

doma, naj izdelek fotografi-
rajo in obvestijo prodajalca.

Že pred nakupom ve-
lja natančno preveriti pro-
dajalca, ki upravlja spletno 
stran: ali je jasno navedeno, 
kdo je prodajalec in iz kate-
re države je ter ali je nave-
den kontakt. Resni proda-
jalci načeloma ne uporablja-
jo brezplačnih poštnih pre-
dalov (gmail, hotmail, yahoo 
...), še bolj sumljivo je, če ni 
nobenega kontakta, opozar-
jajo na ZPS. Pri spletnih na-
kupih so sicer najpogostejše 
prevare lažna spletna stran, 
ki kupcu nikoli ne pošlje 
kupljenih izdelkov, prodaja 
ponarejenih izdelkov, kra-
ja podatkov o kreditni kar-
tici ter napačni in zavajajo-
či opisi lastnosti izdelkov ali 
storitev.

Kako varno nakupovati na spletu
Spletno nakupovanje je glede na omejitve, povezane z epidemijo, v porastu. Na kaj naj bodo potrošniki 
pozorni, kakšne so njihove pravice in kako jih uveljaviti.

Cveto Zaplotnik

Kranj – »Eden glavnih stra-
teških ciljev Gorenjske ban-
ke je postati vseslovenska 
banka. V skladu s tem že-
limo optimizirati poslova-
nje s premišljeno razpršitvi-
jo mreže poslovalnic po vsej 
Sloveniji. V zadnjih petih le-
tih smo tako nekaj posloval-
nic, ki so bile gosto razpore-
jene po celotni regiji, združi-
li in mreži poslovalnic doda-
li tri nove – v Ljubljani, Ko-
pru in Mariboru,« pojasnju-
jejo v Gorenjski banki in do-
dajajo, da zdaj njihova po-
slovna mreža obsega dvajset 
poslovalnic, od tega sta dve v 
Kranju – na Bleiweisovi cesti 
1 in v nakupovalnem centru 
Supernova na Primskovem. 
Njihov delovni čas posloval-
nic je trenutno prilagojen 

epidemiološkim razmeram, 
saj s tem, kot pravijo, želijo 
čim bolj poskrbeti za varnost 
strank in zaposlenih.

Kot kažejo poslovna po-
ročila Gorenjske banke, je 
banka v letu 2012 imela še 
29 poslovalnic, med kateri-
mi jih je bilo kar šest v Kra-
nju, predlani jih je bilo po 
podatkih poslovnega poro-
čila za leto 2019 še 23, od 
katerih so bile tri v Kranju. 
Na vprašanje, ali bodo v 
banki letos zaprli še kakšno 
poslovalnico, iz banke od-
govarjajo, da tega ne načr-
tujejo. Ob tem poudarjajo, 
da beležijo porast števila 
uporabnikov spletne ban-
ke Link in mobilne banke 
Link m, prek katerih komi-
tenti lahko opravljajo ključ-
ne bančne storitve brez obi-
ska poslovalnice.

Zaprli poslovalnico 
na Savskem otoku
Gorenjska banka je ob koncu minulega leta zaprla 
poslovalnico na Savskem otoku v Kranju.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Banki Slovenije so 
zaradi čim boljše obvešče-
nosti potrošnikov prenovili 
spletni pregled nadomestil, 
ki jih ponudniki plačilnih 
storitev zaračunavajo upo-
rabnikom. 

Ker v bankah in hranilni-
cah opuščajo ponudbo posa-
meznih plačilnih storitev in 
ponudbo teh nadomeščajo 
s ponudbo paketov storitev, 
je Banka Slovenije v preno-
vljeni spletni pregled vklju-
čila primerjavo med pake-
ti plačilnih storitev pri posa-
mezni banki in hranilnici, 
primerjavo med bankami in 

hranilnicami pa tudi višino 
doplačil za storitve, ki niso 
vključene v izbrani paket. 

Poleg bank in hranilnic 
lahko z dovoljenjem Ban-
ke Slovenije opravljajo pla-
čilne storitve tudi nebančni 
ponudniki, to so plačilne in-
stitucije in družbe za izdajo 
elektronskega denarja. Ban-
ka Slovenije je v prenovljeni 
pregled zaradi preglednos-
ti in primerljivosti vključila 
tudi nadomestila, ki jih zara-
čunavajo tovrstni ponudniki.

Spletni pregled je za vse 
uporabnike brezplačen in 
jim služi le kot informacija 
pri izbiri najugodnejšega po-
nudnika plačilnih storitev.

Posodobili pregled 
bančnih nadomestil

Kranj – Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza 
lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije se 
pripravljajo na petnajsto licitacijo vrednejših sortimentov lesa 
na novi lokaciji v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. 
Lastniki gozdov so hlode lahko dovažali na mesto licitacije 
še ta teden, kupci si jih bodo lahko ogledovali in oddajali po-
nudbe od 25. januarja do 4. februarja, ko bo v Gostišču Murko 
javno odpiranje ponudb. Dan odprtih vrat bo 18. februarja, 
takrat pa bodo tudi javno predstavili rezultate licitacije. Koliko 
lesa bo tokrat na licitaciji, bo znano konec tedna, v začetku 
tedna ga je bilo v ponudbi že blizu tri tisoč kubičnih metrov. 

Priprave na licitacijo vrednejših hlodov

Kranj – Banka Sparkasse je novo leto začela s spremembami 
v upravi. S 1. januarjem je predsednik uprave postal dosedanji 
član uprave Stefan Vavti, v upravi še naprej ostaja Thomas 
Jurkowitsch, s 1. februarjem pa se bo upravi pridružil še To-
maž Šalamon, ki je bil pred tem član uprave v Unicredit Banka 
Slovenije. Banka Sparkasse, ki je del skupine Erste Bank in 
Sparkasse, je z bilančno vsoto 1,3 milijarde evrov ena od sre-
dnje velikih bank v Sloveniji. Ima več kot petdeset tisoč strank.  

Spremembe v upravi Banke Sparkasse
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Simon Šubic

Ljubljana – Policisti so v za-
četku lanskega leta opravi-
li hišno preiskavo pri 34-le-
tnemu osumljencu iz Lju-
bljane, ki je osumljen več 
kaznivih dejanj vlomov. Pri 
tem so zasegli več kosov ele-
ktričnega in drugega orod-
ja, izvor katerih še ni znan. 
Ker gre po vsej verjetnosti za 

ukradene predmete iz vlo-
mov na širšem območju Lju-
bljane in drugod po Sloveni-
ji v letu 2019 in v začetku le-
tošnjega leta, policisti pozi-
vajo vse, ki predmete prepoz-
najo, da pokličejo na Policij-
sko postajo Logatec (01/750-
80-20), kjer hranijo zaseže-
ne predmete. Z dokazili o 
lastništvu se lahko na PP Lo-
gatec zglasite tudi osebno. 

Prepoznate svoje orodje?

Je katero do zgornjih orodij vaše? / Foto: PU Ljubljana

Simon Šubic

Kranj – Ljubljanski krimi-
nalisti preiskujejo sume več 
kaznivih dejanj prikazova-
nja, izdelave, posesti in po-
sredovanja pornografskega 
gradiva, ki prikazuje spol-
no zlorabo otrok v staros-
ti do dveh let. V ponedeljek 
so tako potrkali na vrata pri 
osmih osumljenih moških, 
starih od dvajset do štiride-
set let, in opravili skupno se-
dem hišnih preiskav, v ka-
terih so zasegli 79 elektron-
skih naprav in drugih nosil-
cev elektronskih podatkov. 
Pri hišnih preiskavah, ki so 
potekale na območjih poli-
cijskih uprav Ljubljana, Ma-
ribor, Koper in tudi Kranj, je 
sodelovalo 36 kriminalistov 
in policistov. Za tovrstno ka-
znivo dejanje je zagrožena 
zaporna kazen od šest me-
secev do osem let.

Med žrtvami ni 
slovenskih otrok

Kriminalisti so lanskega 
septembra od tujih varno-
stnih organov prejeli podat-
ke, iz katerih je bilo razvi-
dno, da je več slovenskih dr-
žavljanov od leta 2017 naprej 
prek internetnega omrežja 
pridobivalo gradivo, ki pri-
kazuje spolno zlorabljene 
otroke. »Ugotovljeno je bilo, 
da gre za več kaznivih dejanj 
prikazovanja, izdelave, po-
sesti in posredovanja por-
nografskega gradiva, ki pri-
kazuje spolno zlorabo mla-
doletnih oseb. Na slikovnih 
in video datotekah so prika-
zani otroci v starosti do dveh 
let, ki jih spolno zlorablja-
jo odrasle osebe,« je v sredo 
na spletni novinarski konfe-
renci razložil Primož Pod-
belšek, kriminalist Oddelka 
za splošno kriminaliteto na 
Policijski upravi Ljubljana. 
»Z do sedaj zbranimi obves-
tili in ugotovitvami med žrt-
vami in storilci spolnih zlo-
rab ni slovenskih otrok, niti 
v preiskavi ni bilo potrjeno, 
da bi osumljenci gradivo, ki 
je bilo predmet preiskave, iz-
delali sami oziroma da bi fi-
zično spolno zlorabljali otro-
ke,« je izpostavil. 

Preiskava in identifikacija 
osumljenih slovenskih drža-
vljanov, ki so razširjali in si 
pridobili pornografsko gra-
divo spolnih zlorab otrok, 
je potekala v sodelovanju 
s tujimi varnostnimi orga-
ni in korporacijami, ki ima-
jo v lasti družbena omrežja, 

predkazenski postopek pa je 
usmerjalo Okrožno državno 
tožilstvo v Ljubljani. »Krimi-
nalisti so v času preiskave od 
domačih in tujih korporacij 
pridobili podatke, na pod-
lagi katerih je bilo možno 
identificirati osumljence. Ti 
so za prikrivanje svojih de-
janj in identitete uporabljali 
profile in elektronske naslo-
ve z lažnimi oziroma izmi-
šljenimi osebnimi podatki, 
do interneta pa so dostopa-
li z različnih lokacij, pri če-
mer so uporabljali tudi jav-
ne in nezaščitene internetne 
dostope,« je razložil Podbel-
šek. Preiskava se nadaljuje, 
saj bodo kriminalisti opravi-
li zavarovanje in preiskavo 
vseh zaseženih naprav in po-
datkov, po končani preiska-
vi pa bodo o ugotovitvah ob-
vestili pristojna državna to-
žilstva, je dodal.

Spolne zlorabe tudi 
lastnih otrok

Statistični podatki zadnjih 
let kažejo skrb vzbujajoč 
trend porasta tovrstnih ka-
znivih dejanj, žal se je razvil 
tudi svetovni trg posnetkov 
spolne zlorabe otrok, je opo-
zoril Robert Tekavec, vod-
ja Oddelka za mladoletni-
ško kriminaliteto na Gene-
ralni policijski upravi. Tudi 
v Sloveniji število navedenih 
kaznivih dejanj narašča, saj 
jih je policija lani obravna-
vala 150, leto poprej pa 134. 
»Osumljenci si po internetu 
izmenjujejo gradivo, ki pri-
kazuje spolno zlorabo otrok, 
se spodbujajo k izdelavi no-
vih posnetkov in si izmenju-
jejo nasvete in trike za pri-
dobivanje žrtev in prikriva-
nje svojih dejanj. Na žalost 

to večkrat pomeni, da sto-
rilci za izdelavo takega gra-
diva spolno zlorabljajo tudi 
lastne otroke,« je poudaril. 

Tekavc je opozoril, da v 
času epidemije vsi več časa 
preživimo na svetovnem 
spletu, tudi otroci, prav tako 
pa tudi storilci tovrstnih ka-
znivih dejanj, kar pomeni, 
da se je povečalo tudi število 
novih zlorab. »Internet je za 
storilce spolnih zlorab pos-
tal pripomoček, ki jim omo-
goča lahek dostop do otro-
ka, anonimnost, hitro izme-
njavo informacij ter je hkra-
ti tudi iskalnik in hramba za 
gradivo, ki prikazuje spol-
no zlorabo otrok,« je opozo-

ril Tekavc in poudaril, da je v 
primeru, ko se zloraba otro-
ka tudi posname in razširja 
po spletu, škoda še večja, saj 
morajo žrtve živeti v zaveda-
nju, da se bodo te fotografi-
je in posnetki nekontrolira-
no širili po spletu in jih lah-
ko vidijo vsi, tudi njihovi pri-
jatelji ali sorodniki. 

Preventiva je ključna

Preiskava teh gnusnih 
dejanj je zahtevna, saj sto-
rilci vse bolj premišljeno 
uporabljajo tehnologije in 
možnosti, ki jih ta ponuja, 
vključno s šifriranjem po-
datkov in anonimnostjo, 
spoznavajo policisti. Ti 
zato vedno znova iščejo 
nove načine preiskovanja, 

pri čemer sodelujejo z do-
mačimi in tujimi varno-
stnimi organi za identifika-
cijo žrtev in storilcev ter za 
omejevanje dostopa do to-
vrstnega gradiva na inter-
netu. Tekavc je ob tem po-
udaril tudi, da spolni pres-
topniki na otroke prežijo 
v raznih spletnih klepetal-
nicah, družbenih omrež-
jih, računalniških igricah 
ter forumih. Preventiva je 
zato ključna, pri čemer po-
licija računa predvsem na 
učitelje in ostale, ki so se-
daj v stikih z otroki. »Z otro-
ki se pogovarjajte o varnos-
ti na spletu, o primernih in 
neprimernih pogovorih na 

družbenih omrežjih ter o 
primernosti objave in delje-
nja različnih, tudi intimnih 
fotografij. Starši, nadzoruj-
te otroke pri uporabi inter-
neta. Za vrati otroških sob 
so otroci lahko žrtve sple-
tnih pedofilov, ki izkorišča-
jo otroško naivnost, radove-
dnost, nevednost in nepou-
čenost o nevarnostih inter-
neta. Otroke je nujno opre-
miti z znanjem orodji, ki bi 
jim lahko pomagali, da se, 
če je mogoče, sploh ne so-
očijo z zlorabo, biti mora-
jo seznanjeni s tem, da do-
ločena vedenja niso spre-
jemljiva. Otroci se morajo 
počutiti opolnomočene, da 
spregovorijo, reagirajo in 
zlorabo naznanijo,« svetu-
je Tekavc. 

Pridobivali gradivo o spolnih 
zlorabah dveletnih otrok
Ljubljanski kriminalisti preiskujejo osmerico moških, ki so po spletu pridobivali posnetke in fotografije 
spolnih zlorab otrok, starih do samo dve leti. Hišne preiskave so potekale tudi na Gorenjskem. 

Število kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega 
gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo mladoletnih otrok, narašča tudi v Sloveniji.

»Internet je za storilce spolnih zlorab postal 
pripomoček, ki jim omogoča lahek dostop do otroka, 
anonimnost, hitro izmenjavo informacij ter je hkrati 
tudi iskalnik in hramba za gradivo, ki prikazuje spolno 
zlorabo otrok,« opozarjajo na policiji.
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Simon Šubic

Kranj – Vse kaže, da bo v 
torek za učence prve tria-
de »drugi prvi šolski dan«. 
Agencija za varnost prome-
ta (AVP) poziva vse udele-
žence v prometu k največji 
stopnji pazljivosti, saj se bo 
v prometu spet pojavilo več-
je število otrok, ki se v šolske 
klopi vračajo po daljšem in 
specifičnem obdobju. Priča-
kovati je mogoče, da so dolo-
čena previdnostna ravnanja, 
ki so jih že usvojili, opusti-
li ali pozabili, podobno pa 
velja za ostale udeležence v 
prometu. 

Starši in skrbniki naj po-
skrbijo, da bodo otroci dob-
ro vidni, s svojim odgovor-
nim ravnanjem v prometu 
pa naj bodo zgled, saj so dob-
re prometne izkušnje drago-
cena popotnica za varno pri-
hodnost. Otroci so v pro-
metu slabše vidni in težko 
predvidijo nevarne situaci-
je, saj vozila kasneje opazijo 
in ne zmorejo dobro preso-
diti njihove oddaljenosti ter 
hitrosti, težje tudi določijo 

smer, iz katere prihaja zvok 
vozila. Njihovo ravnanje 
usmerjajo predvsem rado-
vednost, čustva in dogajanje 
okoli njih, manj pa razum, 
zato morajo biti vozniki na-
nje vselej pozorni. Prepriča-
ni so, da jih voznik vidi, če 
oni vidijo vozilo, in mislijo, 
da se lahko ustavi tako hitro, 
kot se sami.

Tudi številni vozniki se 
bodo s ponovnim odprtjem 
šol po daljšem času vrnili na 
ceste. Tem AVP svetuje, naj 
predhodno preverijo tehnič-
no brezhibnost delovanja 
motornega vozila. Dosledno 
naj spoštujejo cestno-pro-
metne predpise, omejitve 
hitrosti, ustrezno varnostno 
razdaljo in razmere na ces-
ti. Prav tako naj poskrbijo za 
pripenjanje vseh potnikov v 
vozilu z varnostnim pasom, 
med vožnjo naj ne upora-
bljajo mobilnega telefona, 
vozijo naj pozorno, strpno 
in odgovorno do vseh ude-
ležencev v prometu. Za vo-
lan naj sedejo trezni in zbra-
ni ter vselej pozorni na vse 
udeležence v prometu.

Otroci se vračajo na ceste

Simon Šubic

Kranj – Sprememba vreme-
na vpliva tudi na lavinske 
razmere v gorah, ki se bodo 
zelo hitro spreminjale, opo-
zarjajo policisti in pozivajo k 
previdnosti.

