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Blaž Veber novi  
direktor Turizma Bled

Vlada je z uredbo določila najvišjo maloprodajno ceno megavatne ure toplote 
iz sistemov daljinskega ogrevanja za gospodinjstva. Tako bo do znižanja cene 
toplote prišlo tudi na Jesenicah, po izračunih za okrog trinajst odstotkov.

Jesenice – Občani Jesenic, ki 
so priključeni na sistem da-
ljinskega ogrevanja, bodo 
malo lažje zadihali. Vlada je 
namreč prav zaradi podra-
žitev cen energentov in viš-
je porabe v januarju določi-
la najvišjo dovoljeno tarif-
no postavko za variabilni del 
cene toplote za sisteme da-
ljinskega ogrevanja, ki zna-
ša 98,70 evra za megavatno 
uro. Cena bo veljala že za ja-
nuar in vse do 30. aprila le-
tos. Znižanje velja za gospo-
dinjske odjemalce.

Na Jesenicah je bila pred 
ome jitvijo cena variabil ne ga 

dela megavatne ure za janu-
ar določena na 116,48 evra 
(brez DDV). Znižanje cene 
variabilnega dela bo torej na 
Jesenicah okrog 15-odsto-

tno, upoštevajoč še fiksni 
del pa bo znižanje cene me-
gavatne ure toplote okrog 
13-odstotno.

Po podatkih vlade se bo 
nižja maloprodajna cena to-
plote najbolj odrazila v sis-
temih daljinskega ogreva-
nja v Novi Gorici, Trbovljah, 

Hrastniku, Mariboru, Rav-
nah na Koroškem in Jeseni-
cah, kjer kot gorivo uporab-
ljajo zemeljski plin. Zniža-
nje mora veljati tudi za celo-

ten januar, saj je prav ta me-
sec prišlo do večjih povišanj 
cen toplote, obenem pa je 
tudi poraba toplote največja. 
Cene se bodo znižale v 18 si-
stemih daljinskega ogreva-
nja od skupaj 59, kjer se di-
stribucija toplote izvaja kot 
gospodarska javna služba.

Na Jesenicah bo cena za gospodinjstva, ki se ogrevajo prek sistema daljinskega ogrevanja, 
nekaj nižja. / Foto: Nik Bertoncelj

Cena toplote nižja tudi na Jesenicah

AKTUALNO

Kupce nagovarjajo 
tudi v angleščini
Trgovinica Sanjski šopek v starem 
mestnem jedru Škofje Loke je v 
zadnjih treh letih postala zelo pri-
ljubljena, nekatere pa motijo napi-
si v angleškem jeziku.
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AKTUALNO

Delavci zapustili  
gradbišče
V Železnikih so zaskrbljeni glede 
gradnje zadrževalnika na Selški 
Sori na lokaciji pod Sušo, saj je 
eden od izvajalcev zapustil grad-
bišče.
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ŠPORT

Judoistka leta  
je Anka Pogačnik
Kranjčanka Anka Pogačnik je za-
služeno osvojila naslov najboljše 
slovenske judoistke minulega leta, 
saj se je s svetovnega prvenstva 
vrnila z bronastim odličjem.
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GG+

Po nagrado do prvega 
moža Appla
Tehnološki gigant Apple je kranj-
skemu zagonskemu podjetju Gen-
tler Stories lani podelil nagrado za 
najboljšo aplikacijo za Applovo 
uro minulega leta. 
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Urška Peternel

V Jelovici hiše  
k dolgoročnemu 
sodelovanju vabimo 

• CNC OPERATERJA (m/ž)
•  VEČ PROIZVODNIH  

DELAVCEV (m/ž)
Nudimo dobro plačo in urejeno  
delovno okolje.

Za več informacij pokličite na 04 5113 236  

ali 041 356 068 oz. sledite povezavi: 

www-jelovica-hise.si/zaposlitve.html

Tacen – Slovenska policija 
se je v torek v Tacnu znova 
zahvalila policistom in ob-
čanom, ki so se v zadnjem 
obdobju izkazali s hrabrimi 
in požrtvovalnimi dejanji. 
Med prejemniki medalje za 
požrtvovalnost so bili tudi 
policist Uroš Arh z Bleda in 
pomožni policist Matjaž Bu-
čar iz Šenčurja ter občana 
Peter Skumavc iz Mojstra-
ne in Neža Kejžar iz Kranja. 
Policijsko priznanje je zara-
di požrtvovalnega dejanja v 

Kranju prejela tudi občanka 
Tina Kotnik z območja Poli-
cijske uprave Ljubljana.

Za pogumna ravnanja pri 
reševanju življenj ali premo-
ženja v 36 različnih nepred-
vidljivih in nevarnih situaci-
jah je sicer medalje policije 
za hrabrost in požrtvovalnost 
tokrat prejelo 77 posamezni-
kov; šest (pet policistov in ob-
čan) jih je prejelo medalje za 
hrabrost, 71 (51 policistov in 
dvajset občanov) pa medalje 
za požrtvovalnost.

V torek so v Tacnu sedeminsedemdesetim 
policistom in občanom podelili medalje policije za 
požrtvovalnost in hrabrost.

Pogumni v 
kritičnih trenutkih

Simon Šubic

 � 10. stran

 �4. stran

Ali bodo glede na december nižji tudi zneski na 

položnicah, je težko napovedati, ker je januarja zaradi 

nižjih temperatur tudi poraba večja.

Šolar na smuči �24. stran
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Ljubljana – V skladu z novelo 
zakona o vladi, ki je bila potr-
jena na novembrskem refe-
rendumu, ima vlada Rober-
ta Goloba odslej dvajset mi-
nistric in ministrov. Držav-
ni poslanci so namreč v to-

rek na redni seji s 55 glaso-
vi za in 29 proti potrdili ime-
novanje devetih ministric in 
ministrov, dva prihajata tudi 
z Gorenjskega – Kranjčanka 
Alenka Bratušek, ki bo tako 
kot v vladi Marjana Šarca vo-
dila področje infrastrukture, 
in Šenčurjan Simon Malje-
vac, ki je prevzel vodenje no-
vega ministrstva za solidar-
no prihodnost.

Z reorganizacijo je to-
rej vlada dobila tri nova mi-
nistrstva, in sicer za visoko 

šolstvo, znanost in inova-
cije, za okolje, podnebje in 
energijo ter za solidarno pri-
hodnost. Kot je dejal pred-
sednik vlade, bodo ta nosil-
ci treh pomembnih reform, 
ki jih načrtujejo še letos, z 
njimi pa bodo izpeljali »nuj-
no preobrazbo naše države, 

modernizacijo, ki je narav-
nana dolgoročno«. Ministr-
stvo za solidarno prihodnost 
bo pripravilo preobrazbo 
dolgotrajne oskrbe in sta-
novanjsko reformo, Mini-
strstvo za okolje, podnebje 
in energijo bo pripravilo uk-
repe, da se energetska kriza 
nikoli več ne bo ponovila, je 
napovedal Golob. Z ministr-
stvom za vzgojo in izobraže-
vanje pa namenoma izloča-
jo področje vzgoje, izobraže-
vanja in srednjega šolstva iz 

ministrstva za visoko šolstvo, 
saj želijo postaviti temelj za 
šolsko reformo, je dodal. Šti-
rim dosedanjim ministr-
stvom so ob tem spremenili 
delovna področja, dve vladni 
službi pa sta prerasli v mini-
strstvo za kohezijo in regio-
nalni razvoj ter v ministrstvo 

za digitalno preobrazbo. Vla-
do s tem odslej sestavlja de-
vetnajst ministrstev in vlad-
ni urad.

Pred državnim zborom so 
tako zaprisegli ministrica za 
infrastrukturo Alenka Bra-
tušek, minister za solidarno 
prihodnost Simon Malje-
vac, minister za gospodar-
stvo, turizem in šport Ma-
tjaž Han, minister za visoko 
šolstvo, znanost in inovacije 
Igor Papič, minister za vzgo-
jo in izobraževanje Darjo 

Felda, minister za okolje, 
podnebje in energijo Bojan 
Kumer, minister za narav-
ne vire in energijo Uroš Bre-
žan, minister za kohezijo in 
regionalni razvoj Aleksan-
der Jevšek in ministrica za 
digitalno preobrazbo Emili-
ja Stojmenova Duh.

Po besedah Goloba spre-
memba vlade ni le personal-
na, temveč vsebinska, njen 
namen pa je doseganje no-
vih strateških prebojev in 
odgovarjanje na strateške 
izzive našega časa. »Po os-
mih mesecih – niti ne ča-
kanja, ampak borbe – smo 
prišli do točke, ko lahko 
zmagovalci na volitvah uve-
ljavijo svojo legitimno pra-
vico do oblikovanja vlade po 
lastni meri,« je dejal v nago-
voru poslancem.

Simon Šubic

Dozdajšnji državni sekretar na ministrstvu za delo Simon 
Maljevac je postal minister za solidarno prihodnost.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – »Cena programa vrt-
ca je sestavljena iz stroškov 
dela zaposlenih, stroškov 
materiala in storitev, pot-
rebnih za izvajanje progra-
ma, ter stroškov živil za ot-
roke. Pri tem predstavlja rav-
no strošek dela zaposlenih 
največji delež,« so pojasnili 
v kabinetu kranjskega župa-
na. Na urgentni seji skupšči-
ne Združenja mestnih občin 
Slovenije (ZMOS) so župa-
ni ugotavljali, da obseg do-
datnih stroškov dosega tudi 
večmilijonske zneske, in ob 
tem poudarili, da mestne 

občine niso bile vključene v 
pogajanja, ki so privedla do 
dogovora o povišanju plač 
vzgojiteljicam, kot ustano-
viteljice vrtcev pa nosijo fi-
nančno breme. »Višji stro-
ški pomenijo, da mora raz-
liko med prihodki in višjimi 
odhodki pokriti mestna ob-
čina kot ustanoviteljica, kar 
lahko stori le na račun in-
vesticij. Druga možnost je 
zvišanje cene programa vrt-
ca, kjer se višji stroški del-
no prenesejo na starše. To bi 
pomenilo dodatni inflacij-
ski pritisk v času, ko se dru-
žinam višajo praktično vsi 
življenjski stroški. Vendar 

pa tudi v tem primeru osta-
ne višje breme delno na ob-
čini, ki odvisno od dohod-
kovnega razreda družine po-
kriva razliko med ceno pro-
grama in plačilom staršev.« 
Mestne občine se zato prek 
ZMOS zavzemajo za tretjo 
rešitev – da država pokrije 
stroške vseh povišanj plač, ki 
so oziroma bodo nastali po 
1. januarju 2023, so razloži-
li na kranjski občini, kjer so 
se ne glede na odgovor ozi-
roma odločitev vlade lotili 
priprave gradiva za poviša-
nje cen v vrtcih (tako javnih 
kot zasebnih s koncesijo). 
Obravnava je predvidena na 

seji mestnega sveta prihod-
njo sredo, »vsekakor pa os-
taja pričakovanje (mestnih) 
občin, da vsega stroška zvi-
šanj plač, energentov … ne 
bodo nosile občine in starši, 
temveč bo k temu prispeva-
la tudi država,« so zapisali.

Gorenjske občine 
že dražijo

V Naklem je vrtec dražji 
že od začetka januarja, pre-
tekli teden je bila taka od-
ločitev sprejeta v Železni-
kih, v tem tednu pa so bile 
spremembe cen zaradi viš-
jih stroškov dela, materia-
la, storitev in živil uvršče-
ne na seje občinskih svetov 
v Cerkljah, Škofji Loki in 
Tržiču. V Cerkljah so nove 
cene potrdili, veljati bodo 
začele 1. marca, škofjeloški 
in tržiški svetniki, ki so pre-
jeli predlog za povišanje cen 
s 1. februarjem, so se sestali 
po zaključku redakcije.

Mestne občine so vlado pozvale k pokritju višjih stroškov dela v vrtcih, sicer 
bodo prisiljene v dvig cen vrtčevskih programov, so opozorile. Ponekod pa 
so cene zaradi dviga plač in drugih višjih stroškov že zvišali.

Ana Jagodic Dolžan

V nagradni igri, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 17. 
januarja, prejmeta po eno vstopnico za koncert Nine Pušlar v 
Kranju Jure Jelovčan iz Gorenje vasi in Betka Žlogar iz Kranja.
Nagrajencema čestitamo!

Nagrajenca

Ljubljana – Inštitut za nutri-
cionistiko je podelil nagra-
de za najbolj inovativna ži-
vila leta 2023. V ocenjeva-
nje so prejeli 79 predlogov 
živil, ki so na tržišče priš-
la v zadnjem letu. Nagradili 
so osem podjetij: Don Don, 
ki ima poslovno enoto tudi 
v Kranju, za polnozrna-
ti kruh z lanom, Mercator 
IP, ki ima obrat tudi v Nak-
lem, za tri predpripravlje-
ne obroke iz linije Minute 
Chef's choice, Spar Slove-
nija za droženi kruh s se-
meni in skodelici predprip-
ravljenih obrokov Spar To 
Go, Ljubljanske mlekarne 
za več vrst MU kefirja in li-
nijo EGO proteini, Mlekar-
no Planika za jogurt s siru-
pom smrekovih vršičkov, 
Barbio's za dve vrsti pirinih 
bio testenin, Delamaris za 
ribje solate in Atlantic Dro-
go Kolinsko, ki je prejela 
posebno nagrado za inova-
tivnost s področja trajnosti 
za trajnostni program bla-
govne znamke Argeta.

Izbor najbolj inovativnih 
živil poteka od leta 2015. 
»Že od vsega začetka je 

namen projekta spodbuja-
nje inovativnosti domačih 
proizvajalcev pri razvoju ži-
vil in na ta način potrošni-
kom zagotoviti pestrejši iz-
bor kakovostnih živil z več 
vidikov. Pomemben pou-
darek pri izboru je na ugo-
dni prehranski sestavi, upo-
števamo pa tudi druge vidi-
ke inovativnosti, npr. pri-
jaznost potrošniku in oko-
lju. Tudi pri letošnjem oce-
njevanju živil smo zato v 
prvi vrsti upoštevali hranil-
no sestavo, saj želimo s pro-
jektom spodbuditi ponud-
bo živil, ki so koristnejša za 
zdravje,« je poudaril direk-
tor inštituta Igor Pravst.

»Spodbudno je, da se ino-
vativnim izdelkom vsako 
leto pridružijo novi, trajno-
stno naravnani in odlični iz-
delki, ki sledijo sodobnim 
trendom zmanjševanja soli 
in sladkorja, nasičenih ma-
ščob ter povečevanja količi-
ne zelenjave in vlaknin,« pa 
je poudarila dr. Marjeta Re-
cek z direktorata za javno 
zdravje na ministrstvu za 
zdravje, ki sofinancira pro-
jekt. Podpira ga tudi mini-
strstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

Ana Šubic
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Knjigo prejme JAKOB AHČIN iz Tržiča.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Vladi Roberta Goloba, ki se je povečala za tri ministrstva, sta se pridružila tudi ministrica za 
infrastrukturo Alenka Bratušek in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Vlado okrepili novi ministri

Dviganje cen vrtcev

OBVESTILO NAROČNIKOM

Račune lahko prejemate  
tudi po elektronski pošti

Če želite račune prejemati po e-pošti, nam na 

e-naslov narocnine@g-glas.si sporočite točno ime 

in priimek ter naslov, da vas bomo našli na seznamu.

Na e-naslov, s katerega nam boste poslali  

osebne podatke, bomo poslali račun v obliki pdf,  

ki bo povsem enak položnici v tiskani izdaji.

Sodobna tehnologija omogoča tudi hitro in 

preprosto plačevanje računov s pomočjo mobilnega 

telefona in QR kode. 

Prepričani smo, da boste zadovoljni.

www.gorenjksiglas.si

Inštitut za nutricionistiko jih je razglasil že deveto 
leto zapored.

Izbrali najbolj 
inovativna živila

Alenka Bratušek je z reorganizacijo vlade spet prevzela 
vodenje ministrstva za infrastrukturo, tako kot že v vladi 
Marjana Šarca. / Foto: Gorazd Kavčič
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Škofja Loka – »Cvetličarna je 
v slovarju definirana kot tr-
govina s cvetlicami. Seveda, 
drži. A pri Sanjskem šopku 
želimo biti več kot to. Že od 
samega začetka želimo širi-
ti dobro in vsak dan znova se 
trudimo, da z našimi izdel-
ki lepšamo svet. Naša cvetli-
čarna ni le cvetlični studio, 
kjer nastajajo sanjski šop-
ki, je tudi prostor, kjer do-
muje kreativnost, je otroška 
želja, je spletna cvetličar-
na in je čisto pravi cvetlič-
ni studio, ki domuje v Ško-
fji Loki,« pravijo na spletni 
strani Sanjskega šopka.

S svojim razmišljanjem 
in predvsem ponudbo so se 
hitro prikupili tako domači-
nom kot turistom, ki se radi 
slikajo v starem mestnem 
jedru in jim tudi prikupna 
cvetličarna ponuja enega od 
zanimivih motivov.

Vsem domačinom pa ven-
darle ni najbolj všeč, da so v 
izložbo in notranjost trgo-
vine postavili tudi napise v 
angleščini. »Mislim, da bi 
morali skrbeti za ohranja-
nje slovenskega jezika, da so 
že tako tujke marsikje pre-
več prisotne in da bi napise 
lahko imeli v slovenščini,« je 
pred kratkim potožila ena od 
naših bralk in dodala, da je to 
povedala tudi v lokalu, kjer pa 
ni dobila želenega odgovora.

»Do sedaj nismo niko-
li pomislili, da bi bilo to za 
koga sporno. Napis se nam 
je zdel simpatičen, in ko 
smo premišljevali, kaj bi bilo 
zanimivo tudi glede privlač-
nosti za turiste, smo se odlo-
čili, da ga nalepimo v izlož-
bo,« je povedal Uroš Čeferin 
iz Žirov, ki je skupaj z Met-
ko Sporiš lastnik Sanjskega 
šopka, in dodal, da pa se si-
cer strinja s tem, da je treba 
ohranjati materni jezik.

Turistična občina

Hkrati je povedal, da je nji-
hova izložba med turisti zelo 

občudovana. »Škofja Loka je 
promovirana kot turistično 
mesto in trudimo se, da bi 
bili zanimivi tako zanje kot 
domačine, čeprav je naša 
prodaja največja na spletu,« 
je povedal Čeferin in opozo-
ril, da žal domačih turistov v 
mestu ni veliko.

»Trgovine tukaj v 
mestnem jedru se zapira-
jo in bojimo se, da se bodo 
še zapirale. Tako smo pred 
kratkim poiskali dodatno lo-
kacijo in odprli trgovino v 
Ljubljani. Ko so to izvede-
li naši sosedje, so nas prosi-
li, naj vendarle ostanemo še 

naprej tudi v Škofji Loki,« je 
tudi povedal Uroš Čeferin.

»Res sta se pred kratkim 
zaprli dve trgovini, ki bos-
ta dobili nove vsebine, prav 
tako se v treh gostinskih lo-
kalih menjavajo najemni-
ki. Upam, da bodo vsi loka-
li v nekaj tednih spet odprti. 
Glede uporabe jezika v izlož-
bah se strinjam, da javne in-
stitucije uporabljajo sloven-
ščino, lastniki in najemniki 
lokalov pa se seveda odločajo 
po svoji presoji, saj nagovar-
jajo tudi turiste. Smo pač tu-
ristična občina,« je pojasnil 
loški župan Tine Radinja.

Vilma Stanovnik

Trgovinica Sanjski šopek v starem mestnem jedru Škofje Loke kupce vabi tudi z napisi 
v angleščini. / Foto: Vilma Stanovnik

Kranj – Pripravljalna dela za 
obnovo mostu čez Savo na 
Ljubljanski cesti v Kranju 
(od železniške postaje do Je-
lenovega klanca) so pri kon-
cu, s torkom, 31. januarjem, 
pa bodo most zaprli za ves 
promet, tudi pešce in kole-
sarje, so napovedali na Me-
stni občini Kranj. Most bo 
predvidoma zaprt do no-
vembra, obvoz bo urejen.

Za motorna vozila bo ob-
voz na severni strani urejen 
na relaciji Iskra–Kidričeva 
cesta–Koroška cesta–Lju-
bljanska cesta (Jelenov kla-
nec), na južni strani pa po 
cestah Iskra–Labore–Prim-
skovo (Delavski most)–Ces-
ta 1. maja–Savska cesta. Za 

pešce bo obhod urejen čez 
Savski otok in po pločni-
ku ob cesti Iskra–Kidriče-
va cesta do železniške po-
staje in obratno. Zaradi pri-
čakovanega povečanega 

prometa bo most pri Pla-
niki enosmeren, in sicer iz 
smeri Savske ceste (nekda-
nja Koreja) proti Planiki, 
prehod za pešce in kolesar-
je pa bo prepovedan.

Obnova mostu bo stala sla-
be tri milijone evrov, od tega 
bo MOK prispevala dobra 
dva milijona evrov, 800 ti-
soč evrov pa bosta sofinan-
cirali Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni 
razvoj. Ta znesek vključuje 
tudi gradnjo kolesarske po-
vezave med glavno avtobu-
sno postajo in železniško po-
stajo z rekonstrukcijo križi-
šča pri železniški postaji.

Obnovljeni most bo ena-
kih dimenzij kot sedanji, 
imel bo enostransko dvo-
smerno kolesarska pot, jav-
no razsvetljavo bodo names-
tili ob strani mostu in ne bo 
več posegala v površine za 
pešce. Zamenjali in obno-
vili bodo komunalno infra-
strukturo, ki poteka znot-
raj mostu. Nova bo tudi og-
raja, ki bo podobna prvotni 
ob izgradnji mostu. Obnov-
ljen most bo namreč imel ar-
hitekturne elemente starega 
Petrovega mostu, ki je bil po-
rušen v drugi svetovni vojni.

Simon Šubic

K
ončno se je v politi-
ki odprl prostor za na-
darjene in pogumne 

ženske, ki želijo z znanjem in 
sposobnostmi koristiti skup-
nosti. Vsaka od dosedanjih 
je zgradila stopnico, na kate-
ro so lahko stopile nasledni-
ce ... Spremembe v načinu vo-
denja politike bodo verjetno 
vidne šele v daljšem obdob-
ju, ko se bo nemara pokaza-
lo, da znajo ženske v resnici 
bolje poslušati nasprotne ar-
gumente in so potrpežljivejše 
pri sklepanju kompromisov,« 
smo povzeli izjavo novinarke, 
publicistke in političarke Moj-
ce Drčar Murko (Vzajemnost, 
marec 2015) na vprašanje, ali 
se ji zdi, da se je politika kaj 
spremenila, odkar je v njej več 
žensk.

Pa če se ustavimo v letu 
2022 pri zadnjih lokalnih vo-
litvah in podeljenih manda-
tih županom in imenovanju 
podžupanov. Na Gorenjskem 
imamo sicer le eno župa-
njo – Henriko Zupan v obči-
ni Kranjska Gora. Pred njo je 
bila gorenjska županja še Ev-
genija Kegl Korošec (1931–
2022), županja Bohinja med 
letoma 2002 in 2006, ki je za 
izjemne dosežke v lokalnem 
okolju prejela častni znak svo-
bode Republike Slovenije.

Kranjskogorska županja je 
na podžupanski položaj ime-
novala Klavdijo Gomboc. 
»Vsi, ki me poznajo, vedo, da s 
svojim prostovoljnim in profe-

sionalnim delom že leta sode-
lujem v lokalnem okolju in da 
stvari, ki se jih lotim, tudi spe-
ljem do konca.« Tudi v obči-
ni Tržič so dobili podžupanjo, 
Metko Gaberc. »Želim tudi, 
da bi bila občina prijaznej-
ša do ljudi. Ves čas poudar-
jam, da smo občina ljudje, in 
skušam spodbuditi občane k 
temu, da začnejo sodelovati.« 
Obe sta tudi dolgoletni občin-
ski svetnici. V občini Medvode 
je bila za podžupanjo imeno-
vana Mojca Murnik, v obči-
ni Škofja Loka Tina Teržan, 
v občini Jesenice Tina Repovž 
in Sabina Mulalić ... Povsod 
podžupani oziroma podžupa-
nje še niso znani in upam, da 
zasledimo še kakšno žensko 
ime. Torej tudi še več ženske-
ga poguma (in odločitve žu-
panov o njihovem imenova-
nju) ter priložnosti za skupno 
soustvarjanje boljše prihodno-
sti za vse.

