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Pomagajmo  
Suzani in Ivanki
Začela se je obsežna humanitarna 
akcija pomoči z naslovom Za zbi-
ranje pomoči Suzani Šenk. Z 
mamo Ivanko sta namreč zaradi 
eksplozije v hiši na Mlaki pri Kra-
nju ostali brez strehe nad glavo.
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GORENJSKA

Odprli vrata  
nove knjižnice
Včeraj so si Radovljičani lahko pr-
vič ogledali notranjost nove knji-
žnice, isti dan je občina za knjižni-
co pridobila uporabno dovoljenje, 
odprtje načrtujejo za april. Skupni 
stroški nove knjižnice znašajo sko-
raj pet milijonov evrov.
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GG+

Cankarjevo sorodstvo 
v žirovski kotlini
Stota obletnica smrti pisatelja Iva-
na Cankarja je tudi priložnost, da 
pogledamo njegovo bližnje in dalj-
no sorodstvo, ki ni samo na Vrhni-
ki in v njeni okolici, v Pulju in Šidu 
v Slavoniji, ampak tudi v žirovski 
kotlini in njeni okolici.

19

GG+

Koroška, njihova  
srčna stvar
Letos mineva sto let od začetka 
bojev za našo severno mejo. Med 
bojevniki so bili tudi Gorenjci. O 
njih, o njihovem pogumu ter o vlo-
gi Ljubelja je pripovedoval upoko-
jeni brigadir Slovenske vojske Ja-
nez Kavar iz Križev.
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VREME

Danes bo pretežno jasno 
z mrzlim in ponekod me-
glenim ju trom. Jutri in v 
nedeljo bo več oblačnosti. 
Jutra bodo manj mrzla.

-4/5 °C
jutri: pretežno oblačno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Simon Šubic

Kranj, Ljubljana – Po pone-
deljkovem začetku stavke 
zaposlenih v policiji in na 
ministrstvu za notranje za-
deve so v torek za dve uri 
delo prekinili v zdravstve-
nih domovih, bolnišnicah, 
domovih za starejše, centrih 
za socialno delo in varstveno 
delovnih centrih, v sredo pa 
še v veliki večini šol in vrtcev, 
zato so starši za svoje otro-
ke morali poiskati drugač-
no obliko varstva. Med nji-
hove stavkovne zahteve so-
dijo dvig plač, odprava plač-
nih anomalij in vseh varče-
valnih ukrepov, v nekaterih 

dejavnostih tudi novi stan-
dardi in normativi, 1200 
evrov regresa za zaposlene z 
minimalno ali nižjo plačo ...

Splošni stavki v vzgoji in 
izobraževanju se je po podat-
kih Sindikata vzgoje, izobra-
ževanja, znanosti in kultu-
re Slovenije (Sviz) pridruži-
lo več kot štirideset tisoč za-
poslenih v več kot tisoč zavo-
dih. Zaradi stavke je bilo za-
prtih 95 odstotkov šol in vrt-
cev, kjer pa so vseeno poskr-
beli za varstvo približno štiri 
tisoč otrok. V gorenjski regi-
ji so stavko izglasovali v 57 od 
skupaj 59 zavodov. Med več 
kot 280 avtobusi, ki so v pre-
stolnico na shod pripeljali 

stavkajoče šolnike, se jih je 
21 pripeljalo z Gorenjskega. 
Preden so se protestniki raz-
šli, je glavni tajnik Sviza Bra-
nimir Štukelj napovedal, da 
bodo splošno stavko 14. mar-
ca ponovili, če vlada v treh te-
dnih ne bo uslišala njihovih 
stavkovnih zahtev. 

V prestolnico se je od-
pravil tudi del zaposlenih v 
Kranjskih vrtcih, med njimi 
je bila tudi pomočnica vzgo-
jiteljice in sindikalna zau-
pnica Barbara Breznik. Kot 
je razložila, je bila tudi med 
332 zaposlenimi v Kranj-
skih vrtcih podpora stavki 
95-odstotna.

Splošno stavko lahko tudi ponovijo
Sredin protestni shod v Ljubljani, na katerem se je zbralo okoli dvajset tisoč 
učiteljev in vzgojiteljev, je bil vrhunec stavkovnega vala v tem tednu.  

Na sredinem protestnem shodu na Kongresnem trgu v Ljubljani je nezadovoljstvo s 
trenutnim položajem zaposlenih v izobraževanju izrazilo več kot dvajset tisoč vzgojiteljev in 
šolnikov. / Foto: Gorazd Kavčič43. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Po izjemnem uspehu 
naše hokejske reprezentan-
ce, ki je na prvi tekmi olim-
pijskih iger premagala repre-
zentanco ZDA, se je dobro 
vzdušje včeraj preselilo na bi-
atlonske proge. Najprej je ko-
maj 20-letna biatlonka Ur-
ška Poje na klasični 15-kilo-
metrski olimpijski preizkuš-
nji, potem ko je zadela vseh 
dvajset strelov, osvojila odlič-
no dvanajsto mesto. V igri za 
vrhunsko uvrstitev je bila do 
zadnjega streljanja tudi Anja 
Eržen, ki pa je na četrti posta-
ji zgrešila tri strele in bila na 
koncu petintrideseta.

Brezhibno pa je s strelskim 
nastopom včeraj opravil 

Jakov Fak, ki je na klasični 
20-kilometrski preizkušnji 
zadel vseh 20 tarč. V cilj je 
prišel s petimi sekundami 

zaostanka za novim olimpij-
skim prvakom. To je postal 
norveški as Johannes Thin-
gnes Boe. Slovenski uspeh 

je s 15. mestom dopolnil Kle-
men Bauer.

Tako je 30-letni Jakov Fak, 
ki gradi hišo v Lescah, še en-
krat dokazal, da je mož za ve-
like tekme, saj je po Vancouv-
ru 2010, ko je bil, takrat še za 
Hrvaško, bronast v šprintu, 
osvojil še drugo olimpijsko 
odličje. Poleg tega ima Fak 
posamično še dve zlati me-
dalji s svetovnega prvenstva 
ter dva brona. Kot je Jakov 
Fak povedal pred olimpijski-
mi igrami, ima na Pjongčang 
lepe spomine, saj je prav tam 
leta 2009 osvojil svojo prvo 
kolajno na velikih tekmova-
njih. Od včeraj imamo, sku-
paj z njim, na Pjongčang le-
pih spominov še več.

Več na strani 11

Srebrna medalja za Jakova Faka
Sedmi dan olimpijskih iger v Pjongčangu smo se tudi Slovenci razveselili prvega odličja, saj je biatlonec 
Jakov Fak osvojil srebrno medaljo.

Jakov Fak je na 23. zimskih olimpijskih igrah v 
južnokorejskem Pjongčangu osvojil prvo medaljo za 
Slovenijo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Knjigo prejme TONČKA POTOČNIK iz Zgornje Besnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 6. februarja 2018, prejme 
petsto gramov Loka kave Vanda Gerlica iz Kranja. 
Nagrajenki čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Kranj – Poročali smo že, da 
je v torek, 30. januarja, v sta-
novanjski hiši na Dolenče-
vi poti na Mlaki pri Kranju 
nekaj pred 8. uro odjekni-
la močna eksplozija, zaradi 
katere se je porušila približ-
no polovica hiše. V času ek-
splozije je bila v hiši 83-letna 
Ivanka Šenk, ki so jo gasilci 
s tehničnim posegom rešili 
iz ruševin, zaradi poškodb 
pa so jo odpeljali v ljubljan-
ski klinični center. Z Ivanko 
stanuje hči Suzana, ki je bila 
v času eksplozije v službi. 
Mama in hči sta ostali brez 
strehe nad glavo, občinsko 
stanovanje jima je ponudila 
kranjska občina, a se je Su-
zana odločila za začasno se-
litev k sosedom, ki so ji po-
nudili prazno stanovanje, 
Ivanka, ki so jo medtem že 
odpustili iz bolnišnice, pa 
začasno stanuje pri svoji se-
stri v Srakovljah. Kot je pove-
dala Suzana Šenk: »Jaz sem 
po tednu dni od tega nesreč-
nega dogodka že v službi, 
mama pa mora ves čas ime-
ti nekoga ob sebi tako zaradi 
posledic stresa kot iz drugih 
zdravstvenih razlogov, saj je 
dobila opekline po rokah in 
obrazu ter udarec v glavo.« 
Uradne informacije o tem, 
kaj točno je bil vzrok eksplo-
zije, Suzana še nima.

Suzana je ravno lani pre-
novila svoje stanovanje v 
hiši, nova fasada je bila nare-
jena leta 2009, prihranki so 
zato pošli. Zelo hitro je stekla 
humanitarna akcija pomoči, 
ki se je v tem času razširila, 
saj se je izkazalo, da bi veli-
ko ljudi želelo pomagati po 
svojih močeh, finančno ali 
s prostovoljnim delom, kot 

je pojasnil predsednik sve-
ta Krajevne skupnosti Kok-
rica Milan Klemenčič: »Na 
krajevno skupnost so začele 
prihajati pobude po pomoči 
z različnih strani, poleg Rde-
čega križa se je odzvala tudi 
Karitas, posamezniki so za-
čeli spraševati, kako lahko 
pomagajo ... Na podlagi tega 
smo se odločili, da potrebu-
jemo organizacijski odbor, 
poimenovali smo ga Za zbi-
ranje pomoči Suzani Šenk, 
zato da se vse koordinira iz 
enega mesta. V odboru so 
predstavniki krajevne skup-
nosti, Rdečega križa, Obmo-
čnega združenja Kranj, Ka-
ritas Kokrica in predstavnik 
sosedov, sprejeli smo tudi 
pomemben sklep, da nih-
če od članov odbora in vseh, 
ki bodo kakorkoli pomagali, 
ne bo dobil nič plačano, am-
pak je vse izključno prosto-
voljna pomoč. Obe organi-
zaciji, Rdeči križ in Karitas 
Kokrica, tudi prek svojih po-
verjenikov obveščata kraja-
ne o akciji pomoči, za zbira-
nje sredstev pa ima vsaka od 
njiju odprt transakcijski ra-
čun. Če želite pomagati fi-
nančno, lahko znesek daru-
jete na TRR Rdečega križa: 
0700 0000 0100 776, sklic 
na 01-2018, s pripisom Ek-
splozija. Znesek lahko daru-
jete tudi na TRR Karitas: SI 
56 0700 0000 0946 519, s 
pripisom Eksplozija.« 

Kot je še pojasnil Klemen-
čič, bo najprej treba odstra-
niti ruševine: »Imamo veli-
ko prostovoljcev, ki so prip-
ravljeni pomagati tudi z de-
lom. Iz varnostnih in logi-
stičnih razlogov smo nekoga 
določili, da bo vse to koordi-
niral. V nadaljevanju bomo 
naprosili tudi obrtnike, 

predvsem tiste iz gradbene 
stroke, da bi se vključili, vsak 
seveda po svojih zmožno-
stih, v samo obnovo objekta. 
Eksplozija je bila tako moč-
na, da sta bila poškodovana 
še dva sosednja objekta, or-
ganizacijski odbor bo vsaj 
pri enem poskušal omiliti 
nastalo škodo z zamenjavo 
nekaj oken, saj lastnik tega 
stroška sam ne bo zmogel.«

Suzana Šenk je še dejala, da 
škoda še ni ocenjena, zagoto-
vo pa bo potrebna temeljita 
sanacija hiše. »Iskreno hvale-
žna sem vsem, ki se odzivajo 
s pomočjo, sosedom, sodelav-
cem v podjetju Savatech, Sve-
tu gorenjskih sindikatov in 
vsem, ki so sprožili akcijo po-
moči. V vsem tem žalostnem 
je dober vsaj občutek, da v ne-
sreči nisva ostali sami.«

Pomagajmo Suzani in Ivanki
Stekla je obsežna humanitarna akcija pomoči z naslovom Za zbiranje pomoči Suzani Šenk. Z mamo 
Ivanko sta namreč zaradi eksplozije v njuni hiši na Mlaki pri Kranju ostali brez strehe nad glavo. 

Milan Klemenčič je predstavil, kako je stekla akcija pomoči. 
Ob njem je Suzana Šenk, ki je povedala, da je v vsem tem 
žalostnem dober vsaj občutek, da v nesreči z mamo nista 
ostali sami. / Foto: Tina Dokl

V eksploziji plina se je porušila približno polovica 
stanovanjske hiše. / Foto: Gorazd Kavčič

Stoodstotno naravno šipkovo olje Yanumi 
za sijočo polt

Z enkratno sposobnostjo regeneracije in edin-
stveno kombinacijo močnih aktivnih sestavin 
šipkovo olje Yanumi preprečuje staranje in raz-
barvanje kože ter poskrbi za njeno vlažnost in 
vitalnost. Klinično dokazano zmanjšuje videz 
brazgotin, strij, poškodb zaradi sonca in gubic, 
blagodejen učinek pa ima na vse tipe kože, pred-
vsem na kožo z neenakomernim tenom. Šipko-
vo olje Yanumi se v kožo hitro vpije in je primer-
no za nego kože na obrazu in telesu, ne vsebuje 
mineralnih olj, parabenov in konzervansov. Več 
informacij: www.yanumi.com. Naročniku Go-
renjskega glasa podarjamo šipkovo olje Yanu-
mi. Nagradno vprašanje: Za kaj vse je primerno 

šipkovo olje Yanumi? Odgovore 
s svojimi podatki pošlji-

te do ponedeljka, 26. 
februarja 2018, na 
naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova 

cesta 4, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Jože Košnjek

Brezje – Na pepelnično sre-
do zvečer sta provincial slo-
venske frančiškanske pro-
vince pater Marjan Ču-
den in rektor Marijine ba-
zilike na Brezjah dr. Ro-
bert Bahčič v stranskem ol-
tarju blagoslovila 3,6 me-
tra visoki in 2,2 metra ši-
roki postni prt, ki ga je nas-
likala akademska slikar-
ka ruskega rodu Maša Ber-
san Mašuk, ki živi na Ljub-
nem. Brezjanski postni prt, 

ki bo do velikega petka visel 
na steni kapele, je po bese-
dah umetnostnega zgodovi-
narja dr. Andreja Doblehar-
ja drugi v Sloveniji. Prvega 
so izobesili na Prevaljah. 
Brezjanski prt je Maša Ber-
san Mašuk v akrilni tehni-
ki naslikala na juti. Nad pol 
leta ga je risala na tleh, kle-
če v svojem ateljeju na Ljub-
nem. V središče je postavila 
križanega v topli, žareči rde-
či barvi, ki ponazarja zmago 
življenja nad smrtjo, obkro-
ža pa ga dvajset prizorov iz 

Stare in Nove zaveze: Stvar-
jenje, Kača v raju, Napo-
ved Marije kot Odrešeniko-
ve matere, Kajn ubije Abe-
la, Oznanjenje, Obisk Eli-
zabete, Rojstvo, Darovanje 
v templju, Beg v Egipt, Dva-
najstletni Jezus v templju, 
Janez Krstnik krsti Jezu-
sa, Cvetna nedelja, Zad-
nja večerja, Getsemani, Ju-
dov poljub, S trnjem kro-
nan, Jezus sreča svojo ma-
ter, Vstajenje, ki je osrednji 
in najbolj izstopajoč motiv 
nad križanim, Binkošti in 

Sodba. »Slikala sem z dušo. 
Ob slikanju sem sama sebe 
spraševala, kdo sem, zakaj 
sem in kam grem, ali de-
lam prav, da grem lahko po 

tej poti naprej,« je poveda-
la umetnica v sredo zvečer.

Poleg dr. Andreja Doble-
harja so o prtu govorili pa-
ter dr. Robert Bahčič, dr. 

Andreja Eržen Firšt in An-
drej Jeklar, ki se je spreho-
dil skozi zgodovino postnih 
prtov, ki so ena od oblik zak-
rivanja svetih podob, kri-
žev in oltarnih prostorov v 
postnem času. Praksa zakri-
vanja oltarjev sega v 9. stole-
tje, običaj pa se je razširil v 
srednjem veku. Običaj obe-
šanja prtov s svetopisemski-
mi podobami in prizori iz 
Kristusovega trpljenja je po-
tem zamrl. Najbolj se je oh-
ranil na avstrijskem Koro-
škem, kjer imajo na Krki/
Gurku največji in najlepši 
postni prt v Evropi, ki meri 
80 kvadratnih metrov. Obe-
šajo jih tudi v nekaterih dru-
gih koroških cerkvah, kjer si 
jih ogleda vedno več romar-
jev iz Slovenije. Brezjanski 
prt, ki ga bodo odslej v bazili-
ki obešali vsako leto, je ume-
tniško delo, vredno ogleda. 

Postni prt tudi na Brezjah
Naslikala ga je slikarka Maša Bersan Mašuk in na njem z osrednjo podobo 
križanega in dvajsetimi prizori iz Stare in Nove zaveze oživlja zgodbo 
odrešenja in cerkvenega leta.

Postni prt v baziliki na Brezjah

Tržič – Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke vabi na 
plesno delavnico z naslovom Prekmurski plesi v soboto, 17. 
februarja, od 18. do 21. ure v dvorani na Balosu 4. Delavnica 
je brezplačna. Projekt je omogočila Občina Tržič. 

Brezplačna delavnica o prekmurskih plesih

Brezje – Jutri, na prvo postno soboto, bodo na Brezje romali 
tisti, ki trpijo zaradi alkohola in drugih odvisnosti, in njihovi 
svojci. Tradicionalno romanje sovpada z začetkom akcije »40 
dni brez alkohola«. Ob 10. uri bo v Marijini baziliki maša, ki 
jo bo daroval cistercijanski opat iz Stične pater Janez Novak. 
Po maši bo srečanje s psihologom in psihoterapevtom dr. 
Andrejem Perkom in njegovo ženo ddr. Vereno Vidrih Perko. 

Romanje odvisnikov na Brezje
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Vlada Mira Cerarja se 
približno štiri mesece 
pred novimi držav-

nozborskimi volitvami sooča s 
splošnim uporom javnega sek-
torja. Če bi želeli našteti vse 
sindikate, ki so se pridružili 
eni od štirih letošnjih stavk v 
javnem sektorju, bi najverje-
tneje zmanjkalo prostora, ki 
ga imamo na tem mestu na 
razpolago. Januarski splošni 
stavki v javnem sektorju so se 
pridružili celo poklicni gasil-
ci, čeprav je njihov sindikat v 
začetku leta z vladno stranjo 
podpisal stavkovni sporazum, 
s katerim so dosegli skoraj 
vse svoje zahteve. V ponede-
ljek so znova začeli stavkati 
tudi policisti, ki so se sicer z 
vladnimi pogajalci že junija 
2016 dogovorili tudi o ureditvi 
osnovnih plač in odpravi glav-
nih plačnih anomalij, zdaj pa 
so prepričani, da je vlada z 
aneksom h kolektivni pogodbi 
za državno upravo, podpisa-
nim lani poleti po pogajanjih 
s sindikati o odpravi plačnih 
anomalij, enostransko poseg-
la v pravice in vzpostavljena 
razmerja, dogovorjena z nji-
hovim stavkovnim sporazu-
mom. Še več, stavkajo celo na 
Slovenski obveščevalno-varno-
stni agenciji, krajše Sovi, kar 
je prejkone svetovni unikum. 
Slednji, čeprav poteka že od 
konca novembra, sicer javnost 
posveča najmanj pozornosti, 
a kaj hočeš, tudi začela se je, 
kot obveščevalcem pritiče, po-
tihoma in je tudi javnost za-
njo izvedela šele naknadno. 

Stavkajo torej vsi v javnem 
sektorju razen sodnikov in 
državnih tožilcev, a ti tako 
niso javni uslužbenci, ampak 
javni funkcionarji. Stavkajo 
tudi ne zdravniki, ki so si svo-
je izborili že marca lani, od 
tedaj zamrznjeno stavko pa 
so 15. novembra tudi uradno 
končali, resda s pripombo, da 
vse zaveze iz stavkovnega spo-
razuma še niso izpolnjene. In 
ne stavkajo ravnatelji in direk-
torji v javnem sektorju, ker jim 
je vlada novembra z uredbo 
dvignila plače. Ne gre za dvig 
plač, ampak za odpravo dol-
goletnih anomalij in krivic, so 
tedaj razložili. In zdaj enako 
zahtevajo še vsi drugi ... 

Vlada, ki je s sklepanjem lo-
čenih dogovorov sama odprla 
Pandorino skrinjico, in njen 
šef Miro Cerar se branita, da 
so zahteve sindikatov nera-
zumne, da bi uresničitev vseh 
zahtev državni proračun vsa-
ko leto dodatno obremenil za 
skoraj milijardo evrov. Tudi v 
gospodarstvu, ki je trenutno v 
zelo dobri kondiciji, se prijem-
ljejo za glave in opozarjajo, da 
njihova lokomotiva komajda še 
sopiha zaradi teže vagonov jav-
ne uprave, šolstva, zdravstva, 
upokojencev in brezposelnih ... 

Samo v razmislek: stavkajo-
či javni uslužbenci kot razlog 
za stavko navajajo predvsem 
preobremenjenost, previsoke 
normative in prenizke plače. 
Zdi se, da iz podobnih razlo-
gov tudi zaposleni v gospodar-
stvu že težko opravljajo naloge 
kurjača ...  

Naval na stavke

KOMENTAR
Simon Šubic

Stavka je bila sicer izglaso-
vana v vseh petnajstih eno-
tah Kranjskih vrtcev. »Imam 
občutek, da nas podpirajo 
tudi starši. Tudi v dneh pred 
stavko vsaj v naši enoti Čira 
Čara od staršev nismo preje-
li nobenega negativnega od-
ziva. Zgovoren pa je tudi po-
datek, da je bilo od 1700 ot-
rok v dežurni vrtec prijavlje-
nih le okoli 60 otrok,« je raz-
ložila. Iz Kranjskih vrtcev so 
kasneje postregli s podat-
kom, da je bilo v dežurni 
enoti Najdihojca nazadnje 
prisotnih 31 otrok. 

»Zelo nas žalosti, da je do 
stavke sploh moralo priti, z 
njo pa želimo popraviti tre-
nutno neenakost pri vred-
notenju dela ob primerlji-
vi izobrazbi znotraj javne-
ga sektorja. Izobraževalci v 
vrtcih in šolah smo žal os-
tali za nekaterimi drugimi 
deli javnega sektorja in se 
zato počutimo zapostavlje-
ne. Imamo občutek, da je 
naše delo ničvredno, čeprav 

delamo z otroki, naj bo to v 
vrtcih ali šolah, in smo zato 
osnova družbe. Delamo z is-
timi otroki, ki bodo nekoč 
postali tudi gospodarstveni-
ki, državni poslanci, nekate-
ri tudi predsedniki države,« 

je pojasnila Breznikova in 
poudarila, da poleg vzgoji-
teljici in pomočnic stavkajo 
tudi hišniki, perice, kuharji 
in čistilke, brez katerih vrtci 
in šole prav tako ne morejo 
delovati. »Ena od zahtev v 
tej stavki je zato tudi izplači-
lo regresa v višini 1200 evrov 
za vse zaposlene z minimal-
no ali nižjo plačo.« 

Preobremenjeni tudi 
v zdravstvu

Torkovi dvourni opozoril-
ni stavki v zdravstvu in so-
ciali, v kateri je sodelovalo 
med 20 in 25 tisoč zaposle-
nih, so se pridružili tudi me-
dicinske sestre, zdravstve-
ni tehniki, bolničarji, stre-
žnice, kurirji, laboranti, fi-
zioterapevti in drugi zapos-
leni z Univerzitetne klinike 
za pljučne bolezni in alergi-
jo Golnik. »Zahtevamo dvig 
plač v okviru odprave plač-
nih anomalij, predvsem pa 

uveljavitev standardov in 
normativov, ki so pripravlje-
ni že dolga leta in je že skraj-
ni čas, da zaživijo, saj je preo-
bremenjenost medicinskih 
sester in zdravstvenih tehni-
kov zares velika. Zaradi tega 
smo priča tudi odhodom v 
druge dejavnosti. Zahteva-
mo tudi višje plačilo za ne-
ugoden delovni čas, glede 
na to, da se delovna doba 
podaljšuje, pa tudi izplačilo 
jubilejne nagrade za 40 let 
delovne dobe,« je razložila 
Majda Grašič, predsednica 
stavkovnega odbora na Kli-
niki Golnik. S podporo stav-
ki in udeležbo je bila zelo za-
dovoljna: »Na shodu se nas 
je sicer zbralo okoli šestde-
set, ki danes lahko stavka-
jo, drugi, ki stavko tudi pod-
pirajo, pa so ostali na delov-
nih mestih, saj je delo v bol-
nišnici ves čas potekalo, res-
da v zmanjšanem obsegu. 
Obiskalo nas je tudi vodstvo 
klinike, ki je predstavilo svoj 
pogled in nas sicer podpira.« 

Tudi zaposleni v zdravstve-
ni negi in socialnem varstvu 
napovedujejo, da bodo stav-
kovne aktivnosti še stopnje-
vali, če ne bo prišlo do na-
predka v pogajanjih s stav-
kovno stranjo. »Med dru-
gim lahko pride do podaljše-
vanja stavke, protesta pred 
vlado v Ljubljani in odkla-
njanja podpisov pogodb za 
nadurno delo,« je napove-
dala Grašičeva. Sama si želi 
predvsem sprejetja novih 
standardov in normativov 
za delo medicinskih sester. 
»Ti so potrebni predvsem 
zato, ker je vedno več težkih, 
zahtevnih bolnikov, za kar 
potrebujemo tudi več kadra. 
Zahtevnost našega dela se je 
zaradi staranja populacije v 
zadnjih letih enostavno zelo 
povečala.« 

Splošno stavko lahko  
tudi ponovijo
31. stran

Stavkovne parole vzgojiteljev in učiteljev so bile nadvse pisane. / Foto: Gorazd Kavčič

Stavkajoči na Kliniki Golnik so v torek tako kot v večini drugih bolnišnic, zdravstvenih 
domov in domov za starejše delo prekinili med 8. in 10. uro. / Foto: Gorazd Kavčič

Tudi v zdravstveni negi in socialnem varstvu napovedujejo, 
da bodo stavkovne aktivnosti stopnjevali, če z zahtevami ne 
bodo uspešni. / Foto: Gorazd Kavčič
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Svet Javnega zavoda Knjižnica Medvode na podlagi sklepa z 
dne 6. 2. 2018 v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91 z dopolnili) in Odlokom o ustanovitvi Javnega zavo
da Knjižnica Medvode (Uradni list RS, št. 103/08) objavlja pro
sto delovno mesto 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
KNJIŽNICA MEDVODE (M/Ž)

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, iz
polnjevati naslednje pogoje:
 univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
 pet let ustreznih delovnih izkušenj na podobnih delih,
 strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
 sposobnost za vodenje in organiziranje dela zavoda,
 izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti.

Kandidati za direktorja morajo predložiti:
  program dela in razvoja zavoda za obdobje petih let,
  dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe (stop

nja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izo
brazba pridobljena),

  dokazilo, da ima opravljen bibliotekarski izpit in obvlada sis
tem COBISS (če bibliotekarskega izpita nima, mora opraviti bi
bliotekarski izpit in pridobiti ta znanja najkasneje v dveh le
tih od imenovanja, sicer mu mandat, po sklepu sveta zavo
da, preneha),

  kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
  dokazilo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi nakle

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v traja
nju več kot šest mesecev,

  izjavo, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obto
žnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti,

  izjavo, da kandidat/ka za namen preverjanja izpolnjevanja 
pogojev dovoljuje Svetu zavoda Knjižnica Medvode vpogled 
v podatke iz uradnih evidenc.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih let. Po 
poteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imeno
vana za direktorja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 
14 dneh od objave v Uradnem listu RS, od 16. 2. 2018 do vključ
no 2. 3. 2018  na naslov: Knjižnica Medvode, Cesta komandanta 
Staneta 10, 1215 Medvode, z oznako: »Prijava na razpis – direk
tor Knjižnice Medvode – ne odpiraj!« Rok za prijavo začne teči z 
dnem objave v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh 
po opravljeni izbiri.

 Svet Zavoda Knjižnica Medvode
 Majda Lenardič, predsednica

Urša Peternel

Žirovnica – Konec lanskega 
leta je skupina staršev iz ži-
rovniške občine opozorila, 
da svojih otrok prvega sta-
rostnega obdobja ne morejo 
vpisati v vrtec, ki deluje pod 
okriljem Osnovne šole Ži-
rovnica, ker da zanje ni več 
prostora. Kot očitajo, naj bi 
bil vrtec zaseden tudi z otro-
ki iz drugih občin, zato naj bi 
za »domače« otroke zmanj-
kalo prostora. Na problem 
je na zadnji seji občinske-
ga sveta v Žirovnici opozo-
rila občinska svetnica Tatja-
na Mulej in od župana ter-
jala odgovore. Med drugim 
je zahtevala, da občina kot 
ustanoviteljica poskrbi za 

vse malčke in jih ne deli na 
privilegirane in ostale ...

Župan Leopold Pogačar 
je očitke zavrnil, češ da ni-
kakor ne drži, da bi bil vr-
tec poln zaradi otrok iz so-
sednjih občin. Ob zadnjem 
rednem vpisu so bili v vrtec 
sprejeti zgolj otroci s stal-
nim prebivališčem v žirov-
niški občini, je zatrdil. Ot-
roci s stalnim prebivališčem 
v občini imajo prednost pri 
vpisu, otroci od drugod, naj-
več iz sosednjih Potokov, pa 
so bili sprejeti le izjemoma, 
če so bila po končanem vpi-
su slučajno prosta mesta. 

Prav tako po podatkih žu-
pana jeseni brez mesta v vrt-
cu ni ostal noben otrok, ki 
je bil v vrtec vpisan v času 

rednega vpisa. V vrtec niso 
bili sprejeti le otroci, ki 1. sep-
tembra lani niso izpolnjevali 
zakonskega pogoja za vklju-
čitev v vrtec, to je starosti 
enajst mesecev. Tako ob re-
dnem vpisu čakalne vrste ni 
bilo, so pa starši po rednem 
vpisu res v vrtec vpisali še tri 
otroke, ki pa so bili uvrščeni 
na čakalno listo, saj so bile 
skupine v vrtcu že oblikova-
ne in vsa razpoložljiva mesta 
zasedena. Na čakalni listi je 
tudi pet otrok, ki 1. septembra 
še niso bili stari enajst mese-
cev. Tako je trenutno na ča-
kalni listi osem otrok, kar je 
po normativih premalo, da bi 
oblikovali nov oddelek. Obe-
nem bi za oblikovanje še ene-
ga oddelka morali prilagoditi 

tudi prostore, med drugim 
je igralna površina na otroka 
določena že pred začetkom 
šolskega leta. Spremeniti bi 
morali tudi cene programov. 
Kot so zagotovili na Občini 
Žirovnica, proučujejo mož-
nosti in iščejo rešitve, da bi 
zagotovili dodatne igralnice, 
saj bodo v prihodnje potrebe 
po vključitvi v vrtec verjetno 
še naraščale. Letno se sicer v 
občini rodi okrog štirideset 
novorojenčkov. A ker se de-
lovna doba podaljšuje, mladi 
starši ne morejo več računa-
ti na pomoč svojih staršev pri 
varstvu otrok. Na Občini Ži-
rovnica so tako zagotovili, da 
bodo v novem šolskem letu, 
če bodo potrebe, dodaten od-
delek vrtca zagotovo odprli.

Osem otrok na čakalni listi
V Žirovnici je skupina staršev opozorila, da je vrtec poln in da vanj ne morejo vpisati otrok. Na Občini 
Žirovnica odgovarjajo, da iščejo rešitve, a nov oddelek bodo najbrž lahko odprli šele jeseni.

Urša Peternel

Žirovnica – Pisali smo o tem, 
da sta Prešernova in Finž-
garjeva rojstna hiša od kon-
ca decembra formalno brez 
upravljavca. Aneks k pogod-
bi o zakupu in upravljanju z 
Zavodom za turizem in kul-
turo Žirovnica se je namreč 
iztekel 31. decembra, nov pa 
še ni podpisan. Na ministr-
stvu za kulturo so pojasni-
li, da morajo v skladu z za-
konom o uresničevanju jav-
nega interesa v kulturi iz-
vesti nov javni razpis za pro-
gramsko upravljanje hiš. »Z 
aneksom se podaljšuje dose-
danje upravljanje do izbora 
izvajalca po razpisu, ki je v 
pripravi,« so pojasnili. A za-
kaj aneks še ni sklenjen, gle-
de na to, da se je prejšnji iz-
tekel konec lanskega leta? 
Na ministrstvu so povedali, 

da je do zamika prišlo, ker se 
pripravljajo na obnovo obeh 
rojstnih hiš, ni pa še bilo jas-
no, ali bosta hiši v času ob-
nove zaradi zagotavljanja 
varnosti obiskovalcev mora-
li biti zaprti. No, zdaj to že 
vedo, obnova bo potekala le-
tos pomladi in poleti, za obi-
skovalce pa bosta hiši zapr-
ti le krajši čas, v času obno-
ve notranjosti objektov. V 
sklopu sanacije bodo v Pre-
šernovi hiši popravili notra-
nje in zunanje omete, pobar-
vali fasado in notranje stene. 
Popravili bodo tudi vhodna 
vrata in obnovili stavbno po-
hištvo ter notranjo opremo. 
V Finžgarjevi rojstni hiši pa 
bodo zamenjali leseno kri-
tino in popravili ostrešje 
na rojstni hiši in gospodar-
skem objektu, obnovili zu-
nanje stopnišče, stavbno po-
hištvo in opremo v hiši. 

Nov razpis za 
upravljavca hiš
Ministrstvo za kulturo bo pripravilo nov razpis, 
s katerim bo izbiralo upravljavca Prešernove in 
Finžgarjeve rojstne hiše. Marjana Ahačič

Radovljica – »Kljub vsem 
zapletom smo zdaj vendar-
le prišli do knjižnice, na ka-
tero bomo zares lahko po-
nosni,« je bil včeraj, ko je 
občina za novo knjižnico 
na Vurnikovem trgu pri-
dobila še uporabno dovo-
ljenje upravne enote, zado-
voljen radovljiški župan Ci-
ril Globočnik. »Zaslužimo 
si jo, imamo naziv branju 
prijazna občina, predvsem 
pa Knjižnica Antona Toma-
ža Linharta že sedaj ponuja 
vrhunske storitve. Občina – 
in širša okolica – bo z novo 
knjižnico ogromno prido-
bila,« je povedal župan in 
odprtje knjižnice napove-
dal za april.

Knjižničarji se tako že ne-
kaj časa pripravljajo na zah-
tevno selitev več kot 120 ti-
soč enot gradiva. Pri tem 
bodo, tako načrtujejo, po-
magale številne organizaci-
je. Za pomoč so že zaprosi-
li vojsko, gasilce in nekate-
ra društva oziroma združe-
nja. »Pomembno vlogo pri 
selitvi bodo imeli tudi pro-
stovoljci, ki jih že vabimo, 
naj s prijavo izrazijo svojo 
pripravljenost sodelovati,« 
je povedala direktorica knji-
žnice Božena Kolman Finž-
gar. »Vsi, ki so pripravljeni 
poprijeti za delo in pomaga-
ti pri prenašanju knjig, knji-
žničnega gradiva in druge 
opreme, se lahko prijavijo 
do prihodnjega ponedeljka, 
19. februarja. Prijavnice so 
objavljene na spletni strani 

knjižnice, na voljo so tudi v 
knjižnici.«

Gradnja nove radovljiške 
knjižnice se je začela v letu 
2011, a bila nato čez tri leta 
zaradi stečaja izvajalca, pod-
jetja Tehnik, prekinjena. 
Komunalna oprema in zu-
nanja ureditev Vurnikove-
ga trga sta bili končani leta 
2015, gradnjo knjižnice pa 
je družba Javna razsvetljava 
kot novi izbrani izvajalec na-
daljevala od konca leta 2016.

Kot so pojasnili na rado-
vljiški občinski upravi, stro-
ški gradnje knjižnice zna-
šajo približno 3,3 milijona 
evrov, notranje opreme se-
demsto tisoč, dokumentaci-
je in nadzora pa nekaj manj 

kot štiristo tisoč evrov. Za za-
gotovitev zadostnega števila 
parkirnih mest v kletni etaži 
knjižnice je občina nameni-
la še 447 tisoč evrov, tako da 
skupni stroški nove knjižni-
ce znašajo nekaj manj kot 
pet milijonov evrov.

Za sedanje prostore knji-
žnice v stari stavbi na Go-
renjski cesti je že izdelana 
prostorska presoja za de-
javnost medgeneracijskega 
centra. Letos bo pripravljena 
projektna dokumentacija za 
obnovo stave in njeno prila-
goditev novi dejavnosti, je še 
povedal župan Globočnik.

Včerajšnje vodene ogle-
de sta občina in knjižnica 
pripravili v sklopu akcije 

Skupnosti občin Sloveni-
je Dan odprtih vrat v obči-
nah, v okviru katere so na 
ta dan številne slovenske 
občine občankam in obča-
nom predstavile svoje na-
ložbe in programe. Po no-
vih prostorih so na vodene 
oglede med za zdaj še praz-
ne police odpeljali šest sku-
pin s po dvajsetimi obisko-
valci, ki so bili posebno nav-
dušeni nad teraso v vrhnji 
etaži knjižnice, kjer je tudi 
večnamenska dvorana. Za 
sedaj so obiskovalci lahko 
uživali le v čudovitih raz-
gledih, ko bo knjižnica od-
prta, pa bo v topli polovici 
leta tudi terasa namenjena 
sproščenemu branju.