Na južnih strmih travna-
tih pobočjih je nevarnost 
proženja talnih plazov, zato 
je hoja pod takimi pobočji 
nevarna. Dodatno nevarnost 
bo predstavljal tudi močan 
južni veter, ki bo sneg prena-
šal in gradil nove zamete ter 

ga odlagal v zavetrne lege in 
grape. Višje bo močan južni 
veter sneg prenašal in gradil 
nove zamete ter ga odlagal v 
zavetrne lege in grape. 

Tudi v Službi za varstvo 
pred snežnimi plazovi Ze-
lenica - Tržič opozarjajo, da 
bo zaradi otoplitve in dežja 
sneg v dolinah pobralo, višje 
pa ga bo dodalo – do jutri zve-
čer tudi do pol metra na viši-
ni 1.700 metrov. Nevarnost 
proženja snežnih plazov bo 
večja, zato v naslednjih dneh 
hojo v gore odsvetujejo. 

Nevarnost plazov bo večja
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Kultura
Leksikologinja Ljudmila Bokal je 
izdala geselski slovar Besede za 
žirovski slovar. Stran 14

Zgodbe
Mateja Peršolja z Osnovne šole 
Preserje v izboru za najboljšega 
učitelja na svetu ... Stran 15

Zgodbe
Janko Meglič je z vsakodnevno 
hojo v hribe premagal raka na 
glasilki. Stran 16

Jože Dežman

Peter Jambrek (14. januar 
1940) že več kot trideset let 
živi na Bledu. Je državljan 
sveta, obenem pa življenj-
sko zavezan domovini, tis-
ti, ki jo zavzeto opisuje kot 
zavezano »središču svetega 
slovenske nacije«.

Devetleten je leta 1949 za 
nekaj časa ostal brez staršev. 
Oba sta med vojno podpirala 
partizansko gibanje. Mamo 
Rajko so odgnali v žensko 
koncentracijsko taborišče 
Ferdreng in nato v zapore 
v Škofji Loki, očeta Draga, 
dentista, pa so obsodili na 16 
mesecev zapora. Družinsko 
premoženje je bilo zaple-
njeno. Spominu na trplje-
nje ženskih taboriščnic je 
Jambrek posvetil monogra-
fijo o ženskih koncentracij-
skih taboriščih.

Jambrek je leta 1962 je di-
plomiral na Pravni fakul-
teti, magistriral in dokto-
riral pa je na univerzi v Či-
kagu (1970/71). Predaval je 
na pravni fakulteti v Ljublja-
ni in bil gostujoči profesor 
v Zambiji (1973–1975), Vir-
giniji (1982), Pittsburghu 
(1989), gostoval je tudi v 
Bostonu (1976). O jugoslo-
vanski samoupravni izku-
šnji je napisal nekaj proni-
cljivih ugotovitev.

V Ljubljani je napisal kri-
tično oceno učbenika soci-
ologije profesorja in akade-
mika Jožeta Goričarja. Be-
sedilo je ocenil kot plagiat, 
skoraj dve tretjini besedila je 

bila nenavadna kombinacija 
prepisov iz Marxa in Engelsa 
ter ameriškega profesorja 
sociologije jezuita Josepha 
Fichterja. Ocene niso obja-
vili, so pa začeli postopek za 
odvzem profesure Jambre-
ku. Ciril Ribičič, fakultetni 
sekretar Zveze komunistov, 
je Jambreka rešil tako, da ga 
je partija kaznovala z odvze-
mom samoupravnih in aka-
demskih funkcij, ostala pa 
mu je profesura.

Delež v slovenski pomla-
di in rojevanju demokratič-
ne in samostojne Sloveni-
je Jambreka uvršča med slo-
venske ustavodajalce, usta-
novne očete. Bil je v žarišču 
priprav besedil za slovensko 

ustavo in koordinator stro-
kovne skupine za pripravo 
delovnega besedila osnutka 
ustave Republike Slovenije 
(1990–1991). Sodeloval je v 
javnih razpravah in ključnih 
dogajanjih v Demosu.

Procese demokratizaci-
je in osamosvajanja nadvse 
natančno preučuje. Poudar-
ja razvojni ustavni lok od 57. 
številke Nove revije – Pri-
spevkov za nacionalni pro-
gram,  po kateri »sta že fe-
bruarja 1987 stekla dva vzpo-
redna niza pobud, dejanj in 
avtorskih besedil. Prvi je iz-
viral neposredno od ustavno 
relevantnih kritičnih in pro-
gramskih idej 'Prispevkov', 
drugega pa so spodbudile 

slovenske kritike tedaj vsilje-
nih zveznih ustavnih aman-
dmajev. Oba ustavotvorna 
miselna toka sta se vzaje-
mno dopolnjevala, krepila 
in se kmalu povezala v skup-
ni avtorski projekt nove slo-
venske ustave, ki je bil v ob-
liki znanih 'Tez' javno pred-
stavljen aprila 1988, se nada-
ljeval in se končno iztekel z 
razglasitvijo slovenske usta-
ve« 23. decembra 1991.

Jambrek je bil potem prvi 
predsednik slovenskega 
ustavnega sodišča (1991–
1994) in njegov sodnik do 
1998. V letih 1993–1998 je 
bil tudi sodnik Evropskega 
sodišča za človekove pravice 
Sveta Evrope.

Jambrek je osrednjo po-
zornost posvetil definiranju 
središča svetega slovenske 
nacije, torej procesom in do-
godkom, ki ustvarijo Repu-
bliko Slovenijo.

Leta 2014 je izdal zbir-
ko petih knjig, ki ima sku-
pen naslov Slovenija 1945–
2015: suverenost, ustavnost 
in prihodnost slovenskega 
nacionalnega sistema. Ime-
nitna je tudi njegova knji-
ga Ustanovitev Slovenije 
(2017).

Jambrek pravi, da je »iz-
raz kapitalizem po moje 
zunajustavna kategori-
ja. Je pa, če sem nekoliko 
oseben, ustavna katego-
rija socializem. V smislu 
tega, da je protiustaven.« 
Ocenjuje, da je »podob-
nih ustavnih izumiteljev, 
kot je bil slovenski Edvard 
Kardelj …, v sodobnem sve-
tu veliko. Čeprav se bese-
dila in besedišča njihovih 
umotvorov med seboj zelo 
razlikujejo, jim je skupna 
močna želja, onesposobiti 
glavne pridobitve evropske 
pravne civilizacije človeko-
vih pravic in temeljnih svo-
boščin.«

V premisleku o »osre-
dnjih vrednotah upora in 
svobode« Jambrek izhaja 
iz tega, da so Karantanija, 
Kocelj, kmečki punti, tabo-
ri, Maister, upor proti oku-
patorju slovenskemu naro-
du »oblikovali njegovo sa-
mobitnost. Po svojih učin-
kih pa se nobeden ni iztek-
el v tisti ta narod usodni in 

dokončni zgodovinski pro-
ces, ki ga predstavlja grad-
nja moderne nacije.

Obljubo svobode naroda v 
okviru lastne države je izpol-
nilo šele duhovno in politič-
no gibanje, ki je v štirih le-
tih (1987–1991) izvedlo pro-
gram nacionalne osamosvo-
jitve od ideje do njene ustav-
ne in državne veljave v do-
mačem in mednarodnem 
pravu.«

In kar že katera koli slo-
venska vlada počne, »to poč-
ne, če se tega zaveda ali ne, 
če hoče ali noče, v trajni odvi-
snosti od vrednostnega sre-
dišča slovenske republike, 
katerega sedež je v območju 
svetega.«

Jambrek je vzpostavil tudi 
zasebno univerzo, ki jo za-
govorniki javnega šolstva 
agresivno napadajo, a se us-
pešno razvija. Prav tako je še 
vedno javno vpliven, omeni-
mo njegovo predsedovanje 
Zboru za republiko.

In ob vsem tem je doraslo 
njegovih šest otrok.

Glede prihodnosti 
Jambrek opozarja, da »je 
Slovenija v krizi, ki je sis-
temske narave. Določljiv je 
tudi njen institucionalni in 
simbolni izvor. Spremem-
ba institucionalnega sis-
tema zahteva nova lastni-
ške in oblastniška razmerja 
med državo in civilno druž-
bo. Sprememba simbolnega 
sistema pa terja ločitev iden-
titetnih in zgodovinskih 
sporov od demokratičnega 
političnega procesa.«

Peter Jambrek in sedež 
svetega slovenske nacije

Peter Jambrek / Foto: Toni Lombar, fototeka Muzeja novejše zgodovine Slovenije.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Iskanje rešitev za 
glasovanje na daljavo

Potem ko je skupina 42 
opozicijskih poslancev s 
prvopodpisanim Branetom 
Golubovićem (LMŠ) v petek 
v državni zbor vložila pred-
log konstruktivne nezaupni-
ce s kandidatom za novega 
predsednika vlade Karlom 
Erjavcem (DeSUS), je sle-
dnji v torek umaknil soglas-
je h kandidaturi za predse-
dnika vlade. Kot je pojasnil, 
se nekateri poslanci zaradi 
okužb z novim koronaviru-
som ali samoizolacije v sre-
do ne bi mogli udeležiti iz-
redne seje državnega zbora, 
na kateri bi odločali o nezau-
pnici vladi, tajno glasovanje 
pa po poslovniku zunaj sede-
ža državnega zbora ni omo-
gočeno. O nezaupnici bi si-
cer morali najpozneje glaso-
vati danes. Erjavec je še na-
povedal, da bodo konstruk-
tivno nezaupnico ponovno 
vložili takoj, ko bodo »preš-
teti« oz. bo glasovanje omo-
gočeno vsem poslancem, ki 
bodo pod predlog podpisa-
ni. Ne bodo torej čakali na 
spremembe poslovnika dr-
žavnega zbora, s katerimi bi 
omogočili tajno glasovanje 
tudi poslancem, ki se seje ne 
morejo udeležiti. V držav-
nem zboru sicer že preuču-
jejo možnosti, kako poslan-
cem v določenih primerih 

omogočiti tudi tajno glaso-
vanje na daljavo. Predsednik 
državnega zbora Igor Zorčič 
meni, da vse možne rešitve 
zahtevajo spremembo po-
slovnika državnega zbora, za 
kar pa je potrebna dvotretjin-
ska večina. To vprašanje je v 
času epidemije treba rešiti 
tudi zaradi drugih tajnih gla-
sovanj, na primer za novega 
ustavnega sodnika in vicegu-
vernerja Banke Slovenije. 

Na Erjavčevi ograji se je 
pojavil napis »podgana«

V noči na sredo je nekdo 
na vrata dvoriščne ograje 
predsednika DeSUS-a Kar-
la Erjavca v Naklem napi-
sal »podgana«, zato je Erja-
vec na policijo že podal ovad-
bo zoper neznanega storilca. 
V DeSUS-u so dejanje obso-
dili, prav tako tudi vsakršna 
druga dejanja vandalizma, 
napade na osebno integrite-
to in sovražni govor. »Žalos-
ti nas, ko vidimo, kakšna po-
litična kultura danes prevla-
duje v državi. Plakati z nep-
rimernimi in žaljivimi vse-
binami, uničevanje zasebne 
lastnine predsednika stran-
ke DeSUS Karla Erjavca in 
vsakodnevne grožnje v raz-
ličnih oblikah, ki so jih de-
ležni naši predstavniki, so-
dijo v neki drug čas,« so spo-
ročili. Predsednik LMŠ Mar-
jan Šarec je na Twitterju ob 
objavi slike Erjavčeve ogra-
de zapisal, da »vemo, kdo je 

v 30. letih prejšnjega stoletja 
poimenoval ljudi s podgana-
mi. Očitno smo spet tam.« 
Državni sekretar v kabine-
tu predsednika vlade Vin-
ko Gorenak je s tvitom prav 
tako obsodil, »kar se je zgo-
dilo z napisom na vratih dvo-
rišča Karla Erjavca«, ob tem 
pa pozval policijo, naj stori 
vse, da najde storilce in zaš-
čiti Erjavca. Obenem je me-
dije pozval k enakim meri-
lom v primeru napadov na 
predsednika vlade Janeza 
Janšo in na druge poslan-
ce, ki ne podpirajo koalici-
je KUL. Žalitev in groženj je 
bilo namreč v zadnjem času 
deležnih že več politikov. 
Janša je na primer pred dne-
vi poudaril, da dnevno, pred-
vsem na družbenih omrež-
jih, prejme po sto groženj s 
smrtjo. Na policiji so sicer od 
marca pa do konca lanskega 
leta zabeležili 18 primerov 
groženj predstavnikom vla-
de ter osebam, ki so na ka-
kršen koli način povezane z 
njenim delom. V desetih pri-
merih so storilce že odkrili. 

Napovedali interpelacijo 
ministra Ciglerja Kralja

V opozicijskem LMŠ-ju so 
napovedali vložitev interpe-
lacije zoper ministra za delo 
Janeza Ciglerja Kralja. Po-
vod je bila dodelitev dobrih 
130 tisoč evrov Zavodu Iskre-
ni na razpisu ministrstva 
za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti 
za sofinanciranje projektov 
za pomoč najbolj ranljivim 
skupinam prebivalcev zara-
di epidemije covida-19. Opo-
zicijo najbolj moti, da je Za-
vod Iskreni proti cepljenju, 
Cigler Kranj pa da je tesno 
povezan z zavodom, saj je 
bil pred nastopom ministr-
ske funkcije njegov sousta-
novitelj. Očitajo mu tudi od-
govornost za stanje v domo-
vih za starejše občane zaradi 
epidemije covida-19. Z mi-
nistrstva so že sporočili, da 
Cigler Kralj, ki so ga v opozi-
ciji pozvali k odstopu, ne na-
merava odstopiti, in pouda-
rili, da minister v nobeni ob-
liki ni ne sodeloval ne vplival 
na postopek razpisa.

Rekorden Ptičji prijatelj 

Projekt pametne ptičje hi-
šice Bird Buddy (Ptičji pri-
jatelj) je uspešno zaključil 
kampanjo na spletni plat-
formi za množično financi-
ranje Kickstarter, ki je bila 
za slovenske razmere rekor-
dna, saj so s kampanjo zbra-
li kar 4,19 milijona evrov 
sredstev. S tem je Bird Bud-
dy postal najuspešnejši slo-
venski projekt na platformi 
Kickstarter po obsegu zbra-
nih sredstev. Pred tem je 
bila najuspešnejša sloven-
ska kampanja na tej platfor-
mi električno kolo Flykly, s 
katero so zbrali okoli 570 ti-
soč evrov. 

Nezaupnico vložili, a je 
Erjavec umaknil soglasje

Na ograji na domu Karla Erjavca v Naklem se je v sredo 
zjutraj pojavil napis »podgana«. / Foto: Gorazd Kavčič

Opozicija je napovedala interpelacijo ministra za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja 
Kralja. / Foto: arhiv GG

Slovenski projekt pametne ptičje hišice Bird Buddy (Ptičji 
prijatelj) je na Kickstarterju zbral skoraj 4,2 milijona evrov 
sredstev. / Foto: Kickstarter

med sosedi
Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (782)

Angleži kupili slovensko banko
Vse kaže, da bo prav kma-

lu sklenjena bogata in dolga 
zgodovina slovenskega za-
družništva in bančništva na 
Koroškem. Dolga in bogata 
zato, ker sega njen začetek 
v leto 1872, ko je bila v Šen-
tjakobu v Rožu ustanovlje-
na prva slovenska zadružna 
posojilnica, ena prvih med 
Slovenci nasploh. Bogata pa 
zato, ker je bila z vsemi na-
slednicami stalno, razen v 
času nacizma, ko je bila uki-
njena in razlaščena, gospo-
darska hrbtenica slovenske-
ga življa na Koroškem in 
podpornica njegovega poli-
tičnega, kulturnega, izobra-
ževalnega, športnega in si-
ceršnjega življenja. Po drugi 
svetovni vojni je osrednja fi-
nančna ustanova Slovencev 
na Koroškem pod imeno-
ma Posojilnica – Bank cve-
tela in širila svoje poslovanje 

v Slovenijo in globlje na Bal-
kan. Pred desetletjem se je 
začela kriza. Krovna druž-
ba Raiffeisen, tudi organi-
zirana po zadružnem nače-
lu, je odpustila staro upra-
vo in postavila novo, sanira-
la poslovanje tudi z ukinitvi-
jo nekaterih poslovalnic na 
dvojezičnem ozemlju Koro-
ške in ustanovila novo druž-
bo Posojilnica Bank eGen 
in napovedala njeno proda-
jo. Protesti in prepričevanja, 
da bi lahko slovensko banko 
rešili na drug način, so bila 
zaman. Nekdanjo sloven-
sko Posojilnico Banko z no-
vim imenoma POSO AG bo 
krovna Raiffeisen za 50 mili-
jonov evrov prodala angleški 
finančni ustanovi Sova Ca-
pital Group, ki deluje v šti-
ridesetih državah. Njen la-
stnik, ciprski milijarder Ro-
man Avdejev, je prvo banko 

kupil že leta 1994. Za izvr-
šnega direktorja nove del-
niške družbe POSO AG Ce-
lovec je bil imenovan Igor 
Strehl. Ta je v prvih izjavah 
povedal, da je zanj »sloven-
ska tradicija banke zelo po-
membna«. Slovence na Ko-
roškem še posebej zanima, 
kakšna bo usoda podružnic 
na podeželju oziroma na 
dvojezičnem delu Koroške 
in kakšno vlogo bo imela slo-
venščina. 