Ženske to zmoremo (in še 
veliko več). V politiki enakih 
možnosti žensk in moških se 
je stanje do danes močno iz-
boljšalo, ni pa še uravnoteže-
no. Všeč so mi tiste političar-
ke, ki jim v tej zahtevni tekmi 
uspe ohraniti žensko nrav. Se 
pa bojim, da se morajo ženske 
za to, da hodijo ob boku moš-
kim kolegom, še vedno veliko 
bolj truditi in več delati. In žal 
ob tem ujeti še kakšno nepri-
merno opazko, ki pa, roko na 
srce, pove še največ o tistem, ki 
jo izreče.

Kakopak, imamo tudi 
podžupanje

Trgovinica Sanjski šopek v starem mestnem jedru Škofje Loke je v zadnjih treh letih postala zelo 
priljubljena, nekatere pa motijo napisi v angleškem jeziku, s katerimi nagovarjajo kupce od blizu in daleč.

Kupce nagovarjajo tudi 
v angleščini

Zaradi obnove bodo v torek popolnoma zaprli most čez Savo na Ljubljanski 
cesti v Kranju, kar bo precej vplivalo na prometne tokove v gorenjski prestolnici.

Most bo zaprt do jeseni
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Bled – Turizem Bled je bil 
od sredine decembra 2021, 
ko se je začel postopek nje-
govega preoblikovanja iz za-
sebnega v javni zavod, brez 
sveta zavoda, od 1. januarja 
2022 pa tudi brez direktor-
ja, saj je tedanjemu direk-
torju Tomažu Roglju pote-
kel mandat. Blejski občin-
ski svet je nato na januarski 
dopisni seji lani izbral člane 
sveta zavoda Turizem Bled, 
zavod pa je kot vršilka dolž-
nosti direktorice vodila Ro-
mana Purkart, sicer pred-
stavnica zaposlenih v svetu 
zavoda. Njen mandat poteče 
31. januarje letos.

Prepričal s svojo vizijo

Novega direktorja zavo-
da so iskali s štirimi javnimi 
razpisi. Prvega so po odsto-
pu sveta zavoda decembra 
2021 razveljavili. Na dru-
gem so za direktorja izbra-
li Matjaža Grma iz skupine 
Adria Mobil, ki pa se je odlo-
čil, da funkcije ne sprejme. 
Na tretjem nihče ni izpol-
njeval razpisnih pogojev, na 
četrtem razpisu pa so med 
tremi kandidati vendarle 
izbrali 45-letnega magistra 

turizma Blaža Vebra, ki je 
zadnjih sedem let vodil Tu-
rizem Kranjska Gora. Med 
drugim se je na zadnjih lo-
kalnih volitvah potegoval 
za župansko mesto, a ga je 
v drugem krogu premagala 
Henrika Zupan, Veber pa je 
kmalu zatem odstopil z mes-
ta direktorja Turizma Kranj-
ska Gora.

Kot je pojasnil predsednik 
sveta zavoda Uroš Ambro-
žič, je Blaž Veber izpolnjeval 

vse pogoje. »S svojo vizijo 
delovanja in razvoja zavoda 
je prepričal tako svet zavoda 
kot občinski svet. Veseli me, 
da je bil izbran soglasno,« je 
dejal Ambrožič, ki ob tem 
verjame, da bo Veber s svojo 
strokovnostjo nadgradil tu-
rizem na Bledu in širše. Za-
vod bo sicer februarja brez 
uradnega vodje, a kot je pou-
daril Ambrožič, bodo tudi v 
tem vmesnem času zagoto-
vili nemoteno delovanje.

Trajnostni in konkurenčni 
razvoj turizma

Veber se je v torek 
predstavil tudi blejskemu 
občinskemu svetu, ki mu 
je podal soglasje k imeno-
vanju za direktorja Turiz-
ma Bled za petletno obdob-
je. V svoji viziji delovanja in 
razvoja zavoda od leta 2023 
do 2028 je strnil devet točk, 
ki so po njegovem ključne 
za trajnostni in konkurenč-
ni razvoj turistične panoge 

v občini Bled. Poudaril je 
učinkovito trženje in pro-
mocijo, upravljanje turi-
stične infrastrukture, izva-
janje informacijske dejav-
nosti, destinacijski rezerva-
cijski sistem oziroma digi-
talizacijo, prireditve in so-
delovanje na lokalnem in 
regionalnem nivoju. »Bled 
mora biti kot številka ena 
slovenskega turizma vzor 
v slovenskem prostoru in 
širše,« je dejal Veber, ki je 
prepričan, da Bled kot tu-
ristična destinacija izkazu-
je veliko potenciala za pri-
lagoditve globalnim tren-

dom. »Prav pokrajinska ra-
znolikost, ohranjenost na-
ravne in kulturne dedišči-
ne ter razmeroma ohranje-
no in raznoliko podeželje 
so priložnosti za nadaljnji 
razvoj turizma,« je zapisal 
v svoji viziji.

Njegov cilj je, da Turizem 
Bled postane vodilna turi-
stična organizacija v Slove-
niji pri upravljanju destina-
cij. »Če smo še pred deseti-
mi leti trdili, da je osnovna 

naloga destinacijskih orga-
nizacij promocija, koordi-
nacija, organizacija prire-
ditev in povezovanje ponu-
dnikov na določenem ob-
močju, je danes naloga tu-
rističnih organizacij veli-
ko širša in usmerjena pred-
vsem v upravljanje ponud-
be,« je pojasnil.

Dvig kakovosti turistične 
ponudbe

Med najpomembnejši-
mi izzivi vidi dvig kako-
vosti turistične ponud-
be. »Predvsem s tem mis-
lim na zmanjšanje izrazite 

razlike v obisku destinacije 
med posameznimi sezona-
mi,« je pojasnil, ob tem pa 
poudaril, da bo pozornost 
treba nameniti tudi razvoju 
turizmu komplementarnih 
dejavnosti. Veliko prilož-
nosti vidi v že zastavljenem 
projektu Blejski izbor. Nje-
gov cilj je vzpostavitev cen-
tra za kakovost, ki bi skrbel 
za inovativen, konkurenčen 
in trajnosten razvoj lokalne-
ga gospodarstva.

Maša Likosar

Blaž Veber bo 1. marca prevzel vodenje Turizma Bled. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so se prejšnji teden z 
dopolnitvijo načrta pridobi-
vanja nepremičnega premo-
ženja Mestne občine Kranj 
(MOK) strinjali z name-
ro občine, da od Družbe za 
avtoceste v RS (DARS) od-
kupi 1,35 hektara veliko ze-
mljišče ob avtocestnem kri-
žu v bližini Hrastja, za kar 
so v proračunu tudi zagoto-
vili 350 tisoč evrov. Z naku-
pom zemljišča znotraj avto-
cestnega priključka Kranj 
vzhod bodo Komunali Kranj 
zagotovili prostor za mani-
pulacijo odpadkov, s tem pa 
tudi strokovno in organiza-
cijsko učinkovitejše poslo-
vanje, varno delovno okolje, 
zaščito okolice pred vplivi in 
uskladitev s predpisi, poja-
snjujejo na MOK.

»Smiselno je, da Komu-
nala Kranj dejavnost zbira-
nja in prekladanja odpad-
kov, preden jih odpeljejo na 
deponijo ali drugo končno 
destinacijo, izvaja izven na-
selja,« je poudaril Tomaž 

Lanišek, vodja sektorja za 
razvoj in pametno skup-
nost MOK. »Trenutno je na-
kladalna rampa za odpadke 
na Ulici Mirka Vadnova na 
Primskovem (sedež Komu-
nale Kranj, op. p.), kar je po-
polnoma neprimerna loka-
cija, ker veter smeti odna-
ša naokoli, prisotni so tudi 
glodavci. Predlagana lokaci-
ja pa je edina, ki po mojem 
mnenju ne bo sprožila no-
bene civilne iniciative,« ga 
je dopolnil podžupan Janez 
Černe (SD). Župan Matjaž 
Rakovec pa je pojasnil, da 
na Zarici, kamor se bo seli-
la Komunala Kranj, v dogo-
voru s civilno iniciativo, ki je 
tudi notarsko overjen, te de-
javnosti ne smejo izvajati. 
»Imamo velik problem, ki bi 
ga morali rešiti že letos, dru-
gače sledi kazen. Ta lokaci-
ja se je zdaj pokazala kot edi-
na mogoča,« je dejal župan.

Tudi Zoran Stevanović 
(Resni.ca) je pohvalil izbi-
ro lokacije: »Že večkrat sem 
razmišljal, katera lokacija bi 
bila primerna za preklada-
nje odpadkov, a so bile vse 

mogoče lokacije neizvedlji-
ve, vključno z Zarico in Uli-
co Mirka Vadnova. Ta loka-
cija pa mi začuda ni nikoli 
padla na pamet in samo iz-
rekam pohvale upravi za to 
parcelo, ker dejansko ne bo 

nobene civilne iniciative, saj 
je prva hiša oddaljena več kot 
pol kilometra.«

Bojan Homan in Branko 
Grims (oba SDS) sta po dru-
gi strani mestni upravi sve-
tovala, naj pred nakupom 

zemljišča pridobi vsa pot-
rebna soglasja, saj se pri ka-
terem od soglasjedajalcev 
lahko hitro zaplete, zaradi 
česar se lahko načrti MOK 
na koncu izjalovijo. Župan 
je odgovoril, da panika ni 
potrebna, soglasij pa brez 
projekta ni mogoče prido-
biti. »To je naša ideja, nekaj 
moramo kupiti na zalogo ali 
pa bomo vsako leto plačeva-
li kazen, ker nimamo ustre-
znega prostora. Končno 
imamo možnost, da nekaj 
naredimo za Kranj in sme-
ti umaknemo iz urbanega 
okolja,« je poudaril.

Omenjeno zemljišče je si-
cer DARS z javnim zbira-
njem ponudb v prodajo po-
nudil konec lanskega leta 
po izhodiščni ceni 312.620 
evrov. Kot so zapisali v raz-
pisu, je zemljišče brez ne-
posrednega dostopa do jav-
ne ceste in brez urejene služ-
nosti dostopa do javne ces-
te čez katero izmed sose-
dnjih parcel. Morebitna pra-
vica do uporabe sosednjega 
zemljišča, kot se trenutno iz-
vaja v naravi, pa z lastnikom 
zemljišča ni pravno ureje-
na. Na delu zemljišča je s 
strani tretje (neznane) ose-
be urejen pašnik, za katere-
ga pravica uporabe z lastni-
kom zemljišča ni dogovorje-
na oz. pravno urejena, je še 
pisalo v razpisu.

Mestna občina Kranj želi kupiti zemljišče znotraj avtocestnega priključka Kranj vzhod, na katerem bi 
Komunala Kranj lahko zbirala in prekladala odpadke.

Simon Šubic

Zemljišče, na katerem bi potekalo prekladanje odpadkov, 
leži znotraj avtocestnega priključka Kranj vzhod. / Foto: Vir: GURS

Odpadke bi sortirali ob avtocesti

Vodenje javnega zavoda Turizem Bled bo s 1. marcem prevzel dosedanji direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber. Blejski občinski svet je na torkovi seji 
podal soglasje k njegovemu imenovanju za direktorja za prihodnje petletno obdobje.

Blaž Veber novi direktor Turizma Bled

Cilj je, da Turizem Bled postane vodilna turistična 

organizacija v Sloveniji pri upravljanju destinacij.

Bled – Blejski občinski sve-
tniki so se v torek sestali na 
prvi izredni seji. Na njej so 
brez razprave in soglasno 
sprejeli sklepe o imenovanju 
članov nadzornega odbora, 
delovnih teles občinskega 
sveta in druge predstavnike 
Občine Bled. Kot je pojas-
nil predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja volitve 
in imenovanja Iztok Pesrl, 
so si bili člani komisije enot-
ni pri oblikovanju predloga 
sklepa. V nadzorni odbor 
Občine Bled so bili imeno-
vani Boštjan Poklukar kot 
predsednik in Janez Brence, 
Aleš Finžgar, Domen Kozjek 
ter Ema Šmit kot člani. Po-
leg tega so svetniki podali še 
soglasje k imenovanju Blaža 
Vebra za direktorja Javne-
ga zavoda Turizem Bled in 
sprejeli osnutek o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o 
ustanovitvi samostojnega vi-
sokošolskega zavoda Visoka 
šola za hotelirstvo in turizem 
Bled, s čimer so spremenili 
ime šole v Visoka šola za ma-
nagement Bled. V šolskem 
letu 2023/2024 bodo namreč 
začeli izvajati tudi študijski 
program Management v ži-
vilstvu in prehrani. Obenem 
so omogočili možnost doda-
janja novih študijskih progra-
mov v prihodnje.

Blejski svetniki 
na prvi seji
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Kranj – »Težave recimo na-
stopijo, ker se povečujejo 
potrebe po dodatni strokov-
ni pomoči (DSP) in prepros-
to nimamo prostorov, kjer bi 
jo izvajali. Včasih jo na hod-
niku, včasih v kakšni od pi-
sarn, kabinetu  ... Zaplete 

rešujemo sproti, je pa seveda 
treba vložiti veliko prilagaja-
nja in truda, da kvaliteta pou-
čevanja ne pade,« nam pove 
ravnatelj šole Marko Popit. 
Prav tako kot učitelji pa nove 
učilnice, predvsem pa upo-
rabo telovadnice težko ča-
kajo učenci, 513 jih je vpisa-
nih na Osnovno šolo Staneta 

Žagarja. »Zunanje igrišče 
jih zelo mika, zdaj sicer ne 
bode tako v oči, ker je zasne-
ženo, a mi jih ven ne smemo 
peljati, tako da komaj čaka-
mo, da ga bomo, ko bo upo-
rabno dovoljenje izdano, 
lahko začeli uporabljati.«

Na Mestni občini Kranj 
(MOK) so nam pojasnili, 
da so gradnjo začeli juni-
ja 2021, gradbena dela pa 
zaključili konec novembra 
2022, kar so zaznamovali z 
zasaditvijo lipe v sklopu ure-
janja okolice šolskega poslo-
pja. Sledil je pregled izvedbe 
gradbenih del, temu pa od-
pravljanje manjših pomanj-
kljivosti in ureditev doku-
mentacije. Prav slednje, po-
jasnjujejo na MOK, je traja-
lo nekaj več časa, ker so bile 
med gradnjo potrebne dolo-
čene spremembe in prilago-
ditve projekta.

Kot še dodajajo, bodo do-
kumentacijo prevzeli v tem 
tednu in na Upravno enoto 
Kranj oddali vlogo za teh-
nični pregled in pridobitev 
uporabnega dovoljenja, 

kar je pogoj, da bodo šo-
larji objekt lahko tudi de-
jansko uporabljali. Priča-
kovati je, da bodo uporab-
no dovoljenje prejeli v me-
secu dni.

Otroci komaj čakajo na novo igrišče. / Foto: Gorazd Kavčič

Klara Mrak

Gradnja igrišča, telovadnice in šestih učilnic pri Osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju je bila zaključena konec novembra lani, 
a prizidek, ki je stal nekaj več kot 3,1 milijona evrov, še vedno nima uporabnega dovoljenja.

Uporabno dovoljenje  
pričakujejo v enem mesecu

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ – KOMBINACIJA STROKE IN PRAKSE  
ZA TAKOJŠNJE OPRAVLJANJE POKLICA

V višješolskem študiju Kmetijstva, Naravovarstva, Hortikulture ter Živilstva in 
prehrane stremimo k temu, da študente opremimo s splošnim, strokovnoteoretič-

nim in praktičnim znanjem in jih usposobimo za takojšnje opravljanje poklica, brez 

dolgotrajnega uvajanja. Za to je zaslužen velik obseg praktičnega izobraževanja 
(400 ur/posamezen letnik), ki se odvija v podjetjih in drugih organizacijah in 
omogoča pridobivanje ustreznih izkušenj za uspešno opravljanje različnih 
delovnih procesov. Posebnost študija na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra 

Naklo je kombinacija izobraževanja, raziskovanja in strokovne prakse. Nudimo 

pester raziskovalno-razvojni poligon, v okviru katerega lahko študenti opravljajo praktično izobraževa-

nje, sodelujejo v raziskovalnih projektih in preizkušajo svoje poslovne ideje. 

»Za študij na BC Naklo sem se odločil, ker mi način študija zelo ustreza in ker se veliko število ur izvaja 
zunaj, na terenu. Urnik mi omogoča prilagajanje hobijev in drugih obveznosti, hkrati pa mi opravlja-
nje obvezne prakse omogoča kasnejšo zaposlitev pri delodajalcu.«

Lan Višnovar, študent naravovarstva 

GIMNAZIJCI NA BC NAKLO  
PO SPLOŠNI MATURI NADALJUJEJO ŠTUDIJ  

NA UNIVERZITETNIH PROGRAMIH.
»Prihajam iz Rateč. Rada raziskujem. Lani sem naredila 

raziskovalno nalogo iz matematike, kjer sem se ukvarjala z 

linearno regresijo. Bila sem četrta v državi. Letos nadalju-

jem raziskovalno delo, in sicer na področju umetne inteli-

gence. Študirati nameravam matematiko ali računalni-
štvo. Rada bi študirala na Tehniški univerzi v Münchnu. Za 

vstop na to fakulteto moram imeti dobro opravljano ma-

turo, reference s področja raziskovanja, opraviti pa moram 

zelo težak izpit iz znanja strokovne nemščine. Tako se intenzivno ukvarjam z 
nemščino. Udeležila sem se šolskih izmenjav na Poljskem in v Bruslju. Všeč 

mi je bilo, ko se spoznamo tudi z drugimi dijaki in vrstniki z naše šole in iz tujine. 

V Bruslju smo si ogledali evropske inštitucije, zanimiv muzej Evrope, Waterloo. 

Bilo je zabavno in koristno. 

Učitelji so zelo srčni, pripravljeni pomagati, z nami raziskovati. Všeč mi je, ker 

ne pričakujejo in te ne silijo, da si prav na vseh področjih popoln. Prav tako mi je 

zelo všeč biotehnologija.«
Manca Lepoša, dijakinja 4. letnika gimnazije

ODRASLI PRIDOBIVAJO NOVA ZNANJA,  
NOVE KVALIFIKACIJE IN SLEDIJO NOVOSTIM.

Tudi odrasli lahko pridobijo izobrazbo s področja živilstva 

in prehrane, kmetijstva, hortikulture in naravovarstva v 

programih izobraževanja za odrasle. Na BC Naklo izvajamo 

tudi različna strokovna usposabljanja ter praktično na-
ravnane tečaje. Tako odrasli širijo svoje možnosti zaposlo-

vanja in vključevanja v družbo. 

»Na predavanjih sem zelo uživala. Učitelji so se zelo pot-
rudili, da nam snov predstavijo na zanimiv način. Veliko 

sem se naučila in dobila motivacijo za nadaljnje izobraževanje v smeri horti-
kulture na višji šoli. Šolanje je bilo prijetno doživetje.«

Nadja Česenj, udeleženka izobraževanja odraslih,  
smer hortikulturni tehnik

VABLJENI  NA INFORMATIVNE DNEVE 
petek, 17. 2. 2023,  

ob 9.00 in ob 15.00: srednja šola, gimnazija in izobraževanje odraslih;  

ob 17.00: višja strokovna šola

sobota, 18. 2. 2023,  
ob 9.00: srednja šola, gimnazija in izobraževanje odraslih;  

ob 11.00: višja strokovna šola

več informacij na spletni strani: www.bc-naklo.si 

GIMNAZIJA  in SREDNJA ŠOLA:  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA: MIC:  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
- Splošno izobraževanje - Hortikultura V vse izobraževalne  programe 

- Hortikultura - Naravovarstvo se lahko vpišete tudi odrasli.

- Naravovarstvo - Upravljanje podeželja in krajine Izvajamo številne aktualne 
- Kmetijstvo - Živilstvo in prehrana NOVO in praktično naravnane TEČAJE ter
- Živilstvo in prehrana   (redni in izredni študij) STROKOVNE SEMINARJE. 
tadeja.fricovsky@bc-naklo.si andreja.zupancic@bc-naklo.si peter.ribic@bc-naklo.si                                                                               

NOVO 
Višješolski strokovni program za redni in izredni študij  

Živilstvo in prehrana (inženir/-ka živilstva in prehrane)

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

Cerklje – Vodenje cerkljan-
skega društva obrtnikov in 
podjetnikov je prevzel An-
drej Kosec, direktor podje-
tja Bauta – lesna gradnja 
pa tudi občinski svetnik. 
»Glavno poslanstvo društva 
je medsebojno povezovanje 
in sodelovanje z namenom 
prepoznavanja in naslavlja-
nja ustreznih tematik,« je 
poudaril po izvolitvi za pred-
sednika in dodal, da želi ob-
stoječe društvene aktivnosti, 
med katerimi so strokovna in 
družabna srečanja ter ogledi 
dobrih praks, dvigniti še na 
višji in prepoznavnejši nivo, 
v povezavi z občino ustvarjati 
primerne prostorske in sta-
novanjske pogoje ter mladim 
– učencem v domači osnov-
ni šoli – predstaviti ključne 
poklice. Cilje oziroma usme-
ritve je povzel z mnenjem, 
da je razvito gospodarstvo, 
s poudarkom na družinskih 
podjetjih, temelj nadaljnjega 
razvoja občine, »z ustvarja-
njem visoke kakovosti biva-
nja in ugodno prometno lego 
pa smo zanimivi tudi za nova 
visoko tehnološka podjetja«. 
Društvo ima nekaj več kot sto 
članov, po besedah Kosca so 
dobrodošli tudi novi, še po-
sebej mladi podjetniki.

Novi predsednik 
obrtnikov in 
podjetnikov

Nove učilnice še samevajo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Železniki – Ali gradnja zadr-
ževalnika vode pod Sušo v 
sklopu protipoplavnega ure-
janja Selške Sore poteka ali 
stoji oz. kaj se tam dogaja, je 
na nedavni seji občinskega 
sveta v Železnikih zanima-
lo enega od občinskih sve-
tnikov. Župan Marko Gas-
ser je razložil, da je eden od 
izvajalcev zaradi neplačil za-
pustil gradbišče, drugi pa 
dela nadaljuje ter da Direk-
cija RS za vode (DRSV), ki 
vodi projekt, aktivno rešu-
je težave s financiranjem. 
Na vprašanja svetnikov, ali 
se bo projekt posledično po-
daljšal oz. ali bo sploh izve-
den po načrtih, saj zasledu-
jejo roke za črpanje evrop-
skih sredstev, je župan od-
govoril, da so to vprašanja za 
predstavnike DRSV, s kate-
rimi je imel dan po seji tudi 
sestanek. DRSV je sicer za 
projektiranje in gradnjo za-
drževalnika izbral konzorcij 
idrijskega Kolektor Kolinga 

ter njegovih partnerjev: pod-
jetij Kostak iz Krškega in 
RGP iz Velenja.

Na DRSV so na naša vpra-
šanja odgovorili, da je zaradi 
posledic obdobja pandemije 
covida-19 in posledic ukrajin-
ske krize v gradbeništvu priš-
lo do dviga cen materialov in 
surovin, kar vpliva na podra-
žitev izvedbe del in na časov-
no dinamiko izvajanja pro-
jekta. »Trenutno smo v fazi 
dogovorov z izvajalcem glede 
problematike povišanja stro-
škov gradbenih del. Gre za 
kompleksen postopek, saj se 
projekt izvaja po pogodbi FI-
DIC, prav tako smo zaveza-
ni tudi k upoštevanju pravil, 
ki jih določa Evropska kohe-
zijska politika. Iz tega razlo-
ga vam v tem trenutku žal ne 
moremo podati natančnejših 
informacij,« so razložili na 
DRSV. In še, da ne predvide-
vajo sprememb projekta na-
črtovane pregrade in da izgra-
dnja zadrževalnika ni vpra-
šljiva, saj gre za enega ključ-
nih projektov zmanjševanja 

poplavne ogroženosti. Pred-
videvajo, da bo projekt izve-
den skladno s terminskim 
planom. Lani pred začetkom 
gradnje zadrževalnika so na-
povedali, da mora biti kon-
čan v letu 2024, da bodo lah-
ko v celoti izkoristili evropska 
sredstva.