Odprli vrata nove knjižnice
Včeraj so si Radovljičani lahko prvič ogledali, kakšna bo notranjost nove knjižnice. Isti dan je občina za 
knjižnico pridobila še uporabno dovoljenje. Odprtje je načrtovano za april.

Številni Radovljičani in okoličani so si z zanimanjem ogledali notranjost nove knjižnice, ki 
bo predvidoma odprta v aprilu. / Foto: Tina Dokl
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VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA –
VRTEC RADOVLJICA                                      
Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA
Tel.: 04/ 53 25 720, fax: 04/ 53 25 730
E-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si
Spletni naslov: www.vrtec-radovljica.si

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA –  
VRTEC RADOVLJICA VABI

K VPISU OTROK
V VRTCE RADOVLJIŠKE OBČINE ZA  

ŠOLSKO LETO 2018/2019.

Vpis bo potekal od ponedeljka, 26. 2. 2018, do petka, 2. 3. 2018,  
v prostorih uprave na Kopališki cesti 10 v Radovljici  
(drugo nadstropje), in sicer:

 v ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure,
 v sredo in četrtek pa od 8. do 17. ure.

Za novo šolsko leto, to je s 1. 9. 2018, so razpisani naslednji programi:
 DNEVNI PROGRAM za otroke do 3 let, ki traja od 6 do 9 ur;
 DNEVNI PROGRAM za otroke od 3 let dalje, ki traja od 6 do 9 ur.

Starši si bodo prostore vrtca lahko ogledali v tednu vpisa od 9. do 10. 
ure. Starše vljudno prosimo, da med ogledom ne motijo vzgojnega 
dela v vrtcu. Hvala. 

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani vrtca: 
www.vrtec-radovljica.si,  

na tel. št.: 04/53 25 729 (med 12.00 in 14.30)  
ali na e-pošti: svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si.

 

Mateja Rant

Gorje – Sotesko Vintgar na 
leto obišče okrog tristo tisoč 
ljudi, zaradi česar se pred-
vsem prebivalci Podhoma 
poleti dušijo v prometu. Pro-
blema se zavedajo tudi na 
Občini Gorje, kjer si zato pri-
zadevajo za ureditev doda-
tnih parkirišč in infrastruk-
ture, s katero bodo zagotovi-
li večjo varnost obiskovalcev. 

V preteklih dneh so se na 
skupnem sestanku sestali 
tudi s predstavniki občin Je-
senice in Bled ter Turistične-
ga društva Gorje, ki upravlja 
sotesko Vintgar. Skupaj 
naj bi poiskali možnosti za 
usmerjanje obiskovalcev 
tudi na druge vstopne točke 
v Vintgar, torej tudi z jeseni-
ške in blejske strani, s čimer 
bi razbremenili promet sko-
zi Podhom, je pojasnil žu-
pan občine Gorje Peter Tor-
kar. Manjša parkirišča naj bi 
torej po novem uredili tudi 
na Blejski Dobravi in v Zasi-
pu, obiskovalce pa opozorili 
tudi na okoliške poti, da bi s 
tem zmanjšali število obisko-
valcev v sami soteski ter jim 
tako zagotovili večjo varnost 
in možnost polno doživeti to 

naravno znamenitost. Raz-
mišljajo tudi o ureditvi eno-
smerne krožne poti skozi so-
tesko. V dobrih desetih le-
tih je namreč število obisko-
valcev poskočilo za šestkrat, 
s petdeset tisoč obiskovalcev 
v letu 2006 na dobrih tristo 
tisoč obiskovalcev v lanskem 
letu, je razložil Torkar. 

V pripravi je še občinski 
podrobni prostorski načrt 
(OPPN) za območje Vršč, 
ki predvideva ureditev par-
kirišč za obiskovalce sote-
ske ter razvoj gostinskih, 

turističnih in rekreacij-
skih dejavnosti. A temu na-
sprotujejo v civilni iniciati-
vi, ki se je oblikovala okto-
bra lani. Prepričani so, da 
je celoten projekt zasnovan 
tako, da Podhom postaja le 
infrastruktura za Turistično 
društvo Gorje in ne upošte-
va mnenja lokalnih prebival-
cev. S svojimi pomisleki gle-
de priprave prostorskega na-
črta so seznanili tudi mini-
strstvo za okolje in prostor, 
ki je Občino Gorje ta teden 
pozvalo, naj odpravi kršitve 

in nezakonitosti, ki so na-
stale pri sprejemanju pro-
storskega načrta. Opozorili 
so namreč, da še niso prejeli 
dopolnjenega osnutka pro-
storskega načrta in okolj-
skega poročila. Po besedah 
Jožice Lužnik z Občine Gor-
je bodo dopolnjen osnutek 
OPPN in okoljsko poroči-
lo ministrstvu posredovali 
v tem tednu. Potem ko bodo 
nosilci v prostoru podali svo-
ja mnenja na okoljsko poro-
čilo in dopolnjen osnutek, 
bodo ponovno objavili po-
stopek javne razgrnitve. Po 
besedah Jožice Lužnik to-
rej ne gre za nezakonitost 
ali kršitev, ker sprejemanje 
OPPN še ni končano.

Občina Gorje si želi pove-
čati varnost in kakovost živ-
ljenja vseh občanov tudi na 
območju vasi Podhom, ki 
predstavlja vplivno obmo-
čje vstopa v sotesko Vintgar, 
je ob tem še poudaril župan. 
»Vse projekte, ki smo jih 
doslej izvedli, smo predsta-
vili javnosti, zbrali njihove 
pobude in predloge. Z upo-
števanjem teh pobud in pre-
dlogov je vsak izveden pro-
jekt dobil pridih sodelovanja 
širše skupnosti.«

Iščejo rešitve za Vintgar
Prometni kaos v okolici soteske Vintgar naj bi že to poletje poskušali omiliti z usmerjanjem 
obiskovalcev na parkirišča, ki bi jih uredili še na drugih vstopnih točkah, torej tudi na Blejski Dobravi in 
v Zasipu, ne le v Podhomu.

Sotesko Vintgar vsako leto obišče več ljudi. / Foto: Miro Zalokar

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Kot pravi vodja štu-
dijskega krožka Luka Pavlin, 
tovrstno neformalno izobra-
ževanje odraslih v kranj-
skem medobčinskem dru-
štvu slepih in slabovidnih 
zagotovo poteka že dve de-
setletji. Pred njim jih je vo-
dila Majda Muri, nekaj časa 
sta jih skupaj, od letos jih 
kot usposobljeni mentor 
sam. Študijski krožki, ki po-
tekajo pod okriljem Andra-
goškega centra Slovenije, so 
se ukvarjali že z različnimi 
temami, v letošnjem študij-
skem letu pa so se posvetili 
samim sebi, društvu in nje-
govi sedemdesetletnici.

»Ob tej priložnosti bomo 
izdali zbornik, kar je moj 
dolg še iz obdobja od 2012 
do 2014, ko sem bil v okviru 
javnih del zaposlen na dru-
štvu,« priznava Luka Pav-
lin. »Nanj sem se spomnil, 
ko smo lani oblikovali pro-
gram študijskega krožka. 
Sedaj ugotavljam, da je bila 

odločitev kar prava, saj ima 
tako skupina udeležencev 
pred seboj konkreten akcij-
ski cilj z izdelkom ob kon-
cu. Naš cilj je izdaja zborni-
ka ob jubileju. Na srečanja 
krožka vabimo sogovorni-
ke, povezane s preteklostjo 
in tudi sedanjostjo društva, 
od katerih smo se ob dose-
danjih druženjih že veliko 
naučili. Z njimi na sreča-
njih opravim pogovor, tudi 
udeleženci krožkov ima-
jo sogovornikom možnost 

postavljati vprašanja, re-
zultat bodo intervjuji, obja-
vljeni v zborniku. Na njih je 
zasnovana glavnina vsebi-
ne zbornika, ki bo izšel do 
junija, ko bo tudi priredi-
tev ob 70-letnici delovanja 
društva.«

Luka in člani krožka so 
opravili že veliko pogovorov 
z zanimivimi sobesedniki, 
med njimi tudi z dolgolet-
nim predsednikom društva 
Antonom Žakljem in z ak-
tualnim Emilom Murijem, 
več dobrimi športniki, s čla-
ni skupine za samopomoč, 
z likovniki, gledališčniki, 
vodjem sekcij ali s sicer za-
nimivimi člani. Čeprav so 
se v pretežni meri nasloni-
li na preteklost, pa pogovo-
ri s sedanjimi aktivnimi čla-
ni in tudi mlajšo generaci-
jo nakazujejo, da ima dru-
štvo poleg aktivne preteklo-
sti tudi prihodnost. 

»Zbornik smo naslovili z 
mislijo Upam si, zato zmo-
rem. Porodila se mi je v po-
govorih s starejšimi člani 

društva, ki so si v preteklo-
sti kljub slabšim razme-
ram marsikaj upali, kar si 
danes težko predstavljamo: 
se denimo zaposliti v tovar-
ni ali se enakovredno kosa-
ti v športnih preizkušnjah. 
Tako se je na primer Šte-
fan Hudolin neustrašno lo-
til rekreativnega izziva Ka-
veljci in korenine, ki ga je 
v sedemdesetih letih vodi-
la RTV Slovenija,« navede 
Luka Pavlin primer pogu-
ma, ki so ga v preteklosti do-
kazovali slepi in slabovidni. 
Sogovornike so iskali tudi 
med člani z območja Ško-
fje Loke, kjer so bile v pre-
teklosti v Strahlovem gra-
du obrtne delavnice za sle-
pe in slabovidne, kjer so se 
ti ukvarjali s ščetkarstvom, 
pletarstvom in metlar-
stvom. V pogovoru z mlajšo 
generacijo pa v krožku, ki ga 
obiskuje od 10 do 15 udele-
žencev, spoznavajo, kako so 
se slepi in slabovidni šolali v 
zavodu in kakšne so njihove 
težave pri zaposlitvi. 

Ukvarjajo se z društveno zgodovino
Letošnji udeleženci študijskega krožka pri Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj se 
ukvarjajo s preteklostjo društva, ki letos praznuje sedemdeset let.  

Luka Pavlin / Foto: Tina Dokl

Tržič – Občina Tržič je objavila končno poročilo glede dode-
litve pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini v lanskem letu. Na razpis je prispelo 
45 vlog, od tega jih je 43 izpolnjevalo pogoje. Občina je med 
upravičence razdelila nekaj čez štirideset tisoč evrov, prijav na 
ukrep Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij pa niso prejeli, 
zato je 1200 evrov ostalo neizkoriščenih.

Spodbude za razvoj kmetijstva in podeželja

Jesenice – Potem ko je novembra lani dolgoletna vodja Mladin-
skega centra Jesenice Lili Tkalec zapustila to delovno mesto, je 
vodenje centra v začetku februarja prevzela Ana Kozamernik. 
Kranjčanka je po izobrazbi univerzitetna diplomirana organi-
zatorka, stara je 31 let, doslej pa je delala na različnih projektih, 
tudi z mladimi. »Želim ohraniti stvari, ki so dobro sprejete, 
seveda pa prinašam svojo energijo, skušala bom najti nove 
priložnosti za razvoj oziroma spremembe,« je povedala. Glede 
na to, da so prostori, v katerih deluje center, dokaj dotrajani, 
bi v prvi vrsti želela spodbuditi mlade, da bi prostore uredili in 
polepšali po njihovih željah. Do konca leta bodo opravili tudi 
novo raziskavo med mladimi na Jesenicah, kaj si želijo, kaj jih 
zanima in kaj potrebujejo. »Glavno poslanstvo mladinskega 
centra je slediti željam in potrebam mladih in jih pri tem pod-
pirati. Veseli smo vsake ideje, pobude, ki jo bomo z veseljem 
podprli,« je še dodala.

Nova vodja Mladinskega centra Jesenice

Vilma Stanovnik

Kranj – Namen projekta Ko-
legice, ki so ga zasnovali na 
Zavodu Nefiks in je prvič 
potekal leta 2012, sedaj pa 
že deluje po nekaterih slo-
venskih krajih, je mladim 
ženskam, iskalkam prve za-
poslitve ali še študentkam, 
omogočiti zgodnji vstop v 
delovno okolje. V projektu 
lahko vsaka udeleženka spo-
zna in se poveže z uspešno 
žensko s svojega poklicnega 
področja, s katero na rednih 
mesečnih srečanjih razpra-
vlja o možnostih za uveljavi-
tev v določenem poklicu. Ob 
pomoči mentorice se ude-
leženke seznanjajo z delov-
nim okoljem, izbranim pok-
licem ter njegovimi zahteva-
mi in specifikami, razvijajo 
pa tudi svojo zaposlitveno 

pismenost. Pred srečanji z 
mentorico se skupina deklet 
najprej dobiva na tedenskih 
sestankih, na katerih ob 
strokovni podpori Zavoda 
Nefiks udeleženke razvija-
jo svoj karierni načrt ter na-
črtujejo dogodke, s katerimi 
želijo širšo javnost opozoriti 
na problematiko zaposlova-
nja mladih žensk, spodbu-
diti lastno zaposljivost in za-
posljivost drugih žensk ter 
odgovorne organe pozvati k 
ukrepanju. 

Sedaj vabijo tudi vse mo-
tivirane in samoiniciativne 
mlade posameznice iz Kra-
nja in okolice, naj se pridru-
žijo klubu Kolegice v Kranju. 
Prijave zbirajo do nedelje, 
18. februarja. Več informa-
cij o projektu je dostopnih 
na spletni strani Zavoda Ne-
fiks v zavihku Kolegice.

Kolegice tudi v Kranju
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Tupaliče – Župan občine 
Preddvor Miran Zadnikar 
se je v zvezi z odsekom dr-
žavne ceste skozi Tupali-
če februarja dvakrat sestal s 
predstavniki Direkcije RS za 
infrastrukturo (DRSI), in si-
cer zaradi načrtovane grad-
nje krožišča in sanacije dr-
žavne ceste, dogovorili pa so 
se tudi o kratkoročnih ukre-
pih za zagotovitev prometne 
varnosti do začetka del.

Projekt ureditve krožne-
ga križišča pri Zaplati je za-
radi spremembe zakonoda-
je trenutno v recenziji. Sledil 
bo javni razpis, in če bo po-
tekal brez zapletov, bo zače-
tek gradnje najkasneje jese-
ni. Drugi projekt pa obsega 
sanacijo ceste na relaciji od 
krožišča do konca Tupalič v 
smeri proti Kokri. »Ker so 
na tej trasi speljani tudi ma-
gistralni vodovodi za Kranj 
in Šenčur, smo na DRSI 

predstavili protokol o sode-
lovanju pri sofinanciranju 
obnove magistralnih vodo-
vodov, pri katerem bosta so-
delovali sosednji občini Šen-
čur in Kranj,« je o srečanju 
na DRSI ta teden povedal žu-
pan občine Preddvor Miran 
Zadnikar. Aprila načrtujejo 
podpis pogodbe o sofinanci-
ranju med Občino Preddvor 
in DRSI, Občina Preddvor 
bo namreč na tem območju 
uredila fekalno in meteor-
no kanalizacijo, pločnike in 
javno razsvetljavo. Razpis za 
izvedbo del bo predvidoma 
sredi leta, in če pri tem ne bo 
večjih zapletov, bodo jeseni 
lahko začeli z deli. Poleg tega 
bo Občina Preddvor na pod-
lagi projektnih pogojev, ki 
jih bodo pripravili na DRSI, 
naročila projekte za izved-
bo za krožišče pri odcepu za 
Preddvor. Ureditev tega kro-
žišča bi bila mogoča v roku 
treh do petih let, še pojasnijo 
na preddvorski občini.

S cesto tudi 
obnova vodovodov
Po trasi državne ceste skozi Tupaliče potekajo tudi 
magistralni vodovodi, ki jih želijo obnoviti hkrati z 
investicijo v ta cestni odsek.

Ob obnovi državne ceste v Tupaličah tudi obnova vodovoda 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Sredi lanskega no-
vembra je Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologi-
jo objavilo drugo povabilo Ra-
zvojnim svetom regij za pri-
pravo dogovorov za razvoj re-
gij, v okviru katerega je za ce-
lotno Slovenijo na voljo dobrih 
420 milijonov evrov. V okviru 
tega povabila gorenjska regi-
ja lahko pridobi sredstva za 
sofinanciranje spodbujanja 
podjetništva, za spodbujanje 
multimodalne urbane mobil-
nosti, podporo naložbam za 
prilagajanje podnebnim spre-
membam, vlaganje v vodni 
sektor ter varstvo in obnova 
biotske raznovrstnosti. 

Po izvedenem uskla-
jevanju znotraj regije bo 

Gorenjska v dopolnjeni do-
govor za razvoj regije vklju-
čila 25 projektnih predlo-
gov v skupni vrednosti dob-
rih trideset milijonov evrov. 
Največ potreb je v regiji po 
vlaganju v vodni sektor, tako 
po gradnji javne infrastruk-
ture za odpadno vodo kot 
tudi za oskrbo s pitno vodo. 
Gorenjske občine so v koor-
dinaciji z Regionalno razvoj-
no agencijo Gorenjske prip-
ravile za skupaj dobrih 47 
milijonov evrov vredne pro-
jekte s področja vlaganja v 
vodni sektor, za katere želijo 
pridobiti dobrih dvajset mi-
lijonov evrov iz naslova ne-
posredne potrditve projek-
tov v okviru instrumenta do-
govor za razvoj regij. Velik 
interes se v regiji kaže tudi 

za gradnjo kolesarskih po-
vezav za zagotavljanje traj-
nostne mobilnosti. V potrje-
nem predlogu je za sofinan-
ciranje vključenih za dobrih 
5,8 milijona evrov kolesar-
skih povezav. V okviru pred-
nostne naložbe spodbuja-
nje podjetništva so tri obči-
ne pripravile projekte za vla-
ganje v poslovno infrastruk-
turo, investicije v poslovne 
cone.

V dogovor za razvoj go-
renjske regije je poleg re-
gijskih projektov vključen 
medregijski projekt sode-
lovanja med gorenjsko in 
ljubljansko urbano regijo, 
oskrba s pitno vodo na ob-
močju Zg. Save ter vseslo-
venski projekt spodbujanja 
podjetništva poimenovan 

Podjetno nad izzive, katere-
ga nosilec je Regionalna ra-
zvojna agencija Gorenjske, 
BSC Kranj. Po posredova-
nju dopolnjenega dogovo-
ra za razvoj gorenjske regi-
je Ministrstvu za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo bo 
sledil teritorialni razvojni di-
alog med regijo in državo za 
dokončno pripravo in pod-
pis dopolnjenega dogovora, 
ki se pričakuje še v prvi polo-
vici tega leta. 

Na seji je predstavnik Slo-
venske izvozne in razvoj-
ne banke županom predsta-
vil tudi aktualne informaci-
je o možnostih pridobitve 
finančnih sredstev pri SID 
banki s poudarkom na pro-
gramih, ki so namenjeni fi-
nanciranju občin. 

Najpomembnejša skrb za vodo
V prostorih Mestne občine Kranj so se zbrali člani Razvojnega sveta gorenjske regije in župani 
gorenjskih občin ter potrdili seznam petindvajsetih projektov, ki jih bo Regionalna razvojna agencija 
Gorenjske posredovala Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Od prve obrav-
nave občinskega proraču-
na decembra lani Občina 
Jezersko v javni razpravi ni 
prejela pripomb, prav tako 
svetniki ob drugem branju 
niso vložili dopolnil. Prora-
čun, ki znaša poldrugi mili-
jon evrov, so ta teden potrdi-
li. Največji zalogaj bo rekon-
strukcija regionalne ceste 
od Petrola do Korotana, kjer 
kot sofinancer sodeluje dr-
žava, občina pa bo ob obno-
vi okoli 250 metrov dolgega 
odseka uredila pločnik, jav-
no razsvetljavo, avtobusni 
postajališči in priključke na 
regionalno cesto. Kot je po 
seji dejal župan Jurij Rebolj, 
so najprej v okviru te inve-
sticije predvideli tudi grad-
njo toplovodnega omrežja, 

a bo ta projekt potekal pose-
bej, in ne po trasi ceste, orga-
nizacijsko pa razmišljajo, da 
bi ga izvedli v obliki zadru-
ge. Pomembna novost letoš-
njega proračuna je tudi od-
prtje novega oddelka vrtca 
Palček. Sedaj pri podružnič-
ni šoli deluje en sam odde-
lek z 19 otroki, aprila pa naj 
bi odprli še drugega. Prora-
čunski denar bodo vložili v 
preureditev in opremo, s po-
večanjem vrtca pa predvide-
vajo tudi dve novi zaposlitvi. 
Občinski svet Jezersko pa 
je na februarski seji sprejel 
tudi dva dokumenta, pove-
zana s pristopom občine k 
skupnemu ravnanju z od-
padki v Regijskem centru 
za ravnanje z odpadki Lju-
bljana (RCERO). O tej mož-
nosti so se pogovarjali že 
na seji decembra lani, ko je 

direktor Komunale Kranj 
Marko Kocjančič s sodelav-
ci predstavil prednosti rav-
nanja z odpadki v Ljubljani. 
Tedaj je pojasnil, da je ta ce-
novno ugodnejša kot ponud-
ba Male Mežakle na Jeseni-
cah, tudi stroški prevoza v 
Ljubljano so nižji, prav tako 
je to dolgoročno stabilnejša 
rešitev. Odločitev o tem so 
sprejele že nekatere občine, 
ki jih pokriva javno podjetje 
Komunala Kranj, nazadnje 
sosednja Občina Preddvor, 
sedaj pa so odloku o koncesi-
ji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst ko-
munalnih odpadkov in odla-
ganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih 
odpadkov ter aktu o ustano-
vitvi sveta RCERO Ljublja-
na pritrdil tudi jezerski sve-
tniki. 

Župan Jurij Rebolj je svet-
nike na seji seznanil z na-
predkom pri projektu Regi-
ja doživetja, kjer je pri ure-
janju njihovega zimsko-
-letnega športnega parka 
predvideno evropsko sofi-
nanciranje. Za nakup opre-
me bo potrebno javno na-
ročilo. Poročal jim je tudi o 
projektu toplovoda, o spre-
membi trase pri elektrifika-
ciji Ravenske Kočne, o slav-
nostnem sprejetju v druži-
no Gorniških vasi (Bergste-
gerdörfer) 24. maja, o na-
kupu stacionarnega radar-
ja skupaj z ostalimi občina-
mi v okviru medobčinske-
ga inšpektorata. Na Jezer-
skem, kjer imajo postavlje-
ne tri prikazovalnike hitro-
sti, namreč pri polovici vo-
znikov ugotavljajo prekora-
čitve hitrosti. 

Aprila drugi oddelek vrtca 
Občinski svet na Jezerskem je potrdil proračun za leto 2018, sprejeta pa je tudi odločitev o pristopu 
občine k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO).

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški muzej je pred 
dnevi odprl novo razstavno 
sezono Galerije Atrij Tržič, 
prvi letošnji razstavljavci so 
mladi ustvarjalci iz Osnov-
ne šole (OŠ) Križe. Osnovna 
tema so prazniki, ki je med 
otroki zelo priljubljena. Upo-
dobitve so na slikah, risbah, 

grafikah, kipih ..., na delih 
prepoznamo tudi dr. Fran-
ceta Prešerna in Primoža 
Trubarja. Učenci so ustvar-
jali pod vodstvom mentori-
ce Dragice Štalc. Kustosinja 
Janita Košir, ki je nagovori-
la zbrane ob odprtju, je pou-
darila, da je likovno ustvarja-
nje otrok vedno bolj prizna-
no kot pomembno področje 

predšolskega in šolskega iz-
obraževanja, pohvalila je ob-
čutljivost mladih ustvarjal-
cev za izraznost barv in ob-
lik. Ravnateljica OŠ Križe 
Erna Meglič je dejala, da je 
tudi zaradi otrok, ki se tok-
rat predstavljajo, vredno vse-
ga truda, ki ga v otroke vlo-
žijo v vrtcih in šolah. Župan 
Borut Sajovic, ki je razstavo 

odprl, je spomnil tudi na Iva-
na Cankarja, saj letos obe-
ležujemo stoto obletnico 
smrti tega velikega književ-
nika. Kot je sklenil župan, če 
besede ne bi bile povedane, 
zapisane, zašepetane ali za-
pete, potem se Slovenci ne 
bi ohranili kot narod in po-
membno je, da to sporočilo 
prenesemo že otrokom.

Mladi ustvarjalci v Galeriji Atrij
V Galeriji Atrij Tržič je do petega marca na ogled razstava učencev Osnovne šole Križe.

Odprtje razstave so z recitacijo Prešernove pesmi 
Nezakonska mati, pustnimi besedili in tudi ugankami za 
obiskovalce popestrile učenke OŠ Križe. 

Kamnik – Občinski svetniki so potrdili letošnje prejemnike 
priznanj Občine Kamnik. Zlato priznanje bodo prejeli člani 
Čebelarskega društva Kamnik za ohranjanje tradicije čebelar-
stva in izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje ter aktivno 
sodelovanje na področju čebelarstva, srebrni priznanji Antoni-
ja Golob in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Kamnik - Komenda, bronasta priznanja pa Ivanka Bajde, Ivan 
Urh in Turistično društvo Gora Sv. Miklavž. Priznanja jim bo 
župan Marjan Šarec podelil ob občinskem prazniku.

Znani so letošnji nagrajenci Občine Kamnik
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Jasna Paladin

Mengeš – V središču Men-
gša naj bi letos vendarle za-
živela nedokončana stano-
vanjsko-poslovna soseska 
Glavni trg, ki z delno poru-
šeno, a spomeniško zaščite-
no Kančevo hišo že vrsto let 
kazi pogled na kraj. Soseska, 
ki jo sestavlja osemdeset raz-
lično velikih stanovanj, en 
večji in pet manjših trgo-
vskih prostorov ter podzem-
na garaža s 178 parkirnimi 
mesti, je bila predmet ste-
čajnega postopka gradbene-
ga podjetja MTB in decem-
bra 2015 kot »neunovčljivo 
premoženje« prenesena na 
DUTB, nedavno pa je dobila 
novega lastnika. DUTB, ki je 
vseskozi iskala kupca za so-
sesko v celoti, jo je namreč 
prodala projektni družbi 
Evio, ki sodi v sklop družbe 
Prva hiša iz Ljubljane.

Novi lastniki so svoje na-
črte s predlagano časovnico 
za vselitev trgovcev in stano-
valcev predstavili tudi občin-
ski upravi in občinskim sve-
tnikom, kjer so končnih pre-
mikov na tem področju zelo 
veseli. »Veseli smo, da bo 
nedokončana stavba dobila 

svojo končno podobo in da 
bodo občani severnega dela 
Mengša ponovno pridobi-
li v svojo sredino večji trgo-
vinski lokal. Tako bo, upa-
mo, rešen večletni problem 
severnega središča naselja 
Mengeš,« je po srečanju po-
vedal župan Franc Jerič. Fra-
no Toš, direktor Prve hiše, je 
dejal, da so se za nakup od-
ločili, ker je dokončanje in 

prodaja stanovanjsko-po-
slovnega kompleksa v sre-
dišču mesta sicer zahtev-
na, a dobra poslovna prilož-
nost. »Večji del prostorov tr-
govskega dela objekta, ki ga 
sicer sestavlja en večji ter pet 
manjših prostorov, je že od-
danih in bodo predvidoma 
vseljeni v jeseni 2018. Na vo-
ljo je še nekaj manjših. Pro-
daja stanovanj pa bo stekla 

predvidoma že v maju, ko 
bodo izpolnjeni nekateri po-
goji.« Objekt so od DUTB 
prevzeli v decembru in ne-
mudoma začeli s postop-
ki za izdajo gradbenega do-
voljenja za Kančevo hišo, ki 
je zaradi nezačete gradnje 
že prenehalo veljati. Lastnik 
objekta je že pridobil soglas-
je Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine iz Kranja.

Soseska naj bi le zaživela
Stanovanjsko poslovno sosesko Glavni trg Mengeš, ki že vrsto let sameva, je kupila družba Evio, ki sodi 
v sklop družbe Prva hiša. Težko pričakovana trgovina naj bi se odprla jeseni, prodaja stanovanj pa bo 
stekla že v maju.

Stanovanjsko-poslovna soseska Glavni trg v središču Mengša ima novega lastnika.

Jasna Paladin

Vodice – Računsko sodišče 
je pred dnevi objavilo pov-
zetek revizijskega poročila 
o delovanju Občine Vodice 
v letu 2015, in sicer v delu, 
ki se nanaša na pripravo pro-
računa in zaključnega raču-
na proračuna ter izvrševanje 
proračuna, delovno uspeš-
nost in dodatke k osnovnim 
plačam javnih uslužbencev, 
javna naročila pri investicij-
skih odhodkih, zadolževa-
nje in druga področja poslo-
vanja.

Izrekli so mnenje s 
pridržkom, saj so odkrili ne-
kaj nepravilnosti: obrazloži-
tve proračuna in zaključne-
ga računa proračuna za leto 
2015 niso bile popolne, javni 

uslužbenki je bil izplačan 
dodatek za delo preko pol-
nega delovnega časa v zne-
sku 1435 evrov, ne da bi za to 
imeli pravno podlago, za iz-
vedbo postopka javnega na-
ročila po postopku s pogaja-
nji brez predhodne objave 
na občini niso sprejeli skle-
pa o začetku postopka, niso 
pripravili končnega poroči-
la o oddaji javnega naroči-
la, niso pridobili bančne ga-
rancije za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti, aneks 
za dodatna in več dela v vred-
nosti 5833 evrov pa so skleni-
li po že opravljenih delih. Do 
nepravilnosti je prišlo tudi 
pri zadolžitvi, nepopolni pa 
so bili tudi podatki v javnem 
razpisu za sofinanciranje 
kulturnih programov.

Na Občini Vodice pou-
darjajo, da je v revizijskem 
poročilu predstavljen le del 
pregledanega poslovanja ob-
čine in da je bilo sicer delo 
občine v letu 2015 učinkovi-
to in gospodarno, kar v revi-
ziji navaja tudi Računsko so-
dišče. »Računsko sodišče je 
v revizijskem poročilu izda-
lo mnenje s pridržkom, a po-
udariti je treba, da je Občina 
Vodice skladno z ugotovitva-
mi revizije ugotovljene nep-
ravilnosti in pomanjkljivo-
sti odpravila že pred oziro-
ma med samo izvedbo revi-
zije, ki je bila začeta 8. avgu-
sta 2016, torej so bile napa-
ke in nepravilnosti odprav-
ljene še pred izdanim poro-
čilom. Treba je poudariti, da 
v poročilu ni bilo podanega 

očitka neučinkovitega in ne-
gospodarnega delovanja ob-
čine, torej navkljub določe-
nim manjšim napakam in 
nepravilnostim Občina Vo-
dice ni bila v nobenem pri-
meru kakorkoli finančno ali 
materialno oškodovana,« se 
je na poročilo odzval župan 
Aco Franc Šuštar, prepričan, 
da bi morali prejeti pozitivno 
mnenje, še posebej zato, ker 
so nekatere ugotovljene nep-
ravilnosti posledice različnih 
interpretacij državnih orga-
nov in Računskega sodišča.

Odzivno poročilo, ki ga 
mora občina Računskemu 
sodišču poslati v devetdese-
tih dneh, ima le še eno zahte-
vo, in sicer mora občina pre-
dložiti dokazila o imenova-
nju podžupana.

Nepravilnosti so že odpravili
Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Občine Vodice v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom, 
a so na občini nekatere nepravilnosti odpravili že pred samo revizijo, druge pa med pregledom.

Komenda – Ustanova Petra Pavla Glavarja in Občina Komenda 
vabita na pogovorni večer o dr. Janezu Evangelistu Kreku, ki 
bo danes, 16. februarja, ob 19. uri v nekdanjem Glavarjevem 
špitalu v Komendi. Gostje večera bodo dr. Igor Bahovec, dr. 
Ivan Štuhec in dr. Branko Šuštar. Z njimi se bo o Kreku pogo-
varjal univ. dipl. teolog Jožef Pavlič.

Pogovorni večer o Janezu Evangelistu Kreku

Kamnik – Vida Čermelj, svetnica Liste Marjana Šarca, je konec 
januarja iz osebnih razlogov odstopila s te funkcije, svetniki pa 
so v sredo že potrdili nadomestnega svetnika. Njeno mesto v 
občinskem svetu ter v odborih za varovanje okolja ter kulturo, 
šport in mladino je za preostanek mandatne dobe prevzel 
Božo Pilej.

Novi svetnik je Božo Pilej

Suzana P. Kovačič

Preddvor – Na februarsko 
sejo občinskega sveta so sve-
tniki dobili v prvo obravna-
vo Odlok o koncesiji za go-
spodarski javni službi obde-
lave določenih vrst komu-
nalnih odpadkov in odlaga-
nja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih 
odpadkov z območja občine 
Preddvor. Direktor Komu-
nale Kranj Marko Kocjančič 
svetnike do njihove končne 
odločitve vabi na ogled dveh 
zbirnih centrov, Regijskega 
centra za ravnanje z odpad-
ki Ljubljana (RCERO Lju-
bljana) in na Malo Mežaklo, 
jim je pa kot ustreznejšo re-
šitev predstavil ljubljansko. 
Med prednostmi je Kocjan-
čič navedel, da RCERO Lju-
bljana ima okoljevarstveno 
dovoljenje za obdelavo in od-
laganje odpadkov za nasled-
njih deset let (Mala Mežakla 
do 2021, potem mora zapro-
siti za podaljšanje), ima do-
volj veliko odlagališče, na-
prava je tehnično dodelana, 
manj je okoljskih tveganj. 
Trenutne cene odlaganja na 
Mali Mežakli so 134 evrov na 
tono, v RCERO Ljubljana 130 

evrov na tono. Kljub temu da 
Občina Preddvor ni ustano-
viteljica RCERO Ljubljana, 
je Kocjančič zagotovil, da bo 
župan v imenu občine imel 
enako težo pri glasovanju, 
vpliv na obratovanje in na 
cene, ki pa morajo tako biti 
zakonsko regulirane skladno 
z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev ob-
veznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva oko-
lja. Svetniki so se seznanili z 
vsebino, o njem pa bodo od-
ločili pri drugem branju. 

Svetniki so pooblastili žu-
pana Mirana Zadnikarja za 
podpis pogodbe o pristo-
pu Občine Preddvor k sku-
pnemu ravnanju z odpadki 
v RCERO Ljubljana. Gre za 
neke vrste pogodbo o name-
ri, za katero župan sicer ni 
potreboval potrditve občin-
skega sveta, ker pa so s tem 
povezani stroški, se je tako 
odločil. Podpisana pogod-
ba je sicer pogoj za sprejem 
omenjenega odloka. Ko bo 
ta sprejet, bodo svetniki gla-
sovali še o aktu k pristopu v 
RCERO Ljubljana, s katerim 
bo Občina Preddvor postala 
polnopravna članica sveta 
RCERO Ljubljana.

Svetnike povabil 
na ogled
Preddvorski občinski svetniki so pred nalogo, da 
z odlokom in aktom odločijo, kam bodo vozili 
preddvorske odpadke – v Ljubljano ali na Jesenice. 
Prvi korak je s podpisom pogodbe o pristopu k 
RCERO Ljubljana s soglasjem občinskega sveta 
sicer že napravil župan Miran Zadnikar. 

Strussnig Fenster GmbH,  Einöde pri Beljaku (Villach)
vodilni ponudnik oken in vrat na Koroškem. 

Takoj zaposlimo:

MONTERJE IN DELAVCE  
ZA ZAKLJUČNA DELA (m/ž)

Zahtevani pogoji:
  dokončana poklicna srednja šola
  vozniško dovoljenje
  zaželeno je znanje nemškega jezika

Ponujamo vam:
  samostojno delo
  privlačno plačo in druge ugodnosti
  delo v dinamični ekipi
  dobro delovno vzdušje

Pogodbena letna bruto plača: od 25.000 EUR, odvisno  
od poklicnih kvalifikacij in izkušenj.