Predsednik Društva za va-
rovanje interesov sloven-
skih zadružnikov odvetnik 
mag. Rudi Vouk je za Go-
renjski glas povedal, da pro-
daja še ni bila izvedena, saj 
morata sklep decembrskega 
občnega zbora o prodaji po-
trditi še finančni nadzor Re-
publike Avstrije in Evrop-
ska centralna banka. Ta 
proces utegne trajati nekaj 

mesecev. »Mi smo se takoj 
povezali z novim lastnikom 
in po telefonu prejeli krajše 
odgovore tiskovne predstav-
nice in obljubo za sestanek 
v mesecu januarju. Šele po-
tem bo mogoče povedati kaj 
več o nadaljnjem poslovanju 
v slovenščini in mreži poslo-
valnic na podeželju. Proda-
je pač ni bilo mogoče pre-
prečiti. Žalostno pa je, da je 

Raiffeisen tik pred 150. oble-
tnico ustanovitve Slovenski 
posojilnici vzela značaj za-
družne banke. Raiffeisen 
je moral pomagati Posojil-
nici, vendar prodaja ni bila 
nujna. S potencialom, ki ga 
ima Posojilnica, in z malo 
več potrpljenja, ki ga očitno 
ni bilo, bi Raiffeisen lahko 
dobil nazaj vloženi denar,« 
je povedal mag. Rudi Vouk. 

Neznanci so pred dnevi popackali dvojezične krajevne 
table v Pliberku in v Dobrli vasi v Podjuni in v kraju Tuce 
(Tutzach) na Radišah (na fotografiji) v celovški občini 
Žrelec. Ne glede, ali gre za vandalizem ali za nestrpnost 
pred bližnjimi občinskimi volitvami, je to madež za strpnost 
in sožitje narodov in jezikov v deželi.
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Miha Naglič

Kam gre ta svet

Eden od razlagalcev spre-
memb, ki se že uveljavljajo, 
je hrvaški filozof Srećko Hor-
vat, rojen leta 1983 v Osijeku. 
Kaj je torej s svetom, v kate-
rem živimo, se spreminja 
na bolje ali na slabše? »Če 
bi zdaj v tem trenutku vpra-
šali ljudi, ali se je svet spre-
menil na bolje, bi večina lju-
di, tudi jaz, odgovorila, da se 
svet ni spremenil na bolje. 
Leta 2020 smo lahko videli, 
da so najbolj obogateli rav-
no tisti, ki že leta, desetletja 
kopičijo ogromen dobiček, 
tako da uničujejo planet, kr-
šijo delavske pravice itd. Elon 
Musk, Jeff Bezos ... Ko je vla-
dalo popolno zaprtje, so se-
veda imela korist podjetja iz 
Silicijeve doline, kot je Ama-
zon. Videli ste, kako je koro-
nakriza pripeljala do pospe-
šitve tako imenovane četr-
te industrijske revolucije. 
Pospešitve nadaljnje digita-
lizacije življenja, zoomifika-
cije življenja, učenja na da-
ljavo, poučevanja na daljavo, 
sestankov na daljavo, spolnih 
odnosov na daljavo, vsega ... 
na daljavo. Postali smo odvis-
ni od tehnologije, in to se je 
zdaj zgodilo hitreje, kot pa če 
ne bi bilo pandemije. Po eni 
strani je to slabo. Ne samo 
naša služba, tudi naša soci-
alnost je odvisna od digitalne 

tehnologije. Ne samo delo 
in učenje prek zaslona, vsa 
ljudska družbenost, vse, kar 
je socialno, ljubezen, prija-
teljstvo, se dogaja prek tega. 
To je skrb vzbujajoče. Na 
drugi strani pa smo še vedno 
v tem zgodovinskem trenut-
ku, ki še ni končan. Še ved-
no je odprt, v katero smer že 
pač gre. Hkrati z virusom in 
zaprtjem se je zgodilo veli-
ko večje in hitrejše povezo-
vanje ljudi na svetu, kot bi se 
to kdaj koli zgodilo. Zgodil se 
je neke vrste kognitivni skok 
med ljudmi, ki so se nena-
doma znašli v zelo podobnih 
razmerah ... od zaprtja do 
vsakodnevnega strahu, pri-
zadetih z naravnimi nesre-
čami. Tukaj ni samo potres 
na Hrvaškem, tu so poplave, 
kobilice v Afriki. Sedem mi-
lijonov ljudi na leto še ved-
no umre zaradi onesnaže-
nosti zraka, po vseh podat-
kih do leta 2025 več kot po-
lovica človeštva ne bo imela 
dostopa do pitne vode. Smo 
v zares posebnem zgodo-
vinskem obdobju. Koronak-
riza je samo ena od teh esha-
toloških groženj …« 

Imamo alternativo?

»Edina alternativa, ki jo 
imamo, je, da radikalno iz-
umimo svet na novo. Da ga 
radikalno spremenimo, ker 
drugače sveta ne bo več. Po 
vseh podatkih, pa tudi to, 

kjer živimo vsak dan, vi v 
Sloveniji, mi na Hrvaškem, 
nekdo v Braziliji, mislim, da 
je zelo jasno in da se vse več 
ljudi zaveda, da smo v tre-
nutku, v katerem je samo 
vprašanje časa, kdaj bomo, 
če že nismo, dosegli tisto, 
kar se v ekologiji imenuje – 
threshold – prag. Da bomo 
presegli prag, mejo, ko ne 
bo več vrnitve. Tisto, kar 
nam predstavlja alternativo, 
če ne spremenimo sveta, je 
izumrtje. Izumiranje vrste. 
Svet, v katerem se preprosto 
ne bo več moglo živeti. To je 
realno. To ni nekaj, kar nas 
čaka čez 100 let. Projekcije 
govorijo, da bo imel svet čez 
5 ali 10 let resne težave s dos-
topom do pitne vode. Že zdaj 
imamo resne težave s sušo 
po svetu, s poplavami …« 

 

Fenomen Assange

Filozof Horvat je prija-
telj in velik zagovornik Ju-
liana Assangea, ustanovite-
lja WikiLeksa. Kako komen-
tira odločitev britanskega so-
dišča, da ga ne bo izročilo 
ZDA? »Bil je velik šok. Soje-
nje v Londonu sem sprem-
ljal v živo. Način, kako je sod-
nica kot papagaj recitirala ar-
gumentacijo tožilca iz ZDA, 
je bil obupen. Vse je bilo vi-
deti, kot da ga bodo na koncu 
izročili. Potem pa se je v ne-
kem trenutku sodnica oprla 
na njegovo duševno zdravje. 

Na to, kar so številni zdravni-
ki povedali, da je Julian pos-
tal samomorilen, kdo pa ne 
bi po dveh letih zapora, dese-
tih letih t. i. arbitrarnega pri-
držanja, najprej v hišnem pri-
poru, potem na ekvadorskem 
veleposlaništvu, zdaj pa dve 
leti v stavbi, ki se imenuje bri-
tanski Guantanamo. Tam 
sem bil pred enim letom. To 
je grozen kraj, grozen zapor. 
S korono je še slabše. Nikogar 
ni videl zadnje leto. Je slabega 
zdravja. To je velika in dobra 
novica. Zelo sem srečen. Pro-
blematična je argumentacija 
sodnice. Izročili ga ne bodo 
samo zaradi njegovega du-
ševnega zdravja, ob tem pa je 
dejala, da je popolnoma nor-
malno, da je CIA prisluškova-
la na ekvadorskem veleposla-
ništvu, da bi ga drugače mo-
rali izročiti. To je velika zma-
ga za Assangea in njegovo 
družino, vse njegove podpor-
nike. Medtem pa to ni zma-
ga svobode govora in svobode 
tiska. To, kar trenutni dogo-
dek implicira, je, da se še ved-
no lahko kdo pojavi na Assan-
gevem mestu. Najbolj pa me 
skrbi, da Julian Assange, če 
vemo, da so ga že prej žele-
li zastrupiti na ekvadorskem 
veleposlaništvu, ko bo pri-
šel na svobodo, ne bo varen. 
Ta boj se nadaljuje. Zato se 
moramo v tem boju združi-
ti, še posebej novinarji.« (Vir: 
Gašper Andrinek, radijski in-
tervju, MMC RTV SLO)

Na pragu drugačnega
Vse več je razumnih glasov, ki nam sporočajo, da ta svet po pandemiji ne bo nikdar več tak, kot je bil 
pred njo. Pandemija je spremembe, ki se pripravljajo že lep čas, samo odložila oziroma preusmerila 
našo pozornost …

Hrvaški filozof, publicist in aktivist Srećko Horvat (roj. 
1983) je iskan sogovornik in interpret sodobnih družbenih 
dogajanj. / Foto: Wikipedija

Tisti, ki imamo vode v obilju, težko razumemo, da je mnogi 
nimajo več. Deklici na sliki jo natakata iz izsušene reke 
Shardu v Nepalu. / Foto: Wikipedija

Julian Assange (levo) in Daniel Domscheit-Berg v Berlinu, 
decembra 2009. Takrat je bil Assange še v vrhunski formi, 
zdaj je v zaporu, izmučen in bolan. / Foto: Wikipedija

Miha Naglič

»Kaj pa za ljubezensko 
razmerje pomeni izolaci-
ja v družinskem krogu, ko 
smo večino časa skupaj, in 
to med štirimi stenami? Za 
par je to nedvomno preskuš-
nja, zlasti če sta osebi zapo-
slena starša. Potem mora-
ta nenehno menjavati vloge 
in biti nekaj ur starša, zatem 
učitelja, nato delavca, vmes 
pa se urita še v kuharskih 
spretnostih in skušata počis-
titi kaos, ki nastaja v stanova-
nju. (No, vsaj pri nas je tako, 
verjamem, da se mnogi bo-
lje znajdejo in imajo doma 
več reda.) Sedanja situaci-
ja me nekoliko spominja na 
dopust, kamor se odpravi-
mo polni zagona in z vizijo, 
kako bomo uživali in prebra-
li vse romane, ki jih nismo 

med letom, dokončali znan-
stveni članek ali dva in po-
leg tega obudili ljubezensko 
življenje. In kaj se dejansko 
zgodi? Proti koncu dopusta 
sta starša izmučena od dnev-
ne priprave hrane in naku-
povanja ter vedno bolj razo-
čarana, ker knjige še vedno 
stojijo na istem mestu kot ob 
prihodu, članek se še vedno 
ni spisal, ljubezensko živ-
ljenje pa je zastalo. Kaj to-
rej storiti z ljubeznijo v času 
karantene? Osebno mi naj-
bolj pomaga misel, da nama 
z ženo ta hip gotovo ni naj-
huje. Zamišljam si lahko 
namreč vse mogoče situaci-
je, zabavne in grozljive, ki so 
bistveno bednejše od naše. 
Predstavljam si, da je po sve-
tu ogromno ljudi, ki so ob-
tičali v štiriindvajseturnem 
ujetništvu s človekom, ki jim 

gre neskončno na živce. Go-
tovo jih je vmes tudi veliko, 
ki so v stiski, ker že devetnaj-
sti dan ne morejo videti lju-
bimca ali ljubice. Marsikdo, 
ki si še ni ustvaril skupnega 
gospodinjstva, je zaradi no-
vih vladnih odlokov ločen 
od svoje ljubezni, ki je mor-
da pravkar vzplamtela in bo 
v mesecu, dveh brez fizične-
ga stika zamrla. Variant na 
temo je ogromno, rešitev 
zadreg pa verjetno tudi, saj 
ljubezen, kot pravijo, nima 
meja, sovraštvo do bližnjega 
pa verjetno tudi ne.« (str. 62)

Antropolog Dan Podjed 
je v spletnih zapisih opi-
soval svoj vsakdanjik med 

pandemijo covida-19, bralci 
pa so njegovo pisanje sproti 
komentirali. Tako je nastalo 
32 zapisov od 5. do 36. dne-
va karantene v njeni prvi ru-
ndi, spomladi 2020. Knji-
ga je dragoceno pričevanje 
o naših »nraveh« in doku-
ment o pandemiji, ki nas 
je doletela kot kaka narav-
na nesreča in začasno prek-
rila vse druge. Podnaslov 
knjige: »Spoznavanje druž-
be in sebe med pandemijo«. 
Domiselno in berljivo! Gor-
nji odlomek je iz 19. dne-
va in ima naslov Ljubezen v 
času karantene. Pandemija 
je huda reč, ljubezen pa bo 
zmagala.

Nove knjige (572)

Antropologija med štirimi stenami

Dan Podjed, Antropologija med štirimi stenami, 
Založba ZRC, Ljubljana, 2020, 152 strani
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Igor Kavčič

Že od sredine oktobra je 
v osrednji kamniški galeriji 
postavljena razstava del zna-
nega dolenjskega slikarja in 
kulturnega zanesenjaka Jo-
sipa Germa, ki je v Pragi in 
kasneje v slovenskem pro-
storu deloval ob koncu 19. 
in v prvi polovici 20. stoletja. 
Odprli so jo, tik preden so 
zaradi ukrepov ob epidemi-
oloških razmerah vrata gale-
rij – razen nekaj dni ob kon-
cu leta – ostala zaklenjena za 
obiskovalce. 

Razstava je rezultat uspe-
šnega medmuzejskega so-
delovanja Medobčinskega 
muzeja Kamnik in Galeri-
je Miha Maleš z Dolenjskim 
muzejem. 

Obsežna razstava Germo-
vih del je bila v Dolenjskem 
muzeju postavljena leta 
2019, z njo pa so zaznamo-
vali 150. obletnico slikarjeve-
ga rojstva. Tokrat v večjem 
delu gostuje v Kamniku. Kot 

je ob razstavi zapisala ku-
stosinja Katarina Dajčman, 
je razstava z namenom šir-
še pričevalnosti zasnovana 
tako, da prikazuje likovno 
ustvarjanje Josipa Germa v 
splošnem pregledu in je ne-
kakšna sinteza vseh njego-
vih slikarskih prizadevanj, 
poznanemu in dostopnemu 
gradivu adekvatno. Iz dokaj 
homogenega opusa je izbra-
la raznolika dela, ki dokazu-
jejo slikarjevo umetniško ši-
rino. »Tu so dela, ki osvetlju-
jejo Germov slikarski razvoj, 
saj kažejo njegove začetke, 
odzive na sočasne evropske 
tokove na prelomu stoletja, 
prikazano pa je tudi ustvar-
janje, ko se je zaradi peda-
goškega dela in vsestranske 
dejavnosti slikanju posvečal 
vedno manj.« 

Germ se je rodil v Adleši-
čih, kasneje se je družina pre-
selila v Novo mesto, kjer je 
obiskoval osnovno šolo in gi-
mnazijo. Nadarjenost za ri-
sanje je kazal že v gimnaziji, 

zato se je odločil za študij sli-
karstva na Dunaju, ki ga je 
nadaljeval še v Pragi. Tam je 
odprl atelje, poleg tega je po-
učeval risanje in umetnostno 
zgodovino na Strakovi akade-
miji. Leta 1905 je na vrhun-
cu svoje moči, pri 36 letih, 
zapustil Prago, eno tedanjih 
najpomembnejših evropskih 
kulturnih žarišč, in se vrnil 
v Novo mesto. Odzval se je 
vabilu za poučevanje na no-
vomeški gimnaziji. Leto Ger-
movega prihoda v Novo mes-
to sovpada z letom smrti Ja-
neza Trdine; v smislu naro-
dnozavednosti in pripadnost 
liberalnemu ga nasledi. 

Sicer slikar Josip Germ 
sodi med vidne predstavni-
ke akademskega realizma 
ob prelomu 19. stoletja, ki 
ga odlikujeta natančna risba 
in bogat kolorit. Zagotovo 
najbolj pričevalno in izpove-
dno delo Germovega dunaj-
skega obdobja je njegov mla-
dostno vzneseni Avtoportret 
iz leta 1893, ki je ob mnogih 

drugih zanimivih delih, po-
vezanih tudi z Gorenjsko 
(grad Kamen, slap Savica in 
gorski motivi) na ogled na 
tokratni razstavi. Izvemo, 
da so se pri njem risanja uči-
li mnogi poznejši umetni-
ki, umetnostni zgodovinar-
ji in drugi pomembni stro-
kovnjaki: Jože Cvelbar, Bo-
židar Jakac, Anton Pod-
bevšek, Zdenko Skalicky, 
Marjan Mušič, Jože Gorjup, 
Oton Berkopec, Jože Grego-
rič, Emilijan Cevc, Bogomil 
Komelj, Vladimir Lamut in 
drugi. Kot profesor je veljal 
za prvovrstnega strokovnja-
ka, vestnega, pravičnega in 
dobrohotnega.

Germ ni bil le odličen sli-
kar, ves svoj prosti čas je 
posvečal tudi javnemu in 
društvenemu življenju v 
Novem mestu. Aktivno je 
bil dejaven v novomeškem 
Sokolskem društvu, saj je 
z nekaterimi člani doce-
la preosnoval to telovadno 
društvo, prav tako pa je bil 

aktiven tudi v Dolenjskem 
pevskem društvu. Deloval je 
tudi v Narodni čitalnici, nje-
gova najdragocenejša zami-
sel pa je bila ustanovitev jav-
ne knjižnice.

Galerija Miha Maleš je v 
tem trenutku sicer še zaprta, 

a gre upati, da bo ob sprošča-
nju ukrepov že v kratkem 
spet odprta, dela Josipa Ger-
ma pa bodo na ogled tudi še 
v prihodnjih mesecih. Sicer 
pa je ob razstavi izšel tudi ka-
talog, ki je na voljo v galerij-
ski prodajalni.

Germov likovni svet 
V Galeriji Miha Maleš v Kamniku je na ogled gostujoča razstava Dolenjskega muzeja z izborom del iz 
opusa slikarja Josipa Germa (1869–1950).