Na DRSV so tudi pojasni-
li, da gradbena dela trenutno 
potekajo na obeh fazah pro-
jekta izboljšanja poplavne 
varnosti Železnikov. Prva 
faza zajema ukrepe urejanja 
vodotoka Selške Sore na ob-
močju mesta Železniki ter 
pritokov Češnjica, Dašnica 

in Prednja Smoleva, druga 
pa vodnogospodarske uredi-
tve na območju zadrževalni-
ka pod Sušo. Skupna vred-
nost projekta je dobrih 34 mi-
lijonov evrov, pri čemer ima-
jo odobrenih 18 milijonov 
evrov evropskih sredstev, os-
talo pa bo prispevala država.

Ana Šubic

Pod Sušo pred Zalim Logom so predvideli zadrževalnik z dvajset metrov visoko nasuto 
zemeljsko pregrado. Na DRSV predvidevajo, da bo projekt izveden skladno s terminskim 
planom. / Foto: Gorazd Kavčič

V Železnikih so zaskrbljeni glede gradnje zadrževalnika na Selški Sori na lokaciji pod Sušo, saj je eden od izvajalcev zapustil 
gradbišče. Na Direkciji RS za vode zagotavljajo, da izgradnja zadrževalnika ni vprašljiva.

Delavci zapustili gradbišče

Projekt delno financira Evropska unija v okviru programa INTERREG ADRION (Jadransko-jonski program) 2014–2020. Članek je nastal s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino je odgovorna izključno Razvojna agencija Sora in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije in programskih organov ADRION. 

Projekti trajnostnega kulturnega turizma na Škofjeloškem in širše 
Razvojna agencija Sora v januarju 

2023 zaključuje dobri dve leti trajajoči 
mednarodni projekt CCI4Tourism, ki se 
je vsebinsko posvečal podpori in pove-

zovanju dveh sektorjev – turističnega in 
sektorja kulturnih in kreativnih indu-

strij (KKI). 

Ena pomembnejših aktivnosti projekta je 
bila pilotna akcija Hibridizacija sektorja 
turizma in sektorja kulturnih in kreativ-

nih industrij. Z javnim pozivom, ki je bil 
objavljen februarja 2022, so iskali pro-

jekte, ki omenjena sektorja povezujejo. 
Na poziv se je prijavilo veliko projektov, 
s finančno podporo pa so na Razvojni 
agenciji Sora v celoti ali delno podprli 
šest inovativnih projektov, ki prispevajo k 
razvoju trajnostnega in kulturnega turiz-

ma na Škofjeloškem. 

Kolekcijo turističnih spominkov Lo-

ške hiše sta razvijala partnerja Roza-

munda in Turistično društvo Škofja 
Loka. Navdih za izvedbo so bile fasade 
loških hiš in motivi, ki jih najdemo na njih. 
Grafično stilizacijo petih motivov so apli-
cirali na uporabne izdelke (razglednice, 
vrečke, majice, broške, magnete in čo-

kolado, katere embalaža postane dru-

žabna igra), ki so na voljo domačinom in 
obiskovalcem Škofje Loke. Celoten pro-

jekt je nadgrajen še z literarnim delom 
pisatelja Jasmina B. Freliha, ki je napisal 
zgodbo, ki vseh pet hiš oziroma motivov 
tudi vsebinsko povezuje.  

Turistično društvo Žiri in podjetje De-

ver sta oblikovala Interaktivni zemlje-

vid Žirov. Izhajali so iz potrebe po digita-

lizaciji turistične ponudbe Žirov, saj tam 
nimajo turističnoinformacijskega centra, 
ki bi obiskovalcem predajal informacije 
o turistični ponudbi. Tako so na spletni 
zemljevid oz. digitalni turistični vodič 
umestili vse naravne in kulturne zname-

nitosti, športne objekte, pohodniške ture, 
turistične kmetije, prenočišča in gostišča 
ter domače ustvarjalce. Obiskovalci so 
vabljeni tudi na tematsko Pot iz znane-

ga v neznano, ki povezuje 10 objektov 
nepremične kulturne dediščine. Pot je 
opremljena s tablami in QR kodami, s 

katerimi lahko aktivirajo digitalnega vodi-
ča in sledijo njegovim navodilom.
Glasbeniki E-Art Instituta so se pove-

zali z restavracijo Pr’ Pepet in začeli 
izvajati glasbeno-gastronomski abon-

ma Loške glasbene vilice. Gre za glas-

beno-gastronomske večere, na katerih 
obiskovalci razvajajo vse svoje čute. 
Sprehajanje med glasbenimi deli in kuli-
naričnimi hodi poskrbi, da se obiskovalci 
odmaknejo v svet umetnosti in lokalne 
kulinarike. Večeri povezujejo različne 
glasbene žanre, k vsakemu pa kuharska 
ekipa restavracije Pr’ Pepet doda poseb-

no hrano in vinsko spremljavo. Butična 
doživetja potekajo celo leto. 
KUD Kamot je v sodelovanju s Turi-
stičnim društvom Gorje razvilo temat-
sko pot in ustvarilo otroško slikanico 
Volčje potovanje od izvira do sote-

ske. Slikanica je namenjena otrokom 
in družinam, da raziskujejo naravne in 
kulturne značilnosti soteske Vintgar in 
okoliša. Zgodba o prijateljstvu je poučna 

in avtorska vsebina o psu in volku, ki se 
odpravita na nepozabno potovanje od 
domače kmetije v Radovni do prelepe 
soteske Vintgar. Kot dodatek k slikanici 
pa je ekipa ustvarila tudi poseben kviz, ki 
je družinam na voljo po obisku in branju. 
Zavod Vrt in galerija Tomaža Kržišni-
ka iz Žirov ter oblikovalec Boris Ba-

lant, Noage, sta skupaj digitalizirala 
rastline na vrtu. Znameniti vrt v Žireh, ki 
ga je zasnovala krajinska arhitektka Juta 
Krulc, je prostor številnih dogodkov, pri-
reditev, razstav, umetniških povezovanj 
in pedagoških programov. Digitalizacija 
rastlin bo omogočala osnovo za nadaljnji 
razvoj vsebin na vrtu in jih približala obi-
skovalcem s celega sveta.  
Delno pa so na Razvojni agenciji podprli 
projekt Zavoda Staroznanke Glasbeni 

tabor za otroke na domačiji Tešnak. 
Tabor na domačiji poteka poleti, otroci pa 
se skupaj z ekipo mladih metrojev in pro-

fesionalnih glasbenikov posvetijo glasbe-

nemu in likovnemu ustvarjanju, saj skupaj 
pripravijo glasbeno pravljico, ki nastaja na 
taboru. Ob koncu tabora jo predstavijo jav-

nosti in s tem zaključijo izjemno doživetje 
v krasnem ambientu domačije Tešnak.    
Nastali so izjemno kvalitetni in vsebinsko 
bogati projekti, ki imajo izjemen potenci-
al za razvoj. Vsem projektnim ekipam 
iskreno čestitamo za opravljeno delo, v 
prihodnosti pa si želimo, da bi vsi projekti 
zaživeli v polnem delovanju ter da bi s 
svojimi izkušnjami ter rezultati za nadalj-
nje delo spodbudili tudi druge organiza-

cije in posameznike. 

Motivi kolekcije Loške hiše (Rozamunda 
in TD Škofja Loka)

TD Žiri in podjetje Dever sta  
ustvarila Interaktivni zemljevid Žirov  

(www.visitziri.si/zemljevid).

Volčje potovanje, tematska pot soteske 
Vintgar in otroška slikanica 

Preddvor – V gradu Dvor bo 
nocoj ob 19. uri pogovorni 
večer o demenci, bolezni, s 
katero pri nas po neuradnih 
podatkih živi okoli 35 tisoč 
ljudi. Pravo število je po mne-
nju stroke najverjetneje veliko 
višje, saj so številni brez di-
agnoze. Ivka Sodnik se bo z 
gostjama Nino Zupančič Križ-
nar, specialistko nevrologije, 
in Irmo Čebašek, delovno 
terapevtko v Domu starejših 
občanov v Potočah, pogovar-
jala o prvih znakih bolezni, 
zdravljenju, o tem, kako naj z 
bolnikom ravnajo svojci.

Pogovor o demenci

Zali Log – Kulturno in turi-
stično društvo Zali Log vabi 
danes, v petek, ob 19. uri v 
kulturni dom na Zalem Logu 
na potopisno predavanje o 
Venezueli. Predaval bo Milan 
Potočnik.

Potopisno predavanje  
o Venezueli

RAZVOJNA AGENCIJA SORA D.O.O.,  POLJANSKA CESTA 2, ŠKOFJA LOKA

Jesenice – Glasbena šola Jese-
nice jutri, v soboto, pripravlja 
Festival družin. Gre za tradi-
cionalni koncert, na katerem 
nastopijo učenci šole s svojimi 
družinskimi člani. Dogodek se 
bo začel ob 9. uri v dvorani Kol-
pern na Jesenicah, nastopajoči 
pa se bodo predstavili z zabav-
no, ljudsko in klasično glasbo.

Festival družin
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Škofja Loka – V loški občini 
že več let poteka obsežen pro-
jekt ureditve kolesarske po-
vezave od starega Petrola do 
železniške postaje ter nap-
rej proti Virmašam, ki je del 
daljinske državne kolesar-
ske povezave Jezerski vrh–
Kranj–Škofja Loka.

Izvedba poteka v več fa-
zah. Najprej je bil preure-
jen odsek od križišča pri sta-
rem Petrolu do Starega dvo-
ra, lani pa se je nadaljeva-
la druga faza rekonstrukci-
je, ki se je novembra zaklju-
čila pri Petrolu. Dve obstoje-
či križišči pri Komunali Ško-
fja Loka in Tehničnih pregle-
dih sta preurejeni v krožni 
križišči, na novo so uredili in 
zaščitili celoten splet komu-
nalne infrastrukture. Ureje-
ni sta prometna signalizaci-
ja in oprema. Posadili so tudi 
96 novih dreves. Spomladi 
bosta sledili še zadnja tretji-
na druge faze do Kmetijske 
zadruge in tretja faza rekon-
strukcije Kidričeve ceste, ki 

bo potekala od Kmetijske za-
druge proti železniški posta-
ji in naprej proti Virmašam.

Obnova Kidričeve ceste naj 
bi se navezala na projekt re-
konstrukcije križišča Lipi-
ca na regionalni cesti Škofja 
Loka–Ljubljana. Po načrtih 
naj bi semaforizirano križi-
šče zamenjali s krožnim križ-
iščem s kolesarskimi površi-
nami do navezave na že zgra-
jeno krožišče na Godešiču.

Gradnja krožišča je bila 
načrtovana že pred časom, 
kot vse kaže, pa bo letos ven-
darle uresničena. Direkci-
ja RS za infrastrukturo je 
namreč pred kratkim za iz-
vajalca del izbrala podjetje 
Trgograd iz Litije, ki naj bi 
projekt izvedlo za dobrega 
1,5 milijona evrov.

»Obveščeni smo bili, 
da je Direkcija RS za in-
frastrukturo dokončala 

postopek izbire izvajalca. 
Ker se je ta javni razpis iz-
vajal kar nekaj časa, nas ve-
seli, da je sedaj izpolnjen še 
zadnji pogoj za začetek del. 
Pričakujemo, da se bodo 
začela spomladi. Krožišče 
Lipica se bo nato s kole-
sarskimi potmi neposred-
no navezovalo tudi na krož-
išče za industrijsko cono,« 
je povedal loški župan Tine 
Radinja.

Sedanje križišče v Lipici naj bi še v tem letu postalo krožišče. / Foto: Vilma Stanovnik

Visoko – »Občina bo Tav-
čarjevo leto zaznamovala ce-
lostno in čez vse leto, pri če-
mer se bo povezala z različni-
mi akterji s področja kulture 
in znanosti,« so ob predložitvi 
pobude ministrstvu za kultu-
ro, da se letošnje leto razglasi 
za Tavčarjevo leto, napoveda-
li na občini. Že konec lanske-
ga leta so tako vzpostavili pro-
gramski odbor za organizaci-
jo dogodkov v sklopu Tavčar-
jevega leta, ki se je pred dne-
vi v Dvorcu Visoko sestal na 
ustanovni seji. Kot so pojas-
nili na občini, so oblikovali 
tudi programsko shemo do-
godkov v sklopu Tavčarje-
vega leta, za vodjo program-
skega odbora pa potrdili Ur-
ško Perenič, ki snuje obsežno 
knjigo o ustvarjanju zname-
nitega pisatelja Poljanske do-
line, katere izid je predviden v 
drugi polovici leta.

Pisatelj Ivan Tavčar je bil 
znan po svojem vsestran-
skem udejstvovanju na raz-
ličnih področjih, čemur bodo 
sledili tudi pri vsebinski prip-
ravi dogodkov v sklopu Tav-
čarjevega leta. V program-
skem odboru tako sodelujejo 
predstavniki z najrazličnej-
ših področij – poleg župana 

Milana Čadeža še: Urška Pe-
renič z Inštituta za kultur-
no zgodovino ZRC SAZU, 
igralka v filmu Cvetje v jese-
ni in ambasadorka Tavčarje-
vega leta Milena Zupančič, 
Tavčarjeva sorodnica Mar-
jeta Zorc, Ignacija Fridl Jarc 
iz Slovenske matice, Hele-
na Jaklitsch  in Lenart Jurij 
Kučić z ministrstva za kultu-
ro, ravnatelj Narodne in uni-
verzitetne knjižnice Ljublja-
na Vili Leban, Igor Grdina iz 
ZRC SAZU, predstavnik od-
vetniške stroke Peter Čeferin, 

urednik kulturnih in umetni-
ških programov na RTV SLO 
Andraž Poeschl, Aleksander 
Geržina z veleposlaništva RS 
na Dunaju, Gorazd Penko iz 
Kolesarskega društva Rog in 
Jani Šalamon iz Lovske zve-
ze Slovenije.

Nabor dogodkov, s kateri-
mi bodo zaznamovali Tav-
čarjevo leto, bodo na obči-
ni podrobneje predstavi-
li konec februarja. Skupaj 
z Zavodom Poljanska doli-
na pa so že lani izdali pose-
ben koledar s fotografijami, 

ki prikazujejo utrinke iz Tav-
čarjevega življenja in živa-
hen utrip Dvorca Visoko. 
V Sokolskem domu v Go-
renji vasi pa bodo 20. maja 
gostili tudi osrednjo držav-
no proslavo ob Tavčarjevem 
letu. Sokolskega doma in da-
tuma niso izbrali naključno – 
prav 20. maja bo namreč So-
kolski dom praznoval stole-
tnico, saj je bil slovesno pre-
dan namenu prav v letu Tav-
čarjeve smrti. Slavnostna 
gostja na odprtju je bila Tav-
čarjeva žena Franja Tavčar.

Februarja bo minilo sto let od smrti slovenskega pisatelja dr. Ivana Tavčarja. Stoletnico bodo tudi v 
občini Gorenja vas - Poljane zaznamovali s številnimi dogodki, ki se bodo zvrstili čez celo leto.

Mateja Rant

Škofja Loka – Projekt pre-
nove starega mestnega je-
dra so odgovorni predsta-
vili že lani spomladi, do se-
daj pa so izdelali vso potreb-
no dokumentacijo, da bodo 
v začetku februarja lahko ob-
javili javno naročilo za izbi-
ro izvajalca prenove. Hkrati 
potekajo vse potrebne aktiv-
nosti, da bodo stroji zabrne-
li predvidoma jeseni.

»V proces prenove želi-
mo vključiti vse, tako ob-
čane kot prebivalce, lastni-
ke, najemnike, zaposlene 
in obiskovalce. Zato smo 
pripravili posebno sple-
tno stran, kjer bomo spro-
ti obveščali o celotnem pro-
cesu prenove, organizirali 
bomo različne dogodke, se-
veda pa bomo na voljo tudi 
za posamezne individual-
ne odgovore. Spletna stran 
www.naplacu.skofjaloka.si 
bo zaživela že v teh dneh,« 
pravijo na škofjeloški obči-
ni, kjer bodo pripravili raz-
lične delavnice. Ena prvih 
bo namenjena lastnikom 

in najemnikom lokalov na 
območju prenove, saj tudi 
zanje pripravljajo določene 
ukrepe, s katerimi bodo laž-
je premostili čas, ko bodo 
dela potekala pred njiho-
vim pragom.

»Projekt je velik, zato 
smo se ga lotili zelo premi-
šljeno in skušali že vnaprej 
razrešiti čim več potencial-
nih ugank. Glede na naše 
izkušnje pa se bodo kljub 
temu v času prenove za-
gotovo pojavila še nekate-
ra vprašanja. Reševali jih 
bomo strokovno, sproti in 
skupaj,« zagotavljajo na ob-
čini in dodajajo, da je pro-
jekt pomemben tudi z vidi-
ka ohranjanja kulturne de-
diščine, pri čemer jim že od 
vsega začetka pomaga stro-
ka. »Ne nazadnje pa želimo 
povezati preteklost s seda-
njostjo in poskrbeti za so-
dobno infrastrukturo, ki bo 
omogočila življenje, delo in 
razvoj v starem mestnem 
jedru,« še pojasnjujejo in 
dodajajo, da je njihov cilj, 
da bodo po prenovi zado-
voljni prav vsi.

Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Kot vse kaže, bo še letos križišče v Lipici postalo krožišče, saj je Direkcija RS za infrastrukturo sporočila, 
da je izbrala izvajalca del.

Križišče v Lipici bo krožišče Premišljeno v 
prenovo mesta

Letos bo Tavčarjevo leto
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Podjetje Blitz-Blank Beljak/Villach zaposli zanesljive

SODELAVCE/KE 

ZA ČIŠČENJE PROSTOROV
(Reinigungskräfte)

Delo za polni delovni čas - 40 ur na teden. Delo od ponedeljka do 
petka, od 8:00 do 16:30. Plača po kolektivni pogodbi. Prednost je 
osnovno znanje nemščine in vozniško dovoljenje (ni pa pogoj). Če 
vas to delovno mesto zanima, potem se nam prosimo javite:

Firma Blitz GmbH
Scholzstrasse 22, A-9500 Beljak/Villach

T: +43 4242 56 723   .   E: office@blitz-blank.at

www.blitz-blank.at

V Škofji Loki začenjajo izbiro izvajalca prenove 
Mestnega trga in Klobovsove ulice, kot pravijo, 
pa so se velikega projekta lotili zelo premišljeno, 
saj želijo, da bi srednjeveško mesto zasijalo v vsej 
svoji lepoti.

Na ustanovni seji na Dvorcu Visoko se je sestal programski odbor za organizacijo 
dogodkov v sklopu Tavčarjevega leta. / Foto: Miha Prijatelj
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Brdo pri Kranju – Slove-
snost, ki sta jo vodila novi-
nar Saša Jerkovič in naša 
nekdaj odlična namiznote-
niška igralka Mateja Pintar 
Pustovrh s Praprotna, je bila 
tokrat še posebno slovesna, 
udeležili pa so se je števil-
ni gostje. Potekla je namreč 
tudi v duhu 60-letnice Zve-
ze za šport invalidov Slove-
nije – Slovenskega paralim-
pijskega komiteja, saj so ju-
bilej praznovali minulo je-
sen.

»Minulo leto je bilo po 
vseh omejitvah zaradi covi-
da-19 zagotovo najbolj ak-
tivno leto v slovenskem pa-
rašportu. O tem pričajo 
številni nastopi naših pa-
rašportnikov po vsem sve-
tu. Tako smo naše športnice 
in športnike na mednarodna 
športna tekmovanja pospre-
mili kar sedemdesetkrat,« je 
poudaril predsednik Zveze 
za šport invalidov Sloveni-
je – Slovenskega paralimpij-
skega komiteja Damijan La-
zar ter opisal številne uspe-
he, ki so jih dosegali tako v 
tujini kot doma.

Zbrane je nagovorila tudi 
slovenska predsednica Nata-
ša Pirc Musar, ki je pouda-
rila pomen enakopravnosti 
na vseh področjih. »Kljub 
zgledno urejenemu podro-
čju pravic invalidov v Slove-
niji ocenjujem, da je še ve-
liko možnosti in priložnos-
ti za izboljšanje vašega po-
ložaja v družbi,« je poudari-
la predsednica Pirc Musar-
jeva in opozorila, da je vsak 

dan pravi trenutek za ena-
kopravnost, in dodala, da se 
je treba teh vprašanj lotiti ta-
koj in z dolžnim pogumom. 
»Kot predsednica si bom pri-
zadevala, da bodo vaši pozi-
vi in predlogi za izboljšanje 
položaja invalidov slišani in 
upoštevani,« je tudi pouda-
rila predsednica Nataša Pirc 
Musar, ki je skupaj z Dami-
janom Lazarjem podelila 
najvišja priznanja parašpor-
tnikom.

V ekipni konkurenci so 
jih prejeli člani moške re-
prezentance gluhih v košar-
ki tri na tri ter ženska ekipa v 
odbojki sede. Slovenski glu-
hi košarkarji so lani osvoji-
li naslov svetovnih prvakov. 
V ekipi so bili Miha Zupan, 
Miha Jakofčič, Jan Orešnik 
in Jaka Markovič.

Odbojkarice sede so lani 
osvojile drugo mesto v zlati 
ligi narodov, bile pa so tudi 
četrte na svetovnem prven-
stvu kot najboljša evropska 
reprezentanca. Nastopile so 
Lena Gabršček, Suzana Oce-
pek, Valentina Brik, Klara 
Vrabič, Tija Vrhovnik, Sen-
ta Jeler, Jana Ferjan, Mira Ja-
kin in Marina Cencelj.

Priznanji za najboljša 
športnika sta dobila gluha 
atletinja Leja Glojnarič in 
gluhi teniški igralec Mari-
no Kegl.

Na prireditvi so podelili 
tudi številne nagrade za do-
sežke v letu 2022. Bronaste 
so dobili slepi in slabovidni 
kegljači Marjan Žalar, Ma-
rija Fras, Jože Lampe, Mitja 
Osojnik in Karmen Vogrič, 
paraplesalci Amir Alibabić, 

Lara Nedeljković, Klemen 
Dremelj in Nastija Fijolič, 
igralec biljarda na vozičku 
Matej Brajkovič, parakara-
teistka Diandra Bekčič, mo-
ška reprezentanca v odboj-
ki sede ter plavalec Tim Žni-
daršič Svenšek in teniški 
igralec Alen Bečirević. Sre-
brne znake so prejeli para-
strelec Franček Gorazd Tir-
šek, reprezentanca rokome-
tašev na vozičkih ter repre-
zentanca gluhih košarkar-
jev, zlata znaka pa gluhi atle-
tinji Iris Breganski in Leja 
Glojnarič.

Častne listine so dobili 
Peter Ozmec, Ernest Jazbin-
šek, Emil Muri in Damijan 
Lazar. Prvi častni član zveze 
pa je postal Jože Okoren. Po-
delili so tudi zlate plakete in-
validskim organizacijam.

Naslov najboljše ekipe leta je osvojila naša moška reprezentanca gluhih v košarki tri na tri, 
priznanja pa sta jim podelila predsednica države Nataša Pirc Musar in predsednik Zveze za 
šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja Damijan Lazar. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V začetku tega tedna 
je v Ljubljani potekala slove-
sna prireditev ob razglasitvi 
najboljših slovenskih judo-
istk in judoistov. Laskavega 
naslova se je prvič razveselila 
Kranjčanka Anka Pogačnik, 
ki je osvojila bronasto kolaj-
no na evropskem prvenstvu 
v Bolgariji, kar je najodmev-
nejši dosežek slovenskega 
juda v minulem letu. Poleg 
tega je osvojila zlato odličje 
na svetovnem pokalu v Pra-
gi in Avstraliji ter naslov dr-
žavne prvakinje v kategoriji 
do sedemdeset kilogramov. 
Srebrno kolajno je osvojila 

tudi v Sarajevu ter na petem 
mestu končala nastope na 
mediteranskih igrah.