Strussnig GmbH
Millstatterstraße 61
9541 Einöde
Avstrija
Telefon: +43 (04247) 20 80
Faks: +43 (04247) 26 67
office@strussnig.com
www.strussnig.com
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Spletna lekarna: www.lekarnagorenjske.si         
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Pri zdravljenju zdravstvenih težav 
se  navadno  uporabljajo zdravila. 
Za varno in učinkovito zdravljen
je je najbolj pomembna dobra infor
miranost bolnika še pred prvo upo
rabo  zdravila. Tako lahko prepreči
mo  marsikatero težavo, povezano 
z zdravili. Pri tem  bolniku s svojim 
strokovnim znanjem lahko poma
ga tudi lekarniški farmacevt.
Še pred prvo uporabo zdravila mora 
bolnik vedeti, za katero zdravs
tveno težavo je bilo zdravilo uve
deno, kakšne bodo koristi zdrav
ljenja, kako pogosto in na kakšen 
način naj zdravilo uporablja. Bolnik 
naj bo seznanjen z možnimi neže
lenimi učinki ter ukrepi za njiho
vo  odpravo. Pomembno je vede
ti tudi, kako zdravilo vpliva na spo
sobnost za upravljanje z vozili in 
stroji. Če ima bolnik že druga zdra
vila, mora vedeti, ali lahko nastopi
jo težave zaradi hkratnega jemanja 
zdravil. Pri nekaterih zdravilih ima 
pomemben vpliv sočasno zaužita 
hrana. O vseh teh vprašanjih vam 
lahko svetujemo lekarniški farma
cevti. Za lažje in uspešnejše zdrav
ljenje svetujemo uporabo seznama 
zdravil – osebne kartice zdravil, ki 
jo lahko pripravimo tudi v lekarni.  
V raziskavi so ugotovili, da skoraj tre
tjina bolnikov po desetih dneh od 
prvega predpisa zdravil za zdravlje
nje kroničnih bolezni zdravil sploh 
ne jemlje. Več kot polovica bolnikov 
je poročala o težavah, zaradi kate
rih so potrebovali dodatne informa
cije. Največkrat so prenehali jema
ti zdravilo zaradi nastopa nežele
nih učinkov, ali ker so pozabili vzeti 
zdravilo, ali so se sami tako odločili, 
ali pa so imeli premalo informacij o 
uvedenem zdravilu. To je tudi vzrok 
precejšnje količine odpadnih zdra
vil. Po drugi strani pa je dokazano, 

da bolniki bolje sodelujejo pri zdrav
ljenju in imajo manj težav, če imajo 
dovolj informacij in kmalu po uve
dbi novega zdravila  tudi  možnost 
pogovora s farmacevtom.
Novo zdravilo zdravniki uvedejo 
bodisi v ambulanti bodisi v bolniš
nici. Bolnik mora vedeti, če je novo 
zdravilo namenjeno zdravljenju 
novo odkrite bolezni. Lahko da gre 
le za spremenjen način zdravljen
ja že poznane kronične bolezni, ko 
zdravnik zdravilo uvede kot dodat
no zdravilo ali pa zamenja prejšnje 
zdravilo. Lahko gre za isto učinko
vino, zdravilo pa izdeluje drug pro
izvajalec pod drugim imenom. Vča
sih je novo zdravilo le kombinaci
ja učinkovin, ki jih bolnik že upora
blja,  in  združene v eno tableto ali 
kapsulo  bolniku olajšajo jemanje 
zdravil. Sočasna uporaba vseh zdra
vil bi lahko povzročila resne zdrav
stvene težave. Pri vseh teh situacijah 
naj bodo bolnik ali pa njegovi svoj
ci dobro informirani o poteku zdrav
ljenja. Pri razrešitvi vprašanj je lahko 
v veliko pomoč tudi lekarniški far
macevt.
Še pred uporabo novega zdravila, še 
zlasti, ko bolnik uporablja več zdra
vil ali ko je odpuščen iz bolnišnice, 
naj se torej bolnik dobro informira 
o svojih zdravilih. Svetujemo, da se 
bolnik v lekarni dogovori za osebni 
posvet z lekarniškim farmacevtom. 
Storitev, ki smo jo  imenovali  pre-
gled uporabe zdravil, je namen
jena obširnejšemu pogovoru o pra
vilni uporabi zdravil ter preprečitvi 
oziroma odpravi morebitnih težav, 
povezanih z  njimi. Poteka v loče
nem svetovalnem predelu lekarne. 
Zaželeno je, da se bolnik za pogo
vor predhodno dogovori v lekarni. 

Mag. Nina Pisk, mag. farm., spec.

Kaj morate vedeti o zdravilu pred prvo uporabo?

Zdravilni čaji

Pred uporabo natančno preberite navodilo!  
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte  

z zdravnikom ali s farmacevtom.

Filter 
vrečke za 
enostavno

 in hitro 
pripravo 

čaja!

NOVO

Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Suzana P. Kovačič

D
emenca traja 
od 10 do 15 let 
in je z vidika 
javnega zdrav-
stva ena naj-

dražjih bolezni ter veliko 
ekonomsko in socialno bre-
me za družbo, zato mora 
postati ena od prioritet jav-
nega zdravstva. 
Opozorilni znak demence 
je postopna izguba kratko-
ročnega spomina, ki vpliva 
na vsakodnevno življenje. 
Osebe z demenco se v zače-
tnem obdobju spominjajo 
le preteklih, ne pa nedavnih 

dogodkov. Vedo, kaj je bilo 
pred tridesetimi leti, ne pa, 
kaj so jedle za kosilo. Pogo-
sto pozabijo pomembne 
datume ali dogodke. 
Osebe z demenco imajo 
težave pri govoru in z izra-
žanjem, ne najdejo več pra-
vih besed za predmete ali 
občutke; namesto da bi 
rekel zobna ščetka, ta pred-
met opiše – to je stvar za 
umivanje zob. Pride tudi do 
osebnostnih, razpoloženj-
skih sprememb, čustvenih 
nihanj – prej prijetne in 
mirne osebe čez noč posta-
nejo zadirčne, prepirljive, 
napadalne, jokave ... Pride 
do upada intelektualnih 
funkcij, nezmožnosti pre-

soje, organizacije in težav 
pri vsakodnevnih opravilih; 
osebe z demenco imajo 
težave pri pripravljanju hra-
ne po znanem receptu, v 
zimskem mrazu se odpravi-
jo na sprehod v srajci, ne da 
bi se jim to zdelo nenavad-
no. Kar naprej nekaj iščejo, 
izgubljajo stvari, jih presta-
vljajo, prihaja do težav pri 
krajevni in časovni orienta-
ciji; pogosto pozabijo, kako 
so se kje znašle in kam so 
namenjene. Izgubijo se 
tudi v domači ulici, kjer so 
preživele večino življenja. 
Osebe z demenco tudi po 
dvajsetkrat na dan ponovijo 

isto vprašanje, saj sproti 
pozabijo, da so nekaj že 
povedale oz. vprašale. 
Vse to vodi v zapiranje vase 
in izogibanje družbi. Osebe 
z demenco sprva vedo, da je 
z njimi nekaj narobe, a to le 
redko priznajo, tako se zapi-
rajo vase, iščejo zavetje v 
družinskem krogu in nočejo 
več v družbo, saj jih je strah, 
da bo okolica opazila, da 
niso več takšne, kot so bile. 
Začnejo opuščati hobije, 
družabne aktivnosti, delo ali 
ukvarjanje s športom. Posta-
jajo vedno bolj pasivne in 
potrebujejo vedno več spod-
bud. (Naslednjič v prilogi 
Zdravje in lepota pa več o 
življenju z demenco.)

Opozorilni znaki 
demence
S pomočjo Demenci prijazne točke, ki deluje pri 
Ljudski univerzi Kranj, smo zbrali nekaj 
pomembnih opozorilnih znakov demence.

Pozabljamo vsi, vendar to postane 
problem, ko zaradi pozabljivosti ne 
moremo več samostojno živeti, saj 
nam ta onemogoča normalno 
funkcioniranje v vsakdanjem 
življenju.

Suzana P. Kovačič

Od 14. februarja do 31. mar-
ca poteka akcija 40 dni brez 
alkohola, letos pod naslo-
vom Mlad, vesel in pogu-
men – brez alkohola. 

»S svojo odpovedjo alkoho-
lu sporočamo, da nam ni 
vseeno za ljudi, ki trpijo 
zaradi alkohola v naših dru-
žinah, na cestah in zaradi 
zdravstvenih težav. Hkrati 
je preventivna akcija tudi 

povabilo za oseben preiz-
kus našega odnosa do alko-
hola. K sodelovanju v akciji 
je povabljen vsak posamez-
nik osebno, povabljene pa 
tudi družine, društva, usta-
nove, da v času akcije ne 

uživamo in ne strežemo 
alkohola, « je ob predstavit-
vi akcije med drugim dejal 
mag. Cveto Uršič, general-
ni tajnik Slovenske karitas, 
ki akcijo soorganizira z Jav-
no agencijo RS za varnost 
prometa in Zavodom Med.
Over.Net in še drugimi par-
tnerji.

Štirideset dni brez alkohola



2 OTROKA BREZPLAČNO
v paketu Zimske počitnice
IN TUDI
v paketu Lepo je biti
upokojenec

    ZIMSKI ODDIH, od 05. 03. do 30. 03. 2018

    POLPENZION IN KOPANJE
     že od 37,90 € oseba / noč (min. 2 noči)   

ODDIH ZA VSE
GENERACIJE
V TERMAH DOBRNA

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

ZIMSKE POČITNICE
16. 02. 2018 do 04. 03. 2018

 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ WELLNES bon v višini 5,00 €
 ✓ živa glasba vsak petek in soboto
 ✓ otroški animacijski klub: kreativne   

 delavnice, mini disko, vodne igre...

1 x polpenzion + kopanje, že od 
39,90 € oseba / noč, min. 2 noči*

2 OTROKA BIVATA BREZPLAČNO

 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega   
 doma do Term Dobrna in nazaj.   
 PO VSEJ SLOVENIJI, BREZ OMEJITVE   
 KILOMETROV!

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku +    
 zdravstvene storitve

 ✓ aktivnosti in družabni večeri
 ✓ neomejen vstop v bazene

LEPO JE BITI UPOKOJENEC
do 30. 04. 2018

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ

PODALJŠALI SMO PAKET!

Akupunktura je najbolj raz-
širjena metoda zdravljenja 
tradicionalne kitajske medi-
cine. Njena prednost je, da 
učinkovito zdravi različna 
stanja in bolezni in da nima 
stranskih učinkov. Leta 2003 
sta Svetovna zdravstvena 
organizacija in Nacionalni 
inštitut za zdravje objavila 
poročilo z naslovom Aku-
punktura: Pregled in analiza 
poročil o kontroliranih klinič-
nih preiskavah, v katerem so 
prikazali seznam bolezni in 
stanj, ki se učinkovito zdravi-
jo z akupunkturo; od psiho-
loških, nevroloških in mišič-
no-skeletnih težav do zdrav-
ljenja ginekoloških bolezni 
(tudi menopavzalnih težav), 
v nosečnosti pa zmanjšanje 
težav, kot so migrene, bole-
čine v hrbtenici in medenici, 
slabost in bruhanje v začetni 
nosečnosti, prenehanje kaje-
nja, priprava na porod, nep-
ravilna lega ploda. 

Vendar obstaja še veliko dru-
gih stanj, ki so jih stoletja 
učinkovito zdravili z akupun-
kturo in za katera ni nareje-
nih sodobnih študij. Znans-
tveniki že več let intenzivno 
raziskujejo delovanje aku-
punkture in so dokazali že 
mnoge povezave. Tradicio-
nalno kitajsko razumevanje 
pravi, da je naše telo prepre-
deno z gosto mrežo kanalov 
(meridijanov), skozi katere se 
pretaka življenjska energija. 
Kadar je ta življenjska energi-
ja v ravnovesju, je telo v ide-
alnem stanju zdravja. Nerav-
novesje vodi do fizičnih in 
psiholoških sprememb, če 
traja dalj časa, pa vodi v bole-
zen. S stimulacijo določenih 
točk na teh meridijanih je 
mogoče energijo regulirati in 
uravnovesiti. Tako lahko 
odpravimo ali zmanjšamo 
telesne težave. 
Akupunktura povečuje 
samozdravilno sposobnost 

Akupunkturo 
izvajajo 
zdravniki
V Sloveniji je akupunktura uradno priznana 
kot komplementarna medicina. V Termah 
Dobrna vam nudimo strokovno obravnavo 
zdravnikov s posebno izobrazbo s področja 
akupunkture. Trije najpomembnejši učinki 
akupunkture so: lajšanje bolečin, 
zmanjševanje vnetij, povrnitev ravnovesja.

telesa in prispeva k boljšemu 
duševnemu in telesnemu 
počutju. Je dopolnilna meto-
da uradni medicini. Ena tera-
pija v termah Dobrna običaj-
no traja 30 do 45 minut. 
Mnogi po terapiji občutijo 
veliko sprostitev. Težave in 
bolečine pogosto opazno 
popustijo že po prvih terapi-
jah. Največkrat se priporoča 
deset terapij, in sicer enkrat 
do dvakrat na teden. V Slove-

niji je le akupunktura uradno 
priznana kot komplementar-
na medicina. Zato vam v Ter-
mah Dobrna nudimo stroko-
vno obravnavo zdravnikov s 
posebno izobrazbo s podro-
čja akupunkture, naši sode-
lavci so Marija Ocvirk, dr. 
med, specialistka ginekologi-
je in porodništva, Emil Čater, 
dr. med., specialist nevrolog 
in akupunkturolog, ter Anne-
mary Kotnik, dr. med.Fo
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Škofja Loka – Podelitev Gro-
harjeve nagrade oziroma 
štipendije gre vselej z roko 
v roki z razstavo del nagra-
jenca v osrednji škofjelo-
ški galeriji slikarjevega ime-
na. Tokrat se s svojim obse-
žnim ustvarjalnim opusom 
torej predstavlja aktualni 
nagrajenec oblikovalec Mar-
jan Žitnik. V stanovskem 
Združenju umetnikov Ško-
fja Loka so mu Groharje-
vo nagrado za leto 2017 po-
delili za dosežke na podro-
čju industrijskega oblikova-
nja. Teh se je v štiridesetih 
letih nabralo ničkoliko. Na 
razstavi si tako ogledujemo 
Žitnikove oblikovalske do-
sežke, nastale v obdobju od 
1977 do 2017. Marjan Žitnik 
je predstavnik starejše ge-
neracije slovenskih obliko-
valcev, tokratna razstava pa 
je vpogled v njegov osuplji-
vi ustvarjalni opus in pred-
stavlja številne inovativne 
avtorske oblikovalske rešit-
ve in izdelke, ki so področje 
slovenskega industrijskega 
oblikovanja obeležili s krep-
kim pečatom.

Osrednji poudarek na tok-
ratni razstavi je avtor dal 
predmetom za vsakdanjo 
rabo, s katerimi smo dnev-
no v stiku, z njimi rokuje-
mo, vendar se le redko za-
vemo, da so bili ti predme-
ti podvrženi oblikovalske-
mu premisleku – oblikova-
nju. Kot pravi Žitnik, je na-
loga oblikovalca ponudi-
ti rešitve, ki izboljšujejo ka-
kovost življenju. »Razsta-
vljeni predmeti so nastajali 

skozi moj celotni ustvarjal-
ni opus. Tako so predstavlje-
ne baterijske svetilke, obli-
kovane za Iskro, stojalo za 
namizni koledar, ki ga lahko 
kupimo še po 35 letih, emba-
lažno dozo Benko, plasten-
ko za vodo Tiha, stekleničko 
za sok Dan, steklenice za al-
koholni program, embalažo 
Subrine, medicinsko opre-
mo, merilne instrumente, 
izdelke s področja elektro-
tehnike, pohištvo ...« o izbo-
ru svojih oblikovanj, ki jih 
prikazuje na razstavi, pove 
Marjan Žitnik, kustos raz-
stave Boštjan Soklič iz Lo-
škega muzeja pa dodaja: 
»Če se ozremo na široko pa-
leto njegovih oblikovalskih 
dosežkov od druge polovice 
sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja do danes, lahko z go-
tovostjo rečemo, da je obli-
kovalec univerzalnega kali-
bra, ki mu na videz še tako 
drobna oblikovalska naloga 

predstavlja izziv, saj skoraj-
da ni področja, ki mu Mar-
jan Žitnik ne bi namenil svo-
je pozornosti.« 

Ukvarja se s klasičnim in-
dustrijskim oblikovanjem, 
z dizajniranjem proizvodov 
za vsakdanjo rabo, s koncep-
tualnim osmišljanjem otro-
ških igral, blagovnih znamk, 
ovitkov in znakov. Za svoje 
izdelke je prejel številne po-
membne stanovske nagra-
de. Na razstavi je med dru-
gim opozoril prav na nagra-
jene projekte, za katere je 
prejel nagrade, kot so: pri-
znanje za odličnost Svetov-
nega združenja oblikoval-
cev ICSID na BIO 15 v Lju-
bljani, naslov inovator leta 
2006, in sicer za integrirani 
usmernik zraka, priznanje 
Društva oblikovalcev Slove-
nije za oblikovalski prese-
žek za oblikovanje sesalni-
ka znamke Aqua viva, za ka-
terega je leto zatem prejel 

tudi priznanje plus x award, 
in sicer za najboljši proi-
zvod leta 2014 in prav tako 
oblikovalski dosežek in ena-
ko priznanje tudi za inova-
tivni proizvod. Lani mu je 
stanovsko društvo nameni-
lo priznanje za oblikovalski 
dosežek za reintrepretacijo 
stola 4455. »Najbolj sem po-
nosen na baterijsko svetilko 
Z 14, za katero sem v okviru 
Meseca oblikovanja Ljublja-
na 2014 prejel nagrado za 
brezčasno slovensko obliko-
vanje,« pove Marjan Žitnik, 
ki trenutno razvija novo ge-
neracijo večnamenskih ter-
minalov Hamilton za podje-
tje Špica International. 

Jutri, v soboto, 17. februar-
ja, ob 11. uri v Loškem muze-
ju po razstavi Marjan Žitnik: 
Delavec za boljši svet priprav-
ljajo tudi javno vodstvo s ku-
stosom razstave Boštjanom 
Sokličem in seveda obliko-
valcem Marjanom Žitnikom.

Oblikovalec, ki izboljšuje svet
V Galeriji Ivana Groharja je na ogled razstava oblikovalca Marjana Žitnika z naslovom Delavec za boljši 
svet. Združenje umetnikov Škofja Loka mu je podelilo Groharjevo nagrado za leto 2017.

Marjan Žitnik na razstavi predstavlja del svojega bogatega oblikovalskega opusa. 
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Zagreb – Ob slovenskem kul-
turnem prazniku so v dvorani 
Slovenskega doma na Masa-
rykovi ulici v samem središ-
ču Zagreba odprli razstavo 
Prešeren v popularni glasbi. 
V sodelovanju z Gorenjskim 
muzejem jo je organiziralo 
Kulturno-prosvetno društvo 
Slovenski dom, ki velja za 
osrednje združenje Sloven-
cev na Hrvaškem. Umetno-
stni zgodovinar Gašper Pe-
ternel je razstavo lani decem-
bra ob obletnici pesnikove-
ga rojstva pripravil v Galeri-
ji Prešernove hiše, navdih za-
njo pa je iskal v uglasbitvah 
Prešerna v popularni glasbi 

zadnjih tridesetih let. V iz-
ziv mu je bilo dejstvo, da so 
se v teh letih glasbene zvrsti, 
v katerih je mogoče prepeva-
ti Prešerna, precej namnoži-
le, srečamo ga tako v popu, 
akustični glasbi kot v rocku 
in heavy metalu. Očitno pa 
je med glasbeniki ostal tudi 
neki intimen, osebno anga-
žiran odnos do Prešernovih 
besed. Njegove pesmi so ozi-
roma še prepevajo glasbeni-
ki in skupine, kot so Tomaž 
Pengov, Jerca Mrzel, An-
drej Šifrer, Aleksander Me-
žek, Vlado Kreslin, Gojmir 
Lešnjak - Gojc, Ljoba Jenče, 
Ditka Haberl, Oto Pestner, 
Helena Blagne, Laibach, 
Pankrti, Lačni Franz ...

Glede na to, da je razsta-
va interaktivna, je večino iz-
med omenjenih uglasbitev 
namreč mogoče tudi poslu-
šati prek slušalk v MP3 for-
matu. Avtor razstave Gašper 
Peternel je razstavo opleme-
nitil tudi z likovnimi deli 
(grafikami, slikami, kipi), 
povezanimi s Prešernom, ki 
so jih v preteklosti ustvarili 
priznani slovenski likovni 
ustvarjalci, med njimi Miha 
Maleš, Peter Jovanovič, Ma-
ksim Gaspari, Tomaž Krži-
šnik, Milan Batista, Elko Ju-
stin … »Dogodek je bil zares 
poseben. Izjemno gostolju-
bje in energija, ki jo v svoji si-
cer kratki karieri razstavlja-
nja še nikjer drugod nisem 

začutil,« je po odprtju zado-
voljen dejal Gašper Peter-
nel in dodal, da si je dogod-
ka udeležilo okrog šestdeset 
ljudi, čez dan pa si je razstavo 
ogledalo vsaj še dvakrat toli-
ko obiskovalcev. »Slovensko 
društvo šteje skoraj osemsto 
članov, od tega naj bi jih 
bilo aktivnih okrog tristo. 
Odprtje razstave se je zače-
lo s predvajanjem Zdravlji-
ce. Tako je moč začutiti pra-
va domovinska čustva. Nič 
ni samoumevno. Slovenci 
smo, četudi na tuji zemlji. In 
to je pričaralo prav posebno, 
svečano vzdušje,« je povedal 
Peternel; da so bili obiskoval-
ci še zlasti veseli, da jih je po-
leg slovenske besede družila 

tudi slovenska glasba – in to 
na Prešernove besede.

Kaj bi torej bilo bolj primer-
no kot to, da jim Prešernovo 
poezijo zaigra in zapoje sku-
pina, ki je Prešerna tako doži-
veto uglasbila? Skupina Tan-
tadruj je tako odigrala kar 
sedem Prešernovih, kar je 

publiko popolnoma začaralo 
in navdušilo. »Člani društva 
radi rečejo, da je Slovenski 
dom v Zagrebu njihov drugi 
dom. Ob osmem februarju je 
bil prav gotovo tudi moj,« je 
dejal Gašper Peternel. Raz-
stava bo v Zagrebu na ogled 
do sedmega marca.

Prešeren pri Slovencih v Zagrebu
Gorenjski muzej z razstavo Prešeren v popularni glasbi gostuje v dvorani Slovenskega doma v Zagrebu.

Slovencem v Zagrebu je o Prešernu v popularni glasbi 
spregovoril Gašper Peternel, uglasbitve njegovih pesmi pa 
zaigrala skupina Tantadruj. / Foto: Antun Bukovec

Kranj – Jutri, v soboto, 17. februarja, ob 19. uri bo v večnamen-
ski dvorani Gimnazije Kranj dobrodelni koncert Lions kluba 
Kranj, na katerem bo nastopil Ženski pevski zbor Carmen 
manet pod taktirko Primoža Kerštanja. V zboru prepeva 33 
deklet in se je od ustanovitve leta 2011 dokazal na številnih 
tekmovanjih doma in v tujini, nazadnje lani poleti z veliko zma-
go na tekmovanju Evrovizijski zbor leta. Zbrani denar bodo 
namenili Juretu za nakup športnega invalidskega vozička.

Lionsi in Carmen manet dobrodelno

Samo Lesjak

Naklo – Društvo LIK Naklo 
je v Pavlinovi galeriji v Kul-
turnem domu Janeza Fi-
lipiča pripravilo slikarsko 
razstavo Podobe Nakla in sli-
karjeva retrospektiva kranj-
skega ustvarjalca Rajka Bo-
gataja. Slikar je redno sode-
loval na Ex temporih, kjer so 
nastale slike z motivi Nakla 
in sosednjih vasi, podobe ka-
pelic in cerkva, priče boga-
te sakralne dediščine, med 
njimi tudi Boltarjeve hiše v 
Dupljah. Nagrajevanega sli-
karja je predstavila umetno-
stna zgodovinarka Petra 
Vencelj. Kot poklicnemu 
geometru mu je terensko 
delo vtisnilo ljubezen do le-
pot naše dežele. Ta odnos 
do narave se zrcali tudi sko-
zi njegova slikarska razmi-
šljanja – dela so vezana na 

arhitekturne elemente slo-
venskega okolja, s poudar-
kom na umetnostno-etno-
loški dediščini. Če so urba-
ni motivi izraženi bolj v akri-
lu, se liričnost slovenske kra-
jine izraža skozi vodene bar-
ve in lavirano risbo. Bogataj 
se je izostril tudi v grafični 
tehniki linoreza, kjer do iz-
raza prihaja njegov prefinje-
ni občutek za risbo, v tehniki 
sitotiska pa upodablja social-
no ali politično žgoče teme. 
Odprtje razstave je poteka-
lo v zelo prijetnem vzdušju 
med obiskovalci, priložnost 
pa so jo imeli videti tudi re-
citatorji in poslušalci Recita-
la, ki so ga ob državnem kul-
turnem prazniku izvedli v 
Pavlinovi galeriji – tudi sez-
nanjanje z deli domačih av-
torjev vsekakor krepi medse-
bojne vezi in vrednote prebi-
valcev Nakla in okolice.

Na ogled podobe Nakla

Na odprtju razstave so pripravili bogat kulturni program, 
tudi z nastopom tria flavt Glasbene šole Kranj v zasedbi 
Ema Šparovec, Ema Burja in Ema Kafol. / Foto: arhiv društva LIK Naklo
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Tržič – Deskanje na snegu 
je ena najmlajših olimpij-
skih disciplin, saj se deskar-
ji za olimpijska odličja pote-
gujejo šele od leta 1998, ko 
so bile zimske olimpijske 
igre v Naganu. Pred štirimi 
leti v Sočiju je bilo deskanje 
prvič zastopano s petimi di-
sciplinami, ko so se tekmo-
valke in tekmovalci pomeri-
li v paralelnem slalomu in 
veleslalomu, krosu, snež-
nem žlebu in snežnem par-
ku. Tudi v Pjongčangu je na 
sporedu pet disciplin, ven-
dar pa je paralelni slalom 
zamenjala tekma v akrobat-
skih skokih. 

Tako tudi najboljši slo-
venski deskar, 33-letni Trži-
čan Žan Košir, nima mož-
nosti, da bi se potegoval za 
dve olimpijski odličji, ki 
jih je pred štirimi leti osvo-

jil v Sočiju, ko je bil v para-
lelnem veleslalomu tretji, v 
slalomu pa drugi. Zato pa 
ima nov izziv, saj doma še 
nima zlate olimpijske me-
dalje. Kvalifikacije za para-
lelni veleslalom ga čakajo v 
četrtek, tekma pa tik pred 
koncem olimpijskih iger, 
naslednjo soboto.

Po izvrstni sezoni 2014/15, 
ko ste osvojili dve olimpij-
ski medalji poleg tega pa še 

veliki in oba mala globusa, 
ste imeli veliko težav z zdrav-
jem, zaradi težav s hrbtom 
pa se tudi nova olimpijska 
zima ni začela po načrtih?

»Lahko rečem, da je zame 
na neki način trenutno veli-
ko bolje, kot sem pričakoval, 
pa najbrž tudi bolje, kot so 
pričakovali drugi. Pred za-
četkom sezone sem si pos-
tavil nekaj ciljev in doslej 
sem vse izpolnil. Dejstvo 
je, da nisem imel izpolnje-
ne olimpijske norme – in to 
je bil moj glavni cilj. Nato se 
mi je tekmi potem ponudi-
la celo priložnost, da bi zma-
gal, jaz pa na to še kar neka-
ko nisem bil pripravljen.«

S četrtim mestom v para-
lelnem veleslalomu v Lac-
kenhofu ste dokazali, da še 

vedno sodite med favorite. 
Vendar je konkurenca huda 
in izenačena?

»Na vsaki od sedanjih te-
kem svetovnega pokala je 
bil zmagovalec drugi in ne 
vem, zakaj ne bi na olimpij-
skih igrah zmagal kdo, ki le-
tos še ni zmagal. Ker je kon-
kurenca res izenačena, pač v 
nobenem dvoboju ne bom 
smel pomisliti na taktizira-
nje. To me je znova prepri-
čalo, ko sem na zadnji tekmi 
malce ''stopil z gasa'' in iz-
gubil.«

Po dveh medaljah iz Sočija 
kljub slabšim sezonam zno-
va sodite med favorite. Tudi 
sam tako razmišljate?

»O tem, ali sem favo-
rit, nimam pojma, to bolje 
vedo drugi. Jaz vem le to, da 

namesto mene ne bo tekme 
nihče odpeljal. Sam se bom 
moral spopasti s progo in tek-
meci in tudi sam bom nazad-
nje imel največ od tega, ali mi 
uspe doseči dober rezultat.«
Iz Sočija sta se vrnili s srebr-
no in bronasto medaljo. Bos-
te sedaj napadali zlato?

»Motiviran sem zagoto-
vo, saj je jasno, da me tisto, 
česar nisem dosegel v Soči-
ju, žene dalje. Kakšne so pa 
možnosti, pa bomo kmalu 
videli.«

Vam ustreza, da je sedaj 
zgolj ena tekma, paralelni 
veleslalom?

»Trenutno slaloma sploh 
nisem sposoben voziti. Mi 
pa zelo odgovarja, ker so pri 
veleslalomu posebej kvali-
fikacije in šele po prostem 
dnevu je nato finale. Tako se 
bom vmes lahko malce od-
počil. Sem pač že v letih in 
imam občutek, da so prav 
zame pripravili takšen raz-
pored.«

Navadno ste imeli na po-
membnih tekmah glasno 
podporo Tržičanov. Tokrat 
so olimpijske igre daleč. Ali 
pričakujete svoje navijače?

»Če ne drugega, je v Juž-
ni Koreji Anže Semenič, 
morda bo še kdo drug. Si-
cer imam rad veliko navija-
čev, vendar pa je težko, če 
so to tvoji najbližji, ko veš, 
da se moraš še posebno iz-
kazati. Bodo pa zagotovo na-
stope po televiziji spremljali 
številni Slovenci in upam, da 
bodo za nas močno stiskali 
pesti.«

Gre po to, česar še nima
Deskar Žan Košir je iz Sočija v domači Tržič prinesel srebrno in bronasto olimpijsko medaljo.  
Po težavah s hrbtenico se pred nastopi v Južni Koreji spet bolje počuti in priložnost za zlato  
medaljo bo zgrabil z vsemi močmi.

Deskarja Žana Koširja nastop na olimpijskih igrah čaka šele 
naslednji teden. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Minulo sredo se je 
naša ženska članska košar-
karska reprezentanca v dvo-
rani Gimnazije Celje center 
pomerila z izbrano vrsto Ro-
munije in si priborila zma-
go z rezultatom 78 : 70. Tako 
tudi po četrtem krogu kvali-
fikacij za evropsko prven-
stvo ostaja neporažene.

»Pričakovali smo težko 
tekmo, saj smo vedeli, da 
lahko Romunija igra pre-
cej bolje kot na prvi tekmi, 
hkrati pa sta nam manjkali 
dve glavni igralki. A ta dekle-
ta so znova pokazala, da ima-
jo izjemen karakter, ogrom-
no srce in veliko znanja. Iz 
srca jim čestitam, zaslužile 
so si drugo zaporedno evrop-
sko prvenstvo, za katero sem 

prepričan, da bo le eno od 
mnogih. S to reprezentan-
co, ki se ji bosta pridružili še 
Nika Barič in Eva Lisec, se že-
limo uvrstiti tudi na svetov-
no prvenstvo in olimpijske 
igre,« je povedal slovenski 
selektor Damir Grgić.

»Slabo smo začele tekmo, 
v prvem polčasu izgubile pet-
najst žog, kar je ogromno, in 
se nato vse do konca lovile. 
Romunke so igrale čvrsto v 
obrambi, zato nam ni bilo 
nič podarjeno. Zelo sem ve-
sela te zmage, igro pa želim 
čim prej pozabiti. Novem-
bra nas čakata še dve tekmi 
in glede na to, da še nimamo 
poraza, želimo kvalifikacije 
končati čim bolj uspešno,« 
je po tekmi dodala kapetanka 

naše reprezentance Škofjelo-
čanka Teja Oblak.

Kljub štirim zmagam in 
dvema tekmama do konca 
kvalifikacij Slovenija teore-
tično še ni uvrščena na EP, 
ki bo junija 2019 v Srbiji in 
Latviji. Tja se namreč uvrsti-
jo zmagovalke osmih kvali-
fikacijskih skupin ter šest 
drugouvrščenih reprezen-
tanc. Primerjava s prejšnji-
mi kvalifikacijami za EP 
2017 pa kaže, da so bile šti-
ri zmage v vseh primerih do-
volj za pot na Eurobasket.

Slovenijo v novembrskem 
ciklusu kvalifikacij čakata 
dve gostovanji, in sicer proti 
Finkam, ki so jih v Celju pre-
magale s štiridesetimi točka-
mi razlike, in v Franciji.

Naše košarkarice še neporažene
Slovenska košarkarska reprezentanca je po novi sredini zmagi na pragu evropskega prvenstva.

V zadnjem krogu rednega dela lige Nova KBM je ekipa 
Helios Suns gostovala pri Petrolu Olimpiji in izgubila 
z 82 : 68. Ekipa Šenčurja Gorenjske gradbene družbe 
je gostila Ilirijo in zmagala z 91 : 79. Gorenjski moštvi 
sta se s četrtim in petim moštvom uvrstili v Ligo za 
prvaka, ki bo potekala do 28. aprila, osem ekip pa se 
bo borilo za štiri polfinalne vstopnice.

Deskarje v paralelnem 
veleslalomu kvalifikacije 
čakajo v četrtek, tekma 
pa naslednjo soboto.

Vilma Stanovnik

Kranj – Za tekmovalci na 
zimskih olimpijskih igrah 
v Pjongčangu je prvi teden 
tekmovanj, tudi v sloven-
ski odpravi pa je bilo že ne-
kaj vzrokov za veselje. Naj-
večjega je včeraj pripravil Ja-
kov Fak, ki je na posamični 
20-kilometrski tekmi osvojil 
srebrno medaljo.

Prva uvrstitev med najbolj-
šo deseterico je v ponedeljek 
uspela mladi smučarski ska-
kalki iz Delnic v Poljanski doli-
ni Niki Križnar, ki se je veseli-
la sedmega mesta. Druga tek-
movalka žirovske Alpine Ema 
Klinec je osvojila 14. mesto. 

Precej težav zaradi slabe-
ga vremena in vetra so imeli 
alpski smučarji in smučarke. 
Med deseterico se je na tek-
mi v alpski kombinaciji us-
pelo uvrstiti Štefanu Hadali-
nu in Klemenu Kosiju, ki sta 
osvojila osmo in deseto mes-
to. Včeraj so vendarle pripra-
vili tudi za nedeljo napoveda-
ni smuk, najbolje od naših pa 
se je odrezal Martin Čater, ki 
je osvojil 19. mesto.

Včeraj so se na prvi tekmi, 
v veleslalomu, pomerile tudi 
alpske smučarke, najbolj-
še od naših pa se je odreza-
la Meta Hrovat, ki je osvojila 
14. mesto.

Uspešen nastop je uspel 
tudi naši mladi smučarski te-
kačici Anamariji Lampič, ki je 
na olimpijskem sprintu osvo-
jila sedmo mesto. Višnarjeva 
je končala na 16. mestu, Čeba-
škova pa na tridesetem. Nato je 
včeraj Alenka Čebašek na de-
setkilometrski razdalji v pros-
tem koraku osvojila 12. mesto. 
Za prvo zmago Slovenije so 
v sredo poskrbeli naši hoke-
jisti. V prvem krogu predtek-
movalne skupine B so prese-
netljivo premagali reprezen-
tanco ZDA s 3 : 2 (0 : 1, 0 : 1, 2 
: 0; 1 : 0). Naši so tekmo zače-
li pogumno in hitro so poka-
zali, da se ne bodo le branili. 
Na obeh straneh so se vrstile 
priložnosti, prvi gol pa je v 18. 
minuti dosegla ameriška eki-
pa. Tudi v drugem delu sre-
čanja so edini zadetek dosegli 
Američani. Naši so v nadalje-
vanju z goloma Blaža Gregor-
ca v 46. minuti in Jana Murša-
ka v 58. minuti izenačili. Že po 
38 sekundah dodatnega dela 
igre je Muršak dosegel gol in 
naši so se veselili prve zma-
ge na olimpijskih igrah ter 
sploh prve zmage nad Ame-
ričani. Na prvi tekmi skupine 
B je Slovaška prav tako prese-
netljivo premagala Rusijo s 3 : 
2. Slovenci se bodo danes ob 
8.40 pomerili z Rusi, jutri ob 
13.10 pa še s Slovaki.

Srebro za Faka, 
zmaga hokejistov
Jakov Fak je na olimpijskih igrah včeraj osvojil 
srebrno medaljo, naša hokejska reprezentanca  
pa je prvič premagala reprezentanco ZDA.

Kranj – Smučarska zveza Slovenije in Smučarski klub Triglav 
sta ta konec tedna organizatorja tekmovanja FIS za Alpski 
pokal v smučarskih skokih. Tekmovanje na skakalnici HS 109 
na Gorenji Savi v Kranju bo potekalo jutri in v nedeljo, oba 
dneva pa se bo začelo ob 11. uri. Nastopilo bo 75 športnikov 
iz Avstrije, Nemčije, Francije, Italije, Švice in Slovenije.

Smučarski skakalci za Alpski pokal

Tržič – Nordijski smučarski klub Tržič FMG v času zimskih 
počitnic organizira šolo smučarskih skokov. Potekala bo v 
skakalnem centru Sebenje med 19. in 23. februarjem, vsak 
dan od 16.30 do 17.30. Več informacij dobite pri Alajžu po 
telefonu 031 717 654. Vabijo otroke, stare od šest do enajst let.

Brezplačna šola smučarskih skokov

Završnica – Z dvigom startnih številk se bo jutri med 8. uro in 
9.30 začelo turnosmučarsko tekmovanje za slovenski pokal. 
Start tekme bo ob 10. uri, nastopili pa bodo tako mladinci kot 
člani, članice, veterani in rekreativci. Razglasitev rezultatov bo 
ob 14.30 v Domu pri izviru Završnice.

Turni smučarji za slovenski pokal

Kranj – V sredo so hokejisti kranjskega Triglava odigrali za-
ostalo tekmo 6. kroga v mednarodni ligi. Kljub temu da so 
v mladinsko reprezentanco (U18) dali tri igralce, nekaj pa 
jih je manjkalo zaradi poškodb in službenih obveznosti, so 
v Ledeni dvorani Zalog z 2 : 1 (1 : 0, 0 : 0, 1 : 1) premagali 
hokejiste Playboya Slavije in potrdili, da so najboljši v med-
narodni hokejski ligi IHL. Triglav dva kroga pred koncem vodi 
z 68 točkami, MK Bled na šestem mestu pa ima 32 točk. Jutri 
bodo na sporedu tekme predzadnjega kroga v tretjem delu. 
Kranjčani bodo v domači Dvorani Zlato polje ob 19.15 gostili 
hokejiste HK Vojvodina iz Novega Sada, hokejisti HK MK Bled 
pa odhajajo na gostovanje v Zagreb k ekipi KHL Medveščak.