Josip Germ je slikal tudi krajinske motive po Gorenjskem. 
Na ogled je tudi njegov slap Savica. / Foto: arhiv Galerije Miha Maleš

Igor Kavčič

Narečja so posebno bo-
gastvo našega jezika. V sed-
mih narečnih skupinah jih 
je v Sloveniji čez petdeset. 
Med seboj se ločijo po gla-
sovih, naglaševanju in seve-
da besedah samih. Čas, v ka-
terem živimo, ni naklonjen 
njihovemu ohranjanju. Kot 
v uvodu h knjigi piše dia-
lektologinja mag. Francka 
Benedik, je drugačen način 
življenja povzročil, da izgi-
njajo številne besede in dru-
ge prvine posameznih nare-
čij. »Veseli smo lahko, da se 
nekateri posamezniki trudi-
jo, da bi se vsaj v pisni obli-
ki ohranil domači besedni 
zaklad. Prispevek k temu bo 
tudi slovar žirovskega govo-
ra, ki ga s še nekaterimi so-
delavci pripravlja Ljudmila 
Bokal. Predhodnik slovarja 
je pričujoči geslovnik.«

Knjigo Besede za žirovski 
slovar – geselski slovar je v 
samozaložbi izdala specia-
listka leksikologinja Ljud-
mila Bokal, po rodu iz Ži-
rov, soavtorica, avtorica in/
ali urednica pri več slovar-
skih delih, od Slovarja slo-
venskega knjižnega jezika, 

Slovenskega pravopisa do 
različnih pojmovnikov in 
slovarjev slovenskih stro-
kovnih jezikov. Bokalova v 
maniri svoje strokovne pod-
kovanosti geslovnik odpira z 
navodili, kako iskati, izbira-
ti, pripravljati besede za ge-
selski slovar. Z njimi pozi-
va žirovske rojake, ki jim je 
knjiga v prvi vrsti namenje-
na. Lahko jo razumemo tudi 
kot dokumentiran zapis ži-
rovskega govora in govorice 
za prihodnje rodove, morda 
kot spodbudo k teh pogostej-
ši rabi, uvajanju besed, poj-
mov v ponovno uporabo.

»Geselski slovar je res na-
menjen predvsem Žirov-
cem, ampak kdor ima ne-
koliko širša obzorja (pose-
bej iz vrst strokovnjakov), bo 
v njem takoj opazil stranske 
'učinke'. Prvi je ta, da lahko 
posamezna dejstva (meto-
do kot tako) navežemo tudi 
na druge govore, tudi iz dru-
gih narečnih skupin. Take 
misli je potrdila profesori-
ca s štajerskega konca Slove-
nije, ki je omenila, da bo z 
veseljem predstavila slovar 
svojim študentom. Po dru-
gi strani pa izdaja vmesne 
stopnje do 'pravega' slovarja 

tudi pojasnjuje, kako se dela 
vsak slovar; slovaropisje je 
dolgotrajno in drobnjakar-
sko delo,« pojasni sogovor-
nica in dodaja, da slovar si-
cer ni imel »vzgojnega« na-
mena, da bi v stvarnosti po-
novno uvajali besede in z nji-
mi pojme, ki so mogoče že 
prešli, saj kot pravi, se na 
tem mestu jezikoslovci no-
čejo »mešati« v življenje je-
zika. »Naj ta živi po svoje. 
Ker smo ravno v bližini slo-
venskega kulturnega pra-
znika, sem se spomnila na 
Prešernov verz: Pusti peti 
mojga slavca, kakor sem 
mu grlo ustvaril. Majčkeno 
pa kar drži. Odkar se ukvar-
jam z mojim domačim govo-
rom, uporabljam veliko več 
'žirovskih' besed. Mogoče 
bo to veljalo še pri kom.«

Enega od rekov iz slovarja 
– vsi ljudje vse vedo – je av-
torica knjige izbrala za svoje 
vodilo pri snovanju knjige. 
To temelji na »terenskem 
delu« – torej zbiranju besed, 
besednih zvez, pomenskih 
sklopov, ki so značilni za ži-
rovski govor kot del poljan-
skega narečja. Ustvarila je 
celo mrežo sodelavcev, poši-
ljavcev besed, sama pa je po 

vseh načelih leksikografske 
stroke poskrbela za ustre-
zno »obdelavo in hranje-
nje« žirovske govorice – če-
sar doslej ni storil še nihče.

»V red sem spravila te 'be-
sedne listke'. Ta besedna 
zveza zelo nazorno izraža, 
kako je akademikinja ddr. 
Marija Stanonik, katere gra-
divo je temelj slovarja, pred 
skoraj petdesetimi leti v svo-
ji delovni in zbirateljski vne-
mi, a tudi slovarski, na listke 
vseh vrst in velikosti, kar ji 
je pač prišlo pod roke v tre-
nutku 'slišanja', pisala bese-
de. Še zdaleč pa ni vse osta-
lo pri tem. Njeni znanstveni 
in strokovni članki kar žari-
jo od izrazov, njihovih vari-
ant in natančnih opisov, iz-
branih v skladu z vsebino. 
Pa seveda drugi sodelujoči, 
najprej Martin Eniko. On je 
zaslužen za 'številne sode-
lujoče'. S svojim 'omizjem' 
je zbral veliko narečnih izra-
zov iz nekdanjih in sedanjih 
žirovskih strok in iz 'splo-
šnega' žirovskega jezika. Pa 
tudi sam si je kot za slovar 
zelo zavzet sodelavec izbru-
sil jezikovni občutek. Poma-
gal je tudi pri digitalizacija 
gradivnih besedil.«

V knjigi je 2817 gesel, po 
besedah Bokalove pa se je 
od izida nabralo kar precej 
novih. Zajete so predvsem 
besede, ki jih ni v SSKJ, in 
posamezni pomeni, ki niso 
opisani v tem splošnem slo-
varju. Na vsak način se bo v 
prihodnje pojavila tudi pot-
reba po pomenski razla-
gi posameznih besed, be-
sednih zvez … V tej smeri se 
kakopak trudi tudi poznaval-
ka žirovskega jezika. »S po-
mensko razlago se bo bese-
da razkrila s tistim, zaradi 
česar v slovenščini ali pa, re-
cimo ožje, v žirovščini živi, 
za kar jo je jezik ustvaril. Pa 
še nekaj. Tak narečni slovar, 
slovar s pomenskimi raz-
lagami, se lahko obravnava 
tudi kot dopolnitev splošne-
ga slovarja, to je Slovarja slo-
venskega knjižnega jezika. 
Tudi to je eden od stranskih 
'učinkov' slovarja.« 

Kot sodoben slovaropisec 
razmišlja tudi o spletni raz-
ličici, a kot pravi, je to ta tre-
nutek mogoče še dlje od tega, 
čemur se reče pobožna želja. 

»Le kdo ne bi bil vesel svoje-
ga besednega deteta na sple-
tnem portalu Termania!« še 
pove; na vprašanje, ali je bilo 
urejanje geselskega slovar-
ja že njena »svojščina« ali 
se je z njim intenzivneje za-
čela ukvarjati šele po upoko-
jitvi, pa odgovarja: »Najprej 
majhen popravek. Za sedaj 
še ne govorim o upokojitvi. 
To je ena 'čudna' beseda, ki 
se je nekateri radi ogibamo. 
Ne bom govorila, zakaj. Raj-
ši govorim o 'poslužbenem 
obdobju'. Pred časom pri-
devnik 'poslužbeni' še ni bil 
na besednem portalu Fran 
Inštituta za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU. 
Zdaj je pa že. Pa še odgovor. 
Intenzivneje sem se res za-
čela ukvarjati z žirovskim go-
vorom v tem času, še poseb-
no po tem, ko so izšli nekate-
ri slovarji, ki so mi tudi leža-
li na duši, klekljarski in zvo-
narski.« Dela ji v prihodnjem 
poslužbenem obdobju torej 
ne bo manjkalo. Za začetek 
so tu Besede za žirovski slo-
var. Edinstvene na to temo.

O žirovskem besedju
Besede za žirovski slovar je naslov geselskega slovarja, ki ga je izdala specialistka leksikologinja 
Ljudmila Bokal in je odličen humus za rast bodoče enciklopedije žirovskega besedja.
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Jasna Paladin

Projekt »Učitelj sem! Uči-
teljica sem!«, ki je pod okri-
ljem nacionalne platforme 
Partnerstva za spremem-
be in AmCham Sloveni-
ja nastal februarja 2019, iz-
postavlja odlične zgodbe slo-
venskih učiteljev, ki s svojo 
inovativnostjo, predanostjo 
učencem in odgovornostjo 
pišejo izjemne zgodbe. Cilj 
projekta je dati glas učite-
ljem, ki svoje delo čutijo kot 
poslanstvo, ki z izjemno pre-
danostjo iščejo najboljše v 
učencih in ki so lahko vzor-
niki bodočim generacijam 
učiteljev.

Prav takšna je tudi Mateja 
Peršolja, Primorka, ki z dru-
žino živi v Domžalah, zad-
njih petnajst let pa mate-
matiko poučuje na Osnovni 
šoli Preserje pri Radomljah. 
»K sodelovanju na tem izbo-
ru so me nagovarjali kole-
gi, s katerimi sodelujem, in 
pravijo, da sem tudi njiho-
va učiteljica, ne le učiteljica 
učencem, ki jih vsakodnev-
no poučujem. Nominacija je 

sporočilo, da je nekdo opa-
zil vloženo znanje, opravlje-
no delo, predvsem pa rezul-
tate. To mi vliva upanje, da 
bomo v slovenski javni šoli 
morda kaj spremenili. Po-
samezni učitelji pri sebi 
uvajamo kakovostne spre-
membe in že dolgo opozar-
jamo na nujnost sistemskih 
sprememb,« pravi Mateja 

Peršolja, ki je tudi navdu-
šena planinka in dolgole-
tna planinska vodnica, in 
prav te izkušnje so ji v ve-
liko pomoč tudi v razredu. 
»Po prvih začetnih letih po-
učevanja nisem bila zado-
voljna z odnosom z učenci. 
Tudi način spremljanja nji-
hovega napredka in ocenje-
vanja znanja me je navdajal 

s strahom in nezaupanjem. 
Zato sem iskala rešitve, ki 
bi meni in učencem pri-
nesle več znanja, s tem pa 
tudi zadovoljstva. Kot pro-
stovoljna vodnica sem ime-
la izkušnje iz planinske or-
ganizacije. Vedela sem, da 
se da poučevati tudi druga-
če, zato sem si želela čim 
več teh izkušenj prenesti v 
učilnico. Začela sem samos-
tojno študirati, raziskovati. 
Najprej sem odkrila samo-
regulacijo učenja, kasneje 
še formativno spremljanje 
znanja, teorijo izbire in vi-
dno učenje. Počasi sem uva-
jala spremembe in pokazal 
se je napredek pri učencih. 
Pouk in ocenjevanje zna-
nja sem spremenila do te 
mere, da se je izboljšal tudi 
odnos med mano in učenci. 
Naj razložim, kaj se je spre-
menilo: učenec se sprva uči 
prevzeti nadzor nad lastnim 
učenjem. Ob tem se zave, 
kaj je dejanski cilj učenja, 
kaj bi rad dosegel. Sam opa-
zuje, kje je v tistem trenut-
ku na poti do svojega cilja 
in kako uspešen je pri tem. 

Ves čas ga spremljam, mu 
dajem povratno informaci-
jo, ki je usmerjena v njego-
vo prihodnje ravnanje (in ne 
v preteklo sodbo). Učenec se 
opolnomoči z orodji za sa-
mopresojo, evalvacijo na-
predka in pomoč samemu 
sebi. Ta proces pri vsakem 
učencu poteka različno hit-
ro. Zato je velik izziv, kako 
vse učence v razredu uskla-
jevati. Zato tudi ni enostav-
nega recepta,« pravi.

Razvila je tudi medgene-
racijsko poučevanje. »De-
vetošolcem, ki niso več ver-
jeli vase in v moč dosega-
nja lastnih ciljev, sem želela 
pokazati, kakšen napredek 
so naredili od prvega razre-
da. Zato sem jih peljala učit 
prvošolce. Upala sem, da se 
bodo spomnili, kako težko 
se je bilo naučiti seštevanja, 
in spoznali, da je njihov se-
danji avtomatizirani posto-
pek tak ravno zaradi njihove-
ga truda in napora, ki so ga 
vložili v učenje računanja. 
Rezultat je bil osupljiv.« Pra-
vi, da se je ta metoda med-
generacijskega poučevanja 

za uspešno pokazala tudi pri 
učenju na daljavo, kot so os-
mošolci na Zoomu učili tret-
ješolce.

Na šoli je vpeljala tudi go-
vorilne ure za učence. Svo-
jo pot razvoja in proces uva-
janja sprememb je strnila v 
priročnik Formativno spre-
mljanje znanja v praksi, lo-
gična posledica tega pa je 
tudi spletna stran formativ-
no.si, ki je z gradivi in nas-
veti dostopna vsem in vsa-
komur. Model poučevanja, 
ki ga je razvila, sedaj uspeš-
no vključujejo v vsakodnev-
ni pouk številni učitelji po 
Sloveniji.

Kaj pa odgovarja na to, da 
matematika kljub vsemu ne 
sodi med najbolj priljublje-
ne predmete? »Če mi je us-
pelo doseči vsaj to, da je ne 
sovražijo ali da jih ni strah 
pouka matematike, sem ve-
liko dosegla. Vem pa, da se 
najde tudi kdo, ki jo vzlju-
bi, ker se mu zdi razumljiva, 
enostavna.«

Slovenski predstavnik za 
svetovni izbor Global Tea-
cher Prize bo znan 2. marca.

Poučevati se da tudi drugače
Slovenski učitelji, ki sodelujejo v projektu »Učitelj sem! Učiteljica sem!«, se bodo letos prvič udeležili izbora za najboljšega učitelja na svetu. Med petimi 
superfinalisti je tudi učiteljica s širšega območja Gorenjske – Mateja Peršolja z Osnovne šole Preserje pri Radomljah.

Mateja Peršolja poučuje matematiko na Osnovni šoli 
Preserje pri Radomljah / Foto: osebni arhiv

Maša Likosar

Najprej jo je vodila v Fran-
cijo, kjer je študirala, zatem 
pa v Avstralijo, Novo Ze-
landijo, Indonezijo in Juž-
ni Pacifik. V središču njene 
doktorske disertacije je bilo 
vprašanje razmerja med 
psihoanalizo in znanostjo v 
njunem odnosu do subjek-
ta. »Tema je danes aktual-
na zaradi porasta metod, 
ki osrednje vloge ne dajejo 
specifičnosti vsakogar. Na-
mesto tega temeljijo na me-
ritvah in shematizaciji, s či-
mer vzpostavljajo podreja-
nje normativom, ki so v prvi 
vrsti politični in ekonom-
ski,« je dejala in nadaljevala: 
»Človek pri tem ni nič dru-
gega kot objekt oziroma šte-
vilka, saj naj bi bili normati-
vi enaki za vse. Psihoanali-
za pa nasprotno stoji na bra-
niku unikatnosti vsakogar, 

kar je njeno poslanstvo. 
Razumeti razmerja med 
temi metodami zdravljenja 
je zato pomembno etično 
vprašanje.«

Po vrnitvi v Evropo je bila 
raziskovalka v Centru Jame-
sa Joycea v Švici, hkrati pa 
je sodelovala v humanitar-
nih projektih v Afriki in Azi-
ji. Trenutno živi v Beogradu, 
a se redno vrača v Moravče, 
kjer organizira cikluse se-
minarjev. Krajnikova je tudi 
ustanoviteljica gibanja La-
kan Balkan. »Gre za gibanje, 
s katerim se lacanovska psi-
hoanaliza začenja na prosto-
ru Zahodnega Balkana, kjer 
do leta 2019 ni bila prisotna. 
Cilj je, da možnost analize 
odpre v Srbiji, BiH, Sever-
ni Makedoniji, Črni gori, na 
Hrvaškem in Kosovu. To je 
prostor, ki ga navkljub kon-
fliktom povezujejo številne 
vezi, ki niso brez posledic za 

vprašanja, vezana na tranzi-
cijsko obdobje in vojne trav-
me,« je pojasnila sogovorni-
ca, ki nudi psihoanalizo v več 
jezikih – tudi v angleškem, 
francoskem, španskem, hr-
vaškem in srbskem. Laca-
novska psihoanaliza se je po 
njenih besedah v Sloveni-
ji začela šele leta 2015. »To 
dejstvo dovolj očitno naka-
zuje na neki problem, ki ga 
je slovenski prostor dolgo 
imel v odnosu do resnice 
vsakega posameznika; ali še 
drugače, do pravice do res-
nice. Lacanovo ime je sicer 
bilo prisotno, a je bilo veza-
no na njegovo teorijo, zara-
di česar se je pojavilo prepri-
čanje, da gre za filozofsko 
smer. Pojem teoretske psi-
hoanalize je služil drugač-
nim ciljem od psihoanali-
tičnih, konkretno vzpostav-
ljanju družbeno-politične-
ga statusa quo. Medtem pa 

učinki psihoanalize kot take 
niso bili v ospredju,« je deja-
la in nam še zaupala, da tre-
nutno vzpostavlja projekt, ki 
nosi ime Filozofijo v vrtce!, s 
čimer želi pokazati, da si že 
otroci postavljajo filozofska 
vprašanja.