»Ta nagrada mi veliko po-
meni, saj potrjuje, da sem 
imela res dobro sezono. 
Rada bi se zahvalila svojemu 
klubu, kjer se trudijo in mi 
omogočajo treninge pa tudi 
ostale pogoje, kot jih imajo v 
drugih, velikih klubih. Tako 
je moja nagrada tudi njiho-
va,« je povedla članica Judo 
kluba Triglav Kranj Anka Po-
točnik, ki ji ne manjka moti-
vacija tudi za nove nastope, 
saj je že včeraj odpotovala na 
Portugalsko. »Tam me čaka 
nova tekma velike nagra-
de. Na vseh tekmah si želim 

še izboljšati svoje rezultate, 
saj želim pridobiti potreb-
no število točk za nastop na 

olimpijskih igrah v Parizu,« 
je svoje bližnje načrte razkri-
la 31-letna Kranjčanka Anka 

Pogačnik, ki jo letos čakata 
tudi svetovno in evropsko 
prvenstvo.

Prvi judoist Slovenije je le-
tos Vito Dragič, ki je navdu-
šil zlasti s prvim mestom na 
mediteranskih igrah v kate-
goriji nad sto kilogramov. 
Najboljši klub v kategoriji 
članov je Judo klub Impol, v 
kategoriji članic pa Judo klub 
Triglav Kranj. Najboljši klub 
v moški in ženski konkuren-
ci ter zmagovalec slovenske-
ga pokala 2022 je Judo klub 
Bežigrad, Judo klub Triglav 
Kranj pa je v ženski konku-
renci osvojil drugo mesto, v 
slovenskem pokalu pa skup-
no tretje mesto.

Kranjčanka Anka Pogačnik je zasluženo osvojila naslov najboljše slovenske judoistke minulega leta, saj se je s svetovnega 
prvenstva vrnila z bronastim odličjem.

Vilma Stanovnik

Planica – V soboto se je s slav-
nostnim odprtjem v Trstu za-
čel zimski Olimpijski festival 
evropske mladine, ki ga orga-
nizira Furlanija - Julijska kra-
jina, poteka pa tudi pri nas v 
Planici. Na njem Sloveni-
jo zastopa 47 mladih špor-
tnikov in športnic, ki nasto-
pajo v 11 športnih panogah. 
Do srede so se naši športnice 
in športniki veselili kar treh 

zlatih odličij. Prvo je na posa-
mični tekmi za dekleta v Pla-
nici osvojila Nika Prevc, dru-
gega se je razveselil biatlonec 
Pavel Trojer, za tretje zlato 
odličje pa je v sredo poskrbe-
la ekipa smučarskih skakalk 
v postavi Tinkara Komar, Ka-
tarina Pirnovar, Taja Bodlaj 
in Nika Prevc.

Danes je, med drugimi, na 
sporedu še mešana tekma v 
smučarskih skokih, tekmo-
vanje pa se bo končalo jutri.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Uvodna tek-
ma 16. kola Lige Nova KBM 
bo danes v Podčetrtku, kjer 
bodo gostovali košarkarji 
Zlatoroga Laško. V soboto 
je na sporedu »opoldanski« 
obračun, ko bo v Škofji Loki 
domači LTH Castings gostil 
Šentjurčane. Tekma v dvora-
ni na Podnu se bo namreč za-
čela že ob 13. uri. Škofjeloška 
zasedba se bori za obstanek 
med elito. Trenutno imajo 
varovanci trenerja Igorja 
Doleca tri zmage, kar pome-
ni eno zmago manj kot Zla-
torog Laško, ki je na lestvici 
mesto pred Ločani. V torek 
bodo odigrane še tri tekme – 
v Šenčurju ob 18. uri gostuje 
ljubljanska Ilirija, Krka odha-
ja na gostovanje na Polzelo, 
košarkarji Helios Suns pa v 
domači dvorani v Domžalah 
ob 19. uri pričakujejo ekipo 
Rogaške.

Loški košarkarji pred 
domačimi navijači

Kranj – V sredo, 1. februar-
ja, se bo ob 18. uri v Ledeni 
dvorani Zlato polje v Kranju 
začela zanimiva tekma ho-
kejistov domačega Trigla-
va in Slavije Junior. Gre za 
ekipi, ki sta na lestvici Med-
narodne hokejske lige (IHL) 
povsem skupaj, tekma pa bo 
zanimiva tudi zato, ker bo 
hkrati potekal tudi tako ime-
novani teddy bear toss (me-
tanje medvedkov). To je pri-
ljubljeni dogodek, ki ga na 

hokejskih tekmah radi orga-
nizirajo predvsem čez lužo. 
Navijači obeh ekip namreč s 
seboj prinesejo plišaste igra-
če, ki jih ob prvem zadetku 
domače ekipe vržejo na led. 
Kot pravijo v Hokejskem 
klubu Triglav, bodo zbra-
ne igrače darovali Bolnišni-
ci za ginekologijo in porod-
ništvo Kranj. »Ker želimo na 
tribune domače dvorane pri-
vabiti čim več navijačev in s 
tem zbrati čim več plišastih 
igrač, bo vstop tokrat prost,« 
še pravijo kranjski hokejisti.

Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Anka Pogačnik in trener Branko Vuzem sta se razveselila 
zasluženih priznanj. / Foto: Tina Dokl

Naše smučarske skakalke z zlatimi odličji / Foto: OKS

V Zvezi za šport invalidov – Paralimpijskem komiteju Slovenije so minuli torek na Brdu pripravili 
prisrčno slovesnost. Na njej so podelili priznanja uspešnim športnikom invalidom ter krovnim zvezam 
in se ob lanskem jubileju spomnili številnih posameznikov in organizacij, ki so pripomogli k razvoju 
športa invalidov.

Uspešni v jubilejnem letuMladi športniki 
zbirajo odličja

Plišaste igrače na led

Judoistka minulega leta je Anka Pogačnik
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Ljubljana – V sredo zvečer 
je Združenje Manager po-
delilo priznanja na podro-
čju managementa za minu-
lo leto. Priznanje za življenj-
sko delo je prejel Ivo Bosca-
rol, nekdanji lastnik in di-
rektor podjetja Pipistrel. Kot 
so zapisali v združenju, je 
»eden najprodornejših sa-
moniklih slovenskih podje-
tnikov po letu 1990«, ki je z 
razvojem in proizvodnjo ul-
tralahkih letal na globalni 
zemljevid uvrstil ne le lastno 
podjetje, temveč tudi Slove-
nijo kot državo. Družbo je 
aprila lani prodal ameriške-
mu podjetju Textron, pos-
lanstvo pa usmeril k vrača-
nju družbi – tako v material-
nem kot v osebnem smislu.

Sekcija managerk pri 
Združenju Manager je po-
delila tudi dve priznanji ar-
temida, ki ga prejmejo po-
sameznice, ki so prebile ste-
kleni strop in prvič prevzele 
najvišjo vodstveno funkcijo 

v gospodarski ali pomemb-
ni negospodarski družbi. 
Poleg Tanje Blatnik, gene-
ralne direktorice družbe Eu-
roins Asigurare, ga je pre-
jela tudi Babett Stapel, ki je 
julija predlani prevzela vo-
denje Fraporta Slovenija, ki 

upravlja brniško letališče, 
podjetju pa se je sicer kot di-
rektorica za finance, komer-
cialo in administrativne za-
deve pridružila že leta 2016. 
Kot so zapisali v združenju, 
Babett Stapel vodi štiris-
to zaposlenih v podjetju, za 

katero so bila pretekla tri leta 
izjemno zahtevna. Najprej 
se je spoprijelo s propadom 
prevoznika Adria Airways, 
ki je predstavljal polovico le-
talskega prometa na letali-
šču, nato pa je sledilo še tež-
je obdobje epidemije, po ka-

terem letalski promet še ved-
no okreva. »A negativnim 
dejavnikom navkljub se je 
pod njenim vodstvom pro-
met na letališču leta 2022 
v primerjavi z letom poprej 
podvojil, družba pa je tudi 
brez upoštevanja držav-
nih pomoči dosegla pozitiv-
ni rezultat,« utemeljujejo v 
Združenju Manager.

Mladi manager leta pa je 
postal Primož Zelenšek, so-
ustanovitelj in direktor pod-
jetja Chipolo.

Aleš Senožetnik

Babett Stapel, Ivo Boscarol, Tanja Blatnik in Primož 
Zelenšek / Foto: Andraž Kobe/Združenje Manager

Ljubljana – Družinska pod-
jetja predstavljajo 83 od-
stotkov slovenskega gospo-
darstva, zato jih v podjetju 
Ernst & Young (EY) Slove-
nija imenujejo kar gonilna 
sila slovenskega gospodar-
stva. Pred kratkim so izdali 
deveto knjigo o družinskem 
podjetništvu pri nas, v ka-
teri predstavljajo novih de-
set podjetniških zgodb. Kot 

je povedal direktor EY Slo-
venija Janez Uranič, je med 
pomembnimi vidiki poslo-
vanja predstavljenih podje-
tij tesna vključenost v lokal-
no okolje, vsem pa je skup-
no tudi prizadevanje za pre-
mikanje meja na vseh rav-
neh gospodarstva. Sicer pa 
se družinska podjetja pri nas 
spopadajo s podobnimi izzi-
vi kot celotno gospodarstvo.

V publikaciji je kot edi-
no podjetje z območja 

Gorenjske predstavljeno 
Mizarstvo Jezeršek s Hota-
velj. Bratje Jernej, Boštjan 
in Janez so podjetje nasledi-
li od očeta Karla, vanj pa so 
vpeti tudi drugi družinski 
člani. Specializirani so za iz-
delavo stopnic. Podjetje, ki 
je bilo predlani nominirano 
tudi za gorenjsko gazelo, da-
nes šteje 26 zaposlenih, svo-
jega paradnega konja, sto-
pnice, so doslej prodali kup-
cem iz štiridesetih držav.

Ernst & Young Slovenija je letos izdal že deveto knjigo Družinsko 
podjetništvo Slovenija, v kateri predstavlja tudi eno od gorenjskih podjetij 
z družinskim vodstvom.

Aleš Senožetnik

Vsi poslovni subjekti – go-
spodarske družbe, samos-
tojni podjetniki, društva, za-
vodi in vsi drugi, ki so dolžni 
voditi poslovne knjige in evi-
dence – morajo po zakonu 
o davčnem postopku ime-
ti odprt transakcijski račun 
pri ponudniku plačilnih sto-
ritev, to je pri banki ali hra-
nilnici. Če računa še nima-
jo odprtega, naj ga čim prej 
odprejo, svetujejo v finanč-
ni upravi (Furs), kjer bodo 
namreč v prihodnjih mese-
cih posvetili morebitnemu 
poslovanju zavezancev brez 
transakcijskega računa več 
pozornosti.

Če poslovni subjekt odpre 
račun pri ponudniku plačil-
nih storitev v Sloveniji, mu 
tega ni treba sporočiti fi-
nančni upravi, saj ta prido-
bi podatek o odprtju računa 
po uradni dolžnosti iz regi-
stra transakcijskih računov. 
V primeru, da račun odpre v 
tujini ali ima v tujini že od-
prt račun, pa tega ni prijavil 

finančni upravi, naj račun 
preko eDavkov prijavi Fursu 
z obrazcem DR-Račun. Več 
informacij o prijavi računa, 
odprtega v tujini, najdejo na 
spletni strani Fursa.

Če poslovni subjekt nima 
odprtega transakcijskega ra-
čuna, je to prekršek, za kate-
rega je zanj predpisana glo-
ba od 800 do 30.000 evrov, 
za njegovo odgovorno osebo 
pa od 400 do 4000 evrov. 
Višina globe je odvisna od 
oblike in vrste poslovnega 
subjekta.

V finančni upravi ob tem 
poudarjajo, da pri izpolnje-
vanju zakonske obveznosti o 
odprtem transakcijskem ra-
čunu pri banki ali hranilni-
ci ni nikakršnih izjem. Če-
tudi poslovni subjekt ni akti-
ven oziroma je v mirovanju, 
to ne predstavlja zakonite-
ga razloga za neizpolnitev 
zakonske obveznosti, prav 
tako ne, če ponudnik plačil-
nih storitev morebiti poslov-
nemu subjektu zavrne odpr-
tje računa ali mu enostran-
sko zapre račun.

Vsi poslovni subjekti 
morajo imeti račun
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Med prejemniki tokratnih nagrad Združenja Manager je tudi poslovodna direktorica Fraporta Slovenija 
Babett Stapel. Priznanje za življenjsko delo pa je šlo v roke Ivu Boscarolu.

Priznanja za managerje

Gonilna sila gospodarstva
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Čudovita sprostitev v 
termah Römerbad 
Termalni svet velnes destinacije Römerbad za-
jema vključno z razkošnimi savnami na treh 
etažah kar 12.000 kvadratnih metrov. Enkraten 
dizajn povezan z vrhunskimi gradbeni materi-
ali pričara enkratno vzdušje razkošja rimskih 
časov. Neposredno iz bazenov pa je tudi prelep 
pogled na goro Kaiseburg v snežnem plašču in 
seveda tudi na smučarsko strmino svetovnega 
pokala v smuku “Franz Klammer”. 

Sprostitev in krepitev življenjske moči. 

Gostom je na voljo kar 13 različnih savn, kot 
npr. bio savna ali parna savna. Strokovno 
osebje pa pripravlja vsak dan tudi posebne 
mešanice zelišč, ki se jih z vodo poliva na 
vroče kamne. Možno pa je izbirati tudi med 
različnimi posegi, med najbolj priljubljene 
spada masaža in regeneracijska nega obraza.

Velnes ponudba v termah Römerbad.

Celodnevni program razvajanja “Carpe Diem” 

Osnovni program “Basic”: 99 €

Razširjen program “Premium”: 119 €

Privoščite si zaslužen oddih in uživajte en 
dan dopusta. Po želji vač čaka tudi rezerviran 
ležalnik, termin za masažo in še veliko druge-
ga. Vrhunska sprostitev je zagotovljena.

www.badkleinkirchheimer.com

Superkombinacija smučišče in terme.

Priljubljena kombinacija zimskega užitka v Bad 
Kleinkirchheimu. Sami se boste odločili, koli-
ko časa se boste smučali in koliko časa boste 
uživali v termah Römerbad s 13 savnami. 

www.ski-therme-superkombi.at
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Pod vodstvom Babett 

Stapel se je promet na 

brniškem letališču lani v 

primerjavi z letom poprej 

podvojil.

Ljubljana – Delničarji Pe-
trola so se v ponedeljek ses-
tali na skupščini, na kate-
ri niso izglasovali predlo-
ga SDH o odpoklicu člana 
nadzornega sveta Aleksan-
dra Zupančiča. Seznani-
li so se s poslovanjem hče-
rinske družbe Geoplin, ki 
se je lani srečevala z nedo-
bavami zemeljskega plina, 
kar je povzročilo realizirano 
škodo 140,3 milijona evrov, 
čista izguba poslovnega leta 
pa je ocenjena na 28 milijo-
nov evrov.

Že na novembrski skup-
ščini so se seznanili z vpli-
vom regulacije cen energen-
tov na poslovanje skupine, 
ko so kot možnost za povr-
nitev škode omenili tudi od-
škodninske tožbe. Za zdaj 
so poskusili s predlogom 
za mirno rešitev spora, ki 
so ga vložili na državno od-
vetništvo v Sloveniji in na 
Hrvaškem, in še čakajo od-
govora. Na Petrolu so oceni-
li, da so imeli zaradi regula-
cije na vseh trgih za 210 mi-
lijonov evrov škode, od tega 
le v Sloveniji za okoli 106 
milijonov.

V lanskem letu je sicer 
skupina načrtovala prihod-
ke od prodaje v višini 5,9 mi-
lijarde evrov, ocenjeni skup-
ni prihodki od prodaje pa so 
dosegli zgodovinsko rekor-
dne 9,4 milijarde evrov, kar 
je 59 odstotkov več od plana. 
A kot pravijo, se zaradi viso-
kih nabavnih cen energen-
tov ter vpliva regulacije po-
večanje prihodkov od proda-
je ne odraža v prilagojenem 
kosmatem poslovnem izi-
du, ki je bil načrtovan v višini 
644 milijona evrov, po oceni 
pa je dosegel 372,5 milijona 
evrov oz. 58 odstotkov plana.

Predlog za mirno rešitev
Aleš Senožetnik
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Priznanja sta jim podeli-
la vršilec dolžnosti general-
nega direktorja policije mag. 
Boštjan Lindav in ministri-
ca za javno upravo v funkciji 
ministrice za notranje zade-
ve Sanjo Ajanović Hovnik.

Prejemniki priznanj so 
sodelovali pri prijetju napa-
dalcev, vlomilcev in ropar-
jev, reševali osebe iz vode, 

iz gorečih objektov in v go-
rah, iskali pogrešane, izvaja-
li temeljne postopke oživlja-
nja, pomagali pri prome-
tnih nesrečah in hudih krva-
vitvah ter preprečili več po-
skusov samomorov. »«Vsi 
prejemniki medalj, bodisi 
policisti bodisi občani, ste v 
kritičnih situacijah pokaza-
li veliko mero poguma, pa 
tudi sočutja in nesebičnosti, 
ter bili v mnogih primerih 

tudi sami izpostavljeni ne-
varnosti. Tvegati svoje živ-
ljenje za nekoga drugega je 
največ, kar lahko človek na 
tem svetu naredi. Ni večjega 
in plemenitejšega dejanja 
od tega!« je poudaril v. d. ge-
neralnega direktorja policije 
Boštjan Lindav. »Vsako dob-
ro dejanje se nekam zapiše 
in vedno tudi povrne. Želim 
vam, da se vam vaša povrne-
jo v najlepši možni obliki,« 

se je vsem še zahvalil v ime-
nu policije.

Reševanje na Triglavu

Med prejemniki meda-
lje za požrtvovalnost sta bila 
tudi občana Neža Kejžar iz 
Kranja in Peter Skumavec 
iz Mojstrane. Skupaj s po-
licistoma pilotoma Alešem 
Mlekužem in Nejcem Trav-
nerjem ter policistom teh-
nikom-letalcem Vančijem 
Žnidaršičem iz Letalske po-
licijske enote z Brnika, poli-
cistom Darkom Krapežem s 
Policijske postaje Ajdovšči-
na, zdravnico Alenko Pav-
lovčič in Blažem Stresom z 
območja Policijske uprave 
(PU) Ljubljana sta 15. julija 
2022 sodelovala v reševalni 
akciji na območju Triglava, 
kjer se je ob več udarih strel 
poškodovalo osemnajst po-
hodnikov.

Pomagala ponesrečencu

Medalji za požrtvovalnost 
sta prejela tudi policist Uroš 
Arh z Bleda in pomožni poli-
cist Matjaž Bučar iz Šenčur-
ja. Med izvajanjem nočne 
policijske patrulje 30. junija 
2022 na Bledu sta pomaga-
la vozniku kombija, v katere-
ga je trčil osebni avtomobil. 

Policista sta pristopila do 
kraja prometne nesreče in 
ugotovila, da voznik v kom-
biju močno krvavi iz noge. 
Takoj sta začela izvajati prvo 
pomoč, policist Arh je nad 
rano tudi namestil Esmar-
chovo prevezo. »Reševal-
ci so poškodovanca pozne-
je prepeljali v bolnišnico in 
tam je predstojnik jeseni-
škega urgentnega centra po-
hvalil njuno znanje nudenja 
prve pomoči. Z odločitvijo o 
načinu in izvedbi prve po-
moči sta ponesrečencu reši-
la življenje, zato si Uroš Arh 

in Matjaž Bučar upravičeno 
zaslužita medaljo policije za 
požrtvovalnost,« pojasnjuje-
jo na policiji.

Oživljala pohodnika

Medaljo za požrtvovalnost 
je na predlog PU Kranj pre-
jela tudi Tina Kotnik z ob-
močja PU Ljubljana, ki se je 
13. marca 2022 hitro odzva-
la in s pravilnim izvajanjem 
temeljnih postopkov oživlja-
nja rešila življenje moške-
mu, ki se je zgrudil med hojo 
navkreber na priljubljeno iz-
letniško točko v Kranju.

Medalje policije za požrtvovalnost so prejeli tudi policisti in občani, ki so junija lani na 
Triglavu reševali osemnajst poškodovanih ob udaru strele. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Kranjsko okrožno so-
dišče je z delno sodbo zavr-
nilo tožbeni zahtevek pred-
sednika SDS in nekdanje-
ga predsednika vlade Jane-
za Janše proti državni tožil-
ki Branki Zobec Hrastar ter 
sodnikom Barbari Klanjšek, 
Milanu Štruklju, Vesni Ža-
lik in Branku Masleši. Janša 
od njih in države terja dobrih 
900 tisoč evrov odškodnine 
(in zamudnih obresti) zara-
di nezakonitega dela v pro-
cesu Patria. Sodišče je zade-
vo obravnavalo 22. decem-
bra lani, sodnica Tanja Biz-
jak pa je v delni sodbi zavr-
nila tožbeni zahtevek v delu, 
ki se nanaša na odškodnin-
sko odgovornost tožilke in 
sodnikov, ker je pri opravlja-
nju njihovih funkcij nepo-
sredna odškodninska odgo-
vornost izključena.

Janša je sodbo prejel v po-
nedeljek, njen izrek pa obja-
vil na Twitterju, kjer je pri-
pisal: »Brez izvajanja ene-
ga samega dokaza je kranj-
ska sodnica zavrnila od-
škodninsko tožbo zoper 
Maslešo in ostale akterje 

krivosodja v zadevi Patria, 
češ da naj škodo namesto 
njih poravnajo nič krivi dav-
koplačevalci.«

Zahtevek zoper tožilko in 
sodnike neutemeljen

Kot je sodnica Tanja Biz-
jak zapisala v obrazložitvi 
delne sodbe, drugi odstavek 
26. člena ustave ne ure-
ja neposredne odškodnin-
ske odgovornosti sodnikov 
in državnih tožilcev za de-
janja pri opravljanju njiho-
ve funkcije, ne določa je niti 
zakon. »Pri tem ne gre za 
pravno praznino, ampak za 
odraz ustavnega načela ne-
odvisnosti sodstva in tožil-
stva, ki je nujna za delovanje 
pravne države in ustrezno 
varstvo pravic in obveznosti 
vseh posameznikov. Očitki, 
s katerimi tožnik konkretizi-
ra protipravno ravnanje dru-
gega do šestega toženca, se 
nanašajo na njihovo delova-
nje pri opravljanju funkcije 
državne tožilke oz. sodnika. 
To pa pomeni, da je v zvezi 
s temi ravnanji njihova ne-
posredna odškodninska od-
govornost izključena. Zato 
je sodišče tožbeni zahtevek 

zoper drugega do šestega to-
ženca, kot neutemeljenega, 
zavrnilo.«

Ob tem sodnica dodaja, da 
sprejeto stališče ne pomeni, 
da državni tožilci in sodniki 
pri opravljanju svoje funkci-
je niso podvrženi nikakršne-
mu nadzoru ali da za svoje 
odločitve in ravnanja ne od-
govarjajo: »Sodnik in tožilec 
sta disciplinsko in kazensko 
odgovorna za kršitve svo-
jih dolžnosti. Zaradi kršit-
ve svojih dolžnosti sta lah-
ko tudi razrešena. Če sod-
nik pri opravljanju sodniške 

funkcije krši ustavo ali huje 
krši zakon, lahko držav-
ni zbor na predlog sodnega 
sveta sodnika razreši (drugi 
odstavek 132. člena Ustave), 
v primeru naklepno stor-
jenega kaznivega dejanja z 
zlorabo sodne funkcije, ki 
je ugotovljeno s pravnomoč-
no sodno odločbo, pa držav-
ni zbor sodnika vselej razre-
ši (tretji odstavek 132. člena 
Ustave). Če je državni toži-
lec pravnomočno obsojen 
za kaznivo dejanje in je za-
radi te obsodbe osebnostno 
neprimeren za opravljanje 

državnotožilske funkcije, se 
lahko razreši, če pa je prav-
nomočno obsojen za kazni-
vo dejanje, storjeno z zlora-
bo državnotožilske funkcije, 
ali za naklepno kaznivo de-
janje na kazen zapora, dalj-
šo od šestih mesecev, se vse-
lej razreši (75. člen ZDT-1). 
Nad delom državnega tožil-
ca se lahko uvede notranji 
nadzor. Nadzor je mogoč 
tudi nad delom sodnika.«

»Odločitev sodišča je bila 
pričakovana, saj je skladna z 
jasno in nedvoumno določbo 
ustave, s katero se zagotavlja 
neodvisnost sodstva. Enako 
stališče pa je, ko gre za odško-
dninsko odgovornost sodni-
kov, zavzela domača in evrop-
ska sodna praksa ter pravna 
teorija,« je za STA pojasnil 
pooblaščenec treh toženih, 
odvetnik Emil Zakonjšek.