Kranjski hokejisti slavili tudi v Zalogu
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

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

SEMENSKI KROMPIR

ZELO ZGODNJE SORTE  
ADORA, CARRERA, COLOMBA, SOLIST

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

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

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

SPECIALIZIRANA PRODAJA  
SEMENSKEGA KROMPIRJA V SKLADIŠČU  

KROMPIRJA V ŠENČURJU
MLAKARJEVA ULICA 70, 4208 ŠENČUR 

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

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

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

Popust vam obračunamo samo ob predložitvi kupona.

Cveto Zaplotnik

Strahinj – Podjetje Grapak 
je v sodelovanju s podje-
tjem Claas na treh lokacijah 
v Sloveniji pripravilo »Trak-
tor Road Show 2018«. Med-
tem ko sta predstavitvi v Kr-
škem in v Ivančni Gorici po-
tekali v lepem vremenu, je 
predstavitev v Strahinju mi-
nila v povsem zimskih raz-
merah, a je bil obisk kljub 
močnemu sneženju pre-
senetljivo dober. V ospred-
ju je bila predstavitev no-
vih modelov Claasovih trak-
torjev Arion 400, 500 in 
600, skupno so predstavili 
osem modelov, prikazali pa 
so tudi druge Claasove trak-
torje, ostalo Claasovo kme-
tijsko mehanizacijo ter tudi 
stroje iz programov Kverne-
land in Kramer. Obiskoval-
ci so si traktorje lahko ogle-
dali, se seznanili z njihovi-
mi značilnostmi, lahko pa 
so se z njimi tudi zapeljali 
in jih praktično preizkusili. 
Tako so med drugim zvede-
li, da je serija traktorjev Ari-
on 500 in 600 (od 125 do 
205 konjskih moči) v celoti 

prenovljena, novo je prednje 
vzmetenje, motor je posodo-
bljen, močnejša je hidravli-
ka. Traktorji serije Arion 
400 (od 90 do 140 konjskih 
moči) pomenijo vstop v viš-
ji razred, prva prema je lah-
ko vzmetena, menjalnik je 
elektronski z avtomatskim 
prestavljanjem ...

Kot sta povedala direktor 
podjetja Boštjan Grašič in 

komercialist Primož Jelar, 
so Claasovi traktorji in dru-
gi Claasovi kmetijski stro-
ji na Gorenjskem že dob-
ro poznani in zastopani; v 
podjetju pa si prizadeva-
jo, da bi bili v prihodnje še 
bolj. S prodajo so zadovolj-
ni, na Gorenjskem je med 
traktorji največ povpraše-
vanja po modelih z močjo 
od 75 do 150 konjskih moči. 

Zastopniki Claasa v Slove-
niji so tri leta, dosedanje so-
delovanje ocenjujejo kot us-
pešno, pri tem še posebej 
poudarjajo hitro odzivnost 
vodstva Claasa in dobro or-
ganizirano servisno službo. 

V Grapaku bodo letos 
predvidoma junija pripravili 
še predstavitev »zelene teh-
nike«, to je kmetijske meha-
nizacije za spravilo trave.

Predstavili nove traktorje
Podjetje Grapak je v Strahinju predstavilo nove modele Claasovih traktorjev. Obiskovalci so jih lahko 
tudi sami preizkusili.

Ekipa Grapaka pred Claasovimi traktorji

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na spletnem mes-
tu so podatki za več kot 
osemsto izvajalcev, ki nudi-
jo gozdarske storitve – seč-
njo z motorno žago in stroj-
no sečnjo, spravilo lesa s 
traktorjem ali z žičnico, go-
jitvena dela, izdelavo lesnih 
sekancev in gradnjo goz-
dnih prometnic. Sistem je 
zdaj še v poskusni različici, 
vendar ga bodo letos glede 

na potrebe in možnosti do-
polnjevali.

V Zavodu za gozdove ugo-
tavljajo, da je v zadnjih le-
tih v Sloveniji zelo poraslo 
število izvajalcev gozdnih 
del. S tem se je povečala 
konkurenca med ponudni-
ki storitev, hkrati pa je tudi 
več možnosti za zlorabe in 
prevare, kar se zlati pokaže 
po ujmah in čezmerni raz-
množitvi lubadarja, ko zelo 
poraste povpraševanje po 

gozdarskih storitvah. Pred-
vsem manjši lastniki goz-
dov, ki nimajo informa-
cij o kakovosti in zaneslji-
vosti ponudnikov gozdar-
skih storitev, se takrat odlo-
čajo po intuiciji in osebnih 
poznanstvih.

Decembrski vetrolom, 
ki je podrl ali kako drugače 
poškodoval več kot 2,1 mili-
jona kubičnih metrov dre-
ves, od tega 88 tisoč kubič-
nih metrov na kranjskem in 

65 tisoč »kubikov« na blej-
skem gozdnogospodarskem 
območju, je spet spodbudil 
povpraševanje po gozdar-
skih storitvah. V Zavodu za 
gozdove ob tem svetujejo la-
stnikom gozdov, da se sami 
odločijo za posek in spravi-
lo poškodovanega drevja le 
v primeru, če so za to ustre-
zno opremljeni in usposo-
bljeni, sicer pa naj raje naja-
mejo usposobljene gozdne 
delavce.

Prek spleta do izvajalca gozdnih del
V Zavodu za gozdove Slovenije so vzpostavili spletni sistem MojGozdar.si, ki je lastnikom gozdov v 
pomoč pri izbiri izvajalcev del v gozdovih.

Gozd - Martuljek – Kmetijska svetovalna služba je že 7. febru-
arja načrtovala v kulturno-gasilskem domu v Gozdu - Martulj-
ku delavnico o senzorični kakovosti mesnih izdelkov, a jo je 
tedaj zaradi sneženja odpovedala in jo prestavila na četrtek, 
1. marca, ob 10. uri. Najprej bo predavanje o uporabi dodat-
kov – aditivov, pripravi ovitkov, označevanju in značilnostih 
senzoričnega ocenjevanja izdelkov, nato pa bo še praktično 
ocenjevanje mesnin, ki jih izdelujejo na kmetijah. Vsak bo 
lahko prinesel na ocenjevanje le en izdelek, pomembno je, da 
ni prerezan in da je opremljen z deklaracijo. Vsi udeleženci 
bodo poskusili in ocenili vse izdelke. Prijave za udeležbo na 
delavnici sprejemata kmetijski svetovalki Ana Beden in Vanja 
Bajd Frelih do ponedeljka, 26. februarja.   

Delavnica o kakovosti mesnih izdelkov

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne decembra lani za mleko, 
dostavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plača-
le v povprečju 32,87 evra za 
sto kilogramov, kar je bilo za 
1,58 evra ali za 5,05 odstot-
ka več kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

4,28 odstotka maščobe in 
3,48 odstotka beljakovin, je 
bila povprečna dejanska od-
kupna cena 35,25 evra in je 
bila za 36 centov ali za 1,01 
odstotka nižja kot novem-
bra. Odkupovalci so za mle-
ko s 3,7 odstotka maščobe in 
3,15 odstotka beljakovin pla-
čali povprečno 28,63 evra za 
sto kilogramov, cena, izraču-
nana glede na vsebnost ma-
ščob in beljakovin v mleku, 
pa je znašala 32,97 evra.

Odkupne cene mleka

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

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska *standardna *dejanska
December 2012 31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
Julij 2017 28,19 31,80 27,68 29,85
Avgust 2017 30,90 32,48 28,23 30,56
September 2017 30,97 34,63 28,92 32,38
Oktober 2017 31,31 35,26 28,87 32,95 
November 2017 31,29 35,61 28,86 33,22
December 2017 32,87 35,25 28,63 32,97

Cveto Zaplotnik

Kranj – V oddelku za kme-
tijsko svetovanje pri Kme-
tijsko gozdarskem zavodu 
Kranj so v okviru priprav na 
subvencijsko kampanjo že 
začeli s predstavitvijo letoš-
njih ukrepov kmetijske po-
litike. Na številnih predava-
njih po Gorenjskem bodo 
predstavili zlasti novosti pri 
neposrednih plačilih, pri 
kmetijsko-okoljskih plači-
lih ter pri drugih ukrepih iz 
programa razvoja podeželja. 

V ponedeljek, 19. februar-
ja, ob 9. uri bo predstavitev 
v zadružnem domu na Ho-
tavljah, ob 10. uri v dvorani 
Korotan na Zgornjem Jezer-
skem in ob 15. uri v kino dvo-
rani v Žireh, v torek, 20. fe-
bruarja, ob 10. in ob 15. uri 
v prostorih KZ Cerklje v 
Cerkljah, ob 10. uri v prosto-
rih nakelske zadruge v Nak-
lem in ob 15.30 v domu kra-
janov na Zgornji Beli, v sre-
do, 21. februarja, ob 9. uri v 
zadružnem domu na Buko-
vici, ob 10. uri in ob 15.30 v 

prostorih KGZ Sloga v Kra-
nju in ob 15. uri v zadruž-
nem domu na Češnjici, v če-
trtek, 22. februarja, ob 9. in 
ob 15. uri v gasilskem domu 
na Trati pri Škofji Loki ter 
ob 10. uri v domu krajanov v 
Šenčurju, v petek, 23. febru-
arja, ob 10. uri v domu kra-
janov na Letenicah in v ga-
silskem domu v Mavčičah, 
v ponedeljek, 26. februarja, 
pa ob 9. in 15. uri v kultur-
nem domu na Poljanah ter 
ob 10. uri še v zadružni dvo-
rani v Križah. 

Predstavitev ukrepov kmetijske politike
Žiri – Društvo kmečkih žena 
Žiri bo v sodelovanju s ško-
fjeloško enoto Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Kranj 
pripravilo v torek, 20. febru-
arja, ob pol štirih popoldne 
v zadružnem domu v Žireh 
predavanje o pridelavi zele-
njave v zaprtem prostoru in 
o vzgoji sadik. Predavala bo 
kmetijska svetovalka Majda 
Luznar, ki ima s pridelavo 
zelenjave v rastlinjaku že 
veliko izkušenj. Po predava-
nju bo tudi odgovarjala na 
vprašanja.

Pridelava zelenjave v 
zaprtem prostoru
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Mateja Rant

Žiri – Na razpis Združe-
nja Manager se je prijavila 
sama, je priznala, ker je po-
nujal možnost izobraževa-
nja na uveljavljenih poslov-
nih šolah. »Veliko mi na-
mreč pomeni, da se lahko iz-
obražujem, zato sem se od-
ločila poskusiti in sem bila 
še sama presenečena, da 
so me izbrali,« iskreno pra-
vi Ksenija Frelih. Računa, 
da bo na ta način pridobila 
znanja predvsem z ekonom-
skega področja, kar ji ta čas 
po njeni oceni najbolj manj-
ka. Veseli jo, da jo po prido-
bitvi subvencije pri tem pod-
pira tudi vodstvo podjetja in 
so ji celo pripravljeni pla-
čati del stroškov izobraže-
vanja, ki jih subvencija ne 
pokrije. »Na splošno v pod-
jetju zelo podpirajo, če si se 
pripravljen učiti in pridobi-
vati nova znanja. Letos sem 
ob delu tako vpisala tudi štu-
dij MBA na ljubljanski eko-
nomski fakulteti.« Subven-
cijo za mlade menedžerje 
pa bo izkoristila na IEDC 
poslovni šoli Bled. »Skozi 
intenzivni program, ki tra-
ja dva tedna, podajo osno-
ve menedžmenta, financ in 
vodenja, pridobljeno znanje 
pa je potem treba predstaviti 
tudi članom Združenja Ma-
nager,« se že vnaprej veseli 
izziva, ki jo čaka.

V podjetju Poclain 
Hydraulics je dobro leto in 
pol zaposlena kot vodja od-
delka za zadovoljstvo kup-
cev in servis storitev po pro-
daji. Čeprav danes v svojem 
delu neizmerno uživa, pa to 
ni bila poklicna pot, ki si jo 

je zamislila ob izbiri študi-
ja. Po izobrazbi je namreč 
učiteljica razrednega pou-
ka. »Diplomirala sem leta 
2008, v času recesije, in 
takrat nisem našla službe v 
šolstvu. Zato sem se prija-
vila na razpis za delo v ka-
drovski službi v Kolektor-
ju, za katerega sicer nisem 
bila izbrana, a sem se uvrsti-
la med pet kandidatov, ki so 

prišli v najožji izbor,« svo-
jo poklicno pot začne opiso-
vati Ksenija Frelih in nada-
ljuje, da je imela ob tem sre-
čo, da je že prej kot dijaki-
nja in študentka delala v nji-
hovi proizvodnji ter je dob-
ro poznala proces dela, lju-
di in produkte. »Zato so mi 
ponudili, če bi se preizku-
sila kot inženirka kakovo-
sti, in leta 2011 sem začela 

delati na komutatorskem 
programu.« Ob dobri men-
torici je ugotovila, da ji to 
delo nadvse ustreza. Po šti-
rih letih dela v Kolektorju pa 
je nastopil čas za nove izzive 
in zato se je prijavila na raz-
pis podjetja Poclain Hydrau-
lics, na katerem so prav tako 
iskali inženirje kakovosti. 
»Zadolžena naj bi bila sicer 
za vhodno kontrolo, a me je 
nekdanji vodja proizvodnje 
bolj videl pri delu s kupci, 
in tako sem dobila prilož-
nost, da postanem vodja od-
delka za zagotavljanje zado-
voljstva kupcev.« Delo ji po 
njenih besedah zelo ustreza, 
saj je razgibano in pestro. V 
šolstvo, pravi, je ne vleče več. 
»Vmes sem za dva meseca 
celo poskusila z delom v šoli, 
a ugotavljam, da mi sedanje 
delo veliko bolj ustreza, saj 
je zelo fleksibilno, nobene 
rutine. Ko se zjutraj usedem 
za računalnik, ne vem, kak-
šen problem me čaka. Uži-
vam v tem,« se zadovoljno 
nasmeje Ksenija Frelih. 

Njeno predano delo na po-
dročju zagotavljanja kakovo-
sti in zadovoljstva kupcev ni 
ostalo neopaženo niti znot-
raj celotne mednarodne sku-
pine Poclain. Njena ekipa, ki 
jo sestavljata še dva serviser-
ja in dva inženirja kakovosti, 
je namreč v veliki meri za-
služna tudi za nagrado, ki so 
jo podjetju Poclain Hydrau-
lics podelili za najboljšo eno-
to znotraj Poclaina na po-
dročju izboljševanja zado-
voljstva kupcev. »To je ve-
liko priznanje za celo našo 
ekipo in celotno naše podje-
tje, saj pomeni, da delamo v 
pravi smeri.«

Učiteljica dela kot inženirka
Med letošnjimi dobitniki subvencije za nadaljnji razvoj mladih menedžerk in menedžerjev, ki jih 
podeljuje Združenje Manager, je tudi inženirka kakovosti v žirovskem podjetju Poclain Hydraulics 
Ksenija Frelih.

Ksenija Frelih / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Kranj – Gorenjska banka je 
po nerevidiranih rezultatih 
poslovanja lani z rednim de-
lovanjem ustvarila 15,6 mili-
jona evrov dobička, ob tem 
pa je oblikovala za 5,5 mili-
jona evrov oslabitev in rezer-
vacij, tako da je dobiček pred 
obdavčitvijo znašal 10,1 mi-
lijona evrov, čisti dobiček 
pa 6,5 milijona evrov. Dobi-
ček iz rednega poslovanja je 
bil od predlanskega višji za 
16 odstotkov, dobiček pred 
obdavčitvijo za 35 odstot-
kov, čisti dobiček pa za tri 

odstotke. Kot navajajo v ban-
ki, je višji dobiček posledica 
višjih prihodkov, ki so jih do-
segli predvsem z uspešnim 
trženjem, z večjim obsegom 

poslov v mednarodnem pla-
čilnem prometu in s preno-
vljeno cenovno politiko. Po-
večali so vse glavne katego-
rije prihodkov – čiste obresti 

za 18,6 odstotka in čiste 
opravnine za 17 odstotkov. 

Bilančna vsota, ki kaže na 
obseg poslovanja, je ob kon-
cu lanskega leta znašala 1,87 

milijarde evrov in je bila po 
nerevidiranih podatkih za 
23,8 odstotka višja kot leto 
prej. K večjemu obsegu po-
slovanja je prispevalo tako 

povečanje vlog, zlasti vlog 
pravnih oseb, kot večji ob-
seg kreditiranja, ki je v pri-
merjavi z letom prej porasel 
za 19 odstotkov. Ker je ban-
ka tako pri depozitih kot pri 
kreditih dosegla višje stop-
nje rasti kot slovenski ban-
čni sistem, je okrepila tr-
žni delež, ta je porasel s 4,1 
na 4,9 odstotka. Lani je pri 
vseh vrstah kreditiranja po-
večala število strank, skle-
njenih poslov in obseg dono-
snih posojil, hkrati pa je ob-
čutno zmanjšala izpostavlje-
nost tveganjem zaradi nedo-
nosnih posojil.

Večji obseg poslovanja, večji dobiček
Gorenjska banka je lani skoraj za četrtino povečala obseg poslovanja in ustvarila 6,5 milijona evrov 
čistega dobička. Rezultati so boljši od načrtovanih, presegajo pa tudi predlanske.

Kapitalska ustreznost Gorenjske banke se je zaradi 
povečanega obsega poslovanja lani znižala za 1,8 
odstotne točke, a je bila še vedno visoka in je po 
nerevidiranih podatkih znašala 16,1 odstotka.

Njeno predano delo na področju zagotavljanja 
kakovosti in zadovoljstva kupcev ni ostalo neopaženo 
niti znotraj celotne mednarodne skupine Poclain. 
Njena ekipa, ki jo sestavljata še dva serviserja in dva 
inženirja kakovosti, je namreč v veliki meri zaslužna 
tudi za nagrado, ki so jo podjetju Poclain Hydraulics 
podelili za najboljšo enoto znotraj Poclaina na 
področju izboljševanja zadovoljstva kupcev. 

Andraž Sodja

Stara Fužina – V Bohinju so 
v letu 2017 zabeležili več kot 
550 tisoč nočitev, kar je več 
kot sedemdeset tisoč več kot 
leta 2016. Med gosti so naj-
večji, tridesetodstotni delež 
predstavljali domači gostje, 
sledili so jim Nemci s 14 od-
stotki, veliko je bilo tudi go-
stov iz Češke, Nizozemske 
in Velike Britanije.

Kljub tradicionalno dob-
rim rezultatom v juliju in 
avgustu, ko so zabeležili 130 
in 160 tisoč nočitev, so izje-
mne rezultate zabeležili tudi 
v maju, juniju in jesenskih 
mesecih, torej izven glavne 
sezone. Največji premik so 
zabeležili junija, ko se je šte-
vilo nočitev povečalo za sko-
raj petdeset odstotkov. Kot 
dodajajo na Turizmu Bo-
hinj, jih posebno veseli, da 
je bilo več nočitev zabeleže-
nih tudi v pomladnih in je-
senskih mesecih – maja oko-
li tri tisoč nočitev oziroma 16 
odstotkov več kot leto prej, 
aprila sedem tisoč oziroma 
kar štirideset odstotkov več 
ter jeseni, septembra in ok-
tobra, okoli štiri tisoč nočitev 
več, kar je septembra pred-
stavljalo osem-, oktobra pa 
kar 34-odstotno povišanje 
glede na leto 2016.

»Če bi hoteli ob Bohinj-
skem jezeru, ki so bili nekoč 
nosilci turizma v Bohinju, 
normalno delovali, bi bilo no-
čitev lahko od 750 do 800 ti-
soč. Verjamem, da bi potem 
v nekaj letih lahko presegli 
tudi milijon nočitev letno,« 
je dejal Klemen Langus, di-
rektor Turizma Bohinj, in 

dodal, da rekordi in števil-
ke niso njihov cilj. »Želimo 
si kvalitetnega turizma, tu-
kaj nas čakajo največji izzivi: 
infrastruktura, prometni re-
žim in seveda kvalitetna do-
živetja za zahtevnejše goste. 
Želimo si predvsem podalj-
šati sezono, na kar zagoto-
vo vplivajo tudi jesenske in 
pomladne aktivnosti, kot sta 
Dnevi pohodništva in Med-

narodni festival alpskega 
cvetja. Ravno slednji je zago-
tovo Bohinj predstavil v po-
dobi, ki jo želimo predstavi-
ti tudi gostom in obiskoval-
cem. Je zagotovo vplival na 
odločitev projekta Evropske 
destinacije odličnosti, da je 
predlagal Bohinj kot kandi-
data za najboljše destinacije 
2018. Potem je tu še znam-
ka Bohinjsko/From Bohinj, 
prek katere sporočamo jas-
no vizijo, kakšni želimo biti 
in kaj želimo gostom ponu-
diti ter vplivati na lokalno 
ekonomijo.« Po prepričanju 
Klemna Langusa pa se razlo-
gi za dobre rezultate skriva-
jo tudi v partnerstvu in sode-
lovanju na področju bohinj-
skega turizma, sodelovanje 
pa širijo na regionalni nivo, 
na destinacijo Julijske Alpe.

Bohinj prekoračil 
magično mejo
V Bohinju so lani presegli magično mejo pol 
milijona nočitev.

Nad slovenskim 
povprečjem je bila tudi 
dolžina bivanja, ki je 
bila ob neupoštevanju 
planinskih koč, kjer 
gostje praviloma 
prenočijo samo eno noč, 
skoraj tri dni oziroma 
natančneje 2,88 dneva.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Dohodninski zave-
zanci, ki za lani niso uveljav-
ljali olajšave za vzdrževane 
družinske člane ali bi podat-
ke glede olajšave za lani radi 
spremenili, lahko to stori-
jo še do 20. februarja, ven-
dar zdaj le še po elektronski 
poti preko portala eDavki. 
Tisti, ki že lahko vstopajo v 
portal preko digitalnega po-
trdila, lahko oddajo vlogo ta-
koj, ostali se morajo prej re-
gistrirati. Postopek registra-
cije je poenostavljen, za to ni 
več treba nameščati digital-
nega potrdila, ampak je pri 
registraciji med drugim tre-
ba vnesti številko informa-
tivnega izračuna dohodnine 

(IID) za leto 2014, 2015 ali 
2016. Če zavezanec nima te 
številke, potem mora v po-
stopku registracije izbra-
ti različico »Nimam IID – 
pridobi kodo« in finančna 
uprava mu bo po pošti pos-
lala kodo, s pomočjo katere 
bo lahko aktiviral uporabni-
ški račun. V primeru, da se 
bo postopka registracije lotil 
tik pred zdajci, se mu lahko 
zgodi, da bo kodo dobil pre-
pozno in bo zamudil rok za 
oddajo vloge. 

Za zavezance, ki so za lani 
uveljavljali oziroma spre-
minjali olajšavo za vzdrže-
vane družinske člane po 
klasični poti, to je z oddajo 
pisnega obrazca, je rok po-
tekel 5. februarja. 

Oddaja vloge le še po 
elektronski poti
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Simon Šubic

Kranj – V regijskih centrih za 
obveščanje so lani v povpre-
čju vsak dan prejeli več kot 
1400 telefonskih klicev na 
pomoč oziroma skupno dob-
rih 519 tisoč klicev v vsem 
letu, največkrat pa so kličoči 
potrebovali nujno medicin-
sko pomoč, so predstavniki 
Uprave RS za zaščito in reše-
vanje sporočili ob letošnjem 
evropskem dnevu dnevu šte-
vilke za klic v sili 112, ki ga 
vsako leto obeležujemo 11. 

februarja. Operaterji so se 
na 90 odstotkov klicev od-
zvali hitro oziroma v 5,97 se-
kunde, so poudarili.  

Največ, dobrih 125 tisoč 
klicev, je kot največji v drža-
vi prejel Regijski center za 
obveščanje Ljubljana, sledi-
jo pa mu Regijski center za 
obveščanje Maribor s skoraj 
63 tisoč klici, Regijski cen-
ter za obveščanje Celje z 52 
tisoč klici in Regijski center 
za obveščanje Kranj z več kot 
46 tisoč klici. Največ telefon-
skih klicev na 112 je bilo 12. 

decembra, ko so skoraj ce-
lotno območje Slovenije pri-
zadele poplave in močan ve-
ter. Tega dne je bilo 5238 kli-
cev, ob nekaterih urah tudi 
po 600 na uro.

Kot v preteklih letih so kli-
čoči tudi lani največkrat pot-
rebovali nujno medicin-
sko pomoč. Približno 116 ti-
soč teh klicev so tako opera-
terji prevezali v najbližji cen-
ter za nujno medicinsko po-
moč. Lani je bilo sicer v Slo-
veniji 18.637 različnih dogod-
kov, v katerih so 26.610-krat 

posredovale sile za zaščito, re-
ševanje in pomoč. Med njimi 
so bile največkrat aktivirane 
gasilske enote, in sicer sko-
raj 26.000-krat, 644-krat so 
bili aktivirani gorski reševal-
ci, 494-krat enote za varstvo 
pred neeksplodiranimi uboj-
nimi sredstvi, 100-krat pa 
enote z reševalnimi psi.

Kot ugotavljajo na repu-
bliški upravi za zaščito in re-
ševanje, so prebivalci v dvaj-
setih letih, kar deluje, števil-
ko za klic v sili 112 že dobro 
spoznali, zato številka tudi 

dosega svoj namen – pomoč 
vsem, ki potrebujejo pomoč. 
Še vedno pa se dogaja, da na 
112 kličejo tudi taki, ki po-
moči ne potrebujejo. Taki 
klici ovirajo delo dežurnih 

operaterjev v regijskih cen-
trih za obveščanje, saj lahko 
podaljšajo čas prihoda reše-
valcev na kraj nesreče in da-
janje pomoči resnično po-
nesrečenim, so še opozorili.

Več kot pol milijona klicev v sili
V regijskih centrih za obveščanje so lani na številko 112 prejeli več kot 519 tisoč klicev v sili. Največkrat je 
bila potrebna nujna medicinska pomoč, pokličejo pa tudi taki, ki pomoči ne potrebujejo. 

Gasilske enote so lani preko številke 112 aktivirali v skoraj 
26 tisoč primerih. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Višja državna tožil-
ka Helga Dobrin je ta teden 
na kranjskem okrožnem so-
dišču predstavila obtožbo 
zoper nekdanjo direktori-
co Ljudske univerze Kranj 
(LUK) Darjo Kovačič in nek-
danjo računovodkinjo Bar-
baro Šmid, ki je bila začasno 
tudi v. d. direktorice LUK, 
obe obdolženi pa sta nato 
pred sodnico Mileno Turuk 
podali svoja zagovora, v ka-
terih sta vnovič zanikali oči-
tano zlorabo položaja v letu 
2012, Kovačičeva pa tudi oči-
tano goljufijo. 

Po navedbah tožilke naj bi 
obdolženi zlorabili položaj, s 
tem ko je Šmidova med 5. in 
15. oktobrom 2012 kot teda-
nja v. d. direktorice LUK iz-
peljala postopek odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi zaradi 
nesposobnosti, za kar je bila 
Kovačičevi izplačana odprav-
nina v višini skoraj 15 tisoč 
evrov, Kovačičeva, ki je nekaj 
mesecev prej odstopila kot 
direktorica zavoda, pa ji je pri 
tem pomagala, s priznanjem 
očitkov o nesposobnosti. Ko-
vačičeva naj bi posledično 
decembra istega leta v zmo-
to spravila kranjski zavod za 
zaposlovanje, ki je na podla-
gi njene vloge in predlože-
ne odpovedi zaposlitve za-
radi nesposobnosti izdal od-
ločbo, po kateri je do avgusta 
2013 prejemala nadomestilo 
za brezposelnost v skupnem 
znesku 13.600 evrov neto.  

Prvoobtožena Barbara 
Šmid je v zagovoru poudari-
la, da je LUK Kovačičevi izpla-
čal nižjo odpravnino, kot bi ji 
po zakonu pripadala. Razlo-
žila je, da Kovačičevi po nje-
nem odstopu z mesta direk-
torice ni prenehala pogodba 
o zaposlitvi za nedoločen čas 

iz leta 1991, ob tem pa ji je 
še vedno pripadala direktor-
ska plača, dokler niso skleni-
li pogodbe za novo delovno 
mesto. To se je zgodilo 1. ok-
tobra 2012, vendar pa je v ne-
kaj dneh spoznala, da Kova-
čičeva zaradi osebnih razlo-
gov, ki jih sicer sodelavcem 
ni predstavila, so pa o neka-
terih vseeno vedeli, ne zmo-
re opravljati niti novih de-
lovnih nalog. Po njenih be-
sedah je bila Kovačičeva vsa 
leta vodenja LUK-a uspešna 
direktorica, ki je skrbela tudi 
za strokovno in osebno rast 
zaposlenih. V šolskem letu 
2011/12 pa so zaposleni ved-
no bolj ugotavljali, da so pre-
puščeni sami sebi, saj je bila 
Kovačičeva miselno in fizič-
no vedno bolj odsotna, zato 
je junija 2012 odstopila kot 
direktorica. Šmidova je tako 
v začetku oktobra prevzela 
vodenje zavoda, pri tem pa je 
pričakovala, da ji bo nekda-
nja direktorica z dolgoletni-
mi izkušnjami na novem de-
lovnem mestu organizatori-
ce v veliko pomoč. A kmalu 
se je izkazalo, da Kovačičeva 
zaradi osebnih problemov 

ne zmore opravljati niti svo-
jega dela, zato so se odločili, 
da jo odpustijo zaradi nespo-
sobnosti opravljanja svojega 
dela. Odpravnino so ji izpla-
čali v višini desetih povpreč-
nih slovenskih osebnih do-
hodkov, kot je bila navada in 
je bilo za zavod tudi ugodne-
je, kot da bi Kovačičeva do 
upokojitve prejela še dvajset 
plač in odpravnino. 

Drugoobtožena Darja Ko-
vačič pa je poudarila, da je 
vedno delala v dobro LUK-a, 
ki ga je v letih vodenja tudi 
uspešno rešila rdečih šte-
vilk, saj je bilo ob njenem 
odhodu na računu zavoda 
pol milijona evrov. »Obtož-
ba tožilstva, da sem nezako-
nito pridobila odpravnino in 
zlorabila javna sredstva, je 
boleča, še posebej po 21 le-
tih vodenja zavoda,« je de-
jala. V nadaljevanju je po-
drobno opisala osebne oko-
liščine, zaradi katerih je na-
zadnje odstopila kot direkto-
rica. Skrb za družinske čla-
ne, posebej pa za hudo de-
mentno mater, jo je psihič-
no izčrpalo. »Čutila sem se 
odgovorno, da ji pomagam 

in ji stojim ob strani, žal pa 
tedaj še nisem vedela zados-
ti o demenci in kako zaščiti 
sebe, da se ne izčrpaš.«

Od vseh dogodkov znot-
raj družine je bila kronično 
v stresu, poslabšalo se je tudi 
njeno zdravstveno stanje. 
»Bila sem popolnoma izgo-
rela, zato sem se odločila od-
stopiti od direktorovanja, saj 
bi bilo neetično, da bi preje-
mala direktorsko plačo, ki je 
ne bi pokrila s svojim delom, 
bila bi tudi pogosto na bol-
niškem dopustu.« Njena na-
mera je bila, da bi po trime-
sečnem roku, v katerem bi 
se odpočila, opravljala dru-
go delo, a počitka ni imela. 
Ker se na novem delovnem 
mestu ni mogla niti lotiti na-
loženih nalog, ni nasproto-
vala odločitvi Šmidove, da 
jo bodo odpustili. »Po zako-
nu bi mi pripadalo nedvom-
no 24 tisoč evrov odpravni-
ne, prejela pa sem 14.900 
evrov, a sem Šmidovi zago-
tovila, da zaradi tega zavoda 
ne bom tožila, saj smo tudi 
drugim zaposlenim daja-
li enako odpravnino,« je de-
jala.

Prejela nižjo odpravnino
Nekdanji vodilni na Ljudski univerzi Kranj Darja Kovačič in Barbara Šmid sta na sodišču zanikali očitke 
tožilstva o zlorabi položaja in goljufiji. 

Obdolženi Barbara Šmid in Darja Kovačič sta poudarili, da Ljudska univerza Kranj zaradi 
odpustitve Kovačičeve zaradi nesposobnosti ni bila v ničemer oškodovana. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Ljubljana – Poslovnež Ma-
tjaž Skube je bil na lju-
bljanskem okrožnem sodi-
šču zaradi goljufije in pra-
nja denarja obsojen na pet 
let in tri mesece zapora ter 
tri tisoč evrov denarne kaz-
ni, je poročal časnik Dnev-
nik. Gorenjec, ki je s svojim 
podjetjem Asista pred leti 
na veliko sponzoriral tudi 
jeseniški hokejski klub, je 
po ugotovitvah sodišča med 
letoma 2006 in 2008 ogo-
ljufal 42 vlagateljev in jim 
povzročil za okoli 1,2 mili-
jona evrov škode. Po odlo-
čitvi sodišča mora obsojeni 
oškodovancem vrniti izgub-
ljen denar.

Kot so pred tremi leti v ka-
zenski ovadbi zapisali že go-
renjski kriminalisti, so oško-
dovanci vplačevali različ-
ne vsote denarja (menda od 
500 evrov do celo 200 tisoč 
evrov) za naložbe na rastoče 
finančne trge, pri čemer jim 
je Skube zagotavljal meseč-
ni donos od enega do petih 
odstotkov oziroma 12,74-od-
stotni letni donos. A oblju-
be se niso uresničile, podje-
tje Asista je propadlo, mno-
gi vlagatelji pa so se obri-
sali pod nosom za vložena 
sredstva, kaj šele za obljub-
ljen zaslužek. 

Skube se je zagovarjal, da 
je bila za polom finančnih 
naložb kriva predvsem sve-
tovna finančna kriza. 

Poslovnežu pet let zapora
Nekdanji podpornik jeseniškega hokeja Matjaž 
Skube je kriv goljufije in pranja denarja. 

Simon Šubic

Lesce – V torek zgodaj zjut-
raj se je na cesti Hlebce–
Lesce zgodila huda pro-
metna nesreča med vozni-
kom osebnega avtomobila 
in pešcem. Poškodovanega 
pešca so reševalci odpeljali 
v jeseniško bolnišnico, kjer 
pa je nekaj ur kasneje pod-
legel hudim poškodbam. 

Po ugotovitvah policistov je 
voznik, ki se je peljal v sme-
ri Lesc, okoli 5.30 trčil v peš-
ca, ki je bil v temnih obla-
čilih, na svojem voznem 
pasu. O odgovornosti za 
nesrečo gorenjski prome-
tni policisti še vodijo posto-
pek. Letos sta na gorenjskih 
cestah umrli dve osebi, to-
liko kot tudi v enakem lan-
skem obdobju.

Pešec po nesreči umrl

Tržič – Gorenjski policisti so v torek obravnavali dva zelo pi-
jana voznika, eden od njiju je imel v izdihanem zraku celo več 
kot 3,5 promila alkohola. V Tržiču so v večernih urah prejeli 
prijavo zdravnika, da na cesti pomagajo vozniku, ki mu je 
postalo slabo. Policisti so pri izvedbi postopka pri vozniku 
posumili, da je slabost posledica njegove vinjenosti, zato so 
mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal kar 1,74 
mg/l alkohola, kar je več kot 3,5 promila. Isti večer so policisti 
po prejeti prijavi nezanesljive vožnje na gorenjski avtocesti 
ustavili voznika, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti po-
kazal rezultat 1,25 mg/l alkohola oziroma dobra 2,5 promila. 
Voznik je med manevriranjem ob ustavitvi na počivališču tudi 
trčil v odbojno ograjo. 

Vozila krepko pijana 
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Aktualno
Srečanje z aktualnimi 
Prešernovimi nagrajenci na 
kulturni praznik ... Stran 18

Cankarjevo leto
Sorodstvo pisatelja Ivana 
Cankarja v žirovski kotlini in 
okolici ... Stran 19

Obletnice
Letos mineva sto let od začetka 
bojev za našo severno mejo. 
Stran 20

Urša Peternel

Argentina, Brazilija, Čile, 
Peru, Bolivija, Maldivi, Šri-
lanka, Gana, Malezija, Taj-
ska, Kambodža, Filipini, 
Kuba, Jamajka, Turčija, Sar-
dinija, Maroko, Havaji, Kos-
tarika in trenutno Panama 
– to so države, ki jih je Alma 
Nuhić obiskala v zadnjih ne-
kaj letih. A ne zgolj kot turist-
ka, temveč kot predana nara-
vovarstvenica in prostovolj-
ka, saj dela na organskih far-
mah, poučuje ekologijo, vodi 
delavnice recikliranja ... Kot 
prostovoljka dobi zastonj 
prenočišče in hrano, v zame-
no pa pomaga pri delu na far-
mah, plantažah ... Tako vsa-
ko leto preživi na tujem tudi 
po pol leta; denar za letalske 
vozovnice pa zasluži poleti – 
kot barmanka v Sloveniji ...

Prostovoljka v Panami

Alma je trenutno v Pa-
nami, na otočju Bocas del 
Toro, kjer dela kot prosto-
voljka v kampingu YGriega. 
"Pot sem začela sredi sep-
tembra lani v Maroku, prele-
tela Atlantik in obiskale Ha-
vaje, otok Maui. Želja po obi-
sku kavnih plantaž me je vo-
dila do Kostarike in nato na 
otočje Bocas del Toro v Pana-
mo," nam je prek spleta spo-
ročila Alma. "Otočje ima ra-
znoliko floro in favno in je 
pravi raj za deskarje. Otok 
Bastimento pa je tudi raj za 
ljubitelje organskih izdel-
kov, saj lastnik največje or-
ganske farme gospod Javi-
er z odprtimi rokami sprej-
me vsakogar, ki želi izvede-
ti več o proizvodnji kave, ka-
kava, naravnih mazilih in 

kokosovem olju. Na otoku 
dvakrat na teden obiščem 
tropsko raziskovalno biolo-
ško postajo Smithsonian, 
kjer raziskujejo in razmno-
žujejo različne vrste koral," 
pravi Alma. 