Na vprašanje, kako bi z 
vidika psihoanalize opre-
delila stanje v zvezi s pan-
demijo covida-19, pa Kraj-
nikova odgovarja: »Učinki 
pandemije nikoli niso ena-
ki za vse. Vsakdo najde na-
čin, kako reagira na izku-
šnjo, ki je to, kar je bilo prej 
samoumevno, postavila pod 
vprašaj. Za nekatere spričo 
bolezni ali izgube travma-
tično, za druge samo neob-
ičajno. V zvezi s tem lahko 
zaznamo neskončne nači-
ne reakcij, kot so fobija, tes-
noba, strah, samota. Ne mo-
remo spregledati, da se je 
izolacija nekaterim idealno 

umestila v njihovo predsta-
vo o življenju, medtem ko 
drugim ne.« Sogovornica 
poudarja, da je pandemi-
ja zagotovo spremenila na-
čin, ki vzpostavi naš odnos 
do drugega, ki ni samo mes-
to vezi, temveč potencial-
nega rizika. A dejanski pro-
blem vidi drugje. »Problem 
namreč ni zapreti se v svoj 
prostor. Problem nastopi, 

ko postanemo nedovzetni 
za svoje želje in nesolidarni 
do drugih. Ne nazadnje nam 
je pandemija pokazala, da se 
nihče ne reši sam, kar pa lah-
ko odpira svež prostor, da na 
novo postavimo medseboj-
ne vezi, svoje življenje nare-
dimo drugačno in s tem akti-
viramo nove sile za tedaj, ko 
se bo svet ponovno odprl,« je 
sklenila.

Pandemija pokazala,  
da se nihče ne reši sam
Psihoanaliza, natančneje klinična praksa in povezave zlasti s filozofijo in književnostjo, je področje 
dela, ki se mu posveča filozofinja in psihoanalitičarka Nina Krajnik. Želja po teh znanjih jo je iz domače 
Škofje Loke vodila v različne države sveta, kjer je delovala deset let. 

Nina Krajnik je predsednica Slovenskega društva za 
lacanovsko psihoanalizo, članica Svetovne psihoanalitične 
zveze in urednica revije Objekt želje in knjižne zbirke Juno. 
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Zgodbe
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Marjana Ahačič

Migranti znotraj Evropske 
unije, zlasti tisti, ki prihaja-
jo iz držav zunaj EU, imajo 
med pandemijo covida-19 
pomembno vlogo pri tem, 
da za družbo pomembni 
sektorji delujejo naprej, so 
tik pred novim letom ob sve-
tovnem dnevu migrantov 
posebej poudarili na Sloven-
ski karitas. Med njihovimi 
zgodbami je k sreči tudi ne-
kaj takšnih, ki jim lahko re-
čemo zgodbe o uspehu. Eno 
od teh pripoveduje Tamara 
Levičnik, zdravnica derma-
tologinja iz Splošne bolni-
šnice Jesenice. V Slovenijo 
je iz Bosne in Hercegovine 
kot mlada specialistka priš-
la pred 15 leti.

Kaj vas je takrat prepričalo, 
da je čas za odhod?

Razlogov je bilo več, prvi 
pa stanje zdravstvenega sis-
tema v Bosni, ki bi se lahko 
končalo z družinsko trage-
dijo. Mesec dni po tem, ni-
sem še dopolnila trideset 
let, sem opravila specialistič-
ni izpit, druga v svoji gene-
raciji. A moje mesto me kot 

specialistke ni potrebova-
lo, službe v Kliničnem cen-
tru zame ni bilo. Tedaj sem 
dobro premislila, odtehta-
la vse pluse in minuse in se 
odločila, da poskusim v Slo-
veniji.«

Kakšen je bil tam odnos do 
tujcev? Ste se spraševali, 
kakšen bo do vas v Sloveniji?

Iskreno: ne. Pred 15 leti je 
bilo v mojem mestu, Banja-
luki, več priseljencev iz dru-
gih mest, zaradi vojne. Tuj-
cev v dobesednem pomenu 
ni bilo veliko. Bosna je ved-
no bila emigrantska, ne imi-
grantska dežela. Moj odnos 
je bil do vseh približno enak 
kot danes. Kdor je človek, ne 
glede na karkoli, je pri meni 
dobrodošel. Nisem pa pre-
več marala tistih, ki se niso 
hoteli »vključiti« v sistem 
življenja Banjaluke. Kakšen 
bo odnos do mene tukaj, res 
nisem razmišljala. Vedela 
sem le, da moram poskusi-
ti uspeti. Pa kar bo, bo. Vso 
energijo sem vložila v to.

Kakšna je bila pred petnaj-
stimi leti Slovenija v očeh 
običajnega človeka v Bosni? 

Velika. Napredna. Čista. 
Precej pred nami ... To so 
bile prve asociacije, ko sem 
prišla. Kasneje je bila moja 
mama ob svojem prvem obi-
sku tu najbolj navdušen nad 
tem, da ima vsaka hiša ureje-
no fasado. Se pa dobro spom-
nim, da so mi pred odhodom 
govorili, da se tu ne bom dob-
ro počutila, ker da so Sloven-
ci bolj hladni kot mi. Takrat 
sem odmahnila z roko, a se 
mi je kasneje res zgodilo, da 
se v določenem obdobju tu 
nisem počutila dobro. K sre-
či ni trajalo dolgo. Prišla sem 
v bolnišnico, kjer delam, in v 
trenutku zadihala, ustvarila 
svoj mali mikrokozmos, se 
sprostila in začela svojo pot. 

Kaj je bilo ob prihodu naj-
težje?

Jezik. Ampak ko sem 
zbrala pogum in spregovo-
rila, sem videla, da mi dob-
ro gre in da se mi ne smeji-
jo. Čeprav se seveda sliši moj 
naglas. Tega ne morem do-
končno odpraviti, kljub tru-
du. Še danes določeni paci-
enti ob pregledu ugibajo, od 
kod sem. Ob prihodu v Slo-
venijo sem se sicer vpisala 

na tečaj za tujce na Filozof-
ski fakulteti, zdelo se mi je, 
da bom le tako uspešno vo-
dena skozi jezik. 

Se pa strinjate, da je komu-
nikacija zelo pomembna, ne 
gre zgolj na ravni jezika ...

Najprej je nasmeh (ki se 
zdaj skozi masko ne vidi) in 
dobro jutro; pa vprašanje, 
kaj bo dobrega ... Nato se po-
časi začne pogovor. Podob-
no kot zdravniki so tudi paci-
enti med seboj različni, am-
pak z večino imam zelo lep 
odnos. So tudi takšni, ki so 
zahtevni, odrezavi, celo ne-
sramni ... In mi odvzame-
jo kar dosti energije. A naj-
bolj pomembno je, da zau-
pajo, da bom dala svoj ma-
ksimum, ko gre za njihove 
težave, tako po človeški kot 
po strokovni plati. Ko to za-
čutijo, gre odnos v smislu re-
ševanja težav brez težav. 

Kaj vam je v tu najbolj všeč? 
Narava. Dejstvo, da so tu 

hribi, jezera, morje, mesta ... 
Vse je na enem mestu. Čis-
toča dežele in spoštovanje 
praktično vseh prebivalcev 
do narave. Pa prekmurska 

gibanica in skupina Sidd-
harta, ha ha ha.

So vaši doma ponosni na 
vašo kariero v tujini? Se po-
gosto vračate v Bosno?

Seveda. Mama pa sploh. 
Zdaj obiskuje tečaj slovenšči-
ne v Banjaluki in tudi tam vča-
sih sliši kako pohvalo o meni 
kot zdravnici, kar jo zelo razve-
seli. In tedaj poka od ponosa. 
Žal zaradi trenutnega stanja 
že dolgo nisem bila doma, obi-
čajno pa grem dva- do trikrat 
na leto, med počitnicami. In 
tudi to se dogaja, da imam slo-
vensko besedo na jeziku prej 

kot besedo v svojem mater-
nem jeziku in si moram vze-
ti nekaj sekund ter pobrska-
ti po svojih sivih celicah, da se 
spomnim besede v srbščini.

Kaj bi danes kot strokovnja-
kinja z lepo kariero in ku-
pom izkušenj svetovali mla-
di zdravnici Tamari, ki je iz 
Bosne prišla v Slovenijo?

»Draga sestra, samo po-
gumno najprej, sledi svojim 
sanjam. Ne odnehaj, karkoli 
se zgodi. Ne ustavljaj se. Ne 
oziraj se nazaj, le glej naprej 
in nadaljuj. Vsak trud se na 
koncu poplača ...« 

Sledi svojim sanjam 
»Vedno povem, da sem iz Banjaluke. Nato morda dodam, da iz srbskega dela Bosne. Sicer pa 
sama zase rada rečem, da sem alpska Srbkinja,« pove Tamara Levičnik, zdravnica, specialistka 
dermatologinja v Splošni bolnišnici Jesenice, ki že petnajst let živi in dela v Sloveniji.

Zdravnica Tamara Levičnik kot specialistka dermatologinja 
iz Bosne in Hercegovine že petnajst živi in dela v Sloveniji. 
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Urša Peternel

»Zdravniki so svoje nare-
dili, zdaj pa moram za svo-
je zdravje poskrbeti sam!« 
odločno pravi 56-letni Je-
seničan Janko Meglič, ki je 
pred štirimi leti zbolel za ra-
kom na glasilki. Pogumno 
se je spoprijel z boleznijo in 
jo premagal, tudi tako, da je 
začel vsak dan hoditi v hri-
be. Pridružil se je akciji Za-
voda za šport Jesenice Osva-
jalec Španovega vrha, kjer 
se pohodniki vse leto vpisu-
jejo v vpisno knjigo na zgor-
nji postaji smučišča Španov 
vrh, najboljši pa na pohodu 
ob prvi polni luni v novem 
letu prejmejo priznanja. 

Janko pripoveduje: »Leta 
2017, ko sem zbolel, sem se 
začel vpisovati in tisto leto 
sem naštel 85 vzponov. Leto 
zatem sem bil na vrhu 333-
krat, predlani 313-krat, lani 
pa 346-krat.« Kar dvakrat, 
v letu 2018 in lani, je osvojil 

priznanje osvajalec Špano-
vega vrha, saj nihče od dru-
gih pohodnikov vrha ni os-
vojil večkrat od njega. 

A Janko se podviga lote-
va sproščeno, brez prehude 
tekmovalnosti. Enostavno 
vsak dan si vzame čas zase 
in gre v hrib. Največkrat se-
veda na Španov vrh, a zelo 
rad jo mahne tudi kam višje, 
v Julijce, tudi Dolomite, lani 
je veliko plezal tudi po fera-
tah, ki so postale njegova ve-
lika strast. 

»Bolezen me je naučila, 
da na prvo mesto postav-
ljam sebe, šele potem pride 
na vrsto vse ostalo. Najprej 
moraš imeti rad sam sebe 
...« pravi Jeseničan, ki je 

zaposlen na finančni upra-
vi za polovičen delovni čas, 
polovično pa je upokojen. 
Tako zjutraj najprej oddela 
štiriurno službo, potem pa 
jo majhne v hrib. Na Španov 
vrh se največkrat povzpne s 
spodnje postaje sedežnice, 
od koder je kakih 350 višin-
skih metrov, pot mu vzame 
okrog 45 minut. Rad napra-
vi tudi krožno turo, ko se s 
Španovega vrha poda še na 
Struško ali Golico, tako da 
kak dan hodi tudi po tri, šti-
ri ure. 

»Enostavno sem vesel, da 
sem živ in da lahko hodim 
po hribih!« pravi.

Od doma gre čisto vsak 
dan, ne glede na vreme. 

Zdaj, pozimi, ko je veliko 
snega, obuje mini dereze, 
včasih si nadene tudi krplje. 

»Vsak letni čas je po svo-
je lep, tudi deževna jesen, ko 
prideš na vrh v dežju in imaš 
občutek, da si naredil nekaj 
dobrega zase.« 

Največkrat hodi sam, vča-
sih se mu pridruži tudi pri-
jateljica, s katero si delita 
izkušnjo hude bolezni, vča-
sih pa gre v hribe tudi z dru-
ščino. 

Sam se sicer raje izogne 
gneči, a kot ugotavlja, se je 
lani v času prvega vala epide-
mije, ko smo bili omejeni na 
občine, število pohodnikov 
močno povečalo. To kažejo 
tudi podatki Zavoda za šport 
Jesenice, saj je bila lanska se-
zona rekordna, priznanje za 
vsaj dvajset vzponov na Špa-
nov vrh si je namreč prislu-
žilo kar 144 pohodnikov, za-
beležili pa so kar 12638 vpi-
sov v knjigo, kar pomeni več 
kot 34 dnevno.

Vesel, da živi in lahko hodi v hribe
Janko Meglič z Jesenic je že drugič postal zmagovalec akcije Osvajalec Španovega vrha. Lani ga je osvojil kar 346-krat! Z vsakodnevno hojo v hribe je 
premagal tudi hudo bolezen, raka na glasilki. 

Janko Meglič: »Enostavno sem vesel, da sem živ in da 
lahko hodim po hribih!«

Če sešteje vse dosedanje vzpone na Španov vrh, se jih 
je nabralo že krepko čez tisoč. In če z vsakim vzponov 
napravi 350 višinskih metrov, to znese vsaj 35 tisoč 
metrov, kar je toliko, kot bi štirikrat osvojil najvišjo 
goro sveta, Mont Everest (visok 8849 metrov).
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Vinko Tepina, pomorščak in 
župan z Jezerskega

Marsikdo bi šel stavit, da 
je občina Jezersko na Go-
renjskem, vendar pravijo, 
da geografsko pripada Koro-
ški. Tako je bilo res do leta 
1919, ko je bila takratna Av-
stro-Ogrska dualistična dr-
žava, ki je nastala po ustav-
ni reformi Avstrijskega ce-
sarstva leta 1867 in je obsta-
jala do leta 1918. Sedaj je ena 
od občin v Republiki Slove-
niji. Na severu meji na Av-
strijo, na jugu pa na občino 
Preddvor. Med njene zani-
mivosti sodijo naravne zna-
menitosti slap Čedca, ka-
mnolom lehnjaka, izvir je-
zerske slatine, izvir Kokre, 
izvir Jezernice, Ankova sla-
pova, ledenik pod Skuto, va-
ške lipe, jesenovi drevoredi, 
Makekova tisa …

Seveda gre za klene in za-
vedne Slovence. Eden od 
njih je bil tudi gorski vo-
dnik, reševalec in župan 

Vinko Tepina, ki se je rodil 
20. januarja 1889 na Jezer-
skem. Strmčov Cene po do-
mače je s svojim delom in 
življenjem močno zazna-
moval Jezersko v času od 
konca prve do začetka dru-
ge svetovne vojne. Zanimi-
vo, da je človek iz visoko-
gorskega sveta med drugim 
od leta 1911 do konca druge 
svetovne vojne služil tudi v 
mornarici, kamor se je pri-
javil leta 1911 in bil leta 1915 
sprejet za služenje ter ostal 
do konca vojne.

Vinko Tepina je bil sicer 
po poklicu mizar, udejstvo-
val pa se je tudi na mnogih 
drugih področjih. Na primer 
na dramskem in glasbenem, 
bil je gorski vodnik in reše-
valec, lovec ter tudi oskrbnik 
Češke koče ter seveda po-
morščak in župan Jezerske-
ga. Umrl je na Jezerskem 
20. januarja 1960.

Že pred prvo svetovno voj-
no se je pridružil moškemu 
pevskemu zboru, ki je delo-
val na Jezerskem. Po vojni se 
je zbor preoblikoval v mešani 
pevski zbor. Do ustanovitve 
stalne reševalne postaje v letu 
1940 je bil vodja reševalne-
ga moštva Slovenskega pla-
ninskega društva za okoliš 
Kranj – Jezersko. S sinom je 
leta 1934 vodil reševalno ak-
cijo, ki je sledila odmevni ne-
sreči na Grintovcu. V prvem 
letu druge svetovne vojne so 
jezerski planinci na pobudo 
Vinka Tepine, ki je bil takrat 
oskrbnik Češke koče, znosi-
li opremo koče v dolino in jo 
tako ohranili za povojni čas, 
ko so kočo znova odprli – že 
spomladi leta 1946.

Med nemško okupacijo 
je Tepina opravljal tudi žu-
pansko funkcijo in z diplo-
matskim ravnanjem obva-
roval vas pred pobijanjem 

talcev in požigi domačij. 
Bil je eden izmed ustanov-
nih članov Lovske družine 
Jezersko, ki je delovala od 

ustanovitve leta 1946 do leta 
1949, ko je njihovo lovišče 
prešlo med državna lovišča 
republiškega pomena.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   Na Gašteju pri Kranju se je 18. 1. 1875 rodil arheo-

log, etnograf, čebelar, duhovnik, redovnik benedik-
tinec Valter (pri krstu Franc) Schmid (Šmid). Leta 
1902 je zapustil samostan in se posvetil študiju 
geografije, zgodovine in arheologije na univerzi 
v Gradcu ter promoviral leta 1904 z disertacijo o 
nastanku in izdaji Dalmatinove biblije. Leta 1909 
je zaradi poroke prestopil v evangeličansko vero in 
bil odpuščen iz službe.

   Na Povljah se je 18. 1. 1914 rodil poveljnik vaške 
straže Anton Perne. Na Turjaškem gradu je bil v 
posadki okoli sedemsto vaških stražarjev poveljnik 
obrambe pred napadi partizanske brigade France-
ta Prešerna. Odpeljan je bil v Velike Lašče in tam 
ustreljen.

   V Mačah (pri Bistrici v Rožu na Koroškem) se je 
19. 1. 1801 rodil farmacevt in lekarnar Sebastijan 
Šavnik. Leta 1832 je prišel v službo v lekarno U. 
Pirca v Kranju. Leta 1835 je odkupil lekarno od 
Pirčeve vdove. V letih 1864–1866 in 1869–1872 je 
bil župan Kranja.