Janša, ki ga zastopa od-
vetnik Franci Matoz, se na 
sodbo lahko pritoži do 21. fe-
bruarja, njegova odločitev pa 
ni znana. Ko oziroma če bo 
delna sodba postala pravno-
močna, bo kranjsko sodiš-
če nadaljevalo še obravnavo 
Janševe odškodninske tožbe 
zoper državo.

Kranjsko sodišče je odločilo, da prvak SDS Janez Janša ne more zahtevati odškodnine od tožilke in sodnikov iz procesa Patria,  
ker ti pri opravljanju svojih funkcij niso neposredno odškodninsko odgovorni.

Simon Šubic

Kranjsko sodišče je odškodninsko tožbo Janeza Janše začelo 
obravnavati decembra lani. / Foto: Gorazd Kavčič

Sodišče zavrnilo del Janševega zahtevka

V kritičnih trenutkih pokazali pogum

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

1. stran

Medalje policije za požrtvovalnost so na predlog Policijske 
uprave Kranj prejeli tudi (z leve) Neža Kejžar, Uroš Arh, 
Peter Skumavc in Tina Kotnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Hrušica – Gorenjski policisti 
so pred dnevi v sodelovanju 
z inšpekcijskimi službami in 
usposobljenimi strokovnjaki 
za tehtanje vozil na območju 
platoja Hrušica na gorenjski 
avtocesti izvedli poostren 
nadzor nad vozniki in teh-
nično brezhibnostjo tovornih 
vozil in avtobusov. Ustavili in 
kontrolirali so 39 voznikov in 
ugotovili enajst kršitev. Pre-
izkus alkoholiziranosti so od-
redili 25 voznikom, od tega je 
bil en voznik tovornega vozila 
pod vplivom alkohola (0,48 
mg/l). Izstopajoče kršitve so 
bile še o prekoračeni hitrosti, 
nepravilno naloženem, ozna-
čenem tovoru. Enak poostre-
ni nadzor so opravili tudi 
prejšnji teden na območju 
Bleda, Kranja in Radovljice. 
Ugotovili so 21 kršitev, med 
njimi tudi prekrške zaradi 
nepravilnega delovanja luči, 
snega na strehi in neočišče-
nih stekel, prekoračitve hitro-
sti in uporabe mobitela.

Policisti spet nadzirali 
poklicne voznike
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Gentler Stories tvorijo Ka-
tarina Lotrič, Andrej Mihe-
lič, Luka Orešnik in Jasna 
Krmelj. Majhna ekipa pa 
ima na področju razvoja apli-
kacij v Applovem program-
skem okolju iOS že ogrom-
no izkušenj in tudi uspehov, 
ki že v preteklosti niso ostali 
neopaženi. Katarina in Luka 
sta namreč že leta 2017 dobi-
la Apple design award za di-
gitalno pobarvanko Lake, ra-
zvoju katere se je v letu 2019 
pridružila še Jasna.

Tokrat odgovarjajo na vpra-
šanje, kako najti zdravo rav-
novesje med aktivnim ži-
vljenjskim slogom in preti-
ravanjem v športni aktivno-
sti, ideja pa se je že leta 2018 
utrnila Andreju. »V samostoj-
nih pripravah na triatlon sem 
se pretreniral in tako začel 
razmišljati, ali na trgu obsta-
ja aplikacija, ki bi me zna-
la usmerjati pri treningih,« 
pravi Andrej. Na drugi stra-
ni se je Katarina, ki se zaradi 

poškodbe ni mogla ukvarjati 
s športom in na ta način spro-
ščati stresa, spoprijemala s 
preobremenjenostjo.

Z aplikacijo do zdrave 
mere aktivnosti

Ko je trojica pri aplikaciji 
Lake ugotovila, da ta ne pot-
rebuje več njihovega kreativ-
nega vložka in da si želijo no-
vih izzivov, se je začel roje-
vati Gentler Streak. »Gre za 
aplikacijo, ki te motivira, da 
si telesno aktiven in pri tem 
sočuten do sebe, svojega te-
lesa – da mu privoščiš poči-
tek, ko ga potrebuje, in da 
napreduješ na zate zdrav na-
čin,« bistvo aplikacije povza-
me Katarina.

Dandanes pametne ure 
beležijo vrsto podatkov o na-
ših aktivnostih, srčnem utri-
pu in telesni pripravljenosti, 
ki pa za uporabnika ostane-
jo bolj ali manj brez pravega 
pomena, če jih ne zna ustre-
zno interpretirati. Gentler 
Streak pa ponuja prav to – 
uporabniku sporoča, ali je 

preveč ali premalo aktiven, 
in mu priporoča vrsto in 
stopnjo dnevne aktivnosti z 
namenom ohranjanja oziro-
ma izboljšanja telesne prip-
ravljenosti.

Da so z aplikacijo odgo-
vorili na potrebe trga, kaže-
jo tudi podatki o prenosih. 
Aplikacija je na trgu od fe-
bruarja 2021, doslej si jo je 
na svoje pametne naprave 
naložilo slabega pol mili-
jona uporabnikov. Ob kon-
cu januarja beležijo 19 tisoč 
naročnikov, ki so pripravlje-
ni plačati za polno uporabo 
aplikacije.

Do srečanja s Timom 
Cookom

Potrditev, da so zares na 
pravi poti, pa je bila seve-
da novembrska podelitev 
Applove nagrade, ki sta jo v 
imenu ekipe v ZDA prevzeli 
Katarina in Jasna. »Zdi se mi, 
da še do danes nisem dojela, 
kaj se je zgodilo,« pravi Kata-
rina, ki sicer dodaja, da so jim 
dosedanje izkušnje in znanje 
omogočali, da so šli zavestno 
v razvoj aplikacije, pri čemer 
so verjeli, da bodo pritegnili 
tudi pozornost tega kalifor-
nijskega tehnološkega pod-
jetja. A biti izbran med tisoči 
aplikacij, ki jih razvijalci vsa-
ko leto naložijo na Applovo 
platformo App Store, zagoto-
vo ni kar tako. Tako kot tudi 
ne srečanje s prvim možem 
podjetja Timom Cookom. 
»Pohvalil je naš pogum, da 
smo se kot tako majhna ekipa 
lotili tako velike stvari. Sicer 
pa začutiš njegovo karizmo, 
čeprav ni zelo zgovoren,« o 
vtisih pravi Katarina.

Nagrada prinaša dodat-
no izpostavljenost in pod-
poro, kar se pozna tudi pri 
trenutno izjemni rasti pre-
nosov in naročnikov in je še 
posebno dobrodošlo, saj kot 
majhna ekipa brez zunanje-
ga vlagatelja ne razpolagajo 
z velikimi sredstvi za oglaše-
vanje in marketing.

Napake so del uspeha

Gentler Streak je še v fazi 
razvoja in stalno pridobiva 
nove funkcionalnosti. Hkra-
ti imajo idejo o razvoju nas-
lednje aplikacije, ki bo ostala 
znotraj podpore počutja po-
sameznika, le da se bo osre-
dotočila na čustveno plat. 
Kje pa se vidijo čez nekaj 

let? Vsi štirje puščajo mož-
nosti odprte. »Glede na to, 
kako hitro se spreminja di-
gitalni svet, morda to, kar da-
nes počnemo, čez nekaj let 
sploh ne bo več relevantno. 
Zato imamo ves čas odpr-
te oči in spremljamo razvoj, 
potem pa bomo videli, kako 
bomo znali reagirati na spre-
membe,« pravi Luka, po-
dobnega mnenja pa so tudi 
njegovi trije sodelavci.

Četverica glede na dose-
danje uspehe nekaj zago-
tovo dela prav. Kaj pa sve-
tujejo začetnikom, ki mor-
da šele vstopajo na pot start 
up podjetništva? »Napake so 
sestavni del uspeha. Če se iz 
njih učiš in ne pustiš, da ti 

poderejo sanje, postanejo 
pomemben gradnik tvoje 
nadaljnje poti,« pravi Katari-
na, Andrej pa dodaja: »Izde-
lek je treba ponuditi trgu ta-
koj, ko je uporaben, nato pa 
znati poslušati, kaj ti imajo 
povedati njegovi uporabni-
ki.« Luka poudarja pomen 
ekipe in vsebine: »Brez pra-
vih ljudi ne gre. Na koncu pa 
je najpomembnejši kvalite-
ten produkt, ne pa tehnolo-
gija za njim.« Še en pomem-
ben segment uspeha pa je 
dodala Jasna: »Projekta se je 
treba lotiti z namenom, da 
boš trgu ponudil nekaj upo-
rabnega in koristnega, ne pa 
da boš zaslužil. To je le na-
grada za dober produkt.«

Aleš Senožetnik

Četverica z nagrado za najboljšo aplikacijo za Applovo uro / Foto: Gentler Stories

Tehnološki gigant Apple je kranjskemu zagonskemu podjetju Gentler Stories lani podelil nagrado za najboljšo aplikacijo za Applovo uro minulega leta   
(Apple watch app of the year).

Kultura

Razstava z naslovom Jože 
Plečnik na Gorenjskem – včeraj, 
danes jutri Stran 14

Kulturna dediščina

Pletar Janez Krišelj vpisan v 
register nesnovne kulturne 
dediščine Stran 15

Zanimivosti

Gledališka predstava Noben ptič 
nima perutnic naprej v spomin 
na Janeza Poldo Stran 16

Po nagrado do prvega moža Appla

Jasna Krmelj in Katarina Lotrič s Timom Cookom  
/ Foto: Gentler Stories
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Predstavili analizo stanja 
v zdravstvu

Minister za zdravje Da-
nijel Bešič Loredan je pred 
tednom dni analizo stanja 
v zdravstvu predstavil tudi 
javnosti. Poudaril je podalj-
ševanje čakalnih dob, rast 
števila oseb brez osebnega 
zdravnika, negativni kumu-
lativni poslovni izid bolni-
šnic, težave s kadri, čeprav 
se ta v zdravstvu poveču-
je, pritiske na plačni sis-
tem in rast zdravstvenih iz-
datkov na prebivalca, zaradi 
česar lahko brez ukrepanja 
denarja zmanjka v petnaj-
stih letih. Po mnenju mini-
stra so vsi izzivi rešljivi, cilj 
pa je učinkovit, digitalizi-
ran in finančno vzdržen sis-
tem. Vlada se tako namera-
va pri reformi slovenskega 
zdravstva zgledovati po fin-
skem in estonskem mode-
lu. Zakonodaja bo po njego-
vih napovedih pripravljena v 
treh mesecih, preden pa se 
lotijo reforme zdravstvene-
ga sistema, pa je treba izves-
ti reformo plačnega sistema 
v javnem sektorju, kjer bodo 
do 1. aprila oblikovali ločen 
plačni steber za zdravstvo in 
socialno varstvo, in struktur-
no prenovo Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slove-
nije. Ključna naloga refor-
me zdravstvenega sistema je 
vrnitev temeljne obravnave 

pacientov specialistom dru-
žinske medicine oz. pediat-
rom na primarni ravni, je de-
jal minister.

Združitev muzejev 
razburja

Vlada je minuli teden s 
sklepom združila Muzej slo-
venske osamosvojitve in Mu-
zej novejše zgodovine Slove-
nije v nov javni zavod Muzej 
novejše in sodobne zgodo-
vine Slovenije. Ukinitvi sa-
mostojnega Muzeja sloven-
ske osamosvojitve ostro na-
sprotujejo predvsem v Zdru-
ženju za vrednote slovenske 
osamosvojitve (VSO), pro-
ti opustitvi tega muzeja je 
tudi Slovenska konferen-
ca Svetovnega slovenske-
ga kongresa, v NSi pa so zo-
per ministrico napovedali 
celo interpelacijo. V Zdru-
ženju VSO po besedah nje-
govega predsednika Lojze-
ta Peterleta zadevo jemljejo 
zelo resno in kot udarec slo-
venski državotvornosti, zato 
bodo, če vlada ne bo spreme-
nila odločitve, začeli izvajati 
t. i. akcijski načrt v obrambo 
samostojnega muzeja osa-
mosvojitve. Podrobnosti o 
njem bodo razkrili po 10. fe-
bruarju. Gre za oblastno lo-
mastenje in grobo uvelja-
vljanje politične sile, ki ga 
še ni doživel, je še poudaril. 
Član predsedstva Združenja 
VSO in predsednik SDS Ja-
nez Janša pa je med drugim 
dejal, da je zadeva preskočila 

na raven, »kjer smo soočeni 
z dejstvom, da je vlada z vse-
mi svojimi pooblastili po-
tegnila izdajalsko potezo«. 
Ministrica Vrečko je na očit-
ke odgovorila, da se muzej 
slovenske osamosvojitve ne 
ukinja, pač pa gre za združe-
vanje vsebin in programov 
dveh javnih zavodov v ene-
ga. S tem po njenih besedah 
sledijo strokovnim pomisle-
kom, ki so nastali, ko se je ta 
muzej napovedoval v času 
pandemije, in sicer da nima 
primernega prostora in svo-
je zbirke, ker se artefakti na-
hajajo v različnih zbirkah in 
muzejih po državi. Po mne-
nju Skupnosti muzejev Slo-
venije, Slovenskega muzej-
skega društva in Medna-
rodnega muzejskega sveta 
nastala polemika meče sla-
bo luč na delovanje muze-
jev v Sloveniji. »Namesto da 
bi razprava potekala na stro-
kovni ravni in utemeljitvah, 
smo priča ideološkim dis-
kvalifikacijam in delitvam, 
paradoksalno ravno ob zgo-
dovinskem dogodku, ki je 
uspel, v trenutku odločitve, 
to plebiscitarno preseči,« 
so zapisali v izjavi. Muzeal-
ci menijo, da združitev mu-
zejev lahko prinese pozitiv-
ne učinke.

En shod preložili, 
napovedali dva nova

Glavni stavkovni odbor 
Sindikata vzgoje, izobraže-
vanja, znanosti in kulture 

Slovenije je preložil prote-
stni shod sindikalnih zau-
pnikov pred vlado, ki bi mo-
ral biti v sredo. V ponede-
ljek je na nadaljevanju po-
gajanj o stavkovnih zahte-
vah namreč vladna stran 
pogajalski skupini sindika-
ta predstavila predlog o zvi-
šanju plač vseh zaposlenih 
v vzgoji in izobraževanju, s 
čimer je izpolnila njihovo 
temeljno zahtevo. Predlo-
ga pogajalska skupina Svi-
za sicer ni sprejela, ocenila 
pa je, da predstavlja spreje-
mljivo osnovo za nadaljeva-
nje pogajanj. O novem da-
tumu protestnega shoda se 
bodo odločili glede na na-
daljnji potek pogajanj. Zato 
pa so sedaj protestni shod 
medicinskih sester in dru-
gih zaposlenih v zdravstve-
ni negi v Ljubljani napove-
dali v Sindikatu delavcev v 
zdravstveni negi Sloveni-
je. Potekal bo 22. februarja. 
V sindikatu so nezadovolj-
ni z decembrskim dogovo-
rom s sindikati zdravstva in 
socialnega varstva, ko vlada 
ni pristala na zvišanje plač 
medicinskih sester in dru-
gih zaposlenih v zdravstve-
ni negi. Še prej, 16. febru-
arja, bodo pred vladnim po-
slopjem v Ljubljani prote-
stirali tudi poklicni gasilci, 
so ta teden po srečanju z mi-
nistrom za obrambo Marja-
nom Šarcem napovedali v 
Sindikatu poklicnega gasil-
stva Slovenije.

Simon Šubic

Zdravstvena reforma po 
zgledu Finske in Estonije

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je prepričan, da 
so nakopičeni izzivi v zdravstvu rešljivi. / Foto: Gorazd Kavčič

V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve bodo 
začeli izvajati t. i. akcijski načrt v obrambo samostojnega 
Muzeja slovenske osamosvojitve, če si vlada ne bo 
premislila glede njegove ukinitve. / Foto: Gorazd Kavčič

Med tistimi, ki zaradi nezadovoljstva s plačnimi 
nesorazmerji napovedujejo protestni shod v Ljubljani, so 
tudi poklicni gasilci. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

med sosedi

Jože Košnjek Krščanska kulturna zve-
za in Narodni svet koroških 
Slovencev sta v torek, 24. ja-
nuarja, v Mohorjevi hiši v 
Celovcu že 44. podelila Ti-
schlerjevo nagrado, ki je pri-
znanje posameznikom ali 
ustanovam za izjemne do-
sežke pri ohranjanju slo-
venskega jezika, kulture in 
narodne identitete na Ko-
roškem. Letos se je nagra-
jenim pridružila Milka Kri-
egl iz Zahomca v Ziljski do-
lini, ki je nagrado prejela za 
»vso njeno skrb za sloven-
sko ziljsko narečje in ziljsko 
nošo, za ohranjanje doma-
čih šeg in navad ter za lju-
beč odnos do tipične ziljske 
gradbene in stanovanjske 
arhitekture«. O njenem živ-
ljenju in delu so na podeli-
tvi govorili mag. Janko Kri-
štof, dr. Zdravko Inzko, Mic-
ka Opetnik in mag. Martina 

Piko - Rustia. Tudi za kul-
turni okvir prireditve so pos-
krbeli Ziljani. Pel je Kvintet 
Oisternig iz Ziljske doline.

Milkina ljubezen je vse, 
kar je slovensko, ziljsko, od 
knjig do arhitekture do šeg 
in navad. V pogovoru za 
koroški slovenski časopis 

Nedelja je povedala, da jo 
osrečuje dvojezični krajev-
ni napis za Zahomc, čeprav 
je skromen, vendar pove, da 
tukaj živijo ljudje, ki govorijo 
slovensko. Na vprašanje, kaj 
želi zase, za narodno skup-
nost in za svet, pa je odgo-
vorila: »Zame in za vse moje 
drage ter za znanke in znan-
ce zdravja, za narodno skup-
nost pa, da bi se vsak zavedal, 
da gre za skupnost. Naše po-
litične predstavnike pa pro-
sim, da bi v vprašanjih, ko 
gre za našo vidnost in sliš-
nost v deželi, vlekli vsi za eno 
vrv in v isto smer, ne pa vsak 
na svoje. Za ves svet pa želim 
mir in prosim samo za mir.«

Gorazd Wakounig 
najboljši govorec

Tudi letos sta Narodni 
svet koroških Slovencev in 
Krščanska kulturna zveza 

razpisala Govorniški nate-
čaj, na katerega vabijo di-
jake srednjih šol s sloven-
skim učnim jezikom. Letoš-
nje zaključno tekmovanje je 
bilo v ponedeljek, 16. janu-
arja, na Dvojezični zvezni tr-
govski akademiji v Celovcu. 
Za govornico so stopili Dana 
Gregorič in Gorazd Wako-
unig s Slovenske gimnazi-
je v Celovcu, Salina Hajdi-
njak - Šumež z Višje šole za 
gospodarske poklice v Šen-
tpetru in Ana Ražen z Zve-
zne dvojezične trgovske aka-
demije. Komisija je najbo-
lje ocenila nastop dijaka 6. 
b razreda Slovenske gimna-
zije Gorazda Wakouniga z 
naslovom Kako je biti Slo-
venec med Slovenci in zakaj 
sem radikalen. Svoj govor je 
povedal tudi na torkovi po-
delitvi Tischlerjeve nagra-
de. O svojem »radikalizmu« 

je povedal: »Zame sta zave-
danje, da sem Slovenec, in 
zvestoba slovenskemu na-
rodu temelj mojega življe-
nja. Zame ni nikoli obstaja-
la dilema, ali sem Slovenec. 
Zame se nikoli ni stavilo 
vprašanje, kateri jezik je moj 
materni jezik, zame pa nihče 
ne vpraša, komu sem zvest. 
Ve se – zvest sem slovenstvu. 
Ali sem zato radikalen?«

Slovenci v zamejstvu (887)

Prejemnica Tischlerjeve 
nagrade Milka Kriegl  
/ Foto: časopis Nedelja Celovec

Skrbnica ziljskega narečja, noše in šege

Dijak Slovenske gimnazije iz 
Celovca Gorazd Wakounig 
je zmagovalec govorniškega 
natečaja.  
/ Foto: Narodni svet koroških Slovencev
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Protestniško gibanje

Fenomen strahovlade 
in upora proti njej nam 
na primeru Irana razloži 
Raha Bahreini iz mednaro-
dne organizacije za varstvo 
človekovih pravic Amnesty 
International. Nedavno je 
obiskala Ljubljano. Prebe-
rimo najprej, kakšen je šir-
ši kontekst tega dogajanja. 
»Kršitve, ki jih izvajajo ob-
lasti, potekajo v kontekstu 
dolgotrajne nekaznova-
nosti za hude kršitve člove-
kovih pravic, ki so v skladu 
z mednarodnim pravom 
zločini. V prvem desetletju 
po vzpostavitvi Islamske 
republike Iran leta 1979 so 
oblasti zunajsodno usmrti-
le tisoče političnih oporeč-
nikov, da bi uničile politič-
no opozicijo in utrdile svoj 
sistem. Leta 1988 so v več 
tednih med koncem juli-
ja in začetkom septembra 
skrivaj ubili okoli 5000 po-
litičnih nasprotnikov in nji-
hova trupla pokopali v ne-
označenih tajnih grobovih. 
Te rane so v iranski družbi 
še odprte. Družine žrtev in 
borci za človekove pravice 
so si desetletja prizadevali 
za resnico in pravico. Pro-
testi in prelivanje krvi so 
bili tudi v letih 2009, 2018, 
2019, med letoma 2020 in 
2022 pa so bili tudi manjši 

protesti v določenih kra-
jih. Ob tem so se desetle-
tja dogajale smrti v pridr-
žanjih, ki niso bile raziska-
ne, odgovorni pa niso bili 
kaznovani. Niti en usluž-
benec ni bil preiskovan za-
radi mučenja ali uboja, kaj 
šele kaznovan. V Iranu se 
ob tem na osupljivi ravni 
izvaja smrtna kazen. Dr-
žava je ves čas na sramot-
nem drugem mestu na sve-
tu po izvajanju te kazni, po 
Kitajski. Vse te kršitve so 
povzročile globoko krizo v 
Iranu, mednarodna skup-
nost pa dolgo časa ni kaz-
novala Irana zaradi teh hu-
dih zločinov. Ravno zaradi 
te nekaznovanosti so si ob-
lasti dovolile nemudoma 
uporabiti pravo strelivo zo-
per protestnike. V Iranu ni 
neodvisnega pravosodja ali 
tožilstva. To varnostne sile 
spodbuja k uporabi smrto-
nosne sile za zatiranje pro-
testov. Trenutno protestni-
ško gibanje predstavlja na-
daljevanje desetletja traja-
jočega boja borcev za člo-
vekove pravice, odvetnikov 
in aktivistov.« Raha Bah-
reini pravi, da so ti prote-
sti spremenili »politično 
krajino«. V kakšnem smis-
lu? »Tako, da je zid strahu 
padel. Združujejo se ljudje 
iz različnih etničnih sku-
pin in iz različnih razredov 
in skupaj zahtevajo priho-
dnost enakopravnosti in 

svobode. Oblasti so dol-
ga leta izkoriščale strah in 
zatiranje, da bi preprečile 
javno mobilizacijo in poli-
tične proteste. Ta strategija 
ustrahovanja pa zdaj, v pri-
merih tisočev ljudi, pred-
vsem mladih, ki so šli na 
ulice, ne deluje več. Ljud-
je žal vidijo, da je cena pro-
testiranja in nasprotovanja 
izjemno in tragično viso-
ka, a to številnih ne odvra-
ča več od udeležbe na pro-
testih. /…/ Gre za globo-
ko družbeno spremembo. 
Ljudje zahtevajo in imajo 
popolnoma drugačno vizi-
jo prihodnosti. Do zdaj je 
namreč zaradi prelivanja 
krvi in nekaznovanosti za-
radi pobijanja in drugih kr-
šitev človekovih pravic pre-
vladovalo vzdušje tišine in 
ustrahovanja, in čeprav se 
brutalnost in krutost nada-
ljujeta, ljudje kažejo never-
jeten pogum in drugače do-
jemajo svojo politično uso-
do.« (Vir: intervju Borisa 
Vaseva na MMC RTV SLO) 
Upamo, da je dogajanje v 
Iranu nepovratno in da bo 
teokratski islamistični re-
žim, ki ga protest(nik)i na-
čenjajo, kmalu padel.