Projekt zbiranja plastenk

Na otoku Bocas del Toro je 
Alma spoznala tudi Roberta 
Bezeauja, po rodu Kanadča-
na, ki je leta 2012 začel pro-
jekt zbiranja plastenk na oto-
ku in ob pomoči prostovolj-
cev v le nekaj letih naredil ve-
lik korak naprej k bolj čiste-
mu okolju. Almo je navdušil 
in si želi, da bi kaj podobne-
ga začela tudi sama po vrnit-
vi domov. Kot pravi Alma, v 
projektu sodeluje lokalni su-
permarket, ki zbira odpadne 
plastenke. Vsaka plastenka je 
vredna pet centov in vsakdo, 
ki pripelje sto plastenk, dobi 
kupon v vrednosti pet dolar-
jev za nakup hrane ali šol-
skih potrebščin. "Otočani so 
se strinjali, da v projekt vklju-
čijo večinoma osnovnošol-
ce in dijake. Po pouku otroci 
zbirajo plastenke, za trud so 
nagrajeni, obenem pa ozave-
ščajo turiste, ki prihajajo na 
otok, da je smeti treba odnes-
ti s seboj na celino. Names-
to nakupa vode v plastenkah 
jim pokažejo tudi postaje na 
otoku, kjer lahko ob dopla-
čilu 70 centov ponovno na-
polnijo svoje steklenice." Iz 
zbranih plastenk je gospod 

Bezeau zgradil graščino, v 
kateri vodi delavnice na temo 
recikliranja odpadkov v po-
novno uporabne izdelke.

"Na Jesenicah imamo 
možnost reciklirati odpad-
ke, a se ti še vedno pojavlja-
jo v naravi. Na Jesenicah bi 
v šolah organizirala delav-
nice recikliranja, tako da bi 
uporabljeno embalažo spre-
menili v ponovno uporabne 
proizvode. Prav tako bi želela 
ozavestiti mlajše, da napolni-
jo svoje plastenke z vodo, saj 
smo v Sloveniji lahko srečni, 
da imamo pitno vodo, med-
tem ko tukaj na otoku ali v ve-
čini držav v Afriki te nimajo 
..." razmišlja Alma.

Barmanka z diplomo  
iz ekologije

Ekologija je Almina velika 
ljubezen. Žal pa po diplomi 
na Fakulteti za naravoslovje 
in matematiko v Mariboru 
ni dobila dela v svojem pokli-
cu, zato zadnjih nekaj let po-
leti dela kot barmanka na Ble-
du. "Delo mi je všeč, saj sem v 
stiku z ljudmi, hkrati pa sem 
lahko ustvarjalna, ko priprav-
ljam koktajle. Ker verjamem, 
da je cel svet učilnica, sem se 
za barmanko izobraževala na 
Hrvaškem, nato sem dodat-
no znanje poiskala na Bols 
Academy v Amsterdamu," 
razlaga. A to še ni vse, ker jo 
je pritegnila tudi baristika, to 
je veda o pripravi kave, je tre-
ning za baristko opravila na 

Filipinih na Asia Coffee Aca-
demy v Manili ... 

In kakšni so njeni načrti 
po vrnitvi domov – vrača se 
v začetku marca? "Vpraša-
nje: ostati v Sloveniji ali ne, 

je zame vedno odprto. Alter-
nativni poklic barmanke me 
je navdušil, bolj razvite loka-
le in bolj odprte lastnike za 
nove ideje pa vidim izven 
Bleda ..." 

Ekologinja, barmanka, 
popotnica
Alma Nuhić je sedemindvajsetletna Jeseničanka, diplomirana ekologinja in naravovarstvenica, dekle, katere dom je v resnici ves svet. 

Alma Nuhić je ekologinja in naravovarstvenica, zaljubljena v 
raznolikost sveta.

V Maroku, kjer je začela polletno potepanje po svetu, je 
nekaj časa delala tudi kot barmanka.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Jazbec zapušča Banko 
Slovenije

Boštjan Jazbec predčasno 
zapušča položaj guverner-
ja Banke Slovenije, saj ga 
je Evropska komisija v sre-
do imenovala za člana od-
bora in direktorja za načr-
tovanje in odločanje o re-
ševanju v Enotnem odboru 
za reševanje. Njegovo ime-
novanje na novo funkcijo s 
petletnim mandatom mora-
ta sicer potrditi še Evropski 
parlament in Svet EU. Enot-
ni odbor za reševanje je novi 
organ evropske bančne uni-
je, ki skrbi za urejeno reševa-
nje bank v težavah s kar naj-
manjšimi posledicami za 
davkoplačevalce in gospo-
darstvo. Jazbec je za Fran-
cetom Arharjem, Mitjo Gas-
parijem in Markom Kranj-
cem četrti guverner Ban-
ke Slovenije, funkcijo pa je 
prevzel julija 2013. Pred tem 
ga je na glasovanju v držav-
nem zboru podprlo 77 po-
slancev, največ od vseh do-
sedanjih guvernerjev. Nje-
gov mandat je že kmalu po 
prevzemu funkcije zagoto-
vo najbolj zaznamovala sa-
nacija slovenskega bančne-
ga sistema v drugi polovici 
leta 2013, ko je država z iz-
rednimi ukrepi dokapitalizi-
rala pet bank za okoli 3,5 mi-
lijarde evrov, za okoli štiri 
milijarde evrov bruto slabih 

terjatev pa prenesla na Druž-
bo za upravljanje terjatev 
bank. Obenem je prišlo do 
izbrisa delnic in obveznic 
dokapitaliziranih bank v 
skupni nominalni vrednosti 
skoraj milijarde evrov. 

Cerar: vlada deluje

»Vlada deluje in bo do 
konca mandata delovala 
normalno,« je premier Miro 
Cerar v ponedeljek v držav-
nem zboru odgovoril na pos-
lansko vprašanje Vinka Go-
renaka iz SDS glede delova-
nja vlade do konca mandata. 
Poslanec namreč meni, da 
vlada ni več opravilno spo-
sobna, glede na to, da je vse 
več samostojnih akcij koali-
cijskih partneric in tudi po-
slancev SMC. Cerar je po-
jasnil, da če kakšen posla-
nec vloži v zakonodajni po-
stopek zakonski predlog, je 
to njegova pravica. Obžalo-
val je stavke javnega sektor-
ja, a ob tem zagotovil, da se 
vlada s sindikati pogovar-
ja. Ob tem je vlada odpravi-
la številne varčevalne ukre-
pe, zagotavlja stabilnost jav-
nih financ, ukvarja se z vpra-
šanji glede arbitražnega spo-
razuma in po potrebi predla-
ga ustrezne akte, je poudaril. 

Zavrnitev v Strasbourgu

Notranja ministrica Vesni 
Györkös Žnidar, ki se je zna-
šla v nenavadni situaciji, da 

je na Evropskem sodišču za 
človekove pravice tožila dr-
žavo, s pritožbo ni uspela. 
Sodišče je namreč prejšnji 
teden sporočilo, da je tož-
bo zavrnilo, ker bi morala 
Györkös Žnidarjeva najprej 
izčrpati vse pravne možnos-
ti v Sloveniji. Györkös Žni-
darjeva se je sicer zoper Slo-
venijo pritožila leta 2013, ko 
je bila še odvetnica. Na so-
jenju je namreč zagovarjala 
mariborske vstajnike, ki so 
bili obtoženi napada na po-
liciste. Od sodnice maribor-
skega sodišča je na sojenju 
dvakrat zahtevala izločitev 
z razlago, da je pristranska. 
Ker je sodnica dvakratni 
predlog za izločitev štela za 
spodkopavanje avtoritete so-
dišča, jo je kaznovala s 500 
evri, zagrozila pa ji je celo z 
zaporom, kazen pa je kasne-
je potrdilo tudi Višje sodiš-
če v Mariboru. Po ugotovitvi 
Evropskega sodišča za člo-
vekove pravice bi se morala 
Györkös Žnidarjeva najprej 
obrniti še na ustavno sodiš-
če, preden bi lahko poslala 
tožbo v Strasbourg. 

Uvažali človeške glave

Zdravstveni inšpektorat 
naj bi uvedel nadzor v Uni-
verzitetnem kliničnem cen-
tru (UKC) Maribor zaradi 
uvoza delov človeških trupel 
za raziskovalne in učne na-
mene. Slovenski mediji so 
namreč ta teden poročali o 

preiskavi ameriške zvezne 
policije FBI v ameriških pod-
jetjih, ki izvažajo dele človeš-
kih teles za medicinske in 
raziskovalne namene, ker 
naj bi bila nekatera trupla 
okužena z različnimi bolez-
nimi (MRSA, HIV, hepati-
tis). Na UKC Maribor so po-
trdili, da so med letoma 2012 
in 2014 uvozili 39 zamrznje-
nih človeških glav, anatom-
ske preparate pa so potrebo-
vali za izobraževanje speci-
alistov otorinolaringologov, 
ker da se najzahtevnejših ki-
rurških postopkov pri ope-
racijah grla, vratu, nosu ali 
ušes ni mogoče učiti druga-
če kot na človeškem materi-
alu, ki pa ga v Sloveniji niso 
mogli zagotoviti. Pri uvozu 
tujih teles ne vidijo ničesar 
spornega, soglasje pa naj bi 
po poročanju medijev dala 
tudi komisija za medicinsko 
etiko. V UKC Maribor so še 
pojasnili, da so odločitev za 
uvoz iz podjetja MedCure 
sprejeli na podlagi pozitiv-
nih ameriških in evropskih 
referenc ter podanih zavez 
o etičnem delovanju te insti-
tucije. Ameriškemu podje-
tju so plačali le stroške pre-
voza in priprave materiala 
od 500 do 700 evrov po gla-
vi, kar naj bi bilo po njihovih 
navedbah bistveno manj, kot 
bi plačali v Sloveniji. Prepro-
daja delov človeških teles je 
sicer v ZDA povsem zakoni-
ta, a naj bi bila pomanjkljivo 
regulirana. 

Jazbec odhaja v Bruselj
Guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Jazbecu se obeta odhod v Bruselj, kjer bo prevzel funkcijo člana 
odbora in direktorja za načrtovanje in odločanje o reševanju v Enotnem odboru za reševanje.

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec bo najverjetneje 
naslednjih pet let opravljal pomembno funkcijo v Bruslju. 

Premier Miro Cerar zagotavlja, da vlada deluje in bo zdržala 
še teh nekaj mesecev do konca mandata. / Foto: Gorazd Kavčič

Ministrici Vesni Györkös Žnidar, ki se je še kot odvetnica 
pritožila nad državo, je Evropsko sodišče za človekove 
pravice tožbo zavrnilo. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenci na Koroškem (599)

Cankar navdihuje koroške Slovence
Osrednja slovesnost ob le-

tošnjem kulturnem prazni-
ku na Koroškem je bila na 
sam praznični dan v celov-
škem deželnem studiu slo-
venskega programa ORF. 
Organizirali so jo Društvo 
slovenskih pisateljev v Av-
striji, generalni konzulat 
Republike Slovenije v Ce-
lovcu in Krščanska kultur-
na ter Slovenska prosvetna 
zveza iz Celovca. Kulturni 
program je bil izbran in pri-
meren osrednji temi prosla-
ve: spominu na Ivana Can-
karja in stoletnico njego-
ve smrti. V njem so sodelo-
vali pevski oktet Suha, an-
sambel FinePulse, v kate-
rem igrata flavtist Christian 
Filipič in harmonikar Ro-
man Pechmann, ter dram-
ski igralec Aleksander Tol-
maier, ki se je izvrstno zna-
šel v vlogi Ivana Cankarja in 

bralca odlomkov iz njegovih 
besedil, ki jih je izbrala Alen-
ka Hain. Občinstvo je pope-
ljal od romana Martin Kačur 
in dram Kralj na Betajnovi, 
Hlapci in Za narodov blagor 
do črtice o človeškem napu-
hu, članka Idealist in zba-
dljivega spisa o človeku, ki je 

izgubil prepričanje. Besedi-
la je izbrala Alenka Hain, ki 
je proslavo tudi režirala.

Slavnostni govornik je bil 
zgodovinar in slavist dr. Teo-
dor Domej. Dejal je, da Can-
karja premalo beremo, ve-
činoma le še kot šolsko bra-
nje, čeprav prag do njegovih 

besedil še nikoli ni bil tako ni-
zek in se splača, da ga presto-
pimo. Snovi, ki jih je Cankar 
obravnaval, so postale aktual-
ne in so večne teme družbe-
nega življenja tudi danes, je 
povedal govornik. Kdor se bo 
poglobil v Cankarja, v njego-
va dela in tudi v pisma, se bo 
začudil, na kakšen omalova-
žujoč, zaničujoč in nestrpen 
odpor je pri njegovih sodob-
nikih naletelo marsikatero 
njegovo delo. Politično je pla-
val Cankar proti toku, je ugo-
tovil dr. Domej. Z njim je slo-
venska literatura dobila moč-
nega predstavnika upora. 
Navdušil ga je dr. Janez Evan-
gelist Krek, za socialno de-
mokracijo pa se je ogrel med 
bivanjem v proletarskem 16. 
dunajskem okraju. Odločil 
se je, da bo pisal v slovenšči-
ni, čeprav je dobro obvladal 
tudi nemščino. Bil je prvi, ki 

je živel samo od pisanja. Nje-
gova korespondenca je pol-
na prošenj za čimprejšnje 
izplačilo honorarja. Pri tem 
ima tudi celovška Mohorjeva 
družba pomembno mesto, je 
povedal dr. Teodor Domej in 
poudaril, da mu nihče, tudi 
nasprotniki, niso mogli odre-
či zaslug za slovensko kultu-
ro. Njegovi kritiki so pozab-
ljeni, on pa ni. Bil je zagret 
za svobodo. Žal še tudi danes 
obstaja Dolina šentflorjan-
ska, v kateri je preveč hlap-
cev in kraljev na Betajnovi, je 
sklenil svoj govor dr. Domej. 

Dr. Teodor Domej, govornik na celovški proslavi (desno), v 
družbi slovenske konzulke v Celovcu Jasne Goličič Bakovnik 
(v sredini) in Darke Predan Zvonar, novinarke in soproge 
našega generalnega konzula v Celovcu Milana Predana

Aleksander Tolmaier  
v vlogi Cankarja ob kipu  
dr. Franceta Prešerna

Jože Košnjek

med sosedi
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (3)

Prva likovna razstava v Prešernovi hiši v Kranju
Mestni muzej v Kranju 

je bil ustanovljen leta 1953. 
Njegov prvi kustos in uprav-
nik je postal umetnostni 
zgodovinar, konservator in 
likovni kritik dr. Cene Av-
guštin (1923–2010). Muzej 
je imel sedež v Prešernovi 
hiši. Dr. Cenetu Avguštinu 
je po zaslugi intenzivnega 
zbiranja ogroženega gradi-
va in prirejanja razstav v ne-
kaj letih uspelo postaviti te-
melje muzejstva v Kranju. 
Že leta 1954 je začel v prit-
ličju Prešernove hiše prire-
jati likovne razstave. Z njimi 
je želel v novoustanovljeni 
muzej privabiti čim več obi-
skovalcev.

Na prvi razstavi, ki je bila 
oktobra 1954, se je predsta-
vil slikar in grafik Ljubo Rav-
nikar (1905–1973), ki je tedaj 
učil risanje in umetnostno 
zgodovino na gimnaziji v 

Kranju. Ravnikarjeva samo-
stojna umetniška pot se je 
sicer po krajšem študiju sli-
karstva pri dunajskem por-
tretistu Hansu Schachin-
gerju začela že konec dvaj-
setih let preteklega stoletja 
v Ljubljani. Ukvarjal se je z 
oljnim in akvarelnim slikar-
stvom, risal je razglednice 
s socialnimi motivi, plaka-
te in diplome. Dela mlade-
ga, levičarsko usmerjenega 
umetnika so se redno zna-
šla na seznamih prepove-
danega gradiva. Ukvarjal se 
je tudi z otroško in mladin-
sko ilustracijo ter knjižno 
opremo. V gledališki sezoni 
1932/1933 je kot inscenator 
sodeloval pri ljubljanskem 
Delavskem odru, ki ga je vo-
dil Ferdo Delak. Izdelal je 
osnutke za antimilitaristič-
no predstavo Švejk je posegel 
v vojno, za Schönherrjevo 

Otroško tragedijo, za Rem-
čevo Magdo, za Župančiče-
vega Cicibana, za Cankar-
jeve Hlapce in za Delakovo 
dramatizacijo Hlapca Jerne-
ja. Plodno sodelovanje z re-
žiserjem Ferdom Delakom 
uvršča Ravnikarja med ute-
meljitelje moderne sloven-
ske scenografije. 

Prvič je samostojno raz-
stavljal leta 1936 v Ljubljani. 
Na razstavi je predstavil jese-
niške motive. Leta 1937 je iz-
dal grafično mapo Ogledalo. 
V letih 1938/1939 je obisko-
val Sternenovo zasebno sli-
karsko šolo. Leta 1938 se je 
včlanil v umetniško društvo 
Gruda. Leta 1940 je prip-
ravil samostojno razstavo v 
Galeriji Obersnel v Ljublja-
ni, ki je pomenila prehod 
od ekspresivno-simbolične 
in socialnokritične usmeri-
tve v lirični realizem. Junija 

1941 so Italijani Ljuba Rav-
nikarja kot enega prvih slo-
venskih likovnikov aretira-
li in poslali v internacijo v 
Corropoli v Abruzzih in Ca-
soli v Apeninih. Tu je nas-
tala obsežna zbirka pejsa-
žev in dokumentarnih upo-
dobitev, ki jih je Ravnikar 

imel za enega ustvarjalnih 
vrhuncev. 

V povojnem obdobju je 
Ljubo Ravnikar veliko slikal 
v naravi, predvsem na Go-
renjskem, in si utrjeval slo-
ves mojstra lirično občutene-
ga krajinskega in vedutnega 
slikarstva v akvarelni tehniki.

Ljubo Ravnikar, »San Nicolo«, 9. 2. 1944, akvarel, papir 
(zasebna last)

Miha Naglič

Začasno središče sveta

Pjongčang leži v pokra-
jini Gangvon. V okrožju 
Pjongčanga živi približno 45 
tisoč ljudi. Slovi po številnih 
budističnih templjih. Mesto 
leži približno 180 km vzhod-
no od Seula, glavnega mes-
ta Južne Koreje. Pjongčang 
letos gosti najprej zimske 
olimpijske (od 9. do 25. fe-
bruarja) in nato še paraolim-
pijske igre (od 9. do 18. mar-
ca). Slogan mesta je »Happy 
700 Pyeongchang«, številka 
700 se nanaša na povprečno 
nadmorsko višino mesta. Po-
leti je vreme vlažno celinsko, 
pozimi pa sibirske hladne 
mase prinašajo izredno hla-
dne razmere v celotno okrož-
je. / Pjongčang je kandidiral 
že za pripravo iger leta 2010 
in 2014, vendar sta ga prema-
gala Vancouver in Soči, v tret-
jem poskusu pa si je pribo-
ril kandidaturo v boju z An-
necyjem in Münchnom. To 
bodo tretje zimske OI v Azi-
ji, po Saporu 1972 in Naga-
nu 1998. Mesto se trži z na-
pisom »CamelCase Pyeon-
gChang«, da ga svetovna jav-
nost ne bi zamenjala s sever-
nokorejsko prestolnico Pjon-
gjangom. Za igre so 22. de-
cembra 2017 odprli železni-
ško progo za velike hitro-
sti. V regiji so v pripravah na 

OI zgradili objekte, vključno 
s hoteli in svetovnim smu-
čarskim središčem Alpensia. 
/ OI naj bi pomagale odpre-
ti nove možnosti za razširi-
tev zimskih športov in pre-
oblikovati Pjongčang, ki je od 
meje s Severno Korejo odda-
ljen 80 kilometrov, v azijsko 
središče za zimske športe in 
turizem. Slogana iger sta nav-
dih in povezanost. Pjongčang 
naj bi simboliziral področje, 
kjer lahko ljudje izmenju-
jejo svoje navdihe in izkusi-
jo edinstveno gostoljubnost 
Južne Koreje ter olimpijski 
duh. Simboliziral naj bi tudi 
povezanost ljudi v mestu pri-
ložnosti, kjer lahko sodeluje-
jo vse generacije, ne glede na 
lokacijo. Pri tem naj bi jim po-
magale najsodobnejše korej-
ske tehnologije in kulturne 
izmenjave. / Zanimiv budis-
tični tempelj Voljeongsa reda 
Džog korejskega budizma je 
na vzhodnih pobočjih naro-
dnega parka Odaesan. Spo-
minski center Lee Seung-bok 
si lahko ogledate v Nodongri-
ju. Samjang je največja gor-
ska kmetija v Aziji, ki leži na 
hribih Daegvaljonga od 850 
do 1.470 metrov nad morjem. 
Kmetijo upravlja vodilno ko-
rejsko podjetje za pridelavo 
hrane in mleka. Samjang je 
kot prva družba v šestdese-
tih letih prejšnjega stoletja 
uvedla instantne rezance ra-
mjona v revni Južni Koreji. 

Na kmetiji so posneli nada-
ljevanko Jesen v mojem srcu 
in film Koncert zaljubljencev. 
/ Območje Pjongčanga je pri-
ljubljeno med pohodniki, 
zlasti na južnem delu Seora-
ksana. V okrožju sta dve veli-
ki smučarski središči. Alpen-
sia ima šest pobočij za smu-
čanje in deskanje na sne-
gu, ki so dolga do 1.400 me-
trov, za začetnike in napre-
dne smučarje ter deskarje. 
Letovišče je odprto vse leto. 
Alpensia gosti večino snež-
nih dogodkov na OI in je tudi 
kulturno središče z novo na-
mensko koncertno dvorano 
v letovišču z notranjim vod-
nim parkom. V letovišču Jon-
gpjong, ki je z 31 pobočji naj-
večje smučišče v Južni Kore-
ji in bo gostilo tehnične alp-
ske discipline, so odprli ho-
tela Intercontinental in Holi-
day Inn. (Vir: Govori.se)

Korejska dieta

Kaj se v Južni Koreji je in 
pije? Na prvi pogled se zdi, da 
je riž najpomembnejša stvar 
na mizi, vendar ni tako. Riž je 
vedno na mizi, vendar častno 
mesto na njej zasedajo vse 
vrste zelenjave, nato pride-
jo ribe in šele za njimi meso. 
Korejska hrana je odlična di-
eta tudi za turiste. V Južni 
Koreji skoraj ni videti debelih 
ljudi. Vsi so vitki in energični. 
Med pijačami imata vodilno 

mesto čaj in kava, ki ju tradici-
onalno pijejo po obroku. Ko-
rejci pri mizi popijejo tudi ve-
liko alkohola. Alkoholne pija-
če so pripravljene predvsem 
iz riža: priljubljeni so riževo 
pivo nončžu, riževo vino ma-
kori in tudi riževa vodka. (Vir: 
Govori.se) Če velja navedeno 
za južno od obeh Korej, velja 
še bolj za Severno. Tam zdra-
va prehrana ni samo posledi-
ca tradicije in zavestne odlo-
čitve, ampak so vanjo zaradi 
pomanjkanja hrane tudi pri-
siljeni. To pa je že manj zdra-
vo in prijetno. Lačen si ful 
drugačen …

Mrzlo in vetrovno

»Veter je najhujši. Hodiš 
naokoli po olimpijski vasi in 
občutek imaš, kot da si v noč-
ni mori. Kar smešno, glede 
na to, da prihajam iz Kana-
de, kjer vedno govorimo, da 
smo vajeni nizkih tempera-
tur in hudega mraza, a česa 
takega še nismo doživeli.« 
Tako je hud veter in mraz, 
ki še od začetka iger obvla-
dujeta olimpijsko prizori-
šče, pokomentiral kanadski 
olimpijec Kevin Boyer, ki na 
zimskih olimpijskih igrah v 
Pjongčangu tekmuje v ske-
letonu. Kanadčan se kar ne 
more navaditi hudega mra-
za v Južni Koreji, kjer se tem-
perature že čez dan spustijo 
krepko pod ničlo.

Nekaj o Pjongčangu
Južnokorejsko mesto Pjongčang je februarja in marca 2018, ko gosti zimske olimpijske in paraolimpijske 
igre, športno in siceršnje središče sveta. Se ve: Pjongčang, ne Pjongjang, ki je glavno mesto severne 
Koreje …

Stara in nova Koreja: Sungnyemun, ena od vrat v staro 
trdnjavo, zadaj novi Seul. / Foto: Wikipedija

»Dolsot bibimbap«, tradicionalna korejska jed iz različnih 
vrst zelenjave (»namul«) in riža. / Foto: Wikipedija

Smučarski skakalni stadion Alpensia v Pjongčangu, 
korejska Planica. Mraz in veter se na sliki ne vidita. 
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Igor Kavčič

Že po naslovu sodeč Shod 
muz na kranjskem Parnasi, 
vsakoletno srečanje z aktu-
alnimi Prešernovimi nagra-
jenci in nagrajenci Prešer-
novega sklada v Prešerno-
vem gledališču, deluje tudi 
nekoliko prešernega zvena 

in značaja. Ob iskrivih in 
pronicljivih vprašanjih no-
vinarke in publicistke Pa-
tricije Maličev se nagrajen-
ci vsakič znova tako rekoč iz-
povejo pred polno dvorano 
poslušalcev – o sebi, svojem 
umetniškem delu pa tudi o 
odnosu do kulture in spo-
štovanju umetnosti v naši 
državi nasploh. Tudi letos je 
bilo tako.

Goste in publiko je najprej 
pozdravil kranjski župan 
Boštjan Trilar z besedami, 
da je največja dodana vred-
nost umetnosti ustvarjal-
nost, za kar pa morajo obsta-
jati tudi pogoji. Da je Mestna 
občina Kranj letos povečala 
sredstva za kulturo za deset 
odstotkov. V nadaljevanju je 
spregovoril minister za kul-
turo Anton Peršak, ki je po-
udaril, da smo Slovenci tudi 
eden redkih narodov, ki sla-
vi svoj kulturni praznik kot 
državni praznik, in da smo 
tudi nadpovprečno ustvarja-
len narod, kar se kaže po šte-
vilu gledališč, predstav, iz-
danih knjig in podobno, kar 
nas proporcionalno uvršča 
v evropski vrh. Govoril je o 
ustvarjalnih ljudeh, ki doma 
in v tujini dobivajo potrditev 
za svojo kakovost. »Nosilci 
te ustvarjalnosti so nocoj z 
nami,« je poudaril minister.

Prazničnega obiska v Kra-
nju in pogovora v gledali-
šču sta se udeležila oba Pre-
šernova nagrajenca, pesnik, 
dramatik in prevajalec Boris 
A. Novak in baletnik, koreo-
graf in režiser Janez Mejač, 

ter štirje nagrajenci Prešer-
novega sklada, akademski 
snemalec Marko Brdar, igra-
lec Matej Puc, fotograf Boris 
Gaberščik in intermedijska 
umetnica Maja Smrekar. 
Nagrajenki baletnica in ko-
reografinja Valentina Tur-
cu in dramatičarka in per-
formerka Simona Semenič 

se druženja v Prešernovem 
gledališču zaradi neodložlji-
vih obveznosti nista mogli 
udeležiti.

Življenje s plesom in 
besedo

Kot običajno sta vpraša-
nja in s tem besedo prva do-
bila oba prejemnika velike 
nagrade. »Je močan stisk 
roke in nežen poljub nanjo 
del tistega ''danseur noble'', 
kot vas je imenoval vaš dru-
gi oče Pino Mlakar, kot radi 
poudarite?« je bil izzvan Ja-
nez Mejač, ki potrdi, da ob 
eleganci na odru del te ple-
salec odnese tudi v zasebno 
življenje. Spominja se reda 
in discipline, ki jo je od ba-
letnikov zahteval profesor 
Mlakar. »Bilo je v petdese-
tih letih, ko sem pohajkoval 
po promenadi po Cankarje-
vi ulici in me je prehitel pro-
fesor. Ko sem prišel v opero 
v dvorano, je naenkrat nas-
tala groba tišina. Mlakar je z 
močnim glasom dejal: ''Ja-
nez, ne tam na promenadi, 
tukaj, v dvorani je vaš dom.'' 
Tako sem bil vzgojen v neki 
disciplini, ki je pri našem 
delu izjemno pomembna.« 
Sicer je imel možnost biti 
pevec ali baletnik, menda 
celo duhovnik ... »Še pre-
malo ste našteli, kaj vse sem 
mislil biti. Na deželi ga si-
cer ni bilo fanta, ki ne bi tudi 
ministriral v cerkvi. Ko smo 
bili prosti, smo otroci včasih 
naredili svoj oltar, plašče iz 
ovojnega papirja in škofo-
vske kape, si natočili cvička 

…« Če je tam začel pevsko 
in igralsko kariero, je bila 
mama tista, ki ga je peljala 
v Ljubljano. Lahko bi bil pe-
vec, saj je celo prepeval sku-
paj z Marjano Deržaj, na-
zadnje pa se je le oprijel ple-
sa, ker je za vsako predsta-
vo dobil plačilo. V svoji ka-
rieri je odplesal kar 84 so-

lističnih vlog. Da je gib ne-
kaj najlepšega v življenju, je 
dejal in poslušalcem položil 
na dušo: »Plešite vsak dan, 
če ni praznika, si ga naredi-
te sami.«

Da samega sebe dejansko 
od nekdaj doživlja kot bivše 
bitje, saj so se mu bistvene 
stvari v življenju že zgodi-
le, pa razmišlja Boris A. No-
vak, ki se v svojem ustvar-
janju rad vrača v preteklost. 
Ponoči se pogovarja s po-
kojnima očetom in mamo, 
saj je imel, kot je povedal, 
res čudovite starše. Otro-
štvo je preživel v Beogradu, 
ki ga je z družino zapustil, 
ko je imel 14 let, in odtlej ga 
v svojih delih nenehno oži-
vlja. »Ko smo danes iz gle-
dališkega foajeja stopali na 
ta oder, sem se spomnil fe-
bruarja daljnega leta 1983, 
ko so tu igrali mojo lutkovno 
igrico Nebesno gledališče. 
S Tarasom Kermaunerjem 
sva zvečer v gledališču osta-
la sama z nekaj kruha, za-
seke in dvema litroma vina. 
Ko je po daljšem času napo-
čil trenutek za odhod, sva 
hotela skozi zadnji izhod iz 
foajeja. Znašla sva se v po-
polni temi, v brezizhodni si-
tuaciji. Potem sva vstopila v 
neki prostor, kjer nisva na-
tipala ničesar več. Postalo je 
resno, nakar sva prišla do 
modrega sklepa, da je edini 
prostor, kjer ni možno nati-
pati zidu, lahko samo oder, 
in če je oder, morajo na levi 
ali desni male stopnice vo-
diti z njega. Potem nama je 

uspelo splezati skozi okno 
ven na trg. Od takrat naprej 
je zame oder neka prispodo-
ba za velik prazen prostor,« 
je v čudovitem pripovedo-
valskem slogu govoril Bo-
ris A. Novak. Kasneje tudi 
o svojem veličastnem epu 
Vrata nepovrata in o pisa-
nju pesmi.

Od nekdaj je bil v svojem 
delovanju angažiran in še 
vedno je, zato je na občin-
stvo naslovil: »Vse od Pre-
šerna naprej se od intelektu-
alcev in umetnikov neneh-
no pričakuje, da povzdiguje-
mo glas za druge. Ali ne bi 
enkrat tudi drugi povzdigni-
li glasu za umetnike in ume-
tnice, ki so ostali brez sub-
vencij in živijo na robu pre-
živetja v državi, ki je baje 
tako zelo uspešna?«

Od fotografije do 
trenutkov za kamero

Po mnogih letih je nag-
rado Prešernovega sklada 
spet prejel fotograf – Bo-
ris Gaberščik. Pripovedoval 
je, kako je vstopil v svet fo-
tografije pri mentorju Vla-
stji Simončiču pa v Fotoklu-
bu Planinske zveze Sloveni-
je: »Doma so od mene pri-
čakovali, da bom znanstve-
nik in sem šel na biologijo, 
a glej ga zlomka, na fakulte-
ti so vsi fotografirali. Študij 
me je hudo oviral pri hobi-
ju, mama pa me je priganja-
la h knjigam. A jaz v življe-
nju nisem pri ničemer mis-
lil tako resno kot pri foto-
grafiji.« Kot je povedal, je 
bil njegov prvi projekt leta 
1986 muzej Pivovarne Uni-
on, ki sta se ga lotila z Mirom 
Zdovcem. »Denar sva si raz-
delila, domov sem ga odne-
sel polno torbo in rekel, še 
dobro, da nisem biolog.« 
Ne, z arhitekturo si ni blizu, 
čeprav je to poklic njegove-
ga očeta. V duhovitem tonu 

pove, da je dolgo mislil, da je 
interier pasma psa. Povedal 
je, da se je skladnost v njego-
vih fotografijah vedno poja-
vljala sama od sebe. »Včasih 
delam vse narobe, pa izpa-
de lepo. Moje fotografije so 
tihe. Hrupen moraš biti, ka-
dar nimaš česa povedati. Če 
imaš, si lahko tiho.«

»Vsak trenutek, ki ga živi-
mo, v nekem smislu pride v 
spomin in s kamero želimo 
ta trenutek zaustaviti,« raz-
mišlja Marko Brdar, snema-
lec, direktor fotografije, filo-
zof in filmski fotograf, ki po-
bira nagrado za nagrado. Fil-
mi, ki jim je dal podobo, po-
tujejo po svetu, obiskujejo fe-
stivale in prejemajo prizna-
nja. Na vprašanje, kdaj sne-
malec postane umetnik in ali 
je to sploh potrebno, je odgo-
voril: »Ugotovil sem, da me 
bolj kot dogodek vzburi spo-
min, ujet v kamero. Vedno 
mi beži tisto, kar iščem. V 
iskanju pri filmu pa nisem 
sam. Ko gledam skozi kame-
ro, je niti ne premikam, s se-
boj jo premikajo igralci. Ved-
no, ko se prižge, se znajdemo 
pred nečim novim.« V nada-
ljevanju je govoril tudi o zah-
tevnosti snemanj, na primer 
filma Ivan, ko sta odlično so-
delovala z lanskoletno nagra-
jenko Marušo Majer. »So pri-
zori, ki so zelo emocionalni 
za igralca. Takrat jokam tudi 
jaz, na obe očesi.«

Človek, pes in igralska 
naključja

Da je psički, ki jo je Maja 
Smrekar pripeljala s se-
boj, ime Ada in je šetlan-
dski ovčar ter je že dve leti 
tudi njena sodelavka v per-
formansih, smo izvedeli že 
na začetku večera. Publiki 
je pojasnila Projekt K-9_to-
pologija, za katerega je lani 
prejela osrednjo nagrado 
zlata nika na Ars Electronici 

v avstrijskem Linzu, zdaj pa 
tudi nagrado Prešernovega 
sklada. Da gre pri projek-
tu za vprašanje vzporedne 
evolucije v razmerju volk – 
človek – pes. »Pes predsta-
vlja enega od selekcijskih 
pritiskov oziroma odločil-
nih parametrov, da smo 
ljudje sploh začeli s kultu-
ro,« je pojasnila Maja Smre-
kar, ki je kot edinka odraš-
čala v družini, kjer so se 
ukvarjali z vzrejo psov in so 
vedno doma imeli vsaj dva 
ali tri pse. Zanimati jo je za-
čelo, kako se je oblikova-
la medsebojna navezanost 
med človekom in psom ozi-
roma volkom. Smrekarjeva 
po kapitalistični apokalipsi 
človeku napoveduje usodo 
živalskega življenja. Smre-
karjeva je premešala ek-
strakt človeškega in pasje-
ga serotonina. »Takoj se je 
naredila para, s tem si lah-
ko poduhal esenco odnosa 
med človekom in psom,« je 
povedala Maja Smrekar, ki 
znanost pri svojih projektih 
uporablja zgolj kot medij, 
podobno kot slikar uporab-
lja barve in platno, da nekaj 
naslika. »Za znanost se od-
ločam, ker je to medij, ki je 
prepreden v vseh porah na-
šega življenja.« 

Zadnji je vprašanja dobil 
igralec Matej Puc. Pri 35 letih 
ima skorajda vse nagrade, ki 
v gledališču kaj štejejo. »Še 
vedno se konstantno sprašu-
jem, zakaj sem sploh tu med 
nagrajenci, celotna moja 
pot je eno samo čudenje, ni-
mam neke strategije, nekega 
cilja,« je povedal in pojasnil, 
da je bil na AGRFT sprejet 
po naključju, njegova prva 
izbira je bil namreč študij tr-
žnega komuniciranja, druga 
pa geografija. Kot se mu zdi, 
je nekako po pomoti naredil 
sprejemni izpit na akademi-
ji, čeprav je bil še popolno-
ma nepopisan list. »Mogo-
če sem bil prej v življenju le 
trikrat v gledališču. Zdaj se 
mi zdi, da v njem vstopam 
v nove svetove, ki so zanimi-
vejši od mojega osebnega.« 
Ko vidim dobro predstavo, 
se me ta hitro lahko dotakne. 
Včasih je dovolj trenutek, da 
se te nekaj dotakne.« Matej 
Puc je eden redkih igralcev 
mlajše generacije, katerega 
igra močno deluje na čustva 
gledalca, je prepričana Pa-
tricija Maličev, nagrajenec 
Prešernovega sklada pa od-
govarja: »To je moja naloga. 
Da bi od mene neka nevidna 
roka šla v vaše dušice in vas 
malo popraskala.« In nas je 
– vsaj dolg bučen aplavz je to 
pokazal.