   V Smledniku se je 20. 1. 1874 rodil skladatelj in 
učitelj Vinko Krek. Svojo učiteljsko pot je zaključil 
kot nadučitelj v Trbojah. Leta 1901 je moral na 
rusko fronto, kjer je bil leta 1914 ranjen. Umrl je v 
leseni baraki na Poljskem, ki so jo zažgali Rusi.

Davor Tavčar

Januar se je prevesil v dru-
go polovico. Dan se poča-
si daljša, prav tako kot se 
nama počasi vračajo nekda-
nje sposobnosti. Zelo poča-
si sicer, ampak se vračajo. 
Tudi zdravnikom je tale na-
dloga nova in vsi se učimo. 
Eni potrpljenja, drugi pa 
fint, kako se spopadati z njo.

Potreboval sem cel no-
vember, december in pol ja-
nuarja, da sem se s trenin-
gom spravil na slabi dve uri 
koncentracije in dobrih pet 
kilometrov prehojene poti. 
Želeni cilj se zdi tako prek-
leto daleč, da mi je včasih 
res težko odlepiti rit iz pos-
telje in oditi vsaj na sprehod. 
Osem ur. To je vse, kar si ta 
trenutek res želim.

Trenutno stanje jemljem 
kot purgatorij. Kot neke 
vrste post. Odklop od usta-
ljene rutine. Pogled nase iz 
neke druge perspektive. Pri-
ložnost za privzemanje no-
vih vrednot. Obrezovanje 
gnilega, da se ohrani zdravo 
tkivo. Požig suhe trave, da bo 
iz pepela zrasla spet mlada 
zelena. 

Človek čisto prehitro lah-
ko zapade v malodušje. Pov-
sem neproduktivno! Tre-
ba je vztrajati in se boriti! V 
tem času sem se navadil, da 
si ne delam načrtov za nap-
rej. Prepustim se toku in 
zgolj toliko držim za krmilo, 
da se izogibam čerem. Ener-
gijo trenutno potrebujem za 
to, da se sestavim v staro for-
mo. 

Z najboljšo med vsemi že-
nami si popoldan vzame-
va čas samo zase. Toplo se 
oblečeva in greva »en krog«. 
Vedno se po poti drživa za 
roke. Pravzaprav sva v res-
nici mlada zaljubljenca, saj 
nisva skupaj še niti dvajset 
let. 

»Danes mi je tamal spet 
spil vso energijo ...« je zače-
la Špela pogovor, ko sva za-
vila mimo steklarja proti ko-
pališču.

»Rekel je, da je šola neum-
na in da je učenje neumno 
in da se on tega ne gre več 
in potem je zmetal zvezke 
po tleh.«

»Lej, veš, da v resnici po-
greša šolo. To, kar imajo 
zdaj namesto šole, je obup. 
Jaz ga povsem razumem.«

»Ja, ampak na ta način ne 
bo izdelal razreda!«

Počasi sva se bližala Hudi-
čevi brvi.

»A veš, kaj? Ne bo edini. 
Šola bo morala nekaj nare-
diti, ker tole ni ničemur po-
dobno. Trenutno je edini re-
zultat ta, da se ti sekiraš na-
mesto mularije in se žreš 
spričo nečesa, na kar v res-
nici nimaš niti najmanjšega 
vpliva. Brezveze!«

Šla sva čez brv v Karluc. 
»Saj imaš prav. Ampak 

vseeno, a veš ...« je še enkrat 
poskusila.

»Lej, ne seri! Čeprav 
vztrajno poskušaš dokaza-
ti nasprotno, nisi Wonder 
Woman! Ves tvoj trud pri-
pelje samo do tega, da si jez-
na na mulca, onadva pa nate. 
Vsi skupaj bi morali biti jez-
ni kvečjemu na šolski sis-
tem, ki je v tem primeru 
pogrnil na izpitu, vsaj kar se 
tiče osnovne šole!«

Prišla sva mimo Mihola 
na Plac.

»Skrbi me, kaj bo z ocena-
mi,« je rekla. 

»Ocene so ta trenutek pov-
sem nepomembne. Vsi otro-
ci so v istem zosu in naša dva 
nista čisto nič poseben pri-
mer, verjemi!« sem ji vrnil 
žogico.

Po poti mimo Homana in 
proti mostu čez Soro je iska-
la primeren odgovor.

»Sploh si pa ti edina v fa-
miliji, ki se za to sekira, 
naj... pa potem vsi, ko posta-
neš tečna!« sem jo podražil. 
»Dejstvo je, da smo to leto iz-
gubili, tako ali drugače. Vrzi 
čez ramo in pusti stat! Sicer 
se nam bo nazadnje vsem 
zmešalo.«

Močneje me je prijela za 
roko in začela sva se spušča-
ti proti Tehniku. 

»Pa saj to vse vem, ampak 
ju res ne morem kar tako 
pustiti, no!« je skoraj prose-
če dejala.

»O ja, moraš! Mulca mo-
rata prevzeti odgovornost za 
šolo, saj je njuna in ne tvoja. 
Vem, da te skrbi, ampak ni 
fora. Cel dan vse rihtaš, zve-
čer pa samo še padeš v pos-
teljo in potem jaz izvisim ...«

Boksnila me je v ramo. 
»Če sem pa res zmatrana!« 

Zavila sva proti taborniš-
kemu domu.

»Vem. Saj sem tudi jaz. 
Daj tamalima mir, iz dolgča-
sa bosta prej ali slej sama za-
čela delati, boš videla! Sploh 
jima bom pa omejil dostop 
do tehnike, če ne bosta nare-
dila za šolo.«

Pri Mlekarni sva se obrni-
la proti domu. 

»Ja, no, prav imaš,« se je 
vdala. »Jaz res ne morem več, 
ker se mi bo sicer zmešalo!«

»Ne bo se ti, za te reči sem 
v naši familiji zadolžen jaz. 
Predlagam, da raje vsak dan 
gremo vsi skupaj vsaj na 
sprehod, šola bo pa pač šla 
po svoje naprej. Vsem bo to 
bolj koristilo, verjemi!«

Želiva si, da bi se stanje 
čim prej normaliziralo. Že-
liva si jutranje kave s prija-
telji in svežih novic pri naši 
standardni »vodni luknji«. 
Želiva si, da bi otroci spet 
normalno šli v šolo. Želiva 
si, da bi lahko šla obiskat so-
rodnike. Želiva si, da bi lah-
ko šli na počitnice nekam na 
toplo. Želiva si, da bi lahko 
pobegnila in si privoščila ro-
mantičen vikend. Želiva si, 
da bi lahko spet normalno 
delala v službi.

In oba iskreno verjame-
va, da se bo to tudi zgodilo. 
Najbrž ne v mesecu ali dveh. 
Ampak zagotovo se pa bo. 

Najbrž bo naša nova real-
nost cepljenje. Kar se mene 
tiče: »shoot me now«! Ker 
tega, kar sva doživela, ne bi 
ponavljala. Res ne. In ni tak 
hud problem v tistih dveh 
tednih, ki sva jih preleža-
la napol crknjena v poste-
lji. Pač preležiš, ozdraviš in 
si okej.

Tole zdaj pa se vleče in vle-
če. Ko že misliš, da gre na bo-
lje, se ti naslednji dan obrne 
in zdrsneš na začetek. 

Največji problem je ver-
jetno ta čudaški občutek 

ujetosti in dejstvo, da se 
ne smemo fizično družiti 
s prijatelji. »Cybersex« ni 
zame in številke 090 me 
tudi niso nikoli zanimale. 
S kozarcem je treba fizič-
no udariti, ne prek ekrana 
in zvočnikov. Več kot tisoč 
besed pove en sam iskren 
objem, pa naj bo okrog ra-
men ali pač okrog vratu. In 
smeh ob omizju prijateljev 
zveni bistveno lepše, kot če 
ga poslušaš prek videokon-
ference. 

Verjemite, smo poskusili! 
Podobno je, kot če primer-
jaš kapučino iz vrečke s tis-
tim iz priljubljenega kafiča, 
postreženim z nasmehom, 
srčkom iz smetane in čoko-
ladico ob strani.

Eno šolsko leto smo naj-
brž vrgli proč, so pa otroci 
v zameno dobili druga, po 
moje še pomembnejša zna-
nja. Ne bojim se zanje. Kot 
se na jesen obrezani grm 
spomladi ponovno razraste, 
se bo tudi njihovo znanje, ko 
se spet vrnejo v šole. 

Nekaj dobrih prijateljev 
in velikih ljudi je v tem času 
odšlo za mavrico. Ni po-
membno, ali s korono ali za-
radi korone. Dejstvo je, da če 
je ne bi bilo, bi bili prejkone 
še vedno z nami. Pogrešal 
jih bom.

Ampak življenje gre na-
prej. Omenjeni ostajajo v 
naših srcih, v naših žilah pa 
z malo sreče dovolj protite-
lesc, da se nas pošast ne bo 
še enkrat resno lotila. 

Radi se imejte in pazite 
nase!

(Konec)

Koronavirus in mi, epilog
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Razgledi

Vaš razgled

Tino Mamić

Priimek Škerjanec ima 
kar štiri različice. Priimek 
se je v vseh štirih enako iz-
govarjal, le pišemo ga danes 
različno. Škerjanec, Šker-
janc, Škrjanec in Škrjanc. 
Različice so nastale zaradi 

pomanjkljivosti slovenske-
ga pravopisa, ki ne predvi-
deva črke za polglasnik. Le 
zaradi različnega zapisova-
nja imamo dandanes dvoj-
no izgovarjavo. Škerjanec 
in Škrjanec moramo na-
mreč v zbornem jeziku iz-
govarjati s polglasnikoma. 

V Sloveniji so približno ena-
ko prisotne vse štiri različi-
ce. Škerjanec (218), Šker-
janc (309), Škrjanec (450), 
Škrjanc (296). Vseh skupaj 
torej kar 1273. Če bi jih se-
šteli in skupaj dali na lestvi-
co slovenskih priimkov, bi 
bil ta priimek med stotimi 

najpogostejšimi. Število je v 
zadnjih dveh desetletjih sko-
rajda enako.

Zapisi so se v stoletjih 
spreminjali in ustalili šele 
v drugi polovici 20. stole-
tja. Čeprav mnogi prisega-
jo, da imajo priimek z e-jem 
ali brez njega od vekomaj, 
pa pogled v zgodovino doka-
zuje, da je ta »vekomaj« star 
kvečjemu poldrugo stoletje.  

Katera različica od šti-
rih je najbolj pravilna? No-
bena. Priimek namreč no-
ben ni napačen in le redko-
kateri je od nastanka do da-
nes ostal nespremenjen. Je 
pa ptič, po katerem je nastal 

priimek, v slovarju zapisan 
kot škrjanec. To je dobro ve-
deti. Če napišeš škerjanec, 
je to napaka, Škerjanec pa je 
pravilno. Zanimiva je naša 
materinščina, posebej za 
tujce, ki se je želijo naučiti, 
mar ne?

Priimek je v vseh različi-
cah najpogostejši na Gorenj-
skem in v ljubljanski kotli-
ni. Je pa precej ljudi s priim-
kom Škrjanec tudi na Štajer-
skem, Škerjanc pa na jugu 
Primorske. Ker je starinska 
različica besede škrlec, ima 
enak izvor tudi dolga vrsta 
priimkov, kot so Škrl, Škrlj, 
Škrlec, Škerl …  

Poleg velike četverice naj-
demo še nekaj različic, za 
katere pa ni vedno nujno, da 
so nastale iz istega »Prašker-
janca«. Na Štajerskem sta to 
Škorjanec in Škorjanc, v Is-
tri in zamejstvu pa poitali-
jančena različica Scheriani. 

Priimek je povsem sloven-
ski, ker je tudi ime ptice iz-
ključno slovensko. Zato lah-
ko mirno rečemo, da ima-
jo Američani s priimkom 
Skerjanec (97), Skerjanc 
(68) in Skorjanec (55) slo-
venski priimek. To velja tudi 
za 164 Scherianijev, ki živi-
jo v Italiji.

(Se nadaljuje)

Gorenjski priimki

Škerjanec – štiri 
različice, en izvor, 1. del

Umetelni zapis v poročni knjigi za Cerklje, ki je nastal 20. januarja 1652. Namesto 
običajnega zapisa Anno Domini (leto Gospodovo) piše Anno Christiano (leto Kistusovo). 
Poročila sta se Primož Dolenc in Marija Škerjanec. Knjigo hrani Nadškofijski arhiv 
Ljubljana (Cerklje P 1630–1655, zv. 1, str. 106).

Priimek Škerjanec najdemo tudi v Žiganji vasi pri Tržiču. Tja je priimek prišel okoli leta 
1800 iz župnije Cerklje. Zapis je iz leta 1807. Knjiga je iz Nadškofijskega arhiva Ljubljana 
(Križe K 1803–1812, zv. 7, str. 21).

Gorazd Stariha

V prejšnjem poglav-
ju smo zapustili državne-
ga pravdnika, ko je zdrav-
nikoma, sodnima izveden-
cema, preprečil ponovno 
naslajanje ob preučevanju 
mladoletnih vagin, pač pa 
je predlagal preiskavo spo-
lovila obtoženega, da bi 
ugotovili, ali je bilo spolovi-
lo mogoče takšno, da bi lah-
ko z njim razdevičil deklici 
»s spomina nevredno bole-
čino«. Branilec obtoženega 
se je s tem strinjal in oba 
zdravnika sta ugotovila, da 
je bil ud obtoženega moč-
no razvit, oblike beta in da 
bi občevanje s takšnim pri 
obeh deklicah pustilo stra-
hotne in škodljive posledi-
ce, da pa bi bilo prodiranje 
do določene stopnje brez 
(velike) bolečine še vedno 
možno.

Obdolženi je sicer tajil raz-
devičevanje, je pa priznal, da 
je deklicama večkrat dvignil 
krilo čez glavo, ju prijemal 
za spolovilo in ju po njem 
namazal s »popom«. Sicer 
pa da naj bi ta prijava izvira-
la iz razjarjenosti Apoloni-
je Martinak (dekličine ma-
tere), ker je enkrat njenemu 
možu povedal, da se je spus-
tila v nedovoljeno razmerje z 
nekim moškim.

Namestnik državnega 
pravdnika Martinak (zaseb-
na tožilka in državni tožilec 
sta v tem primeru imela ena-
ka priimka) se je zavzemal, 
da je obdolženi kriv posil-
stva in da zasluži šest let tež-
ke ječe. Če pa sodišče ne bi 
našlo dovolj dokazov za kriv-
do posilstva, naj bi ga spoz-
nalo krivega vsaj skrunenja 
in ga obsodilo na štiri leta 
težke ječe. 

Odvetnik je sicer menil, da 
dokazi niso bili zadostni za 
nobeno od obdolžitev, ven-
dar je odločitev prepustil so-
dišču. V primeru obsodbe pa 
da bi glede na nedolžno dru-
žino morali upoštevati do-
ločilo kazenskega zakona, 
da »se je pri hudodelstvih, 
kterih kazen bi po postavi 
čez pet let ne terpela, na ne-
dolžno rodovino ozirati, in 
ako bi se za njo z daljšo kaz-
nijo v njenem zaslužku zna-
menita škoda zgodila, se za-
more čas kazni clo pod šest 
mescov skrajšati ...«

Za oteževalno so naš-
li le ponavljanje zločina 

skrunjenja, za olajševalno 
pa mladost storilca (v času 
početja je bil star manj kot 
dvajset let) in njegovo dote-
danjo (kazensko) brezma-
dežnost. Poleg tega naj ne 
bi nastala večja škoda, ker 
da sta bili deklici še premla-
di, da bi to početje pustilo na 
njima trajne moralne posle-
dice, nadalje da sta deklici 
ne glede na doživete neprije-
tnosti ponovno prostovoljno 
prišli k njemu in ponovno 
omogočili dejanje zapeljeva-
nja. Nazadnje naj bi bila ne-
dolžna Jerebova družina po-
polnoma odvisna od njego-
vega vzdrževanja. Zagrože-
no zaporno kazen od enega 
do petih let mu je sodišče za-
radi vsega naštetega zmanj-
šalo na pol leta stroge ječe, 
poostrene z enim postom na 
14 dni.

Ker se je sodišče nazad-
nje odločilo le za pol leta za-
pora, se je pravdnik pritožil, 
vendar ga je prizivno sodiš-
če v Gradcu aprila 1856 zavr-
nilo. Glede na to, so zapisa-
li v Gradcu, da so se te nečed-
nosti dogajale (že) leta 1851 
in 1852, da ni bilo nobenih 
posledic za zdravje deklet, 
da se je Jereb v tem času po-
boljšal, saj je stopil na pravo 
pot s tem, da se je oženil, za-
plodil že dva otroka in postal 
hranilec družine, ki bi zara-
di njegove daljše odsotnos-
ti trpela znatne posledice, se 
pritožba pravdnika (tožilca) 
zavrne. Kaj reči ob tem? Ži-
velo družinsko zavetje!