Protestnica Janis Joplin

»Freedom is just another 
word for nothing left to 
lose.« Svoboda je le dru-
go ime za to, da nimaš ni-
česar več izgubiti. To je 

slavni verz iz slavne pesmi 
Me & Bobby McGee. Ta pe-
sem, ki jo je pela legendar-
na Janis Joplin, spada med 
rokovsko-bluzovske klasi-
ke gibanja »flower power«, 
ki je kulturno revolucijo iz-
vajalo predvsem skozi glas-
bo, aktivizem in nasproto-
vanje obstoječim družbe-
nim normam. Če bi še ži-
vela, bi pevka Janis Joplin 
19. januarja letos dopolnila 
80 let. Tako pa je umrla že v 
27. letu starosti, 4. oktobra 
1970, v hotelu Landmark 
Motor na Franklinovi ulici 
v Los Angelesu, zaradi pre-
velikega odmerka heroina, 
ki ga je užila ob obilici alko-
hola. Tudi ona je bila pro-
testnica, ena največjih ikon 
protestniškega gibanja, ki 
je zajelo svet v letu 1968 in 
trajalo še nekaj let.

Protesti in revolucija

Protest je »javno izraže-
no nasprotovanje čemu, 
nezadovoljstvo s čim«. 
(Fran) Revolucija pa je vr-
sta protestov, ki naposled 
privede do spremembe re-
žima in družbene uredi-
tve. Ima pa napako, ki jo je 
francoska pisateljica Vir-
ginie Despentes ubesedila 
takole: »Revolucija? Imeli 
bomo tri dni slavja in dol-
ga leta mačka.« Najbolje 
bo torej, da še naprej pro-
testiramo. Načinov za to je 
veliko …

Miha Naglič

Na svetu je slej ko prej veliko strahovlade. Ljudje se ji ne upajo upirati, ker jih je strah. A pride čas, 
ko se državljani ne bojijo več in odidejo na ulice, protestirat. Najboljši primer te vrste je v zadnjih 
mesecih Iran ….

Free Iran: pogum protestnikov proti avtokratskemu režimu 
v Iranu je navdahnil proteste po vsem svetu. Ta je bil v 
Berlinu, 22. oktobra 2022. / Foto: Wikipedija

Pevca Tom Jones in Janis Joplin med skupnim televizijskim 
nastopom novembra 1969. Sicer nista imela nič skupnega, 
dva povsem različna tipa pop glasbe. / Foto: Wikipedija

Tako so v Helsinkih Finci protestirali dva dni po ruskem 
napadu na Ukrajino, 26. februarja 2022. Napisa na 
osrednjem transparentu ne prevajam. / Foto: Wikipedija

Nove knjige (669)

Izzivi občanskega raziskovanja
Ta zbornik v dveh knjigah 

je žirovski »opus magnum«, 
največje knjižno delo doslej 
o Žireh in Žirovcih v njiho-
vem lokalnem, državnem 
in globalnem kontekstu. 
Posebnosti tega žirovske-
ga in slovenskega knjižne-
ga dela sta zlasti dve. Prva: 
da za razliko od večine kra-
jevnih zbornikov, urejenih 
po formuli »od paleolita do 
Tita«, ne povzema le zemlje-
pisnih, zgodovinskih in dru-
gih domoznanskih poseb-
nosti, da ni zazrt le v pretek-
lost, ampak se osredotoča na 
aktualna vprašanja in skuša 
na ta način prispevati tudi 
k reševanju problemov. In 
druga posebnost: da skuša 
udejanjiti ta čas v svetu zelo 
aktualno paradigmo občan-
skega raziskovanja (»citizen 

science«). Akademik Zdrav-
ko Mlinar je kot prvi v Slove-
niji opozoril na mednarodno 
gibanje za občansko razisko-
vanje in znanost in večjo od-
prtost znanstvenih raziskav. 
V pripravah na izid te knji-
ge je v Žireh spodbudil širok 
krog ljudi, da so opisali svoje 
nepoklicno raziskovanje, iz-
kustveno znanje in možnos-
ti, ki jih tovrstno udejstvo-
vanje odpira. Hkrati pa je k 
sodelovanju pritegnil celo 
vrsto uglednih poklicnih 
raziskovalcev iz cele Slove-
nije. S svojimi avtorskimi 
članki v knjigi sodeluje ok-
rog 90 avtorjev, če dodamo 
še skupinske soavtorje, pa 
je vseh okrog 150. Zbornik 
je edinstvena 'mobilizaci-
ja' avtorjev različnih staros-
ti (od osnovnošolcev in sre-
dnješolcev, ki so vključeni 
v več prispevkov, avtorskih 

prispevkov študentov, aktiv-
nega prebivalstva do upoko-
jencev), različnih stopenj iz-
obrazbe (vključno z vrhun-
skimi strokovnjaki), različ-
nih profilov, interesov. Nji-
hova videnja pa dopolnju-
jejo strokovnjaki z različnih 
področij, ki s svojimi pri-

spevki podkrepijo pridoblje-
na dognanja, opažanja oz. 
jih morda osvetlijo še z dru-
gih zornih kotov. Pa še dva 
poudarka. Prvi: da celostno 
vključevanje vsakdanjega 
življenja in izkustvenega 
znanja »navadnih« ljudi po-
meni izziv in kritiko zaprtos-
ti in razdrobljenosti univer-
zitetnega delovanja oziroma 
akademske sfere. Drugi pa 

je ta: da vse to delamo s po-
sebnim ozirom na ozavešča-
nje o ekološki krizi vsega člo-
veštva in sveta in z željo, da 
bi še naprej živeli v svetu, v 
katerem mir prevladuje nad 
nevarnostjo novih vojn. Žal 
ne eno ne drugo ni več samo-
umevno.

V nastajanju tega dela sem 
sodeloval tudi podpisani. Iz-
dali in založili sta ga Mu-
zejsko društvo Žiri in Obči-
na Žiri. V gornjem odstav-
ku skušam povzeti njegove 
glavne značilnosti in odli-
ke. Glavna je ta, da nas vse 
spodbuja k raziskovanju. 
Urednik Zdravko Mlinar pa 
bo 30. januarja 2023 dopol-
nil 90 let. Čestitamo!

Izzivi občanskega raziskovanja, zbornik v dveh knjigah, 

uredil Zdravko Mlinar, Žiri, 2022, 1056 strani

Miha Naglič

Ne bojijo se (več)
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Preteklo leto, posveče-
no arhitektu Jožetu Plečni-
ku (1872–1957), je v Slove-
niji obrodilo različne počas-
titve, dogodke, razstave in 
predstavitve njegove arhi-
tekturne dediščine. Konec 
leta so se z obsežno razsta-
vo Jože Plečnik na Gorenj-
skem – včeraj, danes, jutri v 
Galeriji dr. Ceneta Avgušti-
na našemu velikemu arhi-
tektu poklonili tudi na Zavo-
du za varstvo kulturne dediš-
čine, Območni enoti Kranj.

Razstava prinaša pregled 
tistih Plečnikovih del na 
Gorenjskem, ki sodijo pod 
okrilje kranjske enote zavo-
da. »Za omejen obseg smo 
se odločili zato, ker objekte 
in druge Plečnikove rešitve 
s tega območja dobro poz-
namo in se z njimi nenehno 

srečujemo pri našem delu. 
Razstavo smo zato obliko-
vali tako, da ne predstavlja-
mo zgolj faktografskih po-
datkov o nastanku posame-
znega objekta in vseh do-
godkov, ki so si sledili v zve-
zi tem, hkrati pa tudi kasnej-
ših konservatorskih pose-
gov na Plečnikovi dediščini, 

ampak posebno pozornost 
namenjamo tudi opisu sta-
nja, v kakršnem objekti in 
predmeti so, ob tem pa tudi 
predlagamo rešitve in naša 
priporočila za naprej,« o eni 
izmed pomembnih poseb-
nosti te predstavitve Pleč-
nikove umetniške dediš-
čine pove vodja projekta, 
umetnostna zgodovinarka 
in konservatorka mag. Maja 
Avguštin, ki je pri snovanju 
razstave sodelovala s kole-
gico konservatorko in arhi-
tektko, mag. Natašo Ülen.

Močan ustvarjalni zagon

Kot zapisano, je obmo-
čje Gorenjske drugo naj-
večje središče Plečnikovega 
ustvarjanja na Slovenskem. 
Njegova dela so tu nastajala 
v obdobju od poznih tridese-
tih let 20. stoletja pa vse do 
njegove smrti leta 1957 in so-

dijo v čas njegovega najzre-
lejšega ustvarjanja. Nekaj 
del je nastalo prav v zadnjem 
letu ali dveh pred smrtjo. To 
je bilo obdobje po drugi sve-
tovni vojni in je bilo neob-
hodno povezano z obdob-
jem, ko je bilo treba na novo 
zgraditi porušeno domovi-
no, primanjkovalo je hrane, 

obleke in drugih najosnov-
nejših dobrin za življenje. 
Hkrati je bil to tudi čas, ko 
so bila največja Plečnikova 
dela že izvedena oziroma je 
bila izvedba v teku.

»Plečnik se je kljub viso-
ki starosti, osebnim in stro-
kovnim okoliščinam vsake-
ga novega projekta loteval 
z zanj značilno ustvarjalno 
silo in nepremagljivo vne-
mo ter znal ob tem vnemati 
tudi srca naročnikov, učen-
cev mojstrov in ljudi v ne-
posredni bližini,« poudarja 
Maja Avguštin in dodaja, da 
so ga v tem obdobju najbolj 
zanimale naloge, kot so spo-
meniki, cerkve in nagrobni-
ki. Da zato, ker je simbolna 

vrednost lahko presegala na-
vadno in potrebno utilitar-
nost. Znano je, da je Plečnik 
vedno znova želel, da bi bila 
njegova dela razumljiva ne 
zgolj peščici strokovnjakov, 
ampak kar najširšemu ob-
činstvu, torej tistim, ki jim je 
bila arhitektura namenjena.

Največ Plečnika v 
Kamniku

Razstava je zasnovana gle-
de na prostorski kontekst 
predstavljenih del. V uvod-
nem delu posameznega pri-
spevka se najprej seznani-
mo z osnovnimi informa-
cijami, iz katerih je razvi-
dna časovnica Plečnikove-
ga ustvarjanja, torej izdelava 

načrta, izvedba in naročnik, 
pa tudi drugi sodelavci, s ka-
terimi je Plečnik najtesneje 
sodeloval na Gorenjskem: z 
Antonom Bitencem, Majdo 
Neřima in Erno Tomšič.

Največ del je Plečnik za-
pustil prav na kamniškem 
območju. Na razstavi je tako 
predstavljenih več sakral-
nih objektov (cerkva, kapel), 
tudi zasebnih hiš, nekaterih 
javnih arhitekturnih reši-
tev. Arhitektov »odtis« tako 
nosijo cerkev sv. Benedikta 
v Stranjah, cerkev oziroma 
sakralni objekti v Tunjicah, 
Kamniku, v Mengšu, Dom-
žalah, na Dobu, trg pred 
cerkvijo v Komendi, zasno-
val je ureditev osrednje-
ga trga v Kamniku s fasado 
hiše na Maistrovi 2, železni-
ško postajo, most čez Nevlji-
co, Lovsko kočo kralja Ale-
ksandra v Kamniški Bistri-
ci, tu so različni nagrobni-
ki, predstavljena pa je tudi 
notranja oprema za kmečko 
sobo družine Stele.

Na ogled so arhitektur-
ne rešitve za Kapelo Mari-
je Snežne na Ambrožu pod 
Krvavcem in za tamkajšnjo 
cerkev sv. Ambroža ter prav 
tako v Cerkljah ter tamkaj-
šnje pokopališče. Plečnikovi 
so trg pred baziliko na Brez-
jah, kapela v Begunjah, pavi-
ljona Brezjanka in Jožamur-
ka, Plečnikove stvaritve vidi-
mo v Vili Bled, zasnoval je 
zasebno Vilo Epos.

Razstavi bo sledila knjiga

Posebno poglavje je zago-
tovo Kranj, kjer lahko obču-
dujemo Plečnikove arkade ob 
Roženvenski cerkvi in tam-
kajšnje stopnišče ter vodnja-
ke, impozantni sta fasada 
Prešernovega gledališča in 
unikatna Bežkova hiša na Ko-
roški ulici. Na razstavi je pred-
stavljenih kar okrog štirideset 

Plečnikovih del. Med drugim 
tudi načrti za nekatere neiz-
vedene projekte, na primer v 
Kranju Mestna hiša, Prešer-
nova hiša, most nad Kokro in 
ureditev Glavnega trga. Kot 
je povedala Maja Avguštin, 
se bodo tako kot predstavlje-
nim obstoječim delom Plač-
nika temeljiteje posvetili tudi 
neizvedenim projektom v 
knjigi, ki jo bodo pripravili v 
tem letu. 

Koncept razstave je zani-
miv. »Konservatorji na dedi-
ščino gledamo z drugačnimi 
očmi. Ne zanima nas zgolj, 
kaj je Plečnik ustvaril, am-
pak tudi ocenjujemo, kaj je 
treba na dediščini narediti, 
in ob tem, kar opazimo med 
strokovnim nadzorom, po-
damo tudi manjša priporo-
čila lastnikom teh objektov. 
Zato smo ta konservatorski 
pristop poudarili tudi pri 
razstavi, ki tako ni le doku-
mentarnega pomena ali pa 
predvsem promocija njego-
vih stvaritev,« je ob razstavi 
povedala Nataša Ülen. Med 
predstavljenimi Plečnikovi-
mi deli pa lahko prebiramo 
tudi nekaj utrinkov iz njego-
ve korespondence s posame-
znimi naročniki, ki so neke 
vrste pika na i, saj še enkrat 
znova odkrivajo arhitektov 
značaj in njegovo zavzetost 
pri ustvarjanju izjemnih ar-
hitekturnih dosežkov, kot 
tako stroka kot širša javnost 
vedno znova ugotavljata ob 
njegovih delih.

V Zavodu pa so pripravili 
tudi zanimiv hologram, v ka-
terem obiskovalce nagovori 
sam Jože Plečnik z beseda-
mi: »Arhitektura, kateri se 
udinjate, je res samo veliko 
trpljenje. Vendar pomnite, 
da je treba za lepoto in sre-
čo vedno veliko trpeti.« Raz-
stava bo na ogled še do kon-
ca februarja.

Igor Kavčič

Osrednji avtorici razstave Nataša Ülen in Maja Avguštin ob 
stolu, ki ga je za družino Stele po Plečnikovih načrtih izdelal 
mizar Franc Koncilja. / Foto: Igor Kavčič

Območje Gorenjske je drugo največje središče Plečnikovega ustvarjanja na Slovenskem. O tem, kako bogato dediščino je arhitekt zapustil v tem delu 
Slovenije, govori obsežna razstava z naslovom Jože Plečnik na Gorenjskem – včeraj, danes, jutri, ki so jo ob zaključku leta, posvečenega 150. obletnici 
arhitektovega rojstva, odprli v prostorih Območne enote Kranj Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Na razstavi je na ogled vsaj štirideset Plečnikovih del z Gorenjskega, ki sodijo pod okrilje 
ZVKD OE Kranj. / Foto: Igor Kavčič

Maja Avguštin po razstavi vodi udeleženke Študijskega krožka za umetnostno zgodovino v 
okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje Društva upokojencev Kranj. / Foto: Igor Kavčič

Eno osrednjih Plečnikovih del v Kranju so Arkade ob 
Roženvenski cerkvi in stopnišče z vodnjaki. / Foto: Igor Kavčič

Plečnik je rad delal na Gorenjskem
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Ko sem bila stara kakih šti
ri, pet let, sem imela košek. 
Tak majhen košek, v katere
ga se je dalo naložiti marsi
kaj, od plišastih medvedov 
do punčk in še česa. Tudi 
med vožnjo s kolesom do so
sedov sem si ga oprtala. Prav
zaprav se mi je zdel celo stra
šansko imeniten in sem se 
težko ločila od njega. Ta hip, 
ko pišem, pa gledam še ve
liko manjši košek, kot je bil 
moj, takega za shranjevanje 
krhljev ali kakšnega druge
ga opojno dišečega suhega 
sadja. Občudujem ga, kako 
skrbno je izdelan. »V njem 
je kakih šestdeset viter,« mi 
je povedal Janez Krišelj, ple
tar s Francarije v Preddvoru, 
ki mi ga je podaril.

»Otroci imajo še vedno 
radi koše, ravno zdaj izde
lujem enega po naročilu,« 
se nasmehne. Ko gledam 
njegove roke, vajene dela, 
in grčaste prste, kako spre
tno pripravljajo leskove vi
tre, ki jih bo spletel v koš, 
cajno, camboh, škundro …, 
vem, da sedim pred velemoj
strom pletarstva. Ponosen je 
na to, da je bil v začetku no
vembra lani v vpisan v Regi
ster nesnovne kulturne de
diščine. »To je rezultat vsaj 
25 let dela oziroma več, saj 
sem začel plesti sredi osem
desetih let. Leta 1992 sem 
dobil certifikat, da so moji 
izdelki ročno delo.«

Uporablja leskove vitre
Janez Krišelj v svoji delav

nici na Francariji v Preddvo
ru izdeluje cajne (manj
še košare s polkrožnim ro
čajem in neravnim dnom), 
košare za okras, koše, cam
bohe (košara brez ročaja z 
neravnim dnom), škundre 
(košare s polkrožnim roča
jem in ravnim dnom), lese 
in še marsikaj drugega, ino
vativnega. Pri tem uporab
lja leskove vitre, svoje izdel
ke pa zaključuje s smrekovo 
korenino, nikoli z umetni
mi materiali. »Ogromno po
tujem s kolesom po Sloveni
ji in povsod opazim leskovo 
grmovje, takoj vidim, kate
ra bo prava za vitre in ka
tera ne. Tudi svoje tečajni
ke najprej peljem v gozd, da 
se naučijo, kaj odbrati zase. 

Vsak rokodelec mora ime
ti ves čas na široko odprte 
oči.« Dobro je že zakorakal 
v osemdeseta leta, pa tega ne 
kaže; se vidi, da je športnik 
po duši in telesu. »Kolesar
jenje, smučanje, hoja po hri
bih – vse to me spremlja sko
zi življenje, sem se pa res, ko 
sem se upokojil, odločil, da 
bi rad čim več rokodelske
ga znanja prenesel tudi na 
mlajše generacije.«

Pripravlja tečaje

Svoje znanje pletarstva 
tako prenaša zlasti na te
čajnike v okviru vsakole
tnih tečajev, ki jih izvaja v 
Rokodelskem centru DUO 

Škofja Loka, na katerih ude
ležence uči vse od priprave 
materiala do izdelave konč
nega izdelka. Je član Sekci
je DUO Škofja Loka. Svoje 
znanje pa z veseljem prena
ša tudi na mlajše v okviru 
predstavitev v osnovnih in 
srednjih šolah. Metaforič
no pravi, da je največ roko
delskega znanja »ukrade
nega«. »Jaz lahko tečajni
kom trikrat do petkrat po
kažem, kako se kaj izdela, 
pa se ne naučijo takoj. Do
kler človek sam ne dojame, 
kako zahtevno je delo ple
tarja in da zahteva tako in
telektualno kot fizično ak
tivnost, ni nič. Ko 'pride 
noter' – na vsakem tečaju 
imam od pet do deset ljudi 
–, pa odnese toliko, da lah
ko tudi mene na kaki uri za
menja in pokaže svoje zna
nje in veščine. To mi je v ve
liko veselje. Najbolj pono
sen sem, če učenec zna več 
od učitelja.«

Rokodelski center DUO 
je »zakon«

»Ko sem iskal, kam bi svo
ja znanja prenesel, sem na
šel Rokodelski center DUO 
v Škofji Loki in njegovo vod
jo Kati Sekirnik. Takoj je bila 
navdušena, da začneva sode
lovati, tako da sem član sek
cije centra DUO od leta 2015. 
Kati res dela dobro, bila je 
uspešna na kar nekaj držav
nih in mednarodnih razpi
sih za pletarsko dejavnost, 
tako da sem resnično vesel, 
da lahko sodelujem z njo in 
centrom. Moj tečaj je obi
skovala tudi Tajda Jerkič, tu 
pri meni v delavnici je plet
la in tudi na podlagi njenih 
obiskov je nastala publika
cija o meni, ki jo je izdal Ro
kodelski center DUO. Vesel 
sem, da je Irena Leban, ki je 
profesorica na Srednji lesar
ski šoli v Škofji Loki, sicer pa 
je k meni hodila na tečaj, ro
kodelstvo prenesla na šolo. 
Že v okviru svojega izobraže
vanja je spoznala to področje, 
zdaj pa želi, da se to področje 
v kombinaciji z lesarstvom 
širi tudi med dijake.«

Pletarstvo ga spremlja 
od otroštva

»S pletarstvom sem se sre
čal že kot otrok, mama je plet
la, vsa njena 'žlahta' je pletla, 
mojih tet in stricev je bilo več 
kot deset, tako da so se vsa 
ta znanja prenašala name. 
Sem pa iz tega rodu še edini, 
ki zna plesti. Zakaj so ga dru
gi opustili, ne vem. Morda 
zaradi slovesa, da pletejo le 
tisti, ki nimajo kaj početi ali 
niso za kaj drugega sposob
ni …, ne vem,« razmišlja Ja
nez Krišelj. »Včasih je vsaka 
kmetija imela pet cajn, cam
boh in koš. Ko je šla ženska 

na njivo, je na hrbtu obvezno 
imela koš, v rokah pa cajno 
in neko orodje. Ko se je vra
čala opoldne s polja domov, 
je imela v košu nekaj za v 
hlev in nekaj za kosilo. Caj

na je bila takrat vredna ve
liko več, kot je recimo zdaj, 
čeprav so zdaj na prvi pog
led lepše. A ta roba z Daljne
ga vzhoda je pri nas prepla
čana. Veliko sem potoval po 
svetu in videl, da so recimo 
v Romuniji enaki pletarski 
izdelki štirikrat cenejši kot 
pri nas.« Janeza vprašam, 
kakšne so bile cene pletar
skih izdelkov v njegovem ot
roštvu. »Ko sem bil star de
set let, torej v petdesetih le
tih, je bila dobra plača reci
mo okrog 100 ali 120 dinar
jev. Mama me je poslala pro
dajat cajne, pa sem jih šel, 
proti Trsteniku, Golniku. 