Imajo vzvode za crkljanje naših duš
Srečanje z aktualnimi Prešernovimi nagrajenci na slovenski kulturni praznik je v Kranju stalnica zadnjega desetletja. Da gre za zelo priljubljen dogodek, vsako 
leto dokazuje polna dvorana Prešernovega gledališča. Umetniki vedno dvigujejo glas za druge. Mar ne bi enkrat zgodbe tudi obrnili?

Oder z nagrajenci: (od leve) Matej Puc, Maja Smrekar, Marko Brdar, Boris Gaberščik, Boris A. Novak, Janez Mejač in voditeljica pogovora Patricija Maličev 
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Martina Horvat 
Janez Jereb

Verjetno nehote so doz-
dajšnji raziskovalci pozabili 
raziskati pisateljevo poreklo 
po materini strani, čeprav se 
že dolgo ve, da se je pisate-
ljeva mati Neža Pivk rodila 
na Vrzdencu 29. decembra 
1843, in sicer v leseni bajti ob 
Rožmanovem mlinu, oče-
tu Martinu Pivku in materi 
Mariji Sedej.

Tu pa se začne najino raz-
iskovanje, kajti Nežin oče 
Martin Pivk, rojen 7. no-
vembra 1814, je žirovskega 
porekla. V svoji zbirki rodo-
slovnih podatkov  (1) sem na-
šel vpisano rojstvo Martina, 
ne pa tudi podatka, kaj se je 
kasneje dogajalo z njim, saj 
se ni poročil ali umrl na Ži-
rovskem. Nanj pa sem nale-
tel, ko sem v zbirko rodoslov-
nih podatkov vnašal podat-
ke o prednikih pisatelja Iva-
na Cankarja. Ko sem te po-
datke podrobneje pregledal, 
pa sva bila z Martino prijet-
no presenečena, saj v Žireh 
in okolici živi kar lepo števi-
lo pisateljevih daljnih sorod-
nikov po očetu njegove ma-
tere. Računalnik mi jih iz-
piše kar na 25 straneh. Pisa-
teljev ded po materini stra-
ni Martin Pivk je imel na Ži-
rovskem še štiri brate in tri 
sestre. Vsi so se poročili in 
ustvarili družine. Preostali 
bratje in sestre niso prežive-
li otroštva.

Rodbina Pivkov se po po-
datkih iz matičnih knjig za-
čenja v Idršku, ki je takrat 
spadal pod žirovsko župnijo. 
Prvi, Urban Pivk (ok. 1709–
1769), je bil poročen s Kata-
rino, ki mu je v letih 1741–
1754 rodila štiri otroke. Otro-
štvo sta preživela: sin Jakob 
(1741–1812), ki se je poročil z 
Mico Bekš, in sin Janez (ro-
jen 1754). Oba sta bila roje-
na na območju cerkve sv. Ja-
koba (Ledine). V nadaljeva-
nju bom opisal Janeza, ki je 
pisateljev praded po materi-
ni strani.

Janez Pivk je bil poročen 
dvakrat. Prvič se je poročil z 
Evo Kristan, ki mu je v letih 
1782–1793 rodila pet otrok. 

Hči Uršula je umrla v ot-
roštvu, sin Mihael se je po-
ročil z Apolonijo Čar, sin 
Tomaž z Mico Gantar, sin 
Gašper z Mino Pagon – in 
vsi so imeli potomce. Za hčer 
Marijo pa ni nobenega podat-
ka, verjetno se je odselila.

Po smrti prve žene Eve leta 
1793 se je Janez pri 44 letih 
leta 1798 še drugič oženil. 
Druga žena Margareta Al-
breht (rojena 1775) je v letih 
1798–1814 rodila devet ot-
rok, trije niso preživeli otro-
štva. Sin Jurij se je poročil z 
Mico Tratnik, vdovo Kovač, 
hči Barbara se je poročila s 
Francem Lahajnarjem, Ka-
tarina z Jakobom Cerarjem, 
Jera z Matevžem Revnom, 
nam že znani Martin, pisa-
teljev ded, pa se je poročil z 
Marijo Sedej.

Janez je bil gostač, mli-
nar. Otroci v prvem in dru-
gem zakonu so se rojevali na 
različnih naslovih v Idršku 
in Žirovnici. V Žirovnici so 
bili v tistem obdobju kar tri-
je mlini, Žirovnica št. 2, 3 in 
5, (Gnezdov in Žirovničar/
Pekov mlin). V dveh je ob-
časno prebivala tudi Janezo-
va številna družina. Zadnja 
dva otroka iz drugega zako-
na, Jera in Martin, sta se ro-
dila v Idršku 5, Pri Birnčar-
ju, kasneje se je tej domačiji 
reklo Pri Menard.

Najmlajši sin Martin 
(1814–1847) je bil vešč dela 
v mlinu, poleg tega pa je bil 
tudi žagar in tesar. Pri 27 le-
tih se je leta 1841 poročil na 
Vrzdenec št. 1. Za ženo je 
vzel Šteficovo Marijo Sedej 
(rojena 1814), hčer Gregorja 
in Uršule Cankar, ki je Mar-
tinu v letih 1842–1846 rodila 

štiri otroke: Blaža, Nežo, Ma-
tijo, ki je umrl v prvem letu 
starosti, in Janeza, ki je umrl 
star 12 let. Živeli so v leseni 
bajti ob Rožmanovem mli-
nu. Marija je pri 33 letih ov-
dovela, mož Martin se je 
smrtno ponesrečil pri po-
seku hrasta. S tremi otroki 
(Blažkom, Nežko in Janez-
kom) se je morala Marija iz 
Rožmanove lesene bajte iz-
seliti, odšla je k sorodnikom 
na vas. Da bi preživela otro-
ke in sebe, je opravljala razna 
dninarska dela ter pomagala 
porodnicam pri porodih, bila 
je babica. Ker je upala, da bo 
v mestu več zaslužka, se je 
leta 1855 preselila na Vrhni-
ko. Nežka je bila ob selitvi 
na Vrhniko stara 12 let, in ko 
je bila dopolnila 24 let, se je 
poročila z vrhniškim kroja-
čem Jožefom Cankarjem ter 
nato v letih 1866–1884 rodi-
la kar 12 otrok, trije od njih so 
umrli do tretjega leta staros-
ti. Osmi od njih je bil pisatelj 
Ivan Cankar. 

Na žirovskem je imel Ivan 
Cankar deset malih bratran-
cev (po rodoslovni termino-
logiji – drugi bratranec) in 
malih sestričen. Sorodstvo 
je imel tudi v Brebovnici in 
Rovtah. Ali je pisatelj ve-
del za to sorodstvo? Mislim, 
da ne. Ko je njegovi materi 
umrl oče Martin, je bila sta-
ra štiri leta. Še na Vrzdenec 
je imela malo spominov, kaj 
šele na Idršek in Žirovnico. 
Baje je nekoč peljala malega 
Ivana na Vrzdenec. Pisatelj 
je kasneje zapisal: »Ta vas 
je, pravijo, tam nekje v Hor-
julski dolini. Zdi se mi prav 
zares, da sva nekoč stala z 
materjo na hribu ter gledala 

nanjo. Iztegnila je roko in 
pokazala na cerkev: »Tam je 
Vrzdenec!« Njen glas je bil 
globok, mehak in zamišljen, 
kakor da bi rekel otrok. Tam 
so nebesa!« Spomnim se na 
to vas, kadar sem zelo potrt 
ali bolan.« (2)

Če je bil Cankar kdaj v Ži-
reh, ni zabeleženo nikjer. 
Tudi pri ustanavljanju JSDS, 
ko je bil na ustanovnem se-
stanku pri Primcu v Novi 
vasi Etbin Kristan, ni pov-
sem zanesljivo, da je bil tam 
tudi Ivan Cankar. Mislim pa, 
da to ni pomembno. Bolj za-
nimivo je, da na Žirovskem 
živijo Cankarjevi daljni krv-
ni sorodniki s priimki Pivk, 
Eržen, Trček, Krvina, Potoč-
nik, Naglič, Kunc, Mrak in 
z drugimi priimki zadnjih, 
mlajših generacij sorodni-
kov. Eden takih javnosti zna-
nih Cankarjevih sorodnikov 
je bil slovenski in jugoslo-
vanski politik, nekdanji di-
rektor UKC Ljubljana in ško-
fjeloški župan Zdravko Krvi-
na. Pa poglejmo shemo nju-
nega krvnega sorodstva:

Iz prikazane sheme je 
razvidno, da je bila praba-
bica Zdravka Krvine Mari-
ja Pivk, pisateljeva mala ozi-
roma druga sestrična. Ivan 

Cankar je bil peti bratranec 
Zdravka Krvine, trikrat od-
maknjen navzgor. To pome-
ni, da so na Zdravkovi stra-
ni tri generacije več, saj pisa-
telj ni imel potomcev. Tako 
nam pokaže računalniški 
program za vnašanje in ob-
delavo rodoslovnih podat-
kov Brothers Keeper.

Še to: večkrat sva tudi sli-
šala za verjetnost, da so Can-
karjevi s Sela pri Žireh v so-
rodu s pisateljem Cankar-
jem. Z gotovostjo lahko trdi-
va, da od leta 1640 družini 
sorodstveno nista povezani, 
saj nimata skupnega pred-
nika, ne moreva pa tega tr-
diti za obdobje pred letom 
1640. Pisateljevi predniki so 
bili v Veliki in Mali Ligojni 
ter nato na Vrhniki. Predni-
ki Cankarjevih s Sela pa so 
iz Samotorice prišli na Pla-
nino nad Suhim dolom ter 
nato leta 1830 na Selo 22/11. 
Od takrat je na Selu tudi hi-
šno ime Pri Cankarju.

Sicer pa dandanes ni ni-
kakršna težava potrditi ali 
ovreči sorodstva z genetskim 

testiranjem, analizo DNK. 
Ponudnikov za tovrstno ana-
lizo je v svetu že nešteto, še 
zlasti v Ameriki. Raziskoval-
ne institucije opravljajo tako 

analizo že za sedemdeset do 
osemdeset evrov. Enostavno 
pošlješ svoj naslov, kamor 
ti pošljejo paketek z dvema 
epruvetama, v kateri na vati-
rani palčki daš vzorec svoje 
sline, plačaš storitev in poš-
lješ epruvete s slino na na-
slov v Ameriko. Po približ-
no enem mesecu dobiš od-
govor o svojem poreklu. Pa 
ne samo to, kasneje ti tekoče 
pošiljajo vsa imena o »ujem-

kih«, z ljudmi, ki so dali sli-
no in so tvoji sorodniki. Ugo-
tavljanje krvnega sorodstva 
se še posebno radi loteva-
jo Američani, priseljenci iz 
Evrope, ki jih strašno zani-
ma poreklo, zato se mno-
žično odločajo za testiranje. 
Tako se baza podatkov veča 
in krvne povezave uporabni-
ki lahko raziskujejo. 

In zakaj to počnejo? Zato, 
ker kri ni voda.

(1)  Janez Jereb, zbirka rodoslovnih 
 podatkov 

(2)  Zloženka Tam je Vrzdenec

Sorodstvo pisatelja Ivana Cankarja 
v žirovski kotlini in okolici
Stota obletnica smrti največjega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je lahko tudi priložnost, da podrobneje pogledamo njegovo bližnje in daljno sorodstvo, 
ki ni samo na Vrhniki in v njeni okolici, v Pulju in Šidu v Slavoniji, ampak tudi v žirovski kotlini in njeni okolici. 

Risba pisatelja Ivana 
Cankarja

Nekoč lesena bajta ob Rožmanovem mlinu na Vrzdencu, sedaj obnovljena zidana hiša. Leta 1971 so učenci Osnovne šole Horjul na hišo postavili spominsko 
tablo, ki je ni več na hiši, ker so jo novi lastniki ob obnovi začasno odstranili. So pa nama spominsko tablo prijazno pokazali, da sva jo fotografirala.

Skupni krvni prednik: 
JANEZ PIVK (r. 1754)

sin Tomaž Pivk (r. 1784) sin Martin Pivk (r. 1814) 
sin Martin Pivk (r. 1819) hči Neža Pivk (r. 1843) 
hči Marija Pivk (r. 1855) sin Ivan Cankar, pisatelj (r. 1876) 
sin Andrej Krvina (r. 1883) 
sin Rafael Krvina (r. 1908) 
sin Zdravko Krvina (r. 1937)

Avtorja članka sta 
Martina Horvat, ki 
je pisateljeva daljna 
sorodnica, in Janez Jereb, 
ki je rodoslovec.
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Jože Košnjek

»Naj povem, da nisem 
zgodovinar, ampak vojak, 
zato je moja interpretacija 
teh dogodkov bolj vojaška 
kot pa politična in zgodo-
vinska,« je povedal brigadir 
Slovenske vojske Janez Ka-
var. Z njegovo sodbo o njem 
samem ne soglašam. Janez 
zna vojaške dogodke iz naše 
zgodovine postaviti v real-
ne, tudi v politične okolišči-
ne časa, v katerem so se zgo-
dili, in jim dati celovitejši po-
men. Večletno vojaško izo-
braževanje in službovanje v 
tujini mu je razširilo pogled 
in omogočilo dostop do lite-
rature, ki je doma ni na voljo. 

Med domoljubnimi, naro-
dnoobrambnimi dejanji slo-
venskega naroda daje Kavar 
posebno spoštovanje bojem 
in borcem za našo severno 
mejo pred sto leti, konec leta 
1918 in v prvi polovici leta 
1919. Ta naj bi bila z grebe-
na Karavank pomaknjena 
severneje k reki Dravi in Ce-
lovcu in bi se tako slovensko 
naselitveno in jezikovno po-
dročje na Koroškem zdru-
žilo s Slovenci v tedanji Ju-
goslaviji oziroma Sloveni-
ji v okviru te države. »Gene-
ral Rudolf Maister je zelo us-
pešno obranil del slovenske-
ga ozemlja, ki bi verjetno pa-
del v nemške roke. Glavni-
na teh dogodkov je bila res 
skoncentrirana na Maribor 
in okolico, ker je bilo tam 
najmočnejše nemško je-
dro, vendar se boji za sever-
no mejo niso bili samo tam, 
ampak tudi na Gorenjskem. 
Sila pomembne stvari so se 
dogajale na območju Kara-
vank in v zahodnem delu 
Koroške. Z vojaškega vidi-
ka sta bili tudi za generala 
Maistra na tem območju po-
membni dve strateški točki: 

mejni prehod Ljubelj in že-
lezniški predor Podrožca. 
Vloga Gorenjske in Gorenj-
cev v bojih za severno mejo 
je premalo znana ali zamo-
lčana, pa tudi Gorenjci sami 
je ne znamo dovolj poudari-
ti,« pravi brigadir Kavar.

Boji za Ljubelj

Gorski prelaz Ljubelj, ki je 
med tremi karavanškimi pre-
lazi (Korensko sedlo, Ljubelj 
in Jezersko) v vojaškem oziru 
najbolj prehoden, je bil v sre-
dišču boja za severno mejo 
na Gorenjskem. 

»Ima izredno strateško 
vlogo in zgodovinski pri-
meri to dokazujejo. Če po-
tegnemo premico od naj-
bolj severne točke jadran-
skega morja do centra Evro-
pe, gre črta preko Ljubelja. 
Poznamo opise Ljubelja še 
iz časov pred Valvazorjem. 
Vemo, kdo vse je potoval 
preko njega. Kakšne silne 
vojske, kako pomembni po-
samezniki. Turki so vztraj-
no silili preko Ljubelja in Je-
zerskega, pa jim ni uspelo. 

Na Ljubelju, preko katerega 
so hoteli Francozi na Koro-
ško, se je 10. septembra leta 
1813 odigrala ključna bitka 
med Napoleonovo vojsko in 
Koroško deželno brambo, v 
kateri so bili Francozi kljub 
številčni premoči poraženi 
in vrženi v okolico Kranja, 
Šenčurja in Mengša. Ta po-
raz je bil začetek konca Ilir-
skih provinc. Preko Ljube-
lja je Hitler načrtoval naj-
krajšo cestno povezavo z Ja-
dranskim morjem in ukazal 
gradnjo predora. Zanimiva 
je zgodba, opisana v knjigi 
Stephena Esratija Tovariši, 
maščujte nas, po kateri naj 
bi zavezniki načrtovali zasu-
tje predora, da bi po konča-
ni vojni preprečili nemški 
umik na Koroško. Ljubelj je 
odigral svojo vlogo tudi v slo-
venski osamosvojitveni voj-
ni,« pove Janez Kavar. 

Pogum Udeta  
in tovarišev

Zato ni presenečenje, da je 
bil Ljubelj že po razpadu av-
stro-ogrske monarhije jeseni 

leta 1918 ključna točka go-
renjskega dela bojev za sever-
no mejo za slovensko kot tudi 
za koroško nemško stran.

»Po nekaterih podatkih so 
pripadniki nemške vojaške 
formacije Volkswehr že 29. 
oktobra leta 1918 zasedli Lju-
belj. Novica o tem je prišla v 
Tržič, ki je bil takrat precej 
nemškutarsko mesto. Ključ-
no vlogo pri razpletu zgodbe 
je prevzel kriški oziroma tr-
žiški rojak Lojze Ude, prav-
nik in zgodovinar, ki je kot 
nadporočnik služil v slovi-
tem 2. gorskem strelskem 
polku, ki je bil v avstro-ogr-
ski vojski najbolj slovenska 
enota z okrog 80 odstotki vo-
jakov slovenske narodnosti. 
Pri poveljevanju so uporab-
ljali tudi slovenščino. Voja-
ki so bili izredno srboriti in 
pogumni in so se v Coidroi-
pu v Italiji celo dvakrat upr-
li. Lojze Ude, ki pri tržiških 
nemškutarjih zaradi domo-
ljubja in hvaljenja majniš-
ke deklaracije ni bil preveč 
dobro zapisan, je konec ok-
tobra prišel na krajši dopust 
v Tržič. Ko je še v uniformi 
avstro-ogrske vojske stal na 
pragu hiše na Koroški cesti 
proti Cimpru, je peljal mimo 
kmet iz Svete Ane poln voz 
hlodov in med vrati stoječe-
mu Udetu zabrusil: Vi tukaj 
postopate, na Ljubelju so pa 
Nemci. Ude je v svojih spo-
minih zapisal: Tukaj, na tem 
pragu sem se odločil. V tem 
trenutku je treba narediti 
nekaj častnega,« pravi o tre-
nutku Udetove odločitve Ja-
nez Kavar. »Ude je odšel na 
okrožno poveljstvo narodne 
straže, v kateri so bili zna-
ni tržiški obrtniki, posestni-
ki in drugi slovensko zaved-
ni meščani. Tako je prva tr-
žiška skupina borcev prosto-
voljcev za severno mejo pod 
poveljstvom Lojzeta Udeta 
odšla proti Ljubelju 14. no-
vembra leta 1918. Takrat se 
je tudi narodna vlada v Lju-
bljani odločila za resnejšo 
obrambo Koroške in za vo-
jaškega poveljnika zahodne 
Koroške določila stotnika Al-
freda Lavriča, ki je tudi no-
vačil prostovoljce. Obe sku-
pini, ne vedoč druga za dru-
go, sta se na Ljubelju srečali 
in pognali 34 nemških voja-
kov v beg proti Brodem v lju-
beljski dolini. Udetova sku-
pina jim je sledila in spro-
ženih je bilo nekaj strelov. 
Nemško zgodovinopisje šte-
je te strele za prve v bojih za 
Koroško. Tržiški in Lavriče-
vi prostovoljci so zasedli tudi 
Borovlje,« opisuje prve boje 
za Ljubelj Janez Kavar. 

Boji za severno mejo so se 
nadaljevali in gorenjski bo-
jevniki, še posebej Tržičani, 
ki so sodelovali v njih, so ča-
stno opravili svojo dolžnost. 
Varovali so Ljubelj in osva-
jali južni del zahodne Koro-
ške. »Treba je upoštevati, da 
so bili to fantje, ki so se ko-
maj rešili vojne in so bili siti 
vojskovanja, pa so vztrajali,« 
pove Janez Kavar. Bili so fan-
tje in možje, ki jim je bila Ko-
roška srčna stvar! V ofenzi-
ve se je vedno bolj vključe-
vala tudi vojska Kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Sloven-
cev in v tretji ofenzivi maja 
1919 tudi zasedla Koroško 
vključno s Celovcem! Konec 
junija tega leta je bilo bojev 

konec, 10. septembra je bila 
podpisana mirovna pogod-
ba v St. Germainu. Veljati je 
začela 16. julija 1920. Jugo-
slovanska vojska se je mora-
la umakniti. Orožje je utih-
nilo. Nadomestila ga je po-
litika in južni del Koroške 
je po plebiscitu 10. oktobra 
leta 1920 postal in ostal av-
strijski.

»Lojze Ude je imel izgubo 
Koroške za največjo nesrečo 
v svojem življenju. Kot zave-
den Slovenec in prepričan 
domoljub tega ni prebolel. 
Mejni kamen na vrhu Ljube-
lja je bil zanj nagrobnik za iz-
gubljeno Koroško,« je o veli-
kem bojevniku in narodnja-
ku povedal Janez Kavar. 

Koroška, njihova srčna stvar
Letos mineva sto let od začetka bojev za našo severno mejo. Začel jih je general Rudolf Maister, z njim pa so šli v boj številni slovenski fantje in možje, 
utrujeni od komaj končane vojne. Med bojevniki so bili tudi Gorenjci. O njih, o njihovem pogumu in domoljubju ter o vlogi Ljubelja je pripovedoval 
upokojeni brigadir Slovenske vojske Janez Kavar iz Križev. 

Brigadir Janez Kavar: Letošnja obletnica začetka bojev za 
severno mejo je priložnost, da Lojzetu Udetu in tržiškim 
prostovoljcem postavimo v Križah ali v Tržiču primeren 
pomnik. Pri tem bi lahko sodelovale tudi veteranske 
organizacije. / Foto: Gorazd Kavčič

Tržiški prostovoljci, člani Narodne straže, so novembra leta 1918 nagnali Nemce z Ljubelja. 
Na tržiške prostovoljce spominjata le plošči v Tržiču, na Ljubelju pa o tem ni zapisane niti 
besede. / Foto: Arhiv Janez Kavar

Lojze Ude, veliki domoljub, ob sanžermenskemu mejnem 
kamnu na Ljubelju. Zanj je bil to nagrobni kamen slovenske 
Koroške. Tudi sam, ko sem na Ljubelju, vedno udarim po 
njem, pove Kavar. / Foto: Arhiv Janez Kavar

Leta 1918 in 1919 ni šlo le za boj za severno mejo, ampak 
tudi za zahodno. To pozabljamo. Italijani so postali 
zelo agresivni in so segali po naši zemlji in zaveznike 
prepričevali, da železnica med Trstom in Srednjo Evropo 
ne sme potekati po jugoslovanskem ozemlju. To bi 
pomenilo, da bi postal jeseniški trikotnik od Radovljice 
in Bleda italijanski. Na našo stran so silili po grebenu 
Karavank, vendar so jih Maistrovi prostovoljci in odred 
jugoslovanske vojske pod poveljstvom Sava Tripkoviča 
pognali nazaj. Tu je igrala pomembno vlogo alpska četa, 
ki ji je poveljeval Rudolf Badjura, med poveljniki pa je 
bil tudi domačin iz Podkorena Karel Šefman. Žal so se 
poti izvrstnih častnikov Badjure in Šefmana razšle, je 
povedal Janez Kavar.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Jože Vombergar – iz bajte 
v slovensko gledališče

V Pšenični Polici, ob vznož-
ju Krvavca pri Cerkljah na Go-
renjskem se je 16. februar-
ja 1902 rodil bajtarju Jerneju 
in ženi Marijani (rojeni Can-
kar) slovenski dramatik Jože 
Vombergar. Bil je eden tis-
tih nadpovprečno nadarjenih 
kmečkih fantov, ki so se rodi-
li v revščini in se uvrstili v vrh 
slovenske dramske ustvarjal-
nosti, vendar žal tudi tistih, ki 
so si morali leta 1945 reševati 
življenje z begom iz Sloveni-
je. Medtem ko je bil pred voj-
no v vrhu slovenske dramati-
ke, je v Buenos Airesu še pi-
sal, vendar se je preživljal do 
upokojitve leta 1968 kot de-
lavec in uradnik na železnici. 
Umrl je 20. oktobra 1980. 

Po osnovni šoli v Cerkljah 
in Kamniku ter klasični 

gimnaziji v Šentvidu je kon-
čal pravo v Ljubljani. Še kot 
študent je deloval v katoli-
škem društvu Borba in Aka-
demski zvezi. Po diplomi je 
bil leto in pol prefekt v dija-
škem domu na Ptuju, nato pa 
se je v Ljubljani preživljal z in-
štrukcijami in prevajanjem 
za časnike. Bil je program-
ski koreferent pri ljubljanski 
radijski postaji, korektor pri 
Slovenskem domu, tiskov-
ni referent na ljubljanskem 
magistratu. 

Že v gimnaziji je sodelo-
val pri listih Jutranja zarja 
in Domače vaje, igral in re-
žiral na šoli in na prosvet-
nem odru v Cerkljah. Pozne-
je je napisal nekaj ljudskih 
iger, ki so osvojile predvsem 
odre društev, vključenih v 

Prosvetno zvezo. Nekaj jih 
je prišlo tudi v poklicna gle-
dališča in so se tako razširi-
le tudi po zamejstvu. Ljud-
ske običaje je upodabljal v 
domačijskih in veselih veče-
rih. Njegova kmečka kome-
dija Voda je bila prvič upri-
zorjena leta 1932 v Sloven-
skem narodnem gledališču 
v Ljubljani. Predelana je bila 
veliko igrana tudi na amater-
skih odrih in med izseljenci. 
Prevedena je bila v srbohrva-
ščino, slovaščino in nemšči-
no. Satirična veseloigra Zla-
to tele, ki je bila uprizorje-
na v Slovenskem narodnem 
gledališču leta 1935, je bila 
osnova za uspešne igre v šte-
vilnih ljudskih odrih. Po voj-
ni je napisal ljudske igre: Ta-
bor brezpravnih (objavljeno 

leta 1951 v Celovcu), kot so-
avtor igro Napad (uprizor-
jena v Buenos Airesu), sa-
tirično komedijo po Levsti-
ku Martin Krpan (objavlje-
no v Celovcu in leta 1961 v 
Buenos Airesu). Neobjavlje-
ne, vendar v Argentini upri-
zorjene so bile dvodejanka 
Dva brata, enodejanka Ma-
terino srce, dvodejanka Bož-
ji klic in otroška dvodejanka 
Mavrica.

Vombergar je prvi sloven-
ski pisec radijskih iger. Izva-
jal jih je ljubljanski radio. Z 
dobrim poznavanjem zako-
nitosti radijskega medija je 
napisal vrsto del, ki so ustre-
zala zahtevam radijske dra-
matike. Nekatera temeljijo 
na ljudskih motivih, na pri-
mer Sveti trije kralji in Za-
kleta Veronika (po legendi o 
Bogatinskem jezeru), izvaja-
na leta 1935.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
   Loškim žandarjem se je 12. 2. 1827 po srečilo prijeti 

najnevarnejšega vseh razbojnikov – razvpitega  
Dimeža, ki je po besedah kranjskega okrajnega  
glavarja Paukerja »s svojo lopovsko druščino stra-
hoval celo Gorenjsko in še sosednje pokrajine«. 

   V mestu Wangen ob reki Aare v Švici se je 13. 2. 
1823 rodil švicarski naravni zdravilec Arnold Rikli.  
S svojimi zračnimi, sončnimi in vodnimi  
kopelmi je Bled približal svetu.

   Z dvornim odlokom so 14. 2. 1776 Reko odvzeli 
Kranjski in jo priključili ogrski kroni.

   V Dobju v Poljanski dolini se je 15. 2. 1905 rodila 
Valentina Kobe. Leta 1938 je kot prva ženska  
postala docentka na Anatomskem inštitutu  
univerze v Ljubljani.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Ja, res, bilo je veliko nasi-
lja. Tisti, ki so imeli družine 
doma in so se v Nemčijo pre-
selili sami, so pogosto skaka-
li čez plot. Ženske so upale, 
da jih bodo ujele in priveza-
le nase z otrokom, pa se to ni 
ravno pogosto dogajalo. Ve-
liko prijateljic je postalo ja-
lovih, ker so tudi po večkrat 
zapored naredile splav. Z leti 
so postale hudobne, zagre-
njene, četudi polne denar-
ja. Te zgodbe sem zelo dobro 
poznala, zato sem bila mor-
da še toliko bolj previdna …« 

Pisalo se je leto 1970. Živa 
je zakoračila v dvaintridese-
to leto in počutila se je staro 
kot zemlja. Njeni starejši se-
stri sta bili že babici, ona pa 
še zmeraj brez pravega mo-
škega. Je pa res, da je v tem 
času naredila nekaj tečajev, 

in ker je bila zelo pridno dek-
le, je v službi napredovala do 
oddelkovodje. Začela je raz-
mišljati o nakupu avtomo-
bila, sanjala je o lastni hiši. 
Tinka je pokopala sanje o 
študiju, nesmrtno se je za-
ljubila, in ko je Živa kot pri-
ča skupaj z njo stala pred ol-
tarjem, se ji je srce trgalo na 
koščke. Globoko v sebi je ču-
tila, da si takšnega jalovega 
življenja ni zaslužila.

»Pa bi bilo marsikaj dru-
gače, če ne bi imela izkušenj 
in bi lahko nasedla na vse 
sladke moške besede! Kaj 
vse so mi obljubljali. Saj jim 
ne zamerim. V tujini so bili 
nepotešeni, doma so jih ča-
kale žene, otroci. Raje so za-
vili k meni, kot h kakšni kur-
bi, ker so se bali bolezni. Žal 
so postali hudobni, ko jim ni 
uspelo, da bi me omrežili s 
sladkimi besedami. 

Potem sem izvedela, da se 
Slovenci, ki so živeli v Nemči-
ji, srečujejo, se zabavajo in se 
imajo lepo. Odzvala sem se 
povabilu in se jim ob prazno-
vanju pred veliko nočjo prvič 
pridružila. Ni mi bilo žal. 
Bilo je zelo veselo, domoljub-
no, nekateri so sicer preglo-
boko pogledali v kozarec, a 
to mi je bilo vseeno. Vso noč 
sem plesala, se zabavala, na-
vezala pa sem tudi kar nekaj 
stikov. Sanjalo se mi ni, da so 
v neposredni bližini mojega 
stanovanja živeli mnogi od 
njih. Stiki s Slovenci so vsaj 
malo ublažili hrepenenje 

po domovini. Potem je tudi 
meni padla sekira v med! 
Vsaj tako so mi govorili. Spo-
znala sem Romana, Sloven-
ca, doma z gorenjskih kon-
cev. Bil je še kakšno leto sta-
rejši od mene, kar lep moš-
ki, zabaven, rad se je smejal, 
imel pa je tudi dobro službo. 
Hitro sva se navezala drug 
na drugega in po treh mese-
cih znanstva mi je predlagal, 
da se poročiva. O, kako sem 
bila vesela! Noč in dan sva ti-
čala skupaj in načrtovala pri-
hodnost. Odločila sva se, da 
kupiva tudi hišo, v moje sta-
novanje pa se je potem prese-
lila Tinka. Kmalu po poroki 
sem bila noseča, in ko sem to 
ugotovila, sem bila najsreč-
nejši človek na svetu. Oba 
sva bila prepričana, da bom 
rodila deklico – in to se je 
res zgodilo. Enajst mesecev 
za Laro sem rodila še Suza-
no. Moja sreča je bila popol-
na! Roman je bil zelo dober 
do mene, razvajal me je, ni-
koli mi ni očital, če sem mu 
vzela denar in si kaj kupila. 
Imela sem svoj avtomobil, v 
hiši sta bili dve televiziji, tudi 
drugih gospodinjskih apara-
tov ni manjkalo. Srečna sem 
bila, da je bilo že kar kičasto. 
Edina kaplja pelina se je zgo-
dila na dan, ko je prišla po 
slovo Tinka. Mož jo je prego-
voril, da sta se preselila nazaj 
v Slovenijo. Želel je, da njun 
otrok obiskuje šolo doma, 
ne v tujini. O, kako sva joka-
li! Bili sva si kot mama in hči 

in kot prijateljici – vse hkrati. 
Tudi selitev ni pretrgala naji-
nih tesnih vezi, hvala Bogu. 

Nekaj časa sem se počuti-
la osamljeno, saj sta bila Ani-
ca in Tinček že na univer-
zi in smo se le redkokdaj vi-
deli. Na srečo sta mi vsaj te-
lefonirala. Skrb za hčerki je 
včasih potisnila hrepenenje 
po meni ljubih osebah na 
stran. Hitro sta odraščali, na-
počil je čas, da sta šli v vrtec. 
Žal je bil ta odprt krajši čas, 
kot je navada v Sloveniji. Če 
sem hotela iti nazaj v služ-
bo, sem morala dobiti neko 
žensko, pri kateri sta počaka-
li, da sem se vrnila iz službe. 
Za rojstni dan mi je Roman 
podaril lepo zlato zapestnico. 
Sem in tja sem sicer pomisli-
la, da bi bilo bolje, če bi me v 
postelji večkrat objel in stis-
nil k sebi, a sem se tolažila, da 
je pač moški, ki mu ni za tis-
te reči. Malčici sta imeli šest 
oziroma pet let, ko se je moje 
življenje postavilo na gla-
vo. Že nekaj časa sem imela 
hude ginekološke težave. Ker 
sem bila bolj sramežljiva, se 
o njih z Romanom nisem po-
govarjala. Ker ni bilo nič bo-
lje, sem se vseeno odpravila 
na ginekološki pregled. ''Go-
spa, tole je pa resno. Gonore-
jo imate!'' me naslednji dan 
pokličejo iz ambulante ter 
zahtevajo, da pride na pre-
gled še soprog. Mislila sem, 
da me bo kap. Kako?! Spolno 
bolezen imam?! Nemogoče! 
V mojem življenju že vrsto 
let ni bilo drugega moške-
ga. Le Roman. Tolažila sem 
se, da sem jo morda staknila 
na stranišču, a tolažba je bila 
bolj slaba. Tri dni sem trpe-
la, da bolj nisem mogla, po-
tem pa sem le povedala Ro-
manu, da mora iti tudi on na 

pregled. Nič ni rekel, samo 
pogled je povesil. V tistem 
trenutku, ko je bilo tako na-
peto, ko je mojo dušo razga-
njalo od sramu, sem začu-
tila, da je nekaj hudo naro-
be. Hudo, hudo narobe. Ro-
man se je naslonil na mizo 
in zajokal. Šok! Kaj se doga-
ja, saj to ni mogoče, sem si 
govorila. Nazadnje mi je iz-
jecljal, da ima rad tudi moš-
ke, da včasih, ko je sla le pre-
huda, poišče kakšnega. A 
da pri tem zmeraj uporablja 
kondom. Nikoli brez. No, ja, 
le enkrat je bil brez …

''Hočeš reči, da si buze-
rant?!'' je planilo iz mene in 
gnus mi je napolnil želodec. 
Strmel je vame in njegove 
solzne oči so mi govorile, da 
se ne motim. Moja sreča, ki je 
bila nekaj najlepšega na sve-
tu, se je v trenutku razblinila 
in izginila. Ostala je le bole-
čina, ki mi ni dala dihati. Še 
isti večer se je izselil iz sku-
pne spalnice. Nisem ga mog-
la nagnati iz hiše, saj sta ga 
imeli hčerki zelo radi, on pa 
njiju. Nočna mora je trajala 
še več mesecev. Živeli smo 
pod eno streho, a med seboj 
nisva več spregovorila niti 
besedice. Na to, kar je sledi-
lo, nisem računala niti v naj-
bolj drznih sanjah. Eden nje-
govih intimnih prijateljev je 
bil advokat, in ko sva se loče-
vala, je sodišče prepričal, da 
sem slaba mati in da je prav, 
da hčerki živita pri očetu. 
Kako natanko mu je to uspe-
lo, vam še danes ne bi znala 
povedati. Vem le, da sem ob 
razsodbi omedlela. Ker sem 
padla v nezavest,  so me od-
peljali v bolnišnico. 

V veliki in zelo prostor-
ni hiši sem kar naenkrat os-
tala sama. Si morete misliti: 

sama! Hodila sem kot me-
sečna sem in tja in nisem 
mogla doumeti, da se to do-
gaja meni. Končno mi je us-
pelo doklicati Romana. Bolj 
kot sem silila vanj, zakaj mi 
je to storil, bolj se je zavijal 
v molk. Povedal mi je le, da 
so pri njem starši, ki v času 
njegove odsotnosti pazijo na 
najini hčerki. Prek skupnih 
prijateljev, ki sploh niso ve-
deli, zakaj sva se ločila, sem 
končno izvrtala, kje živi. Za-
čela sem iskati priložnosti, da 
bi se srečala s hčerkama. Ne-
koč mi je to res uspelo. V sol-
zah sta mi planili v objem ter 
mi povedali, da sta ju babica 
in dedek prepričala, da sem 
umrla, da me morata pozabi-
ti. Povedali sta tudi, da je atek 
komaj kdaj doma, da ga vidi-
ta le ob petkih ali pa še to ne. 
Še isti dan sem poiskala advo-
kata in ga prosila za pomoč. 
Svetoval mi je, naj potrpim in 
počakam, da bo še vse dobro. 
Čakanje me je ubijalo, da me 
bolj ni moglo. Po pritožbi na 
sodišču sem dobila pravico, 
da s hčerkama preživim vsak 
drugi konec tedna v mese-
cu. A ni šlo gladko, Romanov 
advokat, ki me je očitno sov-
ražil tudi na osebni ravni, je 
počel vse, da bi mi metal po-
lena pod noge. Kot sem kas-
neje izvedela, je šele na Ro-
manovo posredovanje odne-
hal. Na eno od razprav sem 
s seboj pripeljala tudi števil-
ne priče, ki so pričale, da sem 
dobra mama in da sem bila 
dobra mama tudi Tinki, Ani-
ci in Tinčku. Nastal pa je celo 
škandal, ko je sodnik mimo 
mikrofona zašepetal sodni-
ški tipkarici: ''Gastarbajter-
ska golazen.'' A se ga je sliša-
lo tudi v dvorani.