Pedofili

spolnost  
in nasilje

Turizem sodi v eno izmed gospodarskih panog, ki jih je epidemija najbolj ohromila. Čeprav 
je letošnja zima poskrbela za debelo snežno odejo, pa so bila smučišča zaprta in se spet 
odpirajo jutri. Turistične delavce v Kranjski Gori je prejšnji konec tedna tako vsaj malo 
razveselilo tradicionalno tekmovanje za Zlato lisico. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Podoba veličastnih zasneženih gora, ki se kopajo v toplih žarkih sončnega zahoda, pri 
marsikom vzbudi občutek nostalgije pa tudi željo po vzponu na katerega izmed vrhov, od 
koder se skozi nebeško igro svetlobe odpira razgled na širno pokrajino ter domači kraj.  
S. L. / Foto: Gorazd Kavčič
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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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Rešitev:

Rešitev:

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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Prehitro je vozil 
Jože z Jesenic se po avtocesti proti Ljubljani pelje dvesto 
kilometrov na uro. Ustavi ga policist in ga nadere: »Ste 
normalni, da takole dirkate po cesti? Bi radi koga ubili? 
Prislužili ste si največjo kazen.«
»Gospod policist,« odvrne Jože. »Mudi se mi, ker sem z 
nožem pokončal taščo, pa bi jo v Črnučah rad vrgel v reko. 
V prtljažniku jo imam.«
»Stojte. Da se mi ne premaknete,« ukaže policist in takoj 
pokliče na policijsko postajo za okrepitve.
Kmalu pride tudi inšpektor. Odpre prtljažnik, ki je pov-
sem prazen. Jože doda: »No, a vidite, zdaj se vam bo pa 
isti policist še zlagal, da sem se peljal dvesto na uro.«

Še ni rezultatov 
Micka se hvali prijateljici, kako ji mož pomaga pri kuha-
nju, pomivanju posode in likanju, odkar je bral, da so spo-
čite žene boljše v postelji.
»In? Ali pomaga?« vpraša prijateljica.
»Ne vem. Je preveč utrujen ...«

Najbolj hvaležen 
Kdo je najbolj hvaležen ameriški filmski igralec?
T. Hanks.

Kako vam je ime 
Poslovnež vpraša lepotico v nočnem baru: »Kako vam je 
ime?«
Lepotica: »Mercedes, dragi gospod.«
Poslovnež: »Lepo ime. Je mogoče kaj povezano z Merce-
des-Benzom?«
Lepotica: »Samo cena.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Dnevi bodo prekratki, saj boste v stalnem hitenju. Pokri-
vali boste vsa področja, od službe pa do doma. Počutili 
se boste dobro, saj vam tak način odgovarja. Od mnogih 
boste dobili potrditev za svoje ambicije in ideje.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Zaradi zavedanja, da vse hitro mine, tako dobro kot sla-
bo, si boste postavili nove temelje za prihodnost. Korakov 
nazaj ne boste več delali, samo še naprej. Vsekakor boste 
zadovoljni, čeprav boste kakšen dan imeli malo manj ener-
gije.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Vse ni belo in vse ni črno. Danes lahko pada dež, in jutri 
lahko sije sonce. Čustev ne boste zatirali, saj vam to veliko 
preveč pomeni. Kdor vas želi spremeniti, naj se umakne, 
saj boste vedno ostali to, kar ste. Iskreni in pošteni.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Skrbelo vas bo zaradi denarja in ne boste vedeli, v katero 
smer se obrniti, da bi se kaj spremenilo. Še ob pravem 
času vam bo nekdo ponudil pomoč in v zameno ne bo nič 
pričakoval. Vse se bo uredilo še ob pravem času.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Domači vam bodo očitali, da si zanje vzamete premalo 
časa. Ker to veste tudi sami, se boste potrudili in skušali 
popraviti odnos. Poslovne zadeve vam veliko pomenijo in 
škoda se vam zdi, da bi šle priložnosti mimo vas.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Vse se vam bo postavilo na svoje mesto. Spremembe, ki 
ste jih pred časom naredili, vam bodo pomagale, da bo 
svet okoli vas lepši. Čaka vas neka večja odločitev gle-
de tega, da bi prevzeli še večjo odgovornost kot sicer. 
Uspeh.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Ne smete pozabiti, da kar daste, dobite nazaj. Prijazna 
beseda in nasmeh lahko naredita čudeže. V pričakovanju 
dobrih novic boste več kot presenečeni in končno si boste 
lahko postavili prave cilje, v katere tudi sami verjamete.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Od nič je vedno nič – in ker to dobro veste, boste vse nare-
dili za to, da dosežete vrh. Seveda vam bo uspelo in takoj 
zatem se boste lotili novega projekta. Ste človek akcije in 
najbolj hudo vam je takrat, kadar nimate dela.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Za nekaj časa se boste umaknili od dogajanja in od ljudi, 
ki od vas vedno kaj pričakujejo. Kot vsi drugi se morate 
tudi vi napolniti z energijo, da boste lahko delovali naprej 
s tako močjo, kot ste vajeni. Vsaka stvar je za nekaj dobra.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Obremenjevali se boste z zadevami, na katere ne morete 
vplivati, ampak vseeno vam ne bo dalo miru. Radi imate 
vse pod nadzorom, a tokrat žal ne bo šlo tako. Prepustili 
se boste in čakali, da drugi poskrbijo, za kar morajo. Vse 
bo dobro.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Največ vam pomeni odkrit in iskren odnos, pa naj bodo 
to ljudje v poslovnem svetu ali pa vaši bližnji in doma-
či. Temu posvečate veliko pozornosti, saj nočete doživeti 
razočaranja. Čaka vas res lepo presenečenje, ki je v bistvu 
rezultat vašega pristopa.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Ne glede na to, da trenutno morda niste najbolj zadovo-
ljni, se bodo razmere prav kmalu obrnile v pravo smer. 
Tokrat bo tudi sreča na vaši strani in vse vam bo lažje. Še 
malo in lahko boste želi sadove svojega preteklega dela. 
Pričakujte večjo količino denarja.
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                        + poštnina

EUR

Pred nami je  praktični 
priročnik o vzgoji sadnih 
vrst od sajenja do rodnosti 
ter vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih vrst, 
ki jih poznamo v Sloveniji. 
Dodanih pa je tudi kar 
nekaj novejših sadnih vrst 
(brusnice, goji jagode, 
šmarna hrušica, šipek, 
granatno jabolko, dren, 
murva, asimina, rožič ...) , 
ki so prijetna popestritev 
vrtov ljubiteljskih 
sadjarjev.

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

www.gorenjskiglas.si

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 12

www.gorenjskiglas.si  

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

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 5. 
februarja 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske
ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

DVOSOBNO stanovanje na Bledu, 5 
minut od jezera, tel.: 051/354-062 
 21000139

STANOVANJE, večje, mansardno, lo-
kacija Kranj, bližina AP in občine, tel.: 
040/330-550, 040/860-626  
 21000136

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROËN Grand Picaso, l. 2009, kli-
ma, el. paket, 5 vrat, srebrn, 7 sede-
žev, cena 3.300 EUR, tel.: 031/374-
706  
 21000133

OPEL Zafiro 1.8, reg. do 9/21 in zim-
ske gume na kovinskih platiščih, dim. 
185 x 65 x 15, z senzorskimi ventili, za 
Opel Corso, tel.: 031/316-617  
 21000153

KUPIM

VOZILO s klimo, po možnosti od 1. 
lastnika, sem resen kupec. Lahko tudi 
poškodovan, tel.: 031/374-706  
 21000129

PODARIM

OPEL Astra 1.7 CDTi, karavan, letnik 
2011, sport oprema, odlično ohranjen, 
nujno, tel.: 031/584-796  
 21000125

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

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

BUKOVA in mešana drva, razžagana, 
možnost dostave, tel.: 031/282-734  
 21000138

BUKOVA in hrastova drva, razrezana, 
možnost dostave, tel.: 031/307-115 
 21000143

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

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

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/229-151 
 21000124

SUHA drva slabše kvalitete, cena 30 
EUR, tel.: 041/214-500 
 21000134

SUHA hrastova drva, tel.: 040/522-
070 21000149
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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
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

                        + 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.

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: SLASTNE  
RIŽEVE JEDI, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 5. januarja 
2021, so: Zdenka Jevnikar z Visokega in Toni Demšar iz Žirov-
nice, ki prejmeta 1. nagrado in 2. nagrado – dereze  Verige K.F., 
Lesce, in Simona Kuhar iz Dupelj, ki prejme 3. nagrado – knjigo.

Nagrajencem čestitamo!

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
PO SPROSTIVI UKREPOV BOMO PONUJALI NASLEDNJE 
DESTINACIJE: TURISTIČNI BONI – STRUNJAN, BERNARDIN, 
ŠMARJEŠKE, MORAVSKE TOPLICE, RADENCI, BANOVCI; MORJE: 
DALMACIJA – DUGI OTOK: 5.–12. 7., 9.–14. 7., 12.–22. 7., 14.–24. 7., 
22.–30. 7., 30. 7.–6. 8., 14.–18. 8.,18. 8.–26. 8., 26. 8.–3. 9.; LASTO-
VO: 19.–27. 6., 27. 6.–4. 7., 7.–14. 8.,11.–19. 9.www.rozmanbus.si

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

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

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

Rezultati 6. kroga – 20. januarja 2021
2, 14, 15, 25, 35, 37, 39 in 32

Loto PLUS: 1, 8, 15, 30, 33, 36, 37 in 3
Lotko: 5 5 8 1 6 8

Sklad 7. kroga za Sedmico: 650.000 EUR
Sklad 7. kroga za PLUS: 1.720.000 EUR
Sklad 7. kroga za Lotka: 780.000 EUR

LOTO

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ELEKTRIČNI bojler, 80-litrski, in elek-
trični radiator, cena po dogovoru, tel.: 
031/545-085  
 21000126

PRALNI stroj Zanussi, cena 100 EUR, 
tel.: 040/224-348  
 21000137

OSTALO
PRODAM

UGODNO – dobro ohranjen jogi 190 x 
90, tel.: 051/253-303  
 21000141

HOBI
KUPIM

ZNAČKE različnih vrst, sem zbiratelj, 
tel.: 041/890-840 
 21000140

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

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

OBLAČILA  
IN OBUTEV
PRODAM

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

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

ŽELVO in originalno hrano za žel-
ve, dva paketa, cena 20 EUR, tel.: 
041/374-201 
 21000144

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNA 2.200 lit. pocinkana, trak 
za gnoj, traktorske vile, slamoreznica 
Epple, škropilnica, tel.: 051/358-258 
 21000154

KOTEL za žganjekuho, prekucni, 80 l, 
350 EUR, in kupim smučarsko vlečni-
co, tel.: 031/493-581  
 21000142

SUŠILNO za seno, puhalnik Tajfun, 
mlin za žito, gumi voz, 16 col, in kulti-
vator, tel.: 040/739-512  
 21000120

TURBINO, teleskop, puhalnik in re-
šetke za sušenje sena, tel.: 041/366-
772  
 21000146

KUPIM

NEKAJ traktorskih priključkov in trak-
tor, tel.: 031/555-083 
 21000117

PRIDELKI
PRODAM

8 ZABOJEV neškropljenih jabolk, 
različnih sort, cena po dogovoru, tel.: 
041/293-534 
 21000132

JEDILNI krompir rdeči desire, 30 kg/9 
EUR, Olševek 41, tel.: 041/293-627  
 21000123

KROMPIR, zelje v glavah, čebulo pro-
dam ali menjam za žito ali jabolka, mo-
žna dostava, tel.: 031/604-918  
 21000128

KROMPIR, jedilni in krmni, ter ječmen 
in tritikalo, tel.: 040/483-444  
 21000118

PRAŠIČJE polovice s kožo (2,8 EUR) 
ali brez (3 EUR). Teža polovice od 48 
kg naprej, dostava na dom – prevoz je 
že vključen v ceni polovice. Prodam 
tudi slanino za mast za ocvirke (2,5 
EUR/kg) in krvavice (6 EUR), tel.: 
030/740-999 
 21000022

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA ČB, en star 3 tedne in drugi 
10 dni, tel.: 04/25-51-705, 031/616-
647  
 21000122

BIKCA LS, starega 10 dni, tel.: 
041/938-163 
 21000147

BIKCA simentalca, starega 5 mesecev, 
tel.: 051/392-068  
 21000152

JARKICE – rjave nesnice, lastna 
vzreja, cepljene. Dostavljamo po Go-
renjski. Kmetija Šraj, Robert Šraj, 
Čadramska vas 19, Poljčane, tel.: 
031/751-675  
 21000038

KALIFORNIJKE in liske, stare 7 mese-
cev, za nadaljnjo rejo, tel.: 031/275-
186 
 21000145

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

TELIČKO simentalko, staro 6 mese-
cev, in kravo, tel.: 04/57-23-129 
 21000130

TELIČKO simentalko, staro 7 mese-
cev, tel.: 040/674-202 
 21000150

ZAJCA, starega 6 mesecev, bel, zelo 
lep, in zajklje nemški licec, 3 in 6 me-
secev, tel.: 040/979-622  
 21000135

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo – Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081  
 20002900

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO šoferja kategorije C za 
razvoz pelet, na območju Gorenjske. 
Eco - Prim Primož Hudobivnik, s.p., 
Dvorje 55, Cerklje 
 21000111

HONORARNO ali redno zaposlim 
strojnega ključavničarja-varilca. Kozina 
Kranj, d.o.o., Pintarjeva ulica 5, Kranj, 
tel.: 041/652-285  
 21000151

IŠČEMO osebo (m/ž) za redno za-
poslitev, od 20 do 30 let, za težka 
sestavljalna in finomehanična dela v 
Kranju. Dobre ročne spretnosti so ob-
vezne. Prijave do 15. 2. 2021 samo 
po e-pošti: kuzmaltd@siol.net. Kuzma, 
d.o.o., Hotemaže 17a, Preddvor  
 21000107

PRODAJALEC (m/ž) za delo v deli-
katesi Lesce. Pogoj: iz okolice Lesc. 
Prijave na: joze.mlinaric@mlinaric.si. 
Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška 
ulica 1, Lesce 
 21000084

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

ZAPOSLIMO tiskarja v tiskarni – si-
totisk. Pričakujemo zanesljivost in na-
tančnost. Prošnje na info@iroplast.si. 
Iroplast, d.o.o.., Glavna c. 42, Naklo 
 21000110

IŠČEM

IŠČEM DELO – varnostnik z licenco 
iščem delo v Kranju in okolici, tel.: 
041/322-485 
 21000148

STORITVE
NUDIM

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

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

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

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

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 20002897

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

RAZNO
PRODAM

CISTERNO za kurilno olje, poceni, 
tel.: 04/57-20-137, 041/837-491 
 21000127

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

ZAVESE z idrijsko čipko, 2 kom. 60 x 
80, in podarim otroški avto stolček – 
jahač, tel.: 031/624-509 21000119

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

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

PREDAVANJA

Predavanje o klasicistični literaturi
Na literarnem predavanju Nine Kosmač, ki bo jutri, v so-
boto, 23. januarja, ob 19. uri na Zoomu (us02web.zoom.
us/j/85492357440), se boste lahko pogovarjali o besedilih 
Molièrja, Goldonija, Montaigna, Pascala in drugih.
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ZAHVALA

 

V 66. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, ata, tast

Zdravko Vovk
z Ovsiš pri Podnartu 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijate
ljem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, svete maše ter 
za spremstvo k zadnjemu počitku. Posebna zahvala gre Splošni 
bolnišnici Jesenice, dr. Šterovi, patronažni sestri, reševalcem za 
skrbno nego in prijaznost v času njegove bolezni. Najlepše se  
zahvaljujemo g. župnikoma za lepo opravljen obred, organistki 
ter g. Kaduncu za dolgoletno duhovno oskrbo. Hvala tudi po gr
e bni službi Akris. Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in imeli radi.

Žalujoči: žena Anica ter sinovi Andrej, Boštjan, Matjaž in Tomaž 
z družinami

Skrb, delo in trpljenje, 
tako tvoje je bilo življenje.
Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
a čeprav spokojno spiš,
z nami v naših srcih še naprej živiš.

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, dedek, pradedek, 
brat, stric in boter

Pavel Rezar
Mlinarjev iz Srednje vasi pri Goričah

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem ter so
delavcem ŠC Kranj, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in sodelavcem 
Iskre Emeco Kranj.
Hvala vsem, ki ste ga spremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi 

OSMRTNICA

V žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
da nas je v 85. letu starosti za vedno zapustila naša mama

Marija Udir
rojena Grošelj, po domače Korlnova Mari s Pešnice

Pogreb drage pokojnice bo v torek, 26. januarja 2021, ob 14. uri na 
pokopališču v Zgornji Besnici. Žara bo na dan pogreba od 11. ure 
naprej pred tamkajšnjo poslovilno vežico.

Za vedno jo bomo ohranili v naših srcih.

Žalujoči vsi njeni

V 75. letu starosti se je poslovil naš dragi mož, oče in dedek 

Peter Grzetič
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu 25. januarja 2021, ob 14. uri na pokopališču v Stari 

Loki. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba med 11.30 in 14. uro.

 
Žalujoči: žena Milena, hči Mojca in sin Andrej z družinama 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega ata

Jožeta Urankarja st. 
iz Britofa 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste se poklonili 
njegovemu spominu. Hvala za izrečena sožalja in podarjene sveče.  

Hvala vsem, ki se ga boste z lepimi mislimi spominjali.

Vsi njegovi 

ZAHVALE info@g-glas.si

 V SPOMIN

Minilo je žalostno leto, odkar je prestopila prag večnosti naša  
ljuba mami

Frančiška Benedičič
Hvala vsem, ki se je spominjate. Večno bo ostala v naših srcih, 
mislih, molitvah ...

Pogrešamo te tvoji najdražji

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,
le spomin na tebe,
draga naša mami,
ostaja in živi ...

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče, da te več med nami ni.

ZAHVALA
Ostal bo večni spomin
in žalostna bolečina. 