Ena cajna je stala osem di
narjev. Mama mi je rekla, da 
če jo bom prodal dražje, bo 
preostanek moj. Pa sem jih 
prodajal po deset dinarjev.« 
Življenjska doba cajn je bila 
lahko tudi deset let, niso se 
popravljale, ampak so se ku
pile nove. »So bile pa nareje
ne bolj 'na hojladri', nihče ni 
pazil na to, kako goste so vi
tre. Če so bile bolj redke, se 
je pa krompir notri stresel in 
presejal.«

Okras ali funkcionalnost?

»Dobro vprašanje,« mi 
reče Janez Krišelj. »Poznam 
pletarja, ki živi v Kočevju, 
akademsko je izobražen in 
plete za dušo. Njegovi izdel
ki so PP.« PP? »Pobiralci pra
hu – videti so čudovito, lepo, 
cenovno so dražji kot moji, 
ampak gredo v prodajo,« hu
domušno pove Krišelj. »Jaz 
večinoma delam embala
žo, pravim, da izdelek mora 
biti funkcionalno uporaben. 
Je pa res, da tudi nekaj PP
ja mora biti. Za novoletna 
darila sem naredil nekaj de

set koškov, teh ne moreš dati 
praznih, notri gredo recimo 
klobasa, bomboni, suho sad
je … To je zame PP.«

Jaslice

Ko odhajam, pokomenti
ram tudi jaslice, ki sem jih 
opazila takoj po prihodu v 
hišo zakoncev Anice in Ja
neza Krišlja. V košku, ki ga 
odnesem domov, dobim še 
dve lično izdelani figurici iz 
leske. »To so letošnje, pri
hodnje leto bodo boljše, še 
ene imam na ogled v Srednji 
vasi pri Šenčurju, do svečni
ce, tiste so še lepše,« pove Ja
nez in povabi k ogledu.

Klara Mrak

Janez Krišelj, pletar iz Preddvora / Foto: Tina Dokl

»Dokler človek sam ne dojame, kako zahtevno je delo 

pletarja in da zahteva tako intelektualno kot fizično 

aktivnost, ni nič. Ko 'pride noter' – na vsakem tečaju 

imam od pet do deset ljudi –, pa odnese toliko, da 

lahko tudi mene na kaki uri zamenja in pokaže svoje 

znanje in veščine. To mi je v veliko veselje. Najbolj 

ponosen sem, če učenec zna več od učitelja.«

Novembra lani je bil vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine. / Foto: Tina Dokl

Spretni pletarki sta bili že Janezovi mama in teta. Veliko znanja je pridobil z opazovanjem svojega strica in drugih pletarskih mojstrov, sam pa se je s to 
obrtjo začel aktivneje ukvarjati po upokojitvi. Ministrstvo za kulturo ga je na predlog Slovenskega etnografskega muzeja – Koordinatorja varstva nesnovne 
kulturne dediščine novembra lani vpisalo v Register nesnovne kulturne dediščine, na kar je upravičeno izjemno ponosen.

Široko odprte oči Janeza Krišlja

»Ko sem bil star deset let, torej v petdesetih letih, je 

bila dobra plača recimo okrog 100 ali 120 dinarjev. 

Mama me je poslala prodajat cajne, pa sem jih šel, 

proti Trsteniku, Golniku. Ena cajna je stala osem 

dinarjev. Mama mi je rekla, da če jo bom prodal 

dražje, bo preostanek moj. Pa sem jih prodajal po 

deset dinarjev.«

Izpod njegovih prstov nastajajo prave mojstrovine. / Foto: Tina Dokl
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»Noben t'č nima perutnic 
naprej.« To je stavek, ki ga 
je Mojstrančan Janez Pol-
da (1924–1964) večkrat po-
navljal, ko so ga spraševa-
li, zakaj skače na tak način. 
»Bil je namreč začetnik no-
vega, modernega sloga ska-
kanja z rokami nazaj, ki ga 
poznamo še dandanes. Za-
nimivo je tudi to, da je zara-
di svojega sloga skakanja do-
bival od sodnikov nižje oce-
ne,« je povedal Marsel Gom-
boc, idejni vodja, režiser in 
igralec v gledališki predsta-
vi z naslovom iz znameni-
tega stavka Noben ptič nima 
perutnic naprej, ki jo bodo 
danes zvečer premierno in 
tudi krstno uprizorili na dov-
škem odru.

Po pripovedi Malči Polda
»Spremljali bomo nekaj 

novega, resnično zgodbo, ki 
bo, upam, pritegnila ne samo 
domačine, ampak tudi špor-
tne navdušence in tiste, ki 
imajo radi nekoliko drugač-
ne gledališke predstave, kar 

naša vsekakor je, saj govori 
o človeku, ki je med nami ži-
vel in naše kraje s smučarski-
mi skoki ponesel v svet. To 
je bil svojevrsten izziv tudi 
zame kot režiserja in igralca, 
ki bom upodobil Janeza Pol-
do v odraslih letih. Igrati ne-
koga, ki ga nisi poznal, am-
pak si samo slišal o njem,« 
je dejal Gomboc. Izziv je bilo 
tudi besedilo, ki ga je napisa-
la Nika Brgant, dramaturgi-
nja predstave, po pripovedo-
vanju Poldove žene Malči ter 
zapiskih, ki jih je po njenem 
pripovedovanju več let bele-
žil tudi Marsel Gomboc. Sli-
šala se bo tudi klena gorenj-
ska govorica.

V hramu športnih 
junakov

Janez Polda je za Jugo-
slavijo nastopil na zimskih 
olimpijskih igrah 1948 v 
Sankt Moritzu, 1952 v Oslu 
in 1956 v Cortini d' Am-
pezzo. Leta 1948 je na Ted-
nu smuških poletov v Pla-
nici skočil 120 metrov z do-
tikom, zaradi česar daljava 

ni bila priznana kot svetov-
ni rekord. Na tem tekmova-
nju je s skokom, dolgim 109 
metrov, postal drugi Slove-
nec, ki je preskočil sto me-
trov, s čimer je takrat posta-
vil nov slovenski in jugoslo-
vanski rekord. Leta 1950 je 

v Planici rekord še izboljšal 
s skokom, dolgim 114 me-
trov. Na turneji štirih ska-
kalnic je leta 1953 v Inns-
brucku osvojil osmo mesto 
in deseto mesto v Bischof-
shofnu, 1956 pa peto mesto 
v Innsbrucku. Po njem sta 

imenovani ulici v Mojstrani 
in Zagrebu. Leta 2012 je bil 
sprejet v Hram slovenskih 
športnih junakov.

Tudi kovček za maže
Igrani del na odru  

bodo obogatile fotografije, 

pred  stavljene na platnu. 
»Predstava je posebna tudi 
zaradi izvirnih predmetov, 
oblačil, obutve, smuči, kovč-
ka za maže, ki je še poseb-
no zanimiv, saj v njem vla-
da popoln red še po toliko le-
tih, pa pokalov, dokumentov 
iz osebne zbirke Malči Pol-
da.« Zahvala gre tudi Gor-
njesavskemu muzeju Jese-
nice, Jožetu Dovžanu - Zepu 
in pa Mihaelu Kersniku za 
fotografije, rekvizite in ko-
ristne informacije  ... Igrajo 
še Jakob Berce (Polda v mla-
dih letih), Julija Krisch, Flo-
rijan Krisch, Nina Luks Šu-
vak (kustosinja), Boštjan Bo-
gataj (učitelj/carinik) in Ro-
man Veber (maršal Tito). 
Predstavo so podprli Občina 
Kranjska Gora in več dona-
torjev. Današnja premiera je 
razprodana, ponovitvi bosta 
29. januarja in 2. februarja. 
Predstava, s katero se KUD 
Jaka Rabič Dovje - Mojstrana 
poklanja Janezu Poldi, se na 
izviren način navezuje tudi 
na prihajajoče svetovno pr-
venstvo v nordijskem smu-
čanju v Planici.

Suzana P. Kovačič

Marsel Gomboc je v originalnih oblačilih Janeza Polde; minulo sredo še na predstavitvi 
gledališke igre v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, danes zvečer premierno že 
na dovškem odru, ko bodo nastopili tudi šolarji (od leve) Florijan Krisch, Jakob Berce (Janez 
Polda v mladih letih) in Julija Krisch. / Foto: Tina Dokl

»Igralci in domače kulturno društvo smo Janezu Poldi z gledališko predstavo postavili svojevrsten spomenik, muzej na dovškem odru, kar si najboljši 
smučarski skakalec po drugi svetovni vojni, ponos Mojstrane, Gorenjske, Slovenije in Jugoslavije, nedvomno zasluži,« pravi režiser Marsel Gomboc.

»Začenjamo sklop Vei-
derjevih večerov. Janez Vei-
der je bil župnik, ki je zapus-
til bogate sledi, in to ne le v 
Stari Loki, ampak tudi v slo-
venskem prostoru,« je zbra-
ne minuli petek zvečer v Jur-
jevi dvorani v Stari Loki poz-
dravil domači župnik Janez 
Šket.

Janeza Veiderja je nato 
predstavila nekdanja dol-
goletna direktorica Knji-

žnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka Ana Florjančič. »V vsa-
kem kraju občasno izstopa-
jo osebnosti, ki s svojim živ-
ljenjem in delom pustijo od-
zivne sledi v zgodovini tega 

kraja,« je povedala Ana Flor-
jančič in spomnila, da so v 
Stari Loki v prvem desetle-
tju po letu 2000 že poteka-
li Veiderjevi večeri, ki pa jih 
niso tako poimenovali.

Dr. Janez (Ivan) Veider 
je bil duhovnik in umetno-
stni zgodovinar, sicer doma 
iz Loke pri Mengšu, v Sta-
ri Loki pa je skupaj preži-
vel kar 14 let. Med letoma 
1931 in 1936 kot kaplan, od 
1955 do 1963 pa kot župnij-
ski upravitelj. Obsežno je bil 

predstavljen leta 2015 v zgo-
dovinskem zborniku A glej, 
na tem polju je obrodil stote-
ren sad. V starološki župni-
ji je tudi zanimiva Veiderje-
va knjižnica.

Kot je v imenu organiza-
torjev povedala Andreja Rav-
nihar Megušar, so se odloči-
li, da vsako leto pripravijo 
dva Veiderjeva večera, prve-
ga pa so posvetili pogovoru o 
Lambertu Ehrlichu.

Dr. Janez Juhant, teo-
log, filozof in pedagog, član 
Evropske akademije znano-
sti in umetnosti in zaslužni 
profesor Univerze v Ljublja-
ni, je v pogovoru s predse-
dnico Muzejskega društva 
Škofja Loka Heleno Janežič 
spregovoril o svoji odmevni 
knjigi, ki ima naslov Lam-
bert Ehrlich, prerok sloven-
skega naroda.

Dr. Lambert Ehrlich je o 
samostojni Sloveniji govo-
ril že leta 1933 v pridigi na 
Svetih Višarjah, konec leta 
1941 pa je oblikoval ilegal-
ni politični program z nas-
lovom Slovenski problem, 
v katerem je med možnost-
mi predvidel Slovenijo kot 
samostojno državo. Doku-
ment predstavlja ključno 
besedilo slovenske osamo-
svojitvene misli, ki je z Ehr-
lichovim umorom in zmago 
komunistične revolucije po 

drugi svetovni vojni skupaj z 
Ehrlichovimi učenci in dru-
gimi migranti odšla na tuje, 
kjer je veliko prej kot v do-
movini dobila pomen edine 
za razvoj slovenskega naro-
da sprejemljive rešitve.

»Ehrlich je klical je k 
redu, družbeni pravičnosti 
in spoštovanju dostojanstva 
vsakega človeka. Svo-
je odločno nasprotovanje 

italijanskemu in komuni-
stičnemu zatiranju v svo-
ji Spomenici Italijanom je 
plačal z življenjem, ko so ga 
s študentom Viktorjem Ro-
jicem pred njegovim Cirilo-
vim domom po ukazu Edvar-
da Kardelja in Borisa Kidri-
ča ustrelili atentatorji, orga-
nizirani kot tajna varnostno-
-obveščevalna služba komu-
nistov,« je o 640 strani dolgi 

knjigi o Ehrlichu med dru-
gim povedal Janez Juhant.

Pogovor na prvem Vei-
derjevem večeru je poleg 
predstavitve Lamberta Ehrli-
cha, ki sta mu moč dajala živa 
vera, preverjena v molitvi in 
dosledni askezi, in globoka 
ljubezen do vsakega človeka, 
prinesel tudi številna vpraša-
nja o povezanosti slovenske-
ga naroda nekoč in danes.

Vilma Stanovnik

Dr. Janez Juhant in Helena Janežič sta na prvem Veiderjevem večeru v Stari Loki predstavila 
delo in življenje Lamberta Ehrlicha. / Foto: Vilma Stanovnik

Župnijski zavod sv. Jurija Stara Loka in Župnija Stara Loka sta v sodelovanju s Kulturno-zgodovinskim društvom Lonka Stara Loka pripravila prvi Veiderjev 
večer, ki je bil posvečen Lambertu Ehrlichu, eni najbolj prepričljivih strateških državniških osebnosti med Slovenci.

Nesebično je branil Slovence

Noben ptič nima perutnic naprej

Knjiga Lambert Ehrlich, prerok slovenskega naroda 

je celovit prikaz osebnosti Lamberta Ehrlicha 

(1878–1942) ter njegovega vsestransko bogatega 

delovanja. Deloval je kot duhovnik, profesor, 

veroslovec, misijonar, socialni in narodno-politični 

delavec. Odlikujejo ga izjemna sposobnost, treznost, 

preudarnost in človeška bližina pri presoji problemov 

ter zmožnost vključevanja različnih ljudi pri iskanju 

najprimernejših rešitev za narod in Cerkev.
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Poškodbe glave (3)
Lana Markelj s pomočjo 

številnih terapij in ljubezni 
vseh, ki jo obkrožajo, vidno 
napreduje. Njena mama Jo-
žica Markelj pojasni, da sta 
bila z Laninim očetom pred 
kratkim znova pri dr. Kle-
menu Grabljevcu v URI 
Soča, kamor bo za dva tedna 
sprejeta na rehabilitacijo s 
celostno obravnavo. Marca 
bo eno leto, odkar je iz URI 
Soča z osemmesečne reha-
bilitacije prišla prvič po ne-
sreči in poškodbi glave do-
mov oziroma v najemniško 
stanovanje na Bled.

Jožica je v tem času veliko 
brala – tudi strokovne lite-
rature o rehabilitaciji po po-
škodbi, kakršno je po sple-
tu nesrečnih okoliščin utr-
pela Lana. Prebrano jo je ne-
koliko pomirilo, ji dalo no-
vega upanja. »Po nesreči so 
me malce prestrašili z bese-
dami, da kar bo narejenega 
v dveh letih, bo. Ko sem raz-
iskovala, sem ugotovila, da 
so napredki tudi še kasneje, 
da se je vredno truditi. Stro-
ko poslušam do neke mere 
in sem jim hvaležna za vse, 

sledim pa svojemu srcu, svo-
jim občutkom,« pravi Jožica.

Lana za zdaj ostaja v sta-
novanju na Bledu, najemno 
pogodbo bodo podaljšali, iš-
čejo pa dolgoročnejšo reši-
tev, da bi se lahko preselila v 
domače okolje, da bi ob ma-
minem in očetovem stano-
vanju imela svojega. »V zad-
njem letu smo se osredo-
točili v prvi vrsti nanjo. Se-
daj je ritem ustaljen in re-
šitve bomo lahko iskali tudi 
za druge stvari, kot je stano-
vanjska problematika,« še 
pove Jožica.

Ob službi se je povsem po-
svetila skrbi za svojo hčer-
ko, s katero sta zelo poveza-
ni. Kaj pa skrb zase? »Sem 
močna oseba in takšno me 
vidijo tudi drugi. Lahko si 
predstavljate, kako težko je, 
ko se v trenutku vse spreme-
ni. Lahko bi padla v depresi-
jo, a komu bi s tem koristila? 
Hotela sem biti najboljša re-
šitev za Lano. Vsak bi si želel 
takšne podpore, kot jo ima. 
Pa ne govorim le o sebi, go-
vorim o celotni družini in o 
vseh, ki se trudijo z njo. Zato 

tudi tako napreduje. Zelo ra-
zumevajoči so tudi moji de-
lodajalci. Večino časa lah-
ko delam od doma,« odkri-
to pove in nadaljuje: »Sedaj 
smo tukaj. Na poti do sem pa 
je bil najprej po nesreči šok, 
nato žalost – taka žalost, da 
če se sedaj spomnim za na-
zaj, me kar srce boli. Potem 
si postavljaš vprašanja, kako 
naprej, kdo ti bo pomagal, na 
koga se obrniti ... To je izred-
no kaotična situacija. Človek 
deluje povsem drugače, če 

ima neki cilj, na katerega je 
osredotočen, in je vse okrog 
urejeno. Ob takšnih situaci-
jah in takšni žalosti pa je tež-
ko karkoli okrog urejeno, cilj 
pa mora biti kljub vsemu ja-
sen. Deležen si nasvetov stro-
kovnjakov, ki te usmerijo, po-
vedo, kaj je realnost, a naš sis-
tem je tukaj zaspal. Da ima-
mo v Sloveniji dve ustano-
vi za osebe s takšno poškod-
bo, je katastrofa. Imamo tudi 
dnevne centre, kot je Center 
Korak v Kranju, za katerega 

slišim dobre besede. Za to 
možnost se bomo morda od-
ločili kdaj kasneje. Trenu-
tno je Lana deležna obravna-
ve terapevtov, ki hodijo k njej 
na dom. Seveda vse to stane. 
Ko bomo porabili sredstva, 
bomo videli, kako naprej.«

Po nesreči so se hitro od-
zvali v podjetju DHL, v ka-
terem je zaposlena Jožica, 
in se odločili za Lano zbira-
ti sredstva. »Ko sem to obja-
vila na družbenih omrežjih, 
sem dobila številne odzive, 
da bi se akciji priključili tudi 
drugi. Odločili smo se, da 
odpremo poseben račun za 
Lano. Odziv je bil izjemen. 
To je bila res velika akcija. Še 
danes, ko kam pridem, me 
ljudje sprašujejo za Lano in 
mi povedo, da so tudi oni 
donirali. Ob vsem tem mi je 
prav toplo pri srcu. Iz zbra-
nih sredstev plačujemo tera-
pevte, doplačilo za medicin-
ske pripomočke in prehra-
no, ki jo vozijo k njej na dom, 
tako da asistenti niso obre-
menjeni še s kuhanjem in se 
imajo resnično čas posvetiti 
samo Lani. Nismo se ustavi-
li. Vsak dan izvemo kaj nove-
ga, za kakšno novo možnost, 
ki bi lahko vodila k njenemu 
napredku.« (Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Sneg

Pa smo ga dočakali. Meni 
je všeč, rada ga imam tudi v 
nižinah, ne le v gorah. Ker v 
nižinah sneži zelo poredko, 
je zame to praznik. Upam, 
da je praznik predvsem za 
otroke. Vse pa je danes dru-
gače. Včasih, ko so bili otro-
ci še majhni, je bil ves sneg 
okrog hiše in po travnikih 
poteptan, gradili smo iglu-
je, snežake, bunkerje. Sedaj 
po zasneženem vrtu hodi le 
še pes. Ko se peljem mimo 
šol in vrtcev, so otroci zu-
naj in se igrajo na snegu. Ko 
se vozim med vasmi, ni več 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Lana Markelj okreva po hudi poškodbi. / Foto: arhiv družine

snežakov. Ali jih le jaz ne vi-
dim več, ker jih sami več ne 
gradimo. Neka znanka mi 
je povedala: »Danes je sne-
žilo. Šla sem na sprehod in 
zunaj je bilo zelo malo ot-
rok. Le nekateri so pomaga-
li staršem pri kidanju sne-
ga. Ali so res vsi noter ali na 
obveznostih, ki se otrokom 
začnejo že v vrtcih? Vsi sedi-
jo pred televizijo ali na raču-
nalnikih, za knjigami.« Ne 
vem, ali otroci še poznajo ob-
čutek, ko se zanohta, ko so 
roke prezeble, in potem to-
pel občutek, ki boli in peče 
in toplota pride nazaj v prste. 
Včasih smo šli ven takoj po 
šoli in smo tam ustvarja-
li do noči. Namenoma sem 
šla skozi vas in opazovala, če 
bom videla kje snežaka. Še 
so majhni otroci, snežakov 
pa ni veliko. Torej, občutka, 
ko se zanohta za prsti, goto-
vo otroci ne poznajo več. Da-
nes je zimska oprema veliko 

boljša, nepremočljiva. Biva-
nje zunaj je omejeno. Tako 
mamljiva je elektronika in 
vse z njo povezano, da ukra-
de tudi praznične trenutke, 
ko je v nižinah zopet sneg. 
Včasih smo se vsi v osnov-
ni šoli naučili smučati. Te-
čaji so bili na najbližjem 

hribu v vasi. Ni bilo žičnic, 
sneg smo teptali s smučmi, 
veselja je bilo res veliko. Da-
nes ni več nujno obvezno 
ali potrebno, da se vsi nau-
čijo smučanja. Snega na va-
ških hribih ni več, tečaji so 
zelo dragi, oprema še draž-
ja. Smučat se podaš na ure-
jeno smučišče. Ker tega ne 
počneš ves čas, vsak dan po 
šoli, ko greš lahko sam, to ni 
več tako pristno, ni rutine, ki 
jo opravljaš vsak dan, s sose-
dom, sošolcem. Odpelješ se 
na smučišče, morda petkrat, 
desetkrat v letu in to je to. Na 
smučišču je trak, otroci nič 
več ne teptajo, vse je organi-
zirano in lepo urejeno. Vse 
je boljše in lepše, le veselja je 
manj. Snežakov je manj, dni 
in ur, preživetih na snegu, je 
manj. Zelo rada grem v tako 
zasnežene hribe. Seveda, 
varnost je na prvem mestu. 
V šoli smo imeli športni dan. 
Z dijaki bi se morali povzpe-
ti na Ratitovec, pa smo zara-
di razmer Ratitovec zame-
njali s pohodom v Tamar. To 
res ni primerljivo. Sprehod v 
Tamar je kot božja pot, sneg 
pa je vseeno puhast, mehak, 
kristali se čudovito lesketajo, 
in če imaš srečo, ni vse takoj 
poteptano. Lahko celo malo 
gaziš v sveže zapadlem sne-
gu. Pa mi zopet znanka pri-
šepne: »Vsi drvijo v Tamar. 
Zakaj ne greš v Krnico? Le 
malo je dlje, pa je bistveno 
manj ljudi.«

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Starši in moč!
Janez Logar

Moj najbolj pomem-
ben odnos je odnos z mojo 
mamo in mojim očetom. Če 
jih v mojem življenju ni bilo, 
ju bom vedno pogrešal. Ka-
dar nista dostojno odigrala 
svoje vloge, bom vseeno hre-
penel po tem, da bi od njiju 
dobil, kar mi po naravi pripa-
da. To pa je pripadnost, lju-
bljenost, zaželenost in hote-
nost. Govorimo o psiho-bi-
ološki navezanosti na star-
še. Kadar starši ne odigramo 
svoje vloge tako, kot bi mora-
li, se v otroku začne ustvar-
jati čustvena bomba, sesta-
vljena iz neprijetnih čustev 
strahu, sramu, pojavijo se 
občutki manjvrednosti, za-
vrženosti, zapostavljenosti, 

ponižanja … skratka nekaj, 
kar zelo boli. Zaradi teh in 
takšnih krivic se nam pojavi 
jeza, kajti ne dobimo tistega, 
kar nam pripada. Tako se v 
nas ustvari čustvena bomba 
ali drugače zapisano: poleg 
fizičnega telesa v nas isto-
časno raste še psihično telo, 
nabito s čustvi in čutenji, ki 
jih ni moč prijeti, se jih pa 
vsi zelo dobro (boleče) zave-
damo. Samo o tem nočemo 
govoriti. Ta čustvena bomba 
v nas nam kreira naše življe-
nje: diktira nam razpolože-
nja in vpliva na naše zdrav-
je (psihosomatske bolezni).