(Nadaljevanje prihodnjič)

Družinske podobe, 3. del

Poroka in ločitev
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Staršem šoloobveznih otrok je še kako znan pogled na kupe oblačil, ki jih v šoli označijo 
kot pozabljena. Verjetno namreč ni otroka, ki se vsaj kdaj ne bi vrnil iz šole brez kakega 
kosa obleke, v kateri je zjutraj odšel od doma. A kljub množici oblačil, ki se znajdejo med 
pozabljenimi, med njimi navadno ni le tistega, kar iščeš. M. R. / Foto: Tina Dokl

Predvsem otroci so letošnjo zimo že težko čakali sneg. Pretekli teden jih je narava vendarle 
razveselila z obilno snežno pošiljko in jim tako polepšala tudi pričakovanje zimskih 
počitnic. A ob pogledu na zasneženo pokrajino niso ostali ravnodušni niti mnogi odrasli, 
saj je sneg pričaral pravo zimsko pravljico. M. R. / Foto: Tina Dokl

Miha Naglič

»Ko je kapitulirala Italija, so 
se tudi slovenski nasprotniki 
osvobodilnega gibanja na dot-
lej italijanskem ozemlju znaš-
li v novih razmerah. Pod no-
vim okupatorjem so nadalje-
vali kolaboracijo na vojaškem 
področju, a v drugačni obliki, 
čeprav je cilj ostal isti – bori-
ti se z okupatorjem proti 'ko-
munističnim' odpornikom, 
ki so jih še vedno opredelje-
vali za 'bandite', partizanske 
enote pa za 'tolpe'. Novost 
v organizaciji kolaboracije, 
zlasti vojaške, je bila navide-
zna avtonomija, ki sta jo ime-
la domači 'prezident' in nje-
gova pokrajinska uprava. To 
jim je dajalo občutek večje sa-
mostojnosti v boju proti osvo-
bodilnemu gibanju, njiho-
vo delovanje pa je imelo večji 

protirevolucionarni značaj z 
mnogimi značilnostmi drža-
vljanske vojne. Dejstva, da so 
bili v vojaškem pogledu v res-
nici pomožna sila okupatorja 
proti sorojakom, niso prizna-
vali. V svoji protirevolucionar-
nosti so dejansko 'pozabili' na 
prisotnost in odločilno vlogo 
okupatorja in na njegove na-
črte glede slovenskega ozem-
lja in Slovencev. Nemci so bili 
zanje sredstvo v protirevolu-
ciji in državljanski vojni, oni 
pa so bili za Nemce sredstvo 
v boju proti rojakom. Prvi so 
v državljanski vojni vztraja-
li zaradi razrednega razloga, 
drugi so vojno proti Sloven-
cem vodili iz nacionalnega 
nagiba. Iz teh različnih razu-
mevanj so izhajala tudi različ-
na razumevanja Slovenske-
ga domobranstva. To je bila 
vojaška organizacija, ki je 

branila Slovenijo pred boljše-
vizmom, zasnova slovenske 
vojske pa tudi politično gi-
banje, ki naj bi slovenski na-
rod ne le rešilo pred komu-
nističnim uničenjem, tem-
več bi mu omogočilo prepo-
rod, kot je oktobra 1944 zapi-
sal eden od ožjih Rupnikovih 
sodelavcev. Nemci pa so žele-
li njihovo ideološko zagretost 
proti rojakom izkoristiti v svo-
je vojaško-policijske name-
ne, zanje so bili domobranci 
predvsem pomožne policij-
ske enote v boju proti partiza-
nom.« (Str. 309–310)

Od konca vojne je mini-
lo več kot 70 let, a pozabljena 
ni in ne more biti. Hkrati vse 

večja časovna distanca omo-
goča, da se napišejo knjige, 
kakršna je ta, ki skuša med-
vojno dogajanje prikazati 
čim bolj objektivno. Veliko je 
že publikacij z vidika ene ali 
druge strani; ta je napisana z 
znanstvene distance do obeh. 
V gornjem odlomku je očitna 
zmota domobranske strani. 
Ta je »subjektivno« mislila, 
da se bori proti komunizmu, 
v očeh okupatorja pa je bila 
le pomožna policijska eno-
ta v nemškem boju; še bolj 
»objektivni« so bili do domo-
branske drže »Veliki trije«, ko 
so na Jalti sklenili, kakšna bo 
povojna usoda zajetih kolabo-
rantov …

Nove knjige (421)

Slovenija v vojni 1941–1945

Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha, 
Slovenija v vojni 1941–1945, Modrijan, Ljubljana, 2017, 
472 strani

Alenka Bole Vrabec

Od Sondria, mesta in isto-
imenske province na skraj-
nem severu Lombadije, je 
le skok do Bormia, ene od 
smučarskih zimskih pre-
stolnic, ki je oblegana tudi 
poleti. Ko sem bila v Sondriu 
prvič 1993, je bilo vroče po-
letje. Dolina Valtellina se je 
bleščala v soncu, na leto ga 
imajo 1900 ur; pa ne klima 
ne zemlja nista, da bi o njiju 
govoril o superlativih. Tem-
peraturne razlike med dne-
vom in nočjo so velike, zem-
lja ni bogata. A vinsko trto 
so tod gojili že v rimskih ča-
sih. Skozi stoletja so človeš-
ke roke prav neverjetno gra-
dile kamnite zidce, ki še ved-
no ustvarjajo in ščitijo strme 
terase, koder raste božja zel. 
Velike temperaturne razlike 

med dnevom in nočjo  da-
jejo vinu neko posebno ele-
ganco.  

Med Sondriem, ki se po-
naša z nekaj cerkvami, dob-
ro ohranjenimi patricijski-
mi hišami in okolico, ter 
Radovljico so se utrdili sti-
ki predvsem na kulturnem 
področju, oklicano je bilo 
pobratenje, v mestu, ki ima 
malo manj kot 22.000 pre-
bivalcev, je donela slovenska 
pesem, na ogled so bile panj-
ske končnice in še marsikaj. 
Enega od mestnih predelov, 
kjer so danes predvsem lo-
kalčki, so poimenovali Piaz-
za Radovljica. Kulinarično 
presenečenje tistega prvega 
obiska pa so bili pizzocche-
ri, malo debelejši ajdovi re-
zanci s krompirjem in naj-
večkrat z ohrovtom pa tudi 
s špinačo. Ko sem prišla do-
mov z izplenom treh škatel 
rezančkov, je ta kmalu po-
šel. Čez nekaj let me je spet 
zgrabila želja po pizzocche-
rih in povedala sem jo na 
glas. Moj Izbrani me je pog-
ledal, kakor da bi me oplazi-
la sončarica, a je tistikrat de-
ževalo. Potem se o tej ajdovi 
dobroti nismo več pogovar-
jali, dokler ni začela na vrata 
trkati jesen. Na vsem lepem 
je bilo slišati predlog: »Če se 
že kapriciraš na te ajdove nu-
delce, bom jaz izbral ruto.« 
Lienz, Južna Tirolska in Pas-
so dello Stelvio. In je sledi-
lo predavanje: drugi najviš-
ji asfaltirani gorski prelaz v 
Evropi, 2757 m, hud promet, 

odprt le do začetka ali sredi-
ne oktobra. Jasno, gorske 
ceste so bile za Izbranega 
vedno posladek. Z eno be-
sedo, bilo je prelepo, le ob 
vrtoglavih razgledih včasih 
nisem vedela, da je želodec 
tako zahrbten in zleze skoraj 
v grlo. Ko je pošla zaloga, so 
tudi pri nas začeli delati aj-
dove rezance. Imenitni so za 
eksperimentiranje.

Ajdovi rezanci s sirom  
in zelenjavo

Za 4–6 oseb potrebujemo: 
150 g krompirja, 100 g pora, 
400 g ajdovih rezancev, 100 g 
masla, 1 strok česna, 150 g ko-
renja, 150 g ohrovta, 150 g trde-
ga sira, 6–8 žajbljevih lističev, 
100 g mlade špinače.

Pristavimo vodo. Nariba-
mo sir. Žajbelj in česen grobo 
narežemo. Krompir zrežemo 
na kocke. Preostalo zelenja-
vo drobno narežemo. Ko voda 
zavre, damo zelenjavo v rahlo 
slan krop in kuhamo 5–6 mi-
nut. Nato dodamo ajdove re-
zance in jih kuhamo z zele-
njavo 12–15 minut oziroma po 
priloženih navodilih. Rezanci 
ne smejo biti lepljivi. Dobro od-
cedimo.

Na maslu zarumenimo 
česen in na majhne koščke 
natrgan žajbelj, dodamo re-
zance in zelenjavo. Dodamo 
liste mlade špinače in natr-
gano svežo baziliko. Potre-
semo s sirom in rahlo pre-
mešamo. Ponudimo s se-
zonsko solato.

Sončna pobočja 
Valtelline

mizica, 
pogrni se



recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Alenka Brun

D
vaintridesetletna 
Mankica je roje-
na Ljubljančan-
ka, a tudi Gore-
njci smo zanjo že 

slišali. Fotografinja, svetovna 
popotnica in novinarka. Lju-
biteljica umetnosti, filma, gle-
dališča in vsega lepega. 

Njen ded je bil pisatelj 
Miško Kranjec, tako da se 
rada pošali, da je verjetno 
kak umetniški gen presko-
čil tudi nanjo. Nič nenava-
dnega torej, da jo umetnost 
in kultura tako močno zani-
mata. 

Zase rada reče, da je njen 
dom ves svet, saj veliko potu-
je. »Pogosto delam v tujini, 
imam fanta v Belgiji, moji 
prijatelji pa so razseljeni vse 
od Azije do Amerike. Pa ven-
dar se vedno rada vračam v 

domovino, kjer je doma 
moja družina in kjer je osta-
lo nekaj tistih mojih najbolj-
ših prijateljev.«

Tudi letos je Mankica pos-
krbela, da je njen pustni kos-
tum pritegnil pozornost. 

»Že od malega sem rada 
ustvarjala. Vedno se mi 
je zdelo imenitno, da lah-
ko nekaj ustvarim s svojimi 
rokami. Šivanje kostumov 
me spremlja že od otroš-
tva in je pravzaprav posta-
lo krasna družinska tradici-
ja, ki jo ohranjam še danes. 
Ko sem bila majhna deklica, 
sva z mami vedno pripravi-
li kostum in ustvarili pustno 
masko, ki je bila nekaj pose-
bnega. Uh, pa koliko nagrad 
sem takrat dobila na otroških 
pustnih tekmovanjih ... Leta 
so tekla, jaz pa vsako leto še 
vedno z veseljem čakam pus-
tni čas, ko lahko vso svojo 
ustvarjalnost izrazim na ta 
prav poseben način.«

Ideje za svoje kostume 
dobi vsepovsod. »Navdihuje-
jo me umetnost, narava, gle-
dališka kostumografija, filmi 
in fotografije ...« Tudi magi-
čnost cirkusa jo vsakič znova 
očara. Njene maske so kar-
nevalske in razkošne. Kljub 
temu da ji je pri kostumih 
blizu ljubkost, je perfekcio-
nistka. »Vsaka podrobnost je 
natančno izdelana in dovrše-
na. A moje vodilo je vedno, da 
se moram v kostumu počuti-
ti dobro in da se imam fino. 
Tisti en dan v letu, ko se pre-
levim v nekaj drugega, se mi 
zdi, kot da nekako zaplavam 
v sanje.« Vso pustno podobo 

nadgradi tudi ličenje, za kar 
ravno tako poskrbi sama. 

Čeprav jo različne reči 
navdihujejo ves čas, o pustu 
navadno začne razmišljati v 
januarju. Takrat se aktivno 
loti tudi raziskovanja pustne 
maske, ki si jo je zamislila. 
»Običajno veliko preberem 
o pomenu lika, ki ga želim 
upodobiti; na spletu in v knji-
gah iščem ideje in možnosti 

realizacije. Kostume ustvar-
jam sama, tu in tam mi na 
pomoč priskoči mami, ki ima 
neverjeten smisel za barve in 
s katero se rada posvetujem. 
Njeni komentarji mi veliko 
pomenijo, saj s svojimi ide-
jami mojemu konceptu da 
piko na i.« Namreč, Mankica 
in njena mami Viktorija ima-
ta že dolgoletno skupno prak-
so ustvarjanja tudi zanimivih 

VSAK KOSTUM IMA V HIŠI 
SVOJ POSEBEN PROSTOR
Pust se je poslovil. A poleg kopice otroških smo na pustni torek srečali tudi nekaj odraslih pustnih 
maškar. Sem ter tja nam je ušel glasen vzdih občudovanja. Nekateri so se res prepustili domišljiji, bili 
več kot izvirni. Mankica Kranjec vsako leto svoj kostum sešije sama in ob pogledu na njene pustne 
kreacije ljudje težko ostanejo ravnodušni.

Jutri, v soboto, 17. februarja, bo v studiu 1 TV Slovenija pred
izbor Ema 2018. Šestnajst izvajalcev se bo potegovalo za 
vstopnico v finale, ki bo 24. februarja. Povezovalno vlogo 
obeh večerov so zaupali Vidu Valiču. Predizbor boste lah
ko spremljali ob 20. uri na prvem programu Televizije Slo
venija, RTV 4D, Valu 202, Radiu Maribor in Radiu Koper.  
Predstavilo se bo 16 pesmi. Štiri najboljše po mnenju gle
dalcev in poslušalcev, ki bodo glasovali po telefonu, in štiri 
najboljše po mnenju žirije, se bodo uvrstile naprej, ena pa 
potem na 63. tekmovanje za Pesem Evrovizije 2018, ki ga 
bo gostila Lizbona. Med izvajalci na predizboru za Emo za 
nekatere slišimo prvič, druge že poznamo, tretji so povrat
niki. Prva se bo tako na odru predstavila Celjanka Anabel s 
pesmijo Pozitiva, naslednja bo nastopila Tanja Ribič s pes
mijo Ljudje, potem prihajajo King Foo z Živimi sanjami, pa 
Ina Shai s pesmijo V nebo, Indigo z Vesno, Manuella bo še 
enkrat poskušala srečo z Glasom, Mila s pesmijo Svoboda, 
Orter s Kraljico, Lara Kadis z Zdaj sem tu, BQL s Ptico, Pro
per z Ukradenim cvetom, s pesmijo Uspavanka oz. Lullaby 
se bo predstavila Nika Zorjan, Marina Martensson z Blizu, 
prisluhnili bomo tudi Nuški Drašček z Ne zapusti me zdaj, 
Gregor Ravnik bo prepeval Zdaj je čas in Lea Sirk Hvala, ne!

Začenja se letošnja Ema

Letos se je Mankica prelevila v gracioznega pava. 
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ročnih izdelkov. Ko je pust 
mimo, Mankica kostum pos-
pravi. »Pri očetu v hiši imam 
poseben prostor, ki je name-
njen prav vsem mojim kostu-
mom. Vse je urejeno in pos-
pravljeno v škatlah.«

Opaža, da zadnja leta ide-
jo za svoj pustni videz ved-
no najde v živalskem svetu. 
Letos je bila pav. »Lani sem 
bila samorog, predlani pol-
žek, toda v preteklosti sem 
si ustvarila prekrasen kos-
tum za botro jesen, se oble-
kla v morje, si nadela cvetlice 

in se prelevila cvetlični vrt, 
postala čarobna dobra vila 
pa tudi ptičje strašilo sem 
bila nekoč in marsikaj podo-
bnega bi se še našlo. Ideja za 
letošnji kostum pa je prišla 
iz kosa blaga, ki sem ga nak-
ljučno našla v Belgiji. Ker 
pav velja za enega najlepših 
ptičev, že od nekdaj navdi-
huje ljudi. S svojimi sijajni-
mi prelivajočimi se barvami, 
košatim repom, gracioznos-
tjo, lepoto in simboliko, ki jo 
nosi že od antike, je povsem 
navdušil tudi mene.«

Mankica kot polžek 
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK_16. 02. 2018

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_14
NALOGA

2 7 5
1 9 8 7

6 2 6 1
6 1 8 2 5

7 1 6 4
9 2 6 4 8

5 9 6 4
8 4 1 2

3 7 1

sudoku_LAZJI_18_14

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_14
NALOGA

275
1987

6261
61825

7164
92648

5964
8412

371

sudoku_LAZJI_18_14

REŠITEV

238417965
416985372
759263184
643178259
871529643
592634718
125896437
987341526
364752891

sudoku_TEZJI_18_14
NALOGA

3 7 1
5 2 7 8

8 3 2
8 6 9 4

5
4 3 6 7
1 3 6
5 7 3 2

2 9

sudoku_TEZJI_18_14

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_14
NALOGA

371
5278

832
8694

5
4367
136
5732

29

sudoku_TEZJI_18_14

REŠITEV

384692751
521347986
967185324
836971245
792456813
145823697
413268579
658719432
279534168

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

Čigav pes laja?
Ob treh ponoči zazvoni telefon, Peter se oglasi in glas mu 
pravi: »Sosed, vaš pes že eno uro laja in jaz ne morem 
spati.«
»Hvala, gospod, kako se pišete?«
»Janez Kovač!«
Naslednjo noč ob treh ponoči zazvoni telefon pri Janezu 
Kovaču, Janez dvigne telefon in Peter mu pravi: »Gospod, 
jaz nimam psa.« 

Shujševalna kura 
Pepca zavistno prijateljici Štefki: »Ohoho, kako si lepo 
shujšala. Kakšna nova dieta?«
Štefka: »Kje pa! Le krompir, korenje in fižol.«
»A res? Pa si vse to kuhala ali pekla?«
»Okopavala.«

Stari oče že ni nor 
Stari oče se je začel pogovarjati sam s seboj, hči pa ga je 
odpeljala k zdravniku, kjer je potožil: »Prvič v življenju se 
pogovarjam s pametnim človekom, domači pa vsi pravijo, 
da sem nor!« 

Večna resnica o denarju 
Moški bo plačal 2 evra za nekaj, kar potrebuje in stane 1 
evro. 
Ženska bo plačala 1 evro za nekaj, česar ne potrebuje in 
drugače stane 2 evra, vendar je na razprodaji. 

Beljak in Jajce 
Učitelj vpraša Janezka: »Kakšna je razlika med Koroško 
in Bosno?«
Janezek odgovori: »Na Koroškem je Beljak, v Bosni pa 
imajo celo Jajce.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Poznanstva boste končno začeli uporabljati sebi v korist. S 
tem se vam bodo odprle nove priložnosti in tudi finančno 
se vam bo poznalo. Zaradi čustvenih zadev boste nemirni. 
Novice, ki jih dobite, pa vam vse skupaj še bolj postavijo 
na glavo.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Nov poslovni začetek vam bo dal veliko energije, tako da 
boste lahko tudi stare ničkolikokrat preložene zadeve spra-
vili na svoje mesto. Končno pride do vas sporočilo, ki ga že 
nekaj časa pričakujete. Vsebina vam bo dala veliko misliti.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Besede nekega modreca so: Tam, kjer so angeli, vedno 
sije sonce. To pomeni, da vsak človek potrebuje nekoga 
ob sebi – in v tem tednu vam bo ta oseba stala ob strani. 
Obetajo se vam dobre novice o denarju, zato so vse skrbi 
odveč.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Pri delu boste spoznali, kako pomembno je sodelovanje in 
da prava beseda ob pravem času lahko naredi čudeže. V 
ljubezni se boste počutili malce nemočni, saj se ne boste 
znali odločiti. Vprašajte svoje srce in odgovor bo na dlani.

Lev (23. 7.–23. 8.)
V naslednjih dneh boste izkoristili čisto vse ugodnosti, ki 
vam bodo ponujene. Marsikaj se vam bo spremenilo na 
boljše, v ljubezensko življenje pa vam vstopi oseba, ki bo 
ključnega pomena za vašo prihodnost. Pogum velja.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Težko se boste izognili avanturi, ki se vam bliža z blisko-
vito naglico. Do sebe ne smete biti nepošteni. Ljubezen 
vzemite tukaj in zdaj, ne pa da že sedaj razmišljate o pos-
ledicah. Če boste le hoteli, to ne bo samo avantura, ampak 
veliko več.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Na prijateljih boste iskali napake in se počutili osamljeni. 
Pa ne bodo krivi oni, sami se boste zaprli v svoj svet. Kar 
nekaj dni ne boste našli pravega izhoda, najdete ga šele ob 
pravem trenutku. Pravi prijatelj zna sprejeti vse.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Že dalj časa se odpravljate v tujino, tako da je že skraj-
ni čas, da se vendarle odpravite. V naslednjem tednu se 
izogibajte resnim pogovorom, če pa že ne gre drugače, 
dovolite tudi drugim, da povedo svoje mnenje. Presene-
čeni boste.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Kadar ni vse tako, kot si vi želite, ste hitro razočarani. Ne 
dovolite si takih občutkov in se navadite biti strpni. Vaših 
pet minut bo prišlo tako ali drugače. Kar se tiče poslovnih 
zadev, se boste soočili z dejstvi in začeli z realizacijami.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Prišel je vaš čas, končno. Sami sebi boste zaupali in se ne 
boste obremenjevali, kjer to ni potrebno. Vzeli si boste pet 
minut samo zase – in v njih uživali, kot bi bile brezčasne. 
Komaj boste sledili dogodkom, ki se bodo z naglico vrstili.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Občutek tesnobe zaradi preteklih dogodkov bo minil in 
zopet se vam bo vrnil notranji mir. Nikar ne dovolite, da 
vam govorice pokvarijo težko pričakovani konec tedna. 
Glejte, da ne boste pretiravali s športom, in si postavite 
svojo mejo.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
V družini boste deležni hudih besed, češ da jih preveč 
zanemarjate. Sprva vam bo šlo do srca, a kaj, ko si je vča-
sih dobro malo oddahniti in se skriti v svoj svet, kjer ni ne 
težav ne obveznosti in odgovornosti. Ničesar naj vam ne 
bo žal.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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1. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW T-ROC, 2. nagrada: 
enodnevna uporaba avtomobila 
VW POLO, 3. nagrada: poklanja 
Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz 
črk z oštevilčenih polj in vpisano v ku-
pon iz križanke) pošljite do srede, 28. 
februarja 2018, na Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. 
Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Emisije CO2: 155−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,8−5,1 l/100 
km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0519−0,0148 g/km. 
Število delcev: 0,00263−0,00001 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 
in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana in navedena oprema 
je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. Porsche Slovenija d.o.o., 
Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

www.volkswagen.si

Kdor želi odkrivati nove poti, 
potrebuje samozavest!
Novi T-Roc jo ima vgrajeno serijsko. Prepričal 
vas bo tako s svojim svežim in razburljivim 
videzom kot tudi s celo vrsto inovativnih 
asistenčnih sistemov, ki bodo poskrbeli za 
udobno, navdušujočo in še varnejšo vožnjo. 
Želite tudi sami odkrivati nove poti?  
Vabljeni v najbližji prodajni salon Volkswagen!

Uresničujemo prihodnost.

Novi T-Roc.
Prirojena samozavest.

VW_Dilerski_TRoc_2017_98x204_.indd   1 08/01/2018   16:31
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Roker Tommy Lee (55) se 
je zaročil s štiriindvajset 
let mlajšo igralko Brittany 
Furlan. Par, ki je skupaj eno 
leto, je novico oznanil na 
valentinovo. “To vsekakor 

premaga čokolado! Pozdravite bodočo gospo Lee. To je 
najlepši dan v mojem življenju. Vesela sem, ker bom pre-
živela življenje s svojim najboljšim prijateljem,” je pod 
fotografijo, na kateri ponosno razkazuje ogromen prstan 
v obliki srca, zapisala Brittany.

Tommy Lee zaprosil enaintridesetletnico

Igralec Luke Wilson (46) in 
golfist Bill Haas (35) sta bila 
udeležena v hudi prometni 
nesreči s smrtnim izidom. 
Bill, ki je bil na sovozni-
kovem sedežu ferrarija, v 

katerem je voznik izgubil življenje, je brez večjih poškodb. 
Prav tako je ostal nepoškodovan tudi Luke v svojem teren-
skem vozilu, ki ga je zadel ferrari. Potnika tretjega avto-
mobila, BMW-ja, so odpeljali v bolnišnico. Vzroke nesreče 
še preiskujejo.

Luke in Bill udeležena v prometni nesreči

Igralka in producentka Lena Dunham 
(31) je že pred časom javno spregovorila 
o hudih težavah z endometriozo. Sedaj 
se je odločila za poseg, s pomočjo kate-
rega so ji odstranili maternico. Za igralko 
naj bi to pomenilo konec hudih kroničnih 

bolečin. S tem pa se ni odpovedala družini, kot pravi, si 
otrok še vedno želi in jih bo imela s pomočjo nadomestne 
matere ali pa s posvojitvijo.

Konec bolečin za Leno Dunham

Legendarni ameriški glasbenik Vic Damo-
ne, ki ga je Frank Sinatra nekoč imenoval 
za pevca z najboljšim glasom, je umrl 
na svojem domu, star devetinosemde-
set let. Bil je petkrat poročen in imel pet 
otrok. Pripadniki zlate generacije Hol-

lywooda Tony Bennett, Dean Martin in Perry Como so 
ga spoštovali zaradi izjemnih vokalnih sposobnosti, širši 
javnosti pa bo ostal v spominu predvsem po pesmi You're 
Breaking My Heart.

Poslovil se je pevec Vic Damone

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

O
glasil se je 
tudi Dušan 
Dermota iz 
omenjenega 
pekarstva in 

s seboj prinesel še zanimi-
ve ameriške krofe oziroma 
»donuts« – krofe, ki imajo 
v sredini luknjo ter so obliti 
s čokolado ali sladko glazu-
ro različnih barv. Tokrat so 
bili rožnate barve in posuti 
z barvnimi mrvicami. Raz-
ložil nam je, da je to njihov 
dokaj nov izdelek, imajo pa 
kar osem različnih okusov.

Na slovenskem trgu je 
Pekarstvo Orehek priso-
tno že več kot dvajset let, 

natančneje: drugo leto bodo 
praznovali 25. rojstni dan. 
Na Gorenjskem jih naj-
demo vse od Ljubljane do 
Tržiča, že samo v Kranju na 
štirih lokacijah. Stremijo k 
svežini izdelkov, so cenov-
no ugodni, na prvo mesto 
postavljajo kvaliteto izdelka 
in s tem seveda zadovoljne-
ga kupca. 

Na sladkanje s krofi – teh 
je bilo petsto – smo tako 
naročnike povabili že dru-
gič in izkazalo se je, da lju-
dje radi pridejo. » Vedo, da 
bodo pojedli dober krof,« 
se je nasmehnil Dermota. 
»Vedo, da so zanj uporablje-
ne kvalitetne sestavine.« V 
teh dneh so krofov pripravili 
okoli trideset tisoč.

Ljudje pa tudi med letom z 
veseljem posegajo po krofih 
in še vedno so najbolj prilju-
bljeni tisti z marelično mar-
melado. Ko smo povprašali 
prisotne, ali je bil krof dober, 
je bil v večini odgovor kratek: 
»Odličen je.«

V sredo pa so Prevčevi 
povabili v ljubljanski salon 
Alples studio BTC na zaklju-
ček promocijske nagradne 
igre, v kateri so podelili spal-
nico znamke Center Alples, 
ki jo je prejela srečna nagra-
jenka s Krasa – natančneje 
Coljave – Mara Luin. Z njo sta 
v Ljubljano po nagrado priš-
la hči Michela in mož Boris, 
oglasila pa se je tudi prijatel-
jica Cveta. Mara nam je zau-
pala, da jo je nagrada prijetno 

presenetila. So se pa doma 
ravno pogovarjali o novi spal-
nici, ko se je odločila, da bo 
sodelovala v nagradni igri, ki 
je sicer potekala na spletnem 
portalu Privoščite.si. In ko se 
je odločila, da se bo potegova-
la za spalnico, si je rekla: »Ta 
bo moja.« In res je bila. 

Srečni nagrajenki so čes-
titali tudi direktor Alplesa 
Franc Zupanc, Dare Prevc 
iz Salonov pohištva Prevc, 
Mirjam Kepic iz Privoščite.
si, oglasil pa se je tudi Cene 
Prevc. Nagradna igra je pote-
kala drugič, pri Prevčevih pa 
pravijo še, da s tovrstnimi 
nagradnimi igrami ugotovi-
jo tudi, kako se še bolj pribli-
žati željam in potrebam kup-
cev ob nakupu pohištva.

SREČNI IN NASMEJANI
V Ljubljani je Kraševka Mara Luin prejela zanimivo nagrado: domov je odšla z novo spalnico. V torek pa 
je naš časopis v sodelovanju s Pekarstvom Orehek v dopoldanskih urah povabil naročnike Gorenjskega 
glasa v avlo časopisne hiše v Kranju na pustni krof in kavico. 

Dobrodošle so bile tudi maske in pustni torek, namenjen 
vragolijam, je izkoristila tudi Elizabeta iz Bistrice pri Tržiču.

Naročniki Gorenjskega glasa so se z veseljem odzvali 
povabilu na pustni krof in kavico.

Dušan Dermota / Foto: Tina Dokl Nagrajenka Mara Luin (desno) v družbi hčerke Michele

Dare Prevc, Mirjam Kepic in Franc Zupanc / Foto: Tina Dokl Cene, srednji od treh bratov iz družine Prevc / Foto: Tina Dokl

Zaključka projekta oziroma nagradne igre, v kateri so 
podelili spalnico, so se udeležile tudi Nena Kraševec 
Mišič, Tanja Meden in Živa Švegelj iz Privoščimo.si.  
/ Foto: Tina Dokl
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OrganizatorInformacije in prijave: 

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

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

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

Termin: od 13. junija do 20. junija 2018 
Cena: 493 EUR /osebo 
Posebna cena za bralce Gorenjskega glasa, ki  je nižja od redne ponudbe,  
velja za prijave do 1. marca 2018

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

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

Rezultati 13. kroga – 14. februarja 2018
2, 3, 5, 14, 24, 30, 35 in 27

Loto PLUS: 1, 22, 23, 24, 26, 27, 31 in 9
Lotko: 4 3 0 4 0 9

Sklad 14. kroga za Sedmico: 1.060.000 EUR
Sklad 14. kroga za PLUS: 120.000 EUR
Sklad 14. kroga za Lotka: 890.000 EUR

LOTO

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

Kranjska Gora – Da imajo dobre zveze s »tistimi zgoraj«, so 
v sredo s širokimi nasmehi na obrazih zatrjevali ljubljanski 
brezdomci iz društva Kralji ulice, ki so tudi letos na pobudo 
Jožeta Drola v okviru projekta ZaŽivi ulica - Smuča ulica skupaj 
s prostovoljci odšli na enodnevni smučarski izlet v Kranjsko 
Goro. »Prvič v življenju sem bila na smučkah, odlično je bilo,« 
je bila sredi dne, ko so že sedli k malici ob robu smučišča, 
navdušena Urška. Darko se je strinjal, da preživljajo čudovit 
dan, ko vsaj za nekaj časa pozabijo na vsakdanje skrbi, pa tudi 
Matic je bil zadovoljen, da je po štirih letih spet stopil na smu-
či. Kot je povedal pobudnik projekta Jože Drol, se je v sredo iz 
Ljubljane v Kranjsko Goro z dvema kombijema odpravilo 27 
ljudi, kar 21 jih je tudi smučalo. »Pri organizaciji in izbiri smu-
čišča ter plačilu kosila nam je priskočilo na pomoč Združenje 
slovenskih žičničarjev. Na RTC Žičnice Kranjska Gora so nam 
zagotovili enodnevne smučarske vozovnice ter nam organi-
zirali kosilo, brezplačno izposojo smučarske opreme pa nam 
je omogočila kranjsko gorska smučarska šola Skischool.si.«

Kralji ulice na belih strminah

Urška, Darko in Matic so v sredo ves dan uživali v 
čudovitem dnevu na smučeh.

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: PRIDRUŽITE SE NAM 
NA IZLETU, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu  v petek, 2. februarja 
2018, prejmejo bon v vrednosti 15 EUR v Monokel optiki. To  so: Julka Fre-
lih z Brezij, Urška Taler iz Zg. Gorij in Robert Hafnar iz Kranja. Čestitamo.

Marjana Ahačič

Begunje – »Fantov je zadnje 
čase pri nas kar precej, poro-
čenih nam manjka,« je pri 
slikovito postavljeni šran-
gi pred najožjim delom Be-
gunj, tik pred cerkvijo pri 
psihiatrični bolnišnici, hu-
domušno pripomnil Janez 
Zupan, ko se je s fanti pogajal 
o odkupnini za ploh. »Mi bi 
radi od tegale ploha kej 'mel. 
Tud' korupcija nam ni tuja,« 
je še pripomnil med stresa-
njem šal in obujanjem spo-
minov ter se na koncu dogo-
voril za »pošteno« ceno – de-
set evrov za meter lesa.

Ploh so na pustni torek be-
gunjski fantje in dekleta tok-
rat vlekli po dolgih dvanajstih 
letih in v center Begunj na od-
lično pripravljeno prireditev 
privabili zares številne obi-
skovalce ter predvsem mno-
ge domačine. Kot poudarja-
jo organizatorji, domače tu-
ristično društvo, je prireditev 

vredna ogleda tudi zato, ker 
gre za izjemno pomembno 
in bogato etnološko dedišči-
no, ki nima primere daleč 

naokrog. »Že res, da ploh 
vlečejo v mnogih vaseh pod 
Karavakami in okrog Bleda, 
a nikjer na tako pristen in 

izročilu zvest način kot prav 
v Begunjah,« je prepričan 
Sašo Gašperin iz Turistične-
ga društva Begunje.

V Begunjah spet vlekli ploh
Prireditev, ki velja za enega od biserov bogate etnološke dediščine krajev pod Karavankami,  
so na letošnji pustni torek v Begunjah pripravili prvič po dvanajstih letih.

Takole so domači fantje proti cerkvi, kjer je bila postavljena šranga, pripeljali ploh. / Foto: Tina Dokl

Preplet tradicije in modernega: gospodinje so pletle 
nogavice, kuhal se je gorenjski »šnops«, vse skupaj pa je 
bilo treba ovekovečiti z mobilnim telefonom. / Foto: Tina Dokl

Glavna zvezda šrange je bil Gvažarjev Janez, odličen 
šaljivec, pripovedovalec zgodb iz preteklosti in seveda 
pogajalec za ceno ploha. / Foto: Tina Dokl
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V znamenje solidarnosti  
z vsemi, ki trpijo  
zaradi alkohola.

Vsak dan šteje!  14. 2. - 31. 3. 2018

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

  »Pot med zvezde je zgodba o uspehu škofjeloških ljubiteljev   
  vertikale v času od prvih zametkov. Sledili so si uspehi,   
  veselje, tudi tragedije in pa prislovična gorenjska trma,   
  vztrajnost in privrženost cilju.« (Franc Vidic)  

30
EUR

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

www.gorenjskiglas.si

 

Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk 
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je  
1,85 evra, celoletna naročnina brez popusta 
znaša 194,25 evra. 

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

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  
boste v naši avli lahko tudi popili kavico ter  
izbrali eno od štirih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika,  
nasproti glavne avtobusne postaje)  
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

avtomatski  
dežnik

kava Barcaffe  
250 g

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj:  
Melanda

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 17. 2.
18.45 LADY BIRD
20.15 ČRNI PANTER
17.25 ZADNJI LEDENI LOVCI
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 PETDESET 
ODTENKOV SVOBODE
15.50 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
20.30 NAJTEMNEJŠA URA
18.10 ZAMOLČANI DOKUMENTI
13.45 ČUDO
14.10, 16.10 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 17. 2.
13.40, 18.30 LADY BIRD
12.20, 20.30 ČRNI PANTER
18.40, 21.20 ČRNI PANTER, 3D
11.20, 13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 
21.10, 22.20 PETDESET ODTENKOV 
SVOBODE
22.40 12 POGUMNIH
11.00 POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU

20.00 ROPARSKO GNEZDO
15.40 LABIRINT: ZATON
15.00, 16.50 PALČKI POMAGALČKI, 
sinhro.
18.50 JUMANJI: DOBRODOŠLI  
V DŽUNGLI
17.40 ČUDO
16.40 ZAPOJ, sihro.
15.30 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
13.30 MALI BIGFOOT, sinhro.
12.30 JAZ, BARABA 3, sinhro.
11.30 ANGRY BIRDS, sinhro.
14.30 BIKEC FERDINAND, sinhro.
 