Po dolgotrajni bolezni je v 63. letu starosti odšla k Bogu v Mariji
no varstvo naša draga žena, mama, babica, tašča, hčerka in sestra

Adrijana Korenjak
roj. Sajovic

Za pomoč pri lajšanju bolečin in zdravljenje se zahvaljujemo 
oseb ju OKC Ljubljana, za nego na domu in lajšanje telesnih in 
duševnih bolečin pa dr. Lopuhovi iz SB Jesenice.
Zahvala vsem, ki ste se kljub težkim razmeram v tako velikem 
številu poslovili od nje in nam izrekli ustna in pisna sožalja, daro
vali sveče in darove za svete maše. Hvala tudi sodelavcem podjetja 
Fraport za darovano cvetje.
Zahvala ge. Šter za molitve rožnega venca, g. župniku Janezu Jen
ku za lepo opravljen obred in besede slovesa. Zahvala tudi pevcem 
pod vodstvom g. Gorjanca, pogrebni službi Navček in g. Jermanu. 
Posebna zahvala pritrkovalcem iz Predoselj za zadnje slovo zvo
nov cerkve sv. Siksta. 
 

Žalujoči: mož Tone, hčerka Barbara z družino in sin Gašper z ženo
Predoslje, 13. januarja 2021

OSMRTNICA

V žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
da nas je v 81. letu starosti za vedno zapustila naša draga

Ivana Kopina
roj. Mikolič, iz Predoselj

Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 28. januarja 2021, ob 13. uri 
v družinskem krogu na pokopališču v Predosljah. Žara pokojnice 
bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.  
Ohranimo pokojnico v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni
Predoslje, 17. januarja 2021

Le srce in duša ve,
kako boli,
ko več te ni ...

Tako kot reka v daljavo se izgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin
na naša skupna srečna leta.

ZAHVALA 

Franci Fajfar
po domače Molov Franci iz Čirč

Nenadoma in mnogo prezgodaj si odšel od nas. Veliko je ostalo 
stvari, ki si jih še želel uresničiti. Ustregel in pomagal si vsem, ki 
si jim lahko, in zato te bomo ohranili v lepem spominu. Posebna 
zahvala velja sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in 
znancem za izrečeno sožalje, sveče, darove in kakršnokoli dru
go pomoč. Zahvaljujemo se župniku g. Andreju Nagliču za lepo 
opravljen obred, Komunali Kranj – še posebej Domnu Šilarju za 
vso pomoč in organizacijo, pevcem Kranjskega kvinteta za lepo 
petje in prijatelju Tonetu Habjanu za pesem ob slovesu.

Zelo te pogrešamo – z lepimi spomini boš vedno med nami.

Žalujoči vsi njegovi

Zapel je zvon,
tebi v slovo ...
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina ...
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ZAHVALA
Kjerkoli zdaj si – naj te sreča poišče!
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče!
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v vseh naših bo srcih ostala!

V 90. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in 
prababica

Alojzija Avguštin
Gašperjeva mama iz Gorenje vasi pri Retečah

Za vso pomoč pri njeni bolezni se iskreno zahvaljujemo osebju 
ZD Škofja Loka, Onkološkemu inštitutu Ljubljana ter mobilnemu 
paliativnemu timu z Jesenic. Hvala podjetju Akris za organizaci
jo pogreba ter gospodu župniku Branku Potočniku za obiske ter 
lepo opravljen obred. Hvala tudi za izrečena sožalja in vsem, ki 
ste se prišli od nje poslovit, za vse zapete pesmi in vsem, ki ste jo 
imeli radi.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA
Kakor mirno in skromno si živel,
tako si tudi odšel ...

V 96. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, deda in tast

Jernej Vombergar
iz Cerkelj 

Iskreno se zahvaljujemo g. župniku in gasilcem PGD Cerklje za 
spremstvo na zadnji poti. Hvala tudi vsem, ki se ga spominjate in 
obiskujete njegov grob.

Žalujoči: žena Angelca, sin Simon z družino in Janez

Noč, ki ne pozna jutra,
ni tvoja poslednja noč.
Naselila se je, z zvezdami posuta,
v očeh tvojih dragih,
vsem, ki si jih ljubil nekoč.
(Tone Pavček)

Ob smrti našega dragega moža, očeta, dedka, pradedka, brata in strica 

Slavka Guština 
se zahvaljujemo vsem dobrim sosedom, sorodnikom, prijateljem, znancem za prejeta 

pisna in ustna sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se negovalkam Margiti, 
Branki in Emi za skrb in varstvo. Zahvaljujemo se pevcem za zapete lepe pesmi, g. župni
ku Mihu Lavrincu za lepo opravljen pogreb in podjetju Navček za vso skrbno organizacijo.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

Jožefa Zvera
iz Britofa

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem 
Pekarne Maček, prijateljem in znancem za vse izraze sožalja, 
darovane sveče, cvetje, denar in maše. Iskrena hvala dr. Mariji 
Gašperlin Kuralt in sestri Maji za dolgoletno zdravljenje, Bolniš
nici Golnik, osebju intenzivne terapije in oddelka 300 za vso os
krbo, pogrebni službi Navček, nosačem, gospodu župniku Janezu 
Jenku za lepo opravljen obred ter kvartetu Škrjanček za lepo za
pete pesmi. Spomin na našega dragega očeta ne bo nikoli zbledel.

Žalujoči: hčerki Liljana in Jožica z družinama ter ostalo sorodstvo

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

ZAHVALA

V 63. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi mož, 
ati in ata

Franci Jeram
p. d. Štefanov Franci iz Krnic pri Novakih

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečena in pisna sožalja, darovane sveče in cvetje 
ter darove za sv. maše. Posebna zahvala družini Čemažar za nese
bično pomoč ter sestričnama za oporo. Hvala Sabini za poslovil
ne besede in gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred. 
Hvala pevkam ter uslužbencu pogrebnega zavoda Hipnos. Hvala 
vsem, ki ste Francija pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi

Kako dojamemo naj, 
da tukaj več te ni,
ko pa še nedavno
skupaj srečni smo bili.

ZAHVALA

V 92. letu starosti se je od nas tiho poslovil naš dragi oče, stari 
oče, praded, tast in stric 

Ivan Zebec 
iz Gradnikove ulice v Kranju

Najlepša hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, sveče in denarne darove. Srčna hvala sosedom iz 
Gradnikove 1 za prijazne in sočutne besede. Hvala vsem, ki ste ga 
imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, januar 2021

Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine. 

V SLOVO

Poslovil se je 

mag. Peter Kunc
nekdanji generalni direktor Železarne Jesenice ter podpredsednik poslovodnega odbora  
Slovenskih železarn, ki je močno zaznamoval jeseniško železarstvo ter pustil neizbrisen 
pečat družbenemu življenju na Jesenicah. Mag. Peter Kunc je magistriral iz strojništva, 

bogata znanja iz poslovodstva je pridobil na Harvardu. Kot generalni direktor  
Železarne Jesenice je uvedel številne spremembe v razvojni strategiji jeseniške železarne, 
kot tudi širše. Bil je aktiven član mnogih združenj na področju jeklarstva na mednarodni 

ravni. Med drugim je prejel Pantzevo priznanje, najvišje priznanje za dosežke na 
področju metalurgije in sorodnih ved. Zelo aktiven je bil tudi v družbenem življenju v 

lokalnem okolju; za svoj prispevek pri razvoju mesta Jesenice je prejel naziv častni občan 
Občine Jesenice, prav tako je prejel častni znak Občine Bled. Mag. Peter Kunc je na 

mnogih področjih zapustil vrzel, ki jo je težko nadomestiti.

Njegovim najbližjim izrekamo iskreno sožalje. 

SIJ Acroni

ZAHVALA

V 95. letu starosti se je poslovila naša draga in skrbna mama, 
stara mama, svakinja in teta

Marija Logar
roj. Slavec

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sovaščanom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna 
sožalja, darove za sv. maše, cvetje in sveče ter denarne prispevke. 
Iskrena hvala osebju Doma starejših občanov Preddvor za vso skrb 
in nego v času njenega bivanja. Hvala tudi gospodu župniku Eri
ku Šviglju, pevcem in Komunali Kranj za lepo opravljen pogrebni 
obred. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo spoštovali in obiskovali.

Žalujoči vsi njeni 
Kranj, Kokrica, Dekani, 15. januarja 2021

Tiho sedaj si odšla
kot lepa misel, ki mine,
in nam pustila
le lepe spomine.

ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ZAHVALA

Ob nenadni, boleči izgubi ljubljenega moža, očeta, ata, tasta,  
brata, strica in svaka

Antona Avseneka
Erjavčevega Tončka z Gorice 11 pri Radovljici

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste v teh težkih trenutkih so
čustvovali z nami, nam izrekli ustna in pisna sožalja. Zahvalju
jemo se vsem sorodnikom, sovaščanom, sosedom, prijateljem in 
nekdanjim sodelavcem. Zahvalo želimo izraziti tudi zdravnici 
Zali Pirih, Špeli Fink in dr. Mateji Lopuh. Hvala pogrebni služ
bi AKRIS za organizacijo pogreba, župniku Milanu Kaduncu za 
pogrebni obred ter pevcem za zapete žalostinke in trobentaču. 
Hvala vsem za podarjene sveče, denarne darove in svete maše. 
Zahvala vsem, ki boste našega atija ohranili v lepem spominu. 
Dragi naš ati, spominjali se te bomo predvsem po tvojem 
pristnem čutu za sočloveka, nasvetih in naukih, ki si jih delil z 
nami. Vedno te bomo nosili v srcu in se s hvaležnostjo spominjali 
vseh trenutkov, ki nam jih je bilo dano preživeti s teboj.

Žalujoči vsi njegovi
Gorica, 15. januarja 2021

Jutra meglena so tiha,
v njih šepetajo spomini.
Nič več ni sončnega čolna,
solze ihtijo v tišini.
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Danes bo oblačno s padavinami, meja sneženja bo med 1100 
in 1300 m n. m. Pihal bo jugozahodnik. Tudi jutri bo oblačno 
s padavinami, meja sneženja se bo spuščala. V Zgornjesavski 
dolini, ob močnejših padavinah pa tudi v Bohinju, bo snežilo 
do doline. V nedeljo bo oblačno, občasno bo rahlo snežilo.

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

Jože Košnjek

Škofja Loka – Direktorica 
Centra slepih, slabovidnih 
in starejših iz Škofje Loke 
Silva Košnjek nam je sporo-
čila, da je 16. januarja letos 
umrla Marija Eržen, rojena 
2. avgusta leta 1923 v Glo-
bočnikovi družini na Brez-
jah. Družina se je preseli-
la v Tržič, kjer sta bila star-
ša zaposlena. Marija se je 
leta 1960 kot tajnica zapo-
slila pri Gorenjskem glasu, 
kjer je ostala do upokojitve 
leta 1973. Za nas, ki smo jo 

poznali in smo delali z njo, je 
bila kar Miška. Bila je pridna 
in vestna, »dobra vila« za 
vsakogar, ki je imel kakršne 
koli težave, še posebej za no-
vinarje. Znala je svetovati, 
tolažiti in tudi okregati, če je 
kdo grajo ali ostrejšo bese-
do zaslužil. Štiri leta sem bil 
njen sodelavec in ne spomi-
njam se, da bi se kdaj s kom 
od nas, novinarjev, sporekla. 

Po smrti moža Janeza Er-
žena, s katerim sta živela v 
Škofji Loki, je sredi oktobra 
leta 2014 našla dom v Cen-
tru slepih, slabovidnih in 

starejših v Škofji Loki. Sam 
sem jo obiskal leta 2018, ko 
sem pisal o 70-letni zgodo-
vini Gorenjskega glasa. Dol-
go sva klepetala in obujala 
spomine na Gorenjski glas 
in leta, ko sva bila sodelav-
ca. Tudi direktorica Centra 
Silva Košnjek ohranja sta-
novalko Miško v lepem spo-
minu. »Bila je prijazna in 
vedno dobrovoljna. Rada se 
je udeleževala domskih do-
godkov. Z bivanjem je bila 
zadovoljna, kar je znala po-
kazati z veseljem in nasme-
hom. Uspešno se je izogni-

la okužbi, ker se je zavedala, 
kako nevarna je lahko. Zad-
nje mesece pa je začela bo-
lehati in 16. januarja letos je 
umrla,« je o Miškinem živ-
ljenju v Centru in njenem 
slovesu povedala direktorica 
Silva Košnjek, ki ji je uspe-
lo škofjeloški Center skupaj 
s sodelavci s pametnim rav-
nanjem, znanjem, iznajdlji-
vostjo in doslednostjo obva-
rovati še pred hujšim napa-
dom virusa. Tudi zato se da-
nes lahko v Škofji Loki po-
hvalijo, da so že tri tedne vsi 
testi negativni!

Umrla je Erženova 
Miška
Marija Eržen, rojena Globočnik, je sredi meseca 
umrla v 98. letu starosti. Miška, kot smo jo klicali, 
je bila trinajst let tajnica Gorenjskega glasa.

Marija Eržen, po domače Miška, rojena Globočnik, z 
direktorico Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja 
Loka Silvo Košnjek januarja leta 2018, v letu, ko je bila 
Miška stara 95 let 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Petindvajsetletni 
Tim Vodnik ima cerebralno 
paralizo. Šolal se je v kamni-
škem zavodu Cirius, kjer je 
pridobil četrto stopnjo izo-
brazbe za poklic računal-
nikar. Zaposlitve nima, v 
prostem času pa se je doslej 
ukvarjal s športnim strel-
stvom. Želel pa bi se uvelja-
viti tudi v kolesarstvu oziro-
ma v parakolesarstvu, za kar 
bi potreboval svoji invali-
dnosti prilagojeno kolo. 

»Pred enim letom sem 
spoznal paraolimpijskega 
kolesarja Primoža Jeraliča. 
Prav on mi je postal zares 
velik navdih, saj sam kljub 
poškodbi premaguje velike 
razdalje. V preteklosti sem 
sodeloval tudi z Denisom 
Chorchypom, ki mi je prav 

tako velik navdih, saj me 
je sprejel kot sebi enakega 
in me še dandanes motivi-
ra,« svoje navdušenje za ko-
lesarjenje razlaga Tim Vo-
dnik. »V bližnji prihodno-
sti bi se tudi sam želel fizič-
no okrepiti. S pomočjo roč-
nega kolesa bi rad spoznal 
Slovenijo. Želim se udele-
žiti maratona za ročne ko-
lesarje in spoznati kolesar-
jem dostopne hribe in plani-
ne. Največji zastavljeni cilj 
pa je že nekaj let isti: z ekipo 
si želim prekolesariti razda-
ljo med Zgornjo Kungoto in 
Premančanom. Gre za dve 
lokaciji taborov organizacije 
Sonček, ki sta druga od dru-
ge oddaljeni 242 kilometrov. 
S tem bi rad dokazal, da ce-
rebralna paraliza ni ovira.«    

Cena ročnega kolesa, ki 
bi ga v podjetju izdelali po 

njegovi meri, znaša nekaj 
več kot sedem tisoč evrov. 
Tim ima nekaj prihran-
kov, a kljub vsemu bo sam 
težko zbral toliko denar-
ja. Tudi pri zdravstveni za-
varovalnici mu ne pripada 

sofinanciranje, saj ne gre za 
nujno potreben invalidski 
pripomoček. Zato želi denar 
zbrati s pomočjo donator-
jev, za pomoč pa se že vnap-
rej lepo zahvaljuje. Pri tem 
se je obrnil na Lions klub 
Kranj in z njim sklenil do-
natorsko pogodbo, darovalci 
pa bodo lahko prispevke za 
njegov športni pripomoček 
nakazovali na njihov račun. 

Brigita Eling B., predse-
dnica Lions kluba Kranj, o 
sodelovanju s Timom pravi: 
»Lions klub Kranj je huma-
nitarno društvo, ki se že več 
kot dvajset let odziva na pot-
rebe lokalnega okolja in šir-
še. Cilj društva je pomagati 
vsem, ki so pomoči potreb-
ni. Večino sredstev za izpol-
njevanje svojega cilja klub 
pridobi z dobrodelnimi ak-
cijami, ki pa so v epidemio-
loških razmerah onemogo-
čene, zato smo se čani klu-
ba odločili, da Timu poma-
gamo z zbiranjem sredstev 
na svoj tekoči račun.«

Kdor torej želi pomagati 
Timu do kolesa na ročni po-
gon, naj svoj prispevek na-
kaže na račun Lions kluba 
Kranj, številka: SI56 0700 
0000 0709 548, s sklicem 
202101 in pripisom namen: 
za Tima Vodnika.

Zbira za kolo na ročni pogon
Tim Vodnik, mladenič s cerebralno paralizo, se navdušuje nad parakolesarjenjem in bi rad imel kolo 
na ročni pogon, kakršnega uporabljajo invalidi. Denar namerava zbrati s pomočjo donatorjev in Lions 
kluba Kranj. 

Tim Vodnik / Foto: Gorazd Kavčič

Tim je pri prijatelju preizkusil kolo na ročni pogon. / Foto: osebni arhiv

Kranj – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
tudi letos vabi k opazovanju ptic, ki se pozimi pojavljajo v naši 
okolici. Z akcijo Ptice okoli nas želijo spodbujati k boljšemu 
zavedanju narave ter spremljati, kaj se dogaja s pticami v 
naseljih. Letos bo potekala od ponedeljka, 25., do nedelje, 31. 
januarja. »Enkrat v tem obdobju si izberete pol ure, ko opazu-
jete in beležite vrste in število opaženih ptic, svoja opažanja 
pa do konca februarja sporočite s spletnim obrazcem, ki ga 
najdete na naši spletni strani ptice.si,« pojasnjujejo način 
opazovanja. Lani so v akciji opazili in zabeležili skupaj več kot 
17 tisoč ptic, ki so pripadale 62 vrstam, v akciji pa je sodelovalo 
več kot tisoč opazovalcev.

Spet vabijo k opazovanju ptic