KINO SORA , ŠKOFJA LOKA

Petek, 16. 2.
20.00 POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU

Sobota, 17. 2.
18.00 POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU
20.15 VES DENAR SVETA

Nedelja, 18. 2.
18.00 ZADNJI LEDENI LOVCI
20.00 POKLIČI ME PO SVOJEM IMENU

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 16. februarja
19.30 Robert Harling: JEKLENE MAGNOLIJE (v dvorani PGK)

Sobota, 17. februarja
10.00 Srečko Kosovel, Nika Solce: NESEM SONČNICO NA RAMI (v dvorani PGK, matineja)
19.30 Ferdinand von Schirach: TEROR (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 16. februarja
19.00 Brata Grimm, Iztok Valič: SNEGULJČICA

Nedelja, 18. februarja 
10.00 Brata Grimm, Iztok Valič: SNEGULJČICA (matineja)

GLEDALIŠKI SPORED

Samo Lesjak

Kranj – Razstavljena slikar-
ska dela so nastala v zadnjem 
letu, nekatera izmed njih so 
še povsem sveža. Naslikana 
so v različnih tehnikah, veči-
na v akrilni tehniki, nekaj je 
tudi pastelov. Prevladujejo 
motivi cvetlic, podobe iz na-
rave ter tihožitja, iz vseh slik 
pa veje pozitivna življenjska 
energija ustvarjalk in ustvar-
jalcev, ki so še vedno mladi 
po srcu. Tokrat se jih pred-
stavlja enajst: Andrej Am-
brož, Emil Sekne, Darinka 
Tršan, Marija Lokar, Min-
ča Komovec, Ivanka Bečan, 
Mija Naglič, Majda Malo-
vrh, Nada Zaplotnik, Stana 

Rovtar in Mojca Sunesko. 
»Še vedno se vseskozi trudi-
mo na slikarska platna preli-
ti svoja občutja, ustvarjalno 

se izpopolnjujemo in obi-
skovalcem razstave to tudi z 
veseljem pokažemo,« pravi-
jo ustvarjalci pod vodstvom 

mentorja, magistra umetno-
sti Miha Perčiča. Ta je upra-
vičeno ponosen na skupino 
vestnih ustvarjalcev, kate-
rih razstavljena dela izraža-
jo željo po učenju, spozna-
vanju in ustvarjanju. Skup-
no ustvarjanje – udeležen-
ci skupine se že vrsto let do-
bivajo vsaj enkrat tedensko 
– pa poleg izpopolnjevanja 
v tehničnem smislu kre-
pi tudi njihove prijateljske 
vezi. Ko ob prijetnem druže-
nju obkroženi z barvami ak-
tivno prelivajo svoje ideje na 
papir ali platno, nastajajo sa-
mosvoji likovni svetovi, na-
polnjeni z energijami in vti-
si, ki jih zajemajo iz svojega 
življenja. 

Cvetlični vrt krasi Gorenjski glas
V avli Gorenjskega glasa je do konca februarja na ogled barvita slikarska razstava udeležencev likovne 
skupine Univerze za tretje življenjsko obdobje Društva upokojencev Kranj.

Barviti cvetlični vrt bo avlo Gorenjskega glasa krasil vse do 
konca februarja. / Foto: Gorazd Kavčič

  IZLET // TOREK, 27. FEBRUARJA 2018

AKTIVNO   
V  IZOLO

Ponovno vas vabimo na izlet na morje. Po prihodu v Izolo nas bo pozdravila 
predstavnica Hotela Delfin. Sledilo bo triurno kopanje v bazenih hotela. Tisti, 
ki se kopanja ne boste udeležili, se boste sprehodili ob obali mesta Izola in se 
ustavili v fitnesu na sprostem, kjer bomo telovadili. Če bo slabo vreme, bomo 
ta čas preživeli aktivno v telovadnici. Potem se bomo skupaj zbrali na kosilu, po 
kosilu pa si bomo ogledali muzej Izolana – Hiša morja, ki je posvečen zgodo-
vini ribištva in pomorstva v Izoli, lokalni vodnik nas bo nato peljal po mestnem 
jedru Izole in razkazal znamenitosti. 

Cena izleta je 29 EUR.
Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, kosilo, ogled ribiškega muzeja in DDV.
Doplačilo za triurno kopanje je 5 EUR. (Če se želite kopati, to sporočite že ob prijavi na izlet.)
Odhod avtobusa: ob 6.40 z AP Radovljica, ob 7.00 z AP Creina, ob 7.15 z AP Mercator Primskovo, ob 7.50 z AP Škofja Loka 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
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PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Lutkovna skupina Zlata ribica 
ŽIVALI PRI dr. ZDRAVKU 
Petek, 16. februar 2018, ob 17.30 uri 

OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

 Izvaja: Nika Solce 
NESEM SONČNICO NA RAMI 

Sobota, 17. februar 2018,  ob 10. uri  
Prešernovo gledališče Kranj 

  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 20. 3., KOPALNI IZLET TOPOLŠICA: 19. 2., NAKUPOVANJE 
GRADEC PRIMARK: 24. 3., SEJEM PORDENONE: 3. 3., STRUNJAN: 
12.–15. 3., BERNARDIN: 11.–14. 3., LENDAVA: 5.–8. 3., MADŽARSKE 
TOPLICE: 9.–11. 3., BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 16.–23. 3., ME-
DŽUGORJE: 10.–12. 3., RIM: 15.–18. 3.. www.rozmanbus.si
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10. 3. 2018  Izlet na praznik 40 mučenikov – Koroška: Perger 1757,  
Slovenj Gradec, Kmetija Dvornik, pozno kosilo na kmetiji Ma-
rin v Šentanelu

25. 4.–28. 4. 18  Češka: Češki Krumlov, Praga, Plzen, Hluboka, Tabor,  
Češke Budjejovice

29. 4. –2. 5. 18  Češka: Češki Krumlov, Praga, Plzen, Hluboka, Tabor,  
Češke Budjejovice                              

19.–20. 5. 2018 Mantova, Parma in Cinque terre
26.–27. 5. 2018 Mantova, Parma in Cinque terre
14.–17. 6. 2018  Poljska: Auschwitz, Wadowice, Krakow, rudnik soli  

Wieliczka, Zakopane
 1. 7. 2018  Holcerija na Kopah (humoristični šov, piknik, druženje in 

lahki pohodi)
 8. 7. 2018 Svete Višarje, Trbiž, Zelenci
20.–21. 8. 2018  Dolomiti: jezero Misurina, Cortina d’Ampezzo, prelaz  

Pordoi, spanje v Briksnu, Canazei, Malga Ciapela (gondola  
za Marmolado)

29. 9.–4. 10. 18  Sardinija: Costa Smeralda, Porto Cervo, Cap d’Orso,  
Santa Teresa Di Gallura, Alghero, nuragi, Neptunova jama, 
Bosa, Orgosolo ...

22.–27. 10. 2018   Romanje v Lurd – duhovni vodja upokojeni nadškof Alojz Uran
11. 11. 2018   Martinovo v  Vipavski  dolini 
Vsi odhodi so zagotovljeni. Popusti za zgodne prijave veljajo do 28. 2. 2018.

Prijave:  051 666 294                                                                        AR TUR, Andreja Remic, s.p.

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

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

IZLET /  OD 7. DO 8. APRILA 2018

Boromejski otoki

CENA: 156 €
(ob prijavi 40 gostov)

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

IZLETI

Po Parenzani
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
Po Parenzani (od Izole do Kopra) v četrtek, 1. marca. Odhod 
s posebnim avtobusom bo ob 8. uri izpred Creine. Izlet bo 
lahek pohodniški, hoje bo za tri ure. Prijave z vplačili spreje-
majo v pisarni društva do ponedeljka, 26. februarja.

PRIREDITVE

Šenčur folkloro na ogled postavi
Šenčur – Danes, v petek, 16. februarja, bo ob 18.30 v Domu kra-
janov Šenčur prireditev Šenčur folkloro na ogled postavi. Sode-
lovali bodo: Otroška folklorna skupina Knofki, Plesna skupina 
Sončki, pevci Hiše čez cesto, Trbojske ljudske pevke in Folklor-
no društvo Šenčur. Predstavili se bodo s plesnim, pevskim in 
instrumentalnim folklornim izročilom. Vstopnine ne bo.

Počitniške aktivnosti
Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju bodo pri-
hodnji teden od ponedeljka do petka vsakič od 16. do 18. 
ure potekale aktivnosti za otroke od 6. leta starosti dalje. 
Potekale bodo po naslednjem razporedu: ponedeljek, 19. fe-
bruarja: Ko muzejski predmeti dobijo usta in oči; torek 20. 
februarja: Skrivnostna svetloba ali razsvetlite se z nami; sre-
da, 21. februarja: Gorate zgodbice ali kako je planinski zajček 
Repko skoraj izgubil uhelj; četrtek, 22. februarja: Po gamsjih 
stezah; petek, 23. februarja: S kužem v gore. Dodatne infor-
macije: neli.stular@planinskimuzej.si ali 08 380 67 32 30.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo 
potekale naslednje brezplačne medgeneracijske prireditve: 
Medgeneracijski center Kranj: ponedeljek, 19. februarja, 
16.30 Mamice za mamice, 17.00 Vesele urice – francoščina, 

torek, 20. februarja, 10.00 Tehnična prva pomoč – računal-
ništvo in telefonija; Cerklje: 19. februarja 18.00 Beremo sku-
paj – Bar Kern; Preddvor: petek, 16. februarja, 19.00 Joga 
– Dom krajanov Zg. Bela; Šenčur: torek, 20. februarja, 9.30 
Računalniški tečaj za začetnike – sejna soba Občine Šenčur, 
11.00 Vesele urice nemščine – sejna soba Občine Šenčur. 
Obvezne so prijave po telefonu 041 724 134 ali na e-naslovu 
mck-prijava@luniverza.si.

PREDAVANJA

O Galiciji
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 20. februarja, ob 19.30 
predavanje o dogodkih v Galiciji leta 1914, v katerih je bilo ude-
leženih veliko slovenskih vojakov, med njimi tudi fantje iz Vo-
dic. Predavatelj Mitja Kapus bo pojasnil zgodovinska dejstva ter 
prikazal, kako so bojišča, ostanki vojašnic, kavern in spominska 
obeležja videti zdaj, saj jih je pred kratkim obiskal z motorjem.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 17. februarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo 
na proučevanje Svetega pisma s temo Oskrbništvo: način 
življenja. Pogovor bo povezoval Daniel Aleksin.

Maroko in zahodna Sahara
Žiri – Danes, v petek, 16. februarja, bo ob 18. uri v Kulturnem 
središču Stare Žiri potopisno predavanje Maroko in zaho-
dna Sahara.

OBVESTILA

Srečanje ljudi s težavami s ščitnico
Radovljica – Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Me-
tuljčica organizira srečanje Skupine za samopomoč v Rado-
vljici v ponedeljek, 19. februarja, ob 18.15 v prostoru Mla-
dinskega centra KamRa, Ljubljanska 19 (malo naprej od 
lokala Academia). Tema bo predstavitev naravnih eteričnih 
olj. Obisk skupine je brezplačen.

Delavnica vaj iVitalis
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 20. februarja, ob 10. uri na brezplačno 
delavnico Vaje iVitalis. Vaje bo predstavila in izvajala Alenka 
Dijak, kinezioterapevtka, v prostorih Humane na Oldhamski 
14 (pri Vodovodnem stolpu). 

KONCERTI

Revija občinskih pevskih zborov
Slovenski Javornik – DPD Svoboda France Mencinger Javor-
nik - Koroška Bela vabi vse občane na revijo občinskih pev-
skih zborov, ki bo danes, v petek, 16. februarja, ob 19.30 v 
dvorani kulturnega doma na Slovenskem Javorniku. Vstop 
bo prost.

PREDSTAVE

Buh pomagej
Sveti Duh – Jutri, v soboto, 17. februarja, ob 19.30 v Kul-
turnem domu pri Sv. Duhu v Škofji Loki gostuje gledališče 
Kosovelov dom Sežana in Smejmo se s komedijo Buh po-
magej. V predstavi nastopajo Franko Korošec, Žan Papič in 
Boris Devetak. Predstava je za abonma Komedija in izven.

Striptiz
Slovenski Javornik – DPD Svoboda France Mencinger Javor-
nik - Koroška Bela obvešča, da bo jutri, v soboto, 17. februar-
ja, ob 19.30 v dvorani na Slovenskem Javorniku s svojo mo-
nokomedijo Striptiz gostoval Matjaž Javšnik.

Gledališka matineja za otroke Škratovanje
Breznica – Dramska skupina Julke Dovžan vabi v nedeljo, 
18. februarja, ob 17. uri v kulturni dom na Breznici na ogled 
gledališke matineje za otroke Škratovanje. Tokrat se bodo 
otroci zabavali ob vragolijah Čarodeja Tonija.

Prigode modernega samca
Trzin – V ponedeljek, 19. februarja, bo ob 19. uri v Dvorani 
Marjance Ručigaj kulturni večer s standupom Toma Coste: 
Prigode modernega samca. Vstop bo prost. 

Ob letu osorej
Trzin – Jutri, v soboto, 17. februarja, se bo ob 20. uri v Kul-
turnem domu Trzin začela komedija KUD-a Fofité Medvode 
Ob letu osorej.

Srečno ločena
Visoko – KUD Visoko vabi na ogled komedije Srečno loče-
na z Iztokom Valičem in Violeto Tomič v glavnih vlogah. 
Predstava bo jutri, v soboto, 17. februarja, ob 20. uri v Domu 
krajanov Visoko.

Županova Micka
Cerklje – Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas bo jutri, v 
soboto, 17. februarja, ob 19.30 gostovala v dvorani Kulturne-
ga hrama Ignacija Borštnika s komedijo v dveh dejanjih An-
tona Tomaža Linharta Županova Micka. Igro, ki jo je režiral 
Silvo Sirc, bodo ponovili v nedeljo, 18. februarja, ob 16. uri.



PEUGEOT 206, letnik 2002, siv, tri 
vrata, 1.4 HDi, tel.: 031/817-768 
 18000532

SEAT Ibiza SDi, letnik 2004, 240.000 
km, reg. do 18. 11. 2018, 1. lastnik, 
tel.: 040/795-958 
 18000556

KOVINSKO moder Polo 1.6, letnik 
2007, 5 vrat, plin, cena 2.690 EUR, 
tel.: 041/894-493 
 18000572

DRUGA VOZILA
PRODAM

PRIKOLICO za osebni avto domače 
izdelave, obnovljena, nos. 800 kg, z 
ogrodjem za cerado, tel.: 031/308-
540 18000544

KUPIM

KOMBI, lahko slabše ohranjen, tel.: 
031/255-452 18000534

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 GUME Sava eskimo S 3 M+S, 
155/70 R13 s platišči, let. 2017, 
novo in nerabljeno, 150 EUR, tel.: 
031/291-504  
 18000585

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO, karamboliran, tudi total-
ka, slabše ohranjen ali v okvari.  
www.avtovleka-simenko.si, tel.: 
070/300-554 18000397

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

TEHNIKA
PRODAM

FOTOKOPIRNI stroj Ricoh Aficio 
1018D, cena po dogovoru, tel.: 
031/367-749 
 18000549

BARVNO TV Philips starejšega tipa, 
tel.: 04/51-35-810, 040/223-570 
 18000535

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CEPILEC drv na sveder s kardanom, 
cena 150 EUR ali po dovogoru, tel.: 
041/501-235 
 18000545

CIRKULAR, domače izdelave, 8.5 kw, 
na kolesih, malo rabljen, cena 400 
EUR, tel.: 04/59-57-448 
 18000530

FORMATNA žaga, rezkar, ST3, zelo 
močna, možna menjava za kombinirko, 
tel.: 031/316-548 18000553

GRAFIČNO prešo za visoki tisk, tiska-
nje 38 x 28 cm, cena 390 EUR, tel.: 
031/009-356 18000528

MOTORNO žago Stihl MS 290, tel.: 
040/871-516 18000547

ŠKARJE za živo mejo Stiga SH54 
in varilni aparat Varex mini 120, tel.: 
051/370-801 18000538

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

JELŠEVE in lipove deske ter plohe, 
suhe, tel.: 041/850-406 
 18000543

SUHE smrekove deske 2,5 cm, 1 
m3, zimske gume s platišči R Twingo 
155/70/13, kot nove, tel.: 041/722-
625 18000463

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18000364

BUKOVA in mešana drva, možna do-
stava, tel.: 031/343-161 18000531

BUTARE in borova drva, ugodno, tel.: 
031/360-178 18000588

SUHA mešana drva, traktorsko pri-
kolico za prevoz živine in brane, tel.: 
031/343-177 18000583

SUHA mešana drva, več metrov, tel.: 
041/241-250 18000584

UGODNO prodam lesne brikete za kur-
javo, tel.: 040/887-425 18000487

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ZELO malo rabljen štedilnik na trda go-
riva Alfaplan, 60 x 70, tel.: 041/674-
147 18000537

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PEČ za centralno Feroterm, oljni gori-
lec Tisan, tel.: 040/830-453  
 18000554

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18000369

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

RAFFOVIH osem knjig, 3 knjige so za 
odrasle, tel.: 040/155-604 18000579

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, 130 x 100 cm, ogled: Du-
hovni utrip 6. 4. 2015, tel.: 040/567-
544 18000518

TAPISERIJE, tema tarot, 22 + 6 slik, 
130 x 80 cm, ogled: Duhovni utrip 
20. 5. 2013, 104.000 EUR, tel.: 
040/567-544 18000519

STARINE
KUPIM

ZBIRAM značke. Če jih kdo ima, naj 
me, prosim, pokliče, tel.: 041/890-
840 18000551

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO posteljo, kotalke št. 33 in 
avto sedež do 35 kg, tel.: 031/272-
632 18000576

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

KOBILICO Poni in fižol v zrnju, tel.: 
031/796-917 18000557

SAMIČKE nemški ovčar, čistokrvne, 
brez rodovnika, stare 10 tednov, tel.: 
041/682-167, 041/375-317 18000541

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

NAKLADALKO za seno, lahko v slab-
šem stanju, tel.: 041/204-925 
 18000597

TRAKTOR in pripadajoče priključke, 
tel.: 041/235-349 
 18000563

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

PRIDELKI
PRODAM

400 KG ječmena, tel.: 031/545-831  
 18000590

JEDILNI krompir, tel.: 041/916-295  
 18000548

KRMNO peso in tehtnico na uteži, tel.: 
040/674-688 18000542

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008  
 18000564

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI starega bikca, ČB, tel.: 04/25-
51-705, 031/616-647 18000569

3 BIKCE križance, stare 4 in 6 tednov, 
tel.: 031/641-399 18000550

BIKCA, starega 9 mesecev, tel.: 
04/53-14-937, 031/648-534 
 18000546

BIKCA in teličko simentalca, težka oko-
li 300 kg, in kupim novejši traktor, tel.: 
041/841-835 18000558

BIKCA simentalca, starega 14 dni, 
Mošnje 7, tel.: 04/53-38-193, 
031/510-795 18000575

BIKCA, starega pol leta CIK/LP, in 
2 pol leta breji telici simentalki, tel.: 
04/25-41-146 
 18000596

BREJO kravo, bikce in telice, stare od 
6 mesecev naprej, možna menjava, 
tel.: 041/211-602 18000580

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/665-296 18000582

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele, pred nesnostjo, in KG piščance 
za dopitanje, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 18000392

KURSKEGA kozla, starega leta, dober 
plemenjak, teža cca 90 kg, cena 120 
EUR, tel.: 040/360-860  
 18000539

MESEC dni stare kozličke in kozi-
ce, sanske pasme ter mleko, tel.: 
031/705-586 18000589

OVNA JS pasme, starega 2 leti in pol, 
tel.: 041/730-958 18000577

PASEMSKE peteline štajerc, susex, le-
ghorn in race indijske tekačice, dobre 
pobiralke polžev, tel.: 041/632-881  
 18000529

PONI konjička, starega 1 leto, tel.: 
031/796-917 18000578

PRAŠIČE, težke od 130 do 160 kg, 
možna dostava, tel.: 041/760-789 
 18000540

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti, 
Stanonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 
04/51-85-580, 041/694-285 
 18000536

TELICO simentalko v 8. mesecu bre-
josti, tel.: 031/544-131 18000566

TELICO LS, staro 16 mesecev, za rejo 
ali zakol, krmljena s senom, cena 600 
EUR, tel.: 041/465-315  
 18000574

TELICO simentalko, v 9. mesecu bre-
josti, tel.: 051/232-639 18000586

TELICO, brejo 7 mesecev, cena po 
dogovoru, tel.: 04/57-25-521 
 18000592

TELIČKO simentalko, staro 2 meseca 
in težko cca 70 kg, cena 280 EUR, 
tel.: 041/607-041 18000567

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 14 dni, 
tel.: 041/800-860 18000555

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v nekaj dneh 
– nove višje cene, eko plus. Kogler 
Franz A., d.o.o., Parmova 53, Ljublja-
na, tel.: 064/130-081 18000399

OSTALO
PRODAM

SENO v kockah, tel.: 031/232-603  
 18000591

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEM osebo za delo za točilnim 
pultom v Podbrezjah. Janaja, d.o.o., 
Podbrezje 127, Naklo, tel.: 070/641-
722 18000562

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

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter ter polagalca podov, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Celovec, 
Avstrija 17004320

V CENTRU za konje s posebnimi po-
trebami – ranč Weter, Cerklje na Go-
renjskem, iščemo hlevarja za 2–3-krat 
tedensko. Delo zjutraj ali popoldne. 
Izkušnje obvezne. Društvo za zaščito 
konj Velenje, Šercerjeva 9, Velenje, 
tel.: 041/677-792 
 18000533

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 
 18000106

IŠČEM DELO – duo Stari sablji vam z 
živo glasbo popestri praznovanje oble-
tnice ali poroko, tel.: 031/325-654  
 18000552

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  
 18000365

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., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 18000293

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18000368

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 18000367

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18000366

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

POLAGANJE keramike, kompletna 
obnova kopalnic in stanovanj – hit-
ro,  ugodno in kvalitetno. Pokličite 
041/520-449, Matej Kenda, s.p., Ži-
ganja vas 63, Križe 
 18000598

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 18000301

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 
 18000363

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

IŠČEM

INVALID (50 kg) iz Kranja potrebuje 
polurno pomoč nekajkrat v tednu, tel.: 
040/245-543 18000593

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 18000370

RAZNO
PRODAM

ELEKTRIČNO ponev in plastični stol 
za hranjenje otroka, tel.: 04/25-11-
045  
 18000526

POKONČNI baterijski sesalec, slike, 
knjige in razglednice, tel.: 040/705-
145 
 18000527

STENSKI nosilec za TV, zračno pišto-
lo, sat komplet sistem, tel.: 041/364-
504 18000560

ZAJČJE kože, ustrojene, sorte sreberc 
činčiča, zelo ugodno, tel.: 051/302-
866 18000561

ZUNANJE senzorske led luči, novo 
manjšo motorko, zračno puško, tel.: 
041/364-504 18000559

IŠČEM

AVTOMEHANIKI, električarji, vodo-
vodarji – če ne veste, kam bi oddali 
odpadni material, mi javite. Odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-956 
 18000565

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

STANOVANJE v starejši hiši v Britofu, 
tel.: 040/563-789, po 15. uri 18000432

HIŠE
KUPIM

TRŽIČ z okolico – za znano stranko 
iščemo samostojno hišo v velikosti 
približno 150 m2. Cena cca 190.000 
EUR, pokličite 030/251-000. Ljublja-
na nepremičnine, d.o.o., C. na Brdo 
69, Ljubljana 18000587

V KRANJU – Huje, Primskovo, Zlato 
polje – kupim manjšo hišo na ravni par-
celi, tel.: 031/624-509 18000581

ODDAM

PODNART – oddamo starejšo hišo 
110 m2, delno prenovljeno in opremlje-
no, mirnim in urejenim ljudem, za daljše 
obdoblje, tel.: 041/646-032 18000594

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

V TERMAH Olimije Podčetrtek oddam 
ali prodam samostojni vikend – apartma 
42 m2, tel.: 030/619-628  
 18000573

POSESTI
PRODAM

MANJŠO zazidljivo parcelo na obmo-
čju Šenčurja, Cerkelj ali Britofa, tel.: 
031/609-825 18000570

OKOLI 1,4 hektara gozda v Naklem. 
Na začetku makedamske poti od Ce-
gelnice proti Želinu, tel.: 041/880-
684  
 18000595

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

ŽIRI, Loška c. 7 – poslovni prostor, 909 
m2 zemljišča, 392 m2 stavba, odlična lo-
kacija ob glavni cesti – center, možnost 
odkupa sosednje parcele v izmeri 695 
m2, tel.: 041/650-130 18000599

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

NIŽJI športni Fiat 1.8 coupe, prevo-
ženo 110.000, električni »šibedah«, 
cena 2.490 EUR, tel.: 041/894-
493     
                                           18000571
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Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

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

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

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

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

d.
o.

o.

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

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

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

ZAHVALA
 

Svojo življenjsko pot je v 93. letu sklenil naš

Dušan Feldin
Od njega smo se poslovili v družinskem krogu v četrtek, 8. februarja 2018,  

na pokopališču v Naklem. Iskreno se zahvaljujemo prav vsem za izrečena sožalja,  
podarjeno cvetje in sveče.

 
Žalujoči vsi njegovi

                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.
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ZAHVALA

 
V 86. letu nas je za vedno zapustil dragi mož, oče, tast, ded  
in praded

Mirko Gartnar
Iskrena hvala vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, sveče in mašne darove. Hvala gospo-
du kaplanu Blažu Dobravcu za lepo opravljen pogrebni obred.  
Pose b  no se zahvaljujemo PGD Rudno za sodelovanje na pogrebu. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi 
Rudno, Kranj, Ševlje, Podlonk

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. 
(Kant)

V 70. letu starosti se je od nas poslovil 

Janez Šmid
po domače Rzarjev Janko iz Podlonka

Ob slovesu našega dragega ata izrekamo besedo hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje,  
se poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Prav vsem smo hvaležni, da ga s toplino nosite v svojih srcih.

Vsi njegovi

OSMRTNICA
Pomlad se na zemljo vrne,
petje slavcev se zbudi,
v cvetje zemlja se zagrne,
zame pa pomladi ni. 
(S. Jenko)

Sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj zapustil mož, oče, dedek in pradedek

Matija Nardoni
23. 2. 1937–13. 2. 2018

Od njega se bomo poslovili v petek, 16. februarja 2018, ob 14. uri na Mestnem pokopališču 
Kranj. Žara bo od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb bo v družinskem krogu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, sestra,  
babica in prababica

Štefanija Vrhovnik 
iz Šmartnega pri Cerkljah (1932–2018)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, vsem, ki 
ste bili v teh težkih trenutkih z nami, nam izrekli sožalje, poma-
gali, darovali cvetje, sveče in svete maše.
Hvala tudi gospodu župniku in patru Janu za poslovilni obred, pev-
cem in Pogrebniku, pogrebne storitve Dvorje, za vso organizacijo 
pogreba. Zahvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 72. letu starosti je po hudi bolezni za vedno zaspala naša draga 
mama, stara mama, sestra, teta in tašča

Milka Snedec
roj. Rebernik, iz Cerkelj na Gorenjskem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, darovane sveče in 
svete maše. Zahvaljujemo se dr. Mencingerjevi iz Onkološkega 
inštituta, dr. Beleharju, dr. Makovcu in sestri Bernardi Pirnar za 
zdravljenje in skrb ob njeni bolezni, prav tako pa tudi patronažni 
sestri Andreji Požar za pomoč in oporo v zadnjih dnevih njenega 
življenja. Posebna zahvala gre gospodu župniku Jerneju Marenku 
za lep pogrebni obred in sveto mašo, pogrebni službi Pogrebnik 
Dvorje ter pevkam cerkvenega ženskega pevskega zbora Andreja 
Vavkna za ganljivo petje. Vsem imenovanim in neimenovanim, 
ki ste bili del njenega življenja, jo imeli radi in ste jo spoštovali, 
iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Cerklje na Gorenjskem, Šentvid pri Stični, Šenturška Gora, Tunjice, 
januar 2018

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

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je za vedno zapustil mož, brat, stric in boter

Alojzij Sekne
p. d. Uričev Lojze iz Vogelj pri Šenčurju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem, ki ste nam v teh težkih dneh stali ob strani. Posebna 
zahvala prijateljem iz AMD Šenčur, gasilcem iz PGD Voglje in PGD 
Voklo za lepo opravljen pogrebni obred in Društvu upokojencev 
Šenčur. Zahvaljujemo se pevskemu zboru in gospodu patru Andre-
ju Piršu za izbrane besede slovesa ter pogrebni službi Navček. Iz 
srca hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga imeli radi 
in ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot. 

Žena Bernarda in vsi njegovi
Voglje, Trboje, Zapoge, Hrastje, Jama, Kamnik, Čadovlje, 
februar 2018

Pošle so ti moči, 
zaprl trudne si oči,
zdaj boš v grobu mirno spal
a v naših srcih za vedno boš ostal.

ZAHVALA

V 87. letu se je od nas poslovila

Ivana Tolar
iz Železnikov

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, nam izrekli sožalje ter 
darovali sveče.

Sinova Viko in Jani z družinama

ZAHVALA

Naša srca jočejo ob boleči izgubi ljube žene, mame, stare mame 
in prababice 

Ivanke Remic
Od nas se je po težki bolezni poslovila v petek, 9. februarja 2018.
Iskrena hvala sosedom, vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Zahva-
ljujemo se zdravstvenemu osebju in negovalkam za zdravstveno 
oskrbo in nego v času njene bolezni. Hvala sorodnikom, prijate-
ljem in znancem za pomoč, obiske, vzpodbudne besede in prijetna 
druženja, ki so ji krajšala in popestrila čas na invalidskem vozičku. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi domači
Kranj, februar 2018

V SPOMIN

Andrej Fojkar ml.
Sedem let te že ni, a v naših srcih vedno si. 

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu in mu 
prižigate svečke. 

Vsi njegovi

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj več ne sliši. 

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Dragica Dreflak iz Tržiča:

»Podpiram akcijo, alkohol 
tako ali tako škodi zdravju. 
Saj se veliko o njegovi ško
dljivosti že izve iz medijev, a 
na koncu je vedno tako: vsak 
se mora sam pri sebi odločiti, 
ali ga bo užival ali ne.«

David Melihen iz Zvirč:

»Podpiram akcijo. Dobro je, 
da se telo prečisti in da je za 
volanom več pameti, brez al
kohola. Če je človek vsaj 40 
dni na leto na to pozoren, bo 
mogoče o tem razmišljal tudi 
ostalih 325 dni.« 

Tanja Joksimovič iz Tržiča:

»Podpiram akcijo. Dobro je, 
da se telo prečisti. Teh 40 dni 
je priložnost, da se več po
zornosti nameni tudi mladim 
in osveščanju, naj ne pijejo 
alkohola, saj se da dobro za
bavati tudi na drug način.«

Sabina Šolar  
iz Zgornjih Dupelj:

»Podpiram akcijo. Da človek, 
ki tudi sicer uživa alkohol, v 
teh 40 dneh morda bolje spo
zna sam sebe v smislu, ali je 
sposoben nadzorovati svojo 
potrebo po alkoholu.«

Suzana P. Kovačič

Slovenska karitas z Javno 
agencijo RS za varnost pro
meta in Zavodom Med.Over.
Net ter podporniki od 14. fe
bruarja dalje spodbuja k pre
ventivni akciji 40 dni brez al
kohola. Ali akcijo podpirajo, 
smo vprašali naključne sogo
vornike v Tržiču. 
Foto: Tina Dokl

Podpora akciji 
brez alkohola

Dževad Orlić iz Tržiča:

»Podpiram akcijo, da se opo
zori tudi na nevarnost vožnje 
pod vplivom alkohola, na 
nasilje kot posledico pitja al
kohola. Neuživanje alkohola 
na splošno prispeva k boljši 
kvaliteti življenja in zdravju.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Danes bo pretežno jasno z mrzlim in ponekod meglenim ju
trom. Jutri in v nedeljo bo več oblačnosti. Predvsem v nedeljo 
popoldne bo tudi nekaj sonca. Pihal bo vzhodni veter, jutra 
bodo manj mrzla.

Ana Šubic

Kranj – Minilo sredo, na dan 
stavke v vzgoji in izobraže-
vanju, ki je otrokom prines-
la prost dan, je bilo na kate-
rih smučiščih precej bolj ži-
vahno kot na običajni de-
lovni dan. V Kamni Gorici 
so se prav zaradi stavke od-
ločili, da že zjutraj požene-
jo vlečnico. Med tednom si-
cer obratujejo le ob sredah 

in petkih popoldne, ob kon-
cih tedna in med počitnica-
mi pa cel dan. Sredino ce-
lodnevno smuko so omogo-
čili izjemoma, odločitev za-
njo pa je bila prava, so ugo-
tovili v športnem društvu, 
ki upravlja smučišče. Gosti-
li so okoli šestdeset smučar-
jev, kolikor jih tudi sicer na 
povprečen obratovalni dan. 
Seveda so prevladovali otro-
ci s starši ali starimi starši, ki 

so ob stavki dobili v varstvo 
svoje vnuke.

Na Krvavcu so v sredo 
našteli nekaj več kot tri ti-
soč smučarjev. »To je v le-
tošnji sezoni običajno na 
lep, sončen dan. Dober 
obisk je zagotovo posledi-
ca odličnih snežnih in vre-
menskih razmer in ga ne 
gre v celoti pripisovati stav-
ki. Smo pa zabeležili večje 
število družin in otrok, kot 

bi jih sicer, saj so družine 
prost in povrhu še lep son-
čen dan izkoristile za dejav-
nosti na prostem,« je deja-
la Valentina Erčulj Džuban 
iz RTC Krvavec. Podobno 
so ugotavljali tudi na Voglu. 
Sredin povečan obisk so pri-
pisali tako lepemu vremenu 
kot tudi stavki, saj je bilo na 
smučišču precej več otrok 
in mladine. »Glede na dan 
poprej je bilo število pro-
danih vozovnic praktično 
neprimerljivo. Obisk tako 
po skupnem številu kot tudi 
po številu prodanih vozov-
nic za družine je bil primer-
ljiv kot ob koncih tedna,« je 
razložila Aleksandra Fiorel-
li iz Žičnic Vogel. 

Dobro obiskano je bilo 
tudi kranjskogorsko smu-
čišče. Našteli so nekaj več 
kot tri tisoč obiskovalcev, od 
tega je bilo skoraj dve tretjini 
otrok in mladine. »Med ted-
nom imamo povprečno oko-
li 2200 smučarjev na dan, 
je pa res, da imajo nekate-
re druge države v tem tednu 
počitnice in smučišče bele-
ži nadpovprečen obisk,« je 
pojasnila Klavdija Gomboc 
iz RTC Žičnice Kranjska 
Gora. Na smučišču Cerkno 
pa v sredo niso opazili večje-
ga števila smučarjev.

Stavka »razveselila« žičničarje
Čudovito sredo in stavko šolnikov so nekatere družine izkoristile za smuko, kar se je odrazilo tudi  
na obisku smučišč. V Kamni Gorici pa so prav zaradi stavke vlečnico pognali že zjutraj.

Minulo sredo je bilo dobro obiskano tudi smučišče v Kranjski Gori. Med več kot tri tisoč 
obiskovalci sta bili skoraj dve tretjini otrok in mladih. / Foto: Marjana Ahačič

Kranj – Za šolarje iz zahodne in osrednje Slovenije se v po
nedeljek začenjajo težko pričakovane zimske počitnice. Ves 
prihodnji teden bodo tako na počitnicah uživali šolarji iz go
renjske, goriške, notranjskokraške, obalnokraške, osrednje
slovenske in zasavske regije ter Kočevja. V času počitnic bodo 
pod okriljem različnih društev in organizacij potekale številne 
dejavnosti in počitniške delavnice, med katerimi se bo mnogih 
mogoče udeležiti tudi brezplačno. 

Šolarji na zimskih počitnicah

Ana Šubic

Kranj – Avtohiša Vrtač je na 
Primskovem v Kranju zače-
la graditi nov objekt. Na de-
set tisoč kvadratnih metrov 
velikem zemljišču pri kme-
tijsko-vrtnarskem centru 
Sloga bodo zgradili objekt 
tlorisa 3500 kvadratnih me-
trov, je pojasnil direktor av-
tohiše Aleksander Vrtač. 

Do gradnje sta jih prived-
la utesnjenost na obstoje-
či lokaciji v Stražišču ter iz-
polnjevanje novih standar-
dov do strank in koncerna 
Volkswagen. »Novogradnja 
bo namenjena prodaji in 
poprodaji vseh blagovnih 
znamk koncerna VW. Gle-
de na rast posla lokacija v 
Stražišču ostaja aktivna,« je 
še povedal.

Vrtač gradi na Primskovem
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Ana Šubic

Železniki – V letošnjem šol-
skem letu je brez me sta v 
vrtcih v občini Železniki po 
navedbah staršev ostalo oko-
li deset otrok. Nekaj staršev 
sedaj želi, da bi jim občina 
subvencionirala strošek za-
sebnega varstva. To proble-
matiko je ta teden na seji ob-
činskega odbora za družbe-
ne dejavnosti načel njegov 
član Borut Strnad, na katere-
ga se je obrnila skupina star-
šev zavrnjenih otrok. Ti pro-
sijo občino in vrtec, naj raz-
mislijo o rešitvah, sami pa 

sicer predlagajo mesečno 
subvencijo v višini sto evrov. 
Župan Anton Luznar je od-
bornikom pojasnil, da so se 
v prejšnjem mandatu veli-
ko ukvarjali s tem; izobliko-
vali so tudi predlog, da star-
šem otrok, za katere ni mes-
ta v vrtcu, sofinancirajo dru-
go varstvo, česar pa na odbo-
ru za družbene dejavnosti te-
daj niso sprejeli. Odborniki 
so tokrat ugotavljali, da bo 
problem treba rešiti, zato naj 
bi na naslednjo sejo povabi-
li predstavnika staršev in pri-
dobili točen podatek o števi-
lu zavrnjenih otrok. 

Želijo subvencije za varstvo