Vsi starši želimo dobro za 
svoje otroke. Otrokom omo-
gočamo izobrazbo, topel 
dom in jih večkrat posiljuje-
mo z materialnimi dobrina-
mi. Vendar čustvena bomba 
ne reagira na ta naša dejanja, 
ni občutljiva na čas, niti ne 
reagira na stanje na mojem 
tekočem računu. Če želimo 
svojim otrokom dolgoročno 
in resnično dobro, jim mo-
ramo omogočiti zmanjša-
nje njihove čustvene bom-
be, ki je v njih (in pri čemer 
smo hote ali nehote sodelo-
vali). In dobra novica je, da 
lahko veliko popravimo, kar 
smo »zamočili« . Kako? Po-
vabimo svojega otroka (ne 
glede na njegovo starost) 
na pogovor. Iskreno ga pog-
lejte v oči in mu povejte, da 
bi mu radi postavili nekaj 
vprašanj. Edino, kar morate 

storiti, je, da svojemu otro-
ku daste na razpolago svo-
ja ušesa. Nato vprašate in 
poslušate – brez komentar-
jev, brez prekinjanja, brez 
popravljanja. Vprašajte svo-
jega otroka npr.: »Kako je 
biti moj otrok? Kdaj si bila 
ponosna name? Kdaj nisi 

bila ponosna name? Kaj ti je 
pri meni najbolj všeč? Kaj ti 
pri meni ni všeč? Kdaj sem 
te razočaral? Kdaj sem te os-
rečil? Ali ti je bilo kdaj nero-
dno ob meni, ali sem te kdaj 
osramotil? Kdaj? Katera 
moja lastnost ti je v oporo? 
Katera moja lastnost je v na-
jinem odnosu odveč? Kdaj 
sem te spregledal? Kdaj si 
dobila mojo pozornost in 
je nisi pričakovala? Kdaj si 
vesela, ko me vidiš, in kdaj 
me nočeš gledati? Kateri so 
bili najlepši najini trenutki 
in kateri najtežji? Kdaj sem 
se zavzel zate? In kdaj se ni-
sem, pa bi se moral? Kaj lah-
ko storim za izboljšanje na-
jinega odnosa? ... Ali bi mi 
še kaj rada povedala?«

S takšnimi vprašanji se bo 
notranji, psihični svet otro-
ka začel sproščati. Prišlo bo 
do strahotnega olajšanja. Le 
starš mora zdržati. Otrok (ne 
glede na starost) vam bo zelo 
hvaležen. Saj ga imate radi, 
kajneda!

Moč staršev je ogromna.

Snežakov je manj, dni in 

ur, preživetih na snegu, 

je manj.
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Strogi tunjiški župnik 
Jakob Razboršek

Jakob Razgoršek je bil 
doma v Čemšeniku, tam čez 
Trojane. V Tunjicah je svojo 
službo opravljal od leta 1912 
do 1938. To je celih 26 let. S 
seboj je pripeljal kar tri svo-
je sestre, da so mu poma-
gale pri delu, tako v cerkvi 
kot na cerkvenem posestvu, 
saj je bila takrat Prevola kar 
vzorno obdelana. Tudi sam 
Jaka je prijel za vsako kmeč-
ko delo, pa naj je bila to 
košnja ali kar koli drugega. 

V farovškem hlevu pa sta 
bili privezani tedaj tudi po 
dve kravi.

Starejši ljudje v Tunjicah 
so se Jakoba spomnili kot 
strogega oziroma še pre-
strogega učitelja, ki je ne-
mirnim učencem pri verou-
ku v šoli svojo vzgojo vbijal 
v glavo, tudi s palico po riti. 
To so si stari možje zapom-
nili do smrti. Do hujših spo-
rov je prihajalo tudi med va-
ščani in župnikom. Pa pog-
lejmo nekaj teh sporov.

Pri Pikovcu sta poleg 
žensk tedaj živela še dva stri-
ca, Tone in France, ter ne-
zakonski sin Micke Janez 
Pirc, rojen 1889. Temu fan-
tu so Tunjičani rekli Pikov-
čev Anža. Anža je bil menda 
namazan z vsemi žavbami. 
Zgodilo pa se je, da so se z žu-
pnikom Jakom sprli vsi trije 
Pikovčevi možakarji. Toneta 
je župnik javno okregal, ker 
ni pokleknil pred svetim reš-
njim telesom, ko sta šla z mi-
nistrantom mimo Pikovca z 
laterno obhajat nekega bol-
nega Tunjičana. To veliko 
pregreho je Jaka zapisal tudi 
v farno kroniko, ki še ved-
no obstaja. France se je v žu-
pnišču skregal, ko ga je žu-
pnik za veliko noč spraševal 
o veronauku, kot je bila tedaj 
navada. France pa je zraven 
menda še grdo klel. Tudi to 
je Jaka zapisal v svojo kroni-
ko. Zakaj se je Anža vmešal 
v spor, pa nam ni čisto zna-
no. Vemo le to, da je nekdo 

ponoči prevrnil župnikov 
čebelnjak v breg pod farovž-
em. Jaka je za to dejanje kri-
vil Pikovčevega Anža, pa če 
je to res storil on ali pa mogo-
če kdo drug. Od tedaj dalje se 
župnik Jaka ni več prerekal s 
Pikovčevimi fanti.

Začela se je prva svetov-
na vojna. Anža je kot 30-le-
tni fant dobil poziv in moral 
je na soško fronto. Tam ga je 
kar kmalu v sporu z Italija-
ni s pištolo ustrelil neki itali-
janski oficir. Kot je v cerkve-
ni kroniki zapisano, naj bi se 
to zgodilo 1. decembra 1917. 
O njegovi smrti je pripove-
doval očividec, spodnji Nau-
mov oče, meni pa je to pove-
dal njegov sin Florjan.

Še ena zgodba je znana. 
Jaka je javno, z lece (prižni-
ce), obsojal prešuštva tunji-
ških žena. Kar si je najbolj za 
svoje vzela Komovčeva mati, 
ki je imela neko razmerje s 
sosedovim fantom. Končni 
razplet je znan po tem, da 
je fant z nožem zamahnil 
po gospodarju Komovčeve 
kmetije. Na roki mu je prere-
zal glavno žilo in mož je izkr-
vavel. Ta zapis in sodbo ima-
mo še zapisano, o zločinu na 
Vinskem vrhu. Komovčeva 
mati pa se je župniku maš-
čevala tako, da mu je pono-
či v farovški vodnjak stres-
la koš ječmenovih plev. Kar 
dosti dela je bilo, da sta cer-
kvena ključarja očistila glo-
bok vodnjak.

(Se nadaljuje)

 Ivan Nograšek

Da Slovenci v zgodovini 
nismo nikoli imeli svojih 
kraljev, torej ne drži. Še da-
nes pa imamo ogromno Kra-
ljev (3354) in Kraljičev (165). 
Priimek Kralj je 12. najpogo-
stejši priimek v državi. Tem 
je treba dodati še 263 Kraljev 
v Italiji. Število Kraljev v Slo-
veniji zadnja leta rahlo pada, 
saj je bilo število leta 1997 še 
3618. Tudi Kraljičev je bilo 

nekoč več, 247 leta 1971. Ne-
koč je obstajal tudi priimek 
Kralič, ki pa ga danes prak-
tično ni več.

Kralj in Kraljič nista samo 
slovenska priimka, am-
pak tudi hrvaška in srbska. 
Na svetu je vseh Kraljev kar 
10.100, Kraljičev 171, Kra-
ljićev pa 1740.

Najmanjša ptica v evropi, 
kraljiček, nima nobene zve-
ze s priimkom Kraljič. Je pa 
lahko povezana s srbskim 

priimkom Kraljić.
Kraljič se je ohranil tudi 

kot hišno ime. Register ne-
snovne kulturne dediščine 
(www.hisnaimena.si) nava-
ja dve imeni Pri Kral(j)ič, z 
naglasom na koncu besede. 
Tako se je v Prešernovemu 
času reklo hiši na naslovu 
Zgoša 18 v župniji Begunje. 
Takrat ga je župnik zapisal 
Kralizh in Kraljizh. Ime je 
nastalo zaradi priimka pre-
bivalcev: Kralj. V Breznici 

pri Žirovnici pa v franciscej-
skem katastru leta 1827 naj-
demo zapis Kralez. Na šte-
vilki 10 je takrat tam živela 
družina Terpin. Mogoče je 
hišno ime nastalo iz priimka 
Kraljič, ki ga najdemo v tis-
tem času na naslovu Doslov-
če 18 in je v katastru zapisa-
no kot Kraletsch.

Med znanimi Kralji naj 
omenimo Janka Kralja 
(1898–1944). Diplomat, po-
litik in protifašistični pri-
morski narodni voditelj, ki 
bi bil ob drugačnih okoliš-
činah naslednik prvaka SLS 
Antona Korošca, je bil rojen 
v Saksidih pri Dornberku. 
Umrl je med drugo svetovno 
vojno v Rimu v skrivnostnih 
okoliščinah, z jasnimi indici 
zastrupitve. Njegove posmr-
tne ostanke pa so neznanci, 
verjetno jugoslovanska taj-
na služba Udba, ukradli iz 

grobnice na rimskem po-
kopališču. Njegov sorodnik, 
upokojeni profesor zgodo-
vine iz vipavskega semeni-
šča prelat Franc Kralj, je raz-
iskal korenine svoje rodbi-
ne iz Gorenje vasi pri Kana-
lu. Že leta 1555, ko je Trubar 

natisnil tretjo slovensko 
knjigo, je v Gorenji vasi (na-
pisani kot Goragna vas) živel 
Janez Kralj, sin Jakobov.

Pet let kasneje, leta 1560, 
pa najdemo v škofjeloškem 
urbarju kar sedem priimkov 
Kralj. (Konec)

Kraljič je bil sin Kralja, ne kralja, 2. del

Vaš razgled

Jutranje meglice so nekaj najlepšega, kar lahko narava ponudi očesu fotografa. Takega 
trenutka se je v enem izmed januarskih juter razveselil naš Gorazd Kavčič. Kaj lahko bi šlo 
za polje kjerkoli na Gorenjskem, a tokrat gre za čudovito magičen pogled proti cerkvi v 
Predosljah. K. M. / Foto: Gorazd Kavčič

Natančnost in orientacija sta v vsakem športu pomembni vrlini. Ko pa sta ohromljena 
čuta za vid in sluh, za nameček pa si še pod vodo, sposobnost za predvidevanje situacije 
in občutek za človeka ob tebi postaneta še bolj izrazita. Tega se dobro zavedajo sinhroni 
plavalci, ki s svojimi osupljivimi nastopi večkrat premikajo meje mogočega. N. T.  
/ Foto: Tina Dokl

Razgledi

Tino Mamić

Tunjiške zgodbe (22)

Gorenjski priimki

Lep zapis priimka Kraljič iz leta 1756. Takrat je bila na Igu krščena Barbara Kraljič, hči Matije 
Kraljiča. Knjiga je v Nadškofijskem arhivu Ljubljana (K 1746-175 Ig, zv. 8, str. 114).

Andrej Kralj, oče Helene, rojene v Mengšu 12. maja 1786. 
Krstna matična knjiga je iz Nadškofijskega arhiva Ljubljana 
(K 1771-1787 Mengeš, zv. 14, str. 341).
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HUMOR, HOROSKOP
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Stara in nova prijateljstva vam bodo dala toliko energije, da 
se boste z neverjetno lahkoto prebijali skozi sive in puste ja-
nuarske dni. Tako se vam tudi novice, ki bi vas drugače mo-
goče spravile s tira, ne bodo zdele tako nenavadne.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Trdo delo se vam bo končno obrestovalo. Ljudje okoli vas 
bodo opazili vaše žrtvovanje zasebnosti in trud, ki ste ga 
že nekaj časa vlagali v poslovno področje, in rezultati ne 
bodo izostali. Obdobje vam ponuja priložnost za spre-
membo.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Če že nekaj časa mencate na mestu in se ne morete odloči-
ti oziroma vas je strah nečesa novega, je sedaj čas, da pose-
žete po novostih. Seveda vam lahko te novosti krepko obr-
nejo življenje v nove smeri, lahko pa se tudi samo nečesa 
novega lotite.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Če je ob domačem ognjišču ropotalo, ker se je mogoče nek-
do iz vaše preteklosti pojavil na vašem pragu ali pa samo 
zato, ker se niste sezuli, ko ste prišli domov, bo zdaj nasto-
pil tako pričakovani mir. Razčistite, kaj je bilo narobe.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Akcije, ki ste se jim izogibali kot hudič križa, naj pridejo se-
daj v ospredje, torej opravite z njimi, da vam bo odleglo. 
Tudi napetosti v poslovnih odnosih bi morale v kratkem 
izzveneti. Prisluhnite intuiciji, da bo ta čas lažje minil.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Še vedno ste v obdobju, ko vas mika, da bi uvedli v svoj 
vsakodnevni cikel nove navade in odpravili stare rutine, 
ki so vam naredile škodo. Lotite se teh sprememb, saj so 
vam planeti še vedno naklonjeni in boste z lahkoto nap-
redovali.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Vaš partnerski in verjetno tudi prijateljski odnosi potrebu-
jejo več pozitivne energije, predvsem pa več zabavnih stva-
ri. Kdaj ste se nazadnje z boljšo polovico odpravili nekam, 
kjer se boste imeli samo lepo in ne bo nobenih obveznosti?

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Čas je za malce samote. Odmaknite se od vsega hru-
pa, ki vas obdaja vsak dan. Namenite se pospraviti svoje 
»podstrešje«, saj se vam je nabralo zelo veliko odvečne pr-
tljage, ki vas bo ovirala pri vsakodnevnem življenju. Prese-
nečenje.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Končno boste dočakali malce harmonije in toplih občutkov 
tudi na zasebnem področju. To vam bo dalo energijo in ve-
selje za nove podvige, predvsem pa se boste lažje prebijali 
skozi zimsko sivino, ki nas bo obdajala še nekaj časa.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Denar vam bo krožil po mislih in hkrati s tem se lahko po-
javi tudi nova poslovna priložnost. Ker so se vam finančno 
zadeve tako lepo iztekle, si lahko privoščite tudi nekaj stvari 
za dušo. Govorimo seveda o malenkostih.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Čas je, da nekatere stvari pustite v preteklosti oziroma da 
razmislite, kaj so tiste obremenjujoče navade, stvari, ruti-
ne, ki vam jemljejo energijo, namesto da bi vam jo dovajale. 
Začnite spreminjati najprej sebe, potem se bodo tudi drugi.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Malce se boste stabilizirali, torej boste zapustili oblake. Pos-
vetite se svoji notranjosti in predvsem svoji duhovnosti, saj 
boste v prihodnosti potrebovali dovolj prizemljenosti, da 
vas ne bodo dogodki preveč zanašali naokoli.

HOROSKOP

TANJA

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

427156938
519738264
683249751
135824679
298367415
746915382
374582196
952671843
861493527

TA JE DOBRA

Rešitev:

Rešitev:

Podkupnina
Pred ekonomsko fakulteto stoji kmet s teletom na vrvici.
Mimo pride policist in reče: »Gospod, tu se s teletom ne 
smete zadrževati!«
»S kakšnim teletom?«
»Ne delajte se neumnega, na vrvici imate privezano tele!«
»Kje pa! Tele je na faksu in dela izpit, tole tu pa je pod-
kupnina za profesorja!«

Genetska okvara
V zaporniško celico vstopi nov zapornik.
Drugi zaporniki ga, kot je v navadi, vprašajo: »Zakaj si 
pa ti tukaj?«
Novinec: »Zaradi genske okvare.«
Drugi zaporniki: »Kako to misliš?«
Novinec: »Imam prekratke noge in predolge prste.«

Dobro ali ne
Blondinki sedita v lokalu ob kavi in kramljata. Ena se hoče 
narediti pametno in reče: »V znanstveni reviji sem prebra-
la, da je Triglavski ledenik vsako leto manjši ...«
»Pa je to dobro ali slabo za nas, blondinke?« v modrosti 
ne popušča druga.

Zrezek
»Natakar, zakaj moj zrezek držite z rokami?«
»A hočete, da mi še tretjič pade na tla?«

Posodila sta mu
»Janko mi je rekel, da je suh kot poper, pa sem mu posodil 
deset tisočakov!«
»Lažnivec! Meni je pa rekel, da mu voda teče v grlo, pa 
sem mu tudi posodil deset tisočakov!«
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Knjiga Art 

razkriva življenje 
in delo 100 
najvplivnejših 
umetnikov 
zadnjih 700 
let in ponuja 
izčrpen pregled 
njihovega 
navdiha. 
Življenja slavnih 
mojstrov so 
predstavljena 
s podrobnimi 
življenjepisi in 
njihovimi najbolj 
pomembnimi 
deli.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

Redna cena knjige je 24,90 eur.  

Akcijska cena knjige je samo 990
EUR

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,

2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 

polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 10. 

februarja 2023, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 

Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjske-

ga glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

www.gorenjskiglas.si
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petek, 27. januarja 2023 KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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

IZLETI

V žirovski konec

Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos vabi na tra-
dicionalni izlet ob dnevu slovenske kulture. Obiskali boste 
žirovski konec z rojstno hišo Leopolda Suhodolčana. Vzpona 
bo za dve uri in pol, sestopa po manj zahtevni poti pa dobra 
ura. Odhod s posebnim avtobusom z avtobusne postaje pri 
Mercator centru na Primskovem bo ob 8. uri. Prijave in vplačila 
sprejemajo ob sredah med 17. in 18. uro v društveni pisarni, 
na društvenem TRR ali pri vodniku Milanu Čeliku na tel. 031 
418 146 (tudi po e-pošti celik.milan@gmail.com).

Na Sv. Jošt

Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 2. febru-
arja, na planinsko-pohodniški izlet na Sv. Jošt nad Kranjem. 
Izhodišče bo na parkirišču pod Joštom (drugi PP) ob 8.30. 
Prijave s plačilom prispevka sprejemajo v društveni pisarni 
do ponedeljka, 30. januarja.

OBVESTILA

Občni zbor govedorejskega društva

Sv. Andrej – Govedorejsko društvo Škofja Loka vabi na redni 
letni občni zbor društva, ki bo v soboto, 28. januarja, ob 9.30 
v gostišču Rupar, Sv. Andrej 38.

Vadba za zdravo hrbtenico

Naklo – V Kulturnem domu Janeza Filipiča se bo v ponedeljek, 
30. januarja, ob 9. uri začela vadba za zdravo hrbtenico.

Orientalski plesi

Naklo – V Medgeneracijskem centru Naklo se bo v ponedeljek, 
30. januarja, ob 18.45 začela delavnica orientalskih plesov.

Trening moči in raztezanja

Kranj – Športno društvo Gorenjski glas organizira trening moči 
in raztezanja. Vadba je namenjena rekreativcem vseh starosti 

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630,  
www.rozmanbus.si

TRST: 16. 3., AKCIJA BANJA VRUĆICA: 3.–10. 2., 4.–11. 2., 18. 
–25. 3., 20.–27. 3., 22.–29. 3., 29. 3.–5. 4., STRUNJAN: 25. 2.–2. 3.,  
BERNARDIN:  12.–15. 3., ŠMARJEŠKE TOPLICE: 2.–7. 4.,  
MORAVSKE TOPLICE: 21.–25. 5., RADENCI: 21.–25. 5.,  
MADŽARSKE TOPLICE: 10.–14. 4., 4.–8. 6., MEDŽUGORJE:  
22.–24. 4., BANJA VRUĆICA S SARAJEVOM: 29. 4.–2. 5.,  
BANJA VRUĆICA s terapijami: 29. 4.–6. 5., 25. 5.–1. 6., MORJE –  
VEČ TERMINOV: DUGI OTOK, KORČULA, OREBIĆ.
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                           Izvaja: Mateja Fi                              

                      KOVČEKTETA NA OBISKU 
                           Petek, 27. januar 2023, ob 17.30  
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RKS – OZ Kranj vljudno vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala

S plačilom letne naročnine 
prihranite največ
•  prihranite 25 odstotkov, torej Gorenjski glas prejemate kar 3 mesece zastonj
•  izognete se mesečnemu plačevanju položnic
•  po plačilu prejmete darilo s praktičnimi izdelki
Ne odlašajte in se odločite za plačilo letne naročnine na časopis Gorenjski glas. Če želite 
spremembo pri plačevanju, nam to do konca januarja sporočite na tel. št.: 04/201 42 41 
vsak delovnik od 8. do 15. ure ali po e-pošti na narocnine@g-glas.si.

Letna naročnina za fizične osebe za leto 2023 znaša 183,30 EUR, prihranek znaša  
kar 61,10 EUR.

Pridružite se naši veliki družini zadovoljnih naročnikov,  
veseli bomo vaše družbe!

V knjigi boste našli 

natančne recepte 

za pripravo vseh 

vrst paštet, mesnih 

ocvrtkov (rillons), 

aspikov oz. žolic, 

konfitov, mesnih 

namazov, vkuhanih 

klobasnih nadevov, 

ocvirkov in jedi z 

mastjo iz različnih 

vrst mesa.  

Nekatere mesne 

izdelke iz knjige 

lahko za določeno 

obdobje shranimo 

v lične lončke. 

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

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

                        + poštnina

16Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm

EUR

Avtor Franci Valant iz 
Radovljice je knjigo 
posvetil zvonjenju 
zvonov v radovljiški 
župniji in dekaniji v 
preteklih 130 letih. 
Knjiga je dragocen 
zapis o nesnovni 
kulturni dediščini, ki 
je najbolj razširjena 
prav na Gorenjskem. 
Knjiga obsega 
resnične zgodbe 
pričevalcev, stare 
običaje in številne 
stare fotografije. 
Njen namen je 
ohraniti spomin na 
dejavnosti v slo-
venskih zvonikih 
in spomin na ljudi, 
ki so se z njimi 
ukvarjali.

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

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

Knjiga ima 199 strani, mehka vezava.       

NOVO

                        + poštnina

16
EUR

in spolov. Dobivali se boste ob sredah ob 10. uri v prostorih 
Mateja Šport v centru Ibi v Kranju, Jelenčeva ulica 1, vhod B4. 
Prijave zbira Vinko Mohorič, telefon 041 447 200.

RAZSTAVE

Poezija v podobah

Kranj – Kulturno društvo likovnikov Kranj in Zveza kultur-
nih društev vabita na odprtje razstave z naslovom Poezija v 
podobah v galeriji Zveze kulturnih društev Kranj, Glavni trg 
7, v sredo, 1. februarja, ob 17. uri. Razstava bo odprta do 28. 
februarja.

PREDSTAVE

V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice

Jesenice – V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice se bo 28. ja-
nuarja ob 19.30 za glasbeni abonma in za izven začel nastop 
Metliške folklorne skupine Ivan Navratil s tamburaši, 29. janu-
arja pa se bo ob 18. uri začela predstava ŠpasTeatra Avdicija, 
ekipa 2. Predstava, ki jo je režiral Jurij Zrnec, je za izven.

Sneguljčica

Bohinjska Bela – V nedeljo, 29. januarja, se bo ob 18. uri v 
Domu krajanov Bohinjska Bela začela zadnja uprizoritev mu-
zikala Sneguljčica.

Dušan

Visoko – KUD Visoko vabi jutri, v soboto, 28. januarja, ob 19.30 
v Dom krajanov Visoko na ogled predstave Dušan, dramedi-
je (mešanice med dramo in komedijo) v izvedbi DramŠpila 
Ribnica. Predstava je za abonma in izven in je nadomestna 
iz Abonmaja 2019/20.

Begunje – V Alpskem smučarskem muzeju Elan v Begunjah 
so začeli pripravljati mesečne izobraževalne dogodke Večeri 
z razlogom. Na prvi delavnici je o varnosti pred plazovi go-
voril gorski vodnik z mednarodno licenco in eden največjih 
strokovnjakov za plazovno varnost Rok Zalokar.

Večeri z razlogom
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ZAHVALA

V 80. letu starosti se je od nas za vedno poslovil dragi, dobri mož, 
oče, stari oče, tast, brat in stric 

Anton Štern
p. d. Matijev Tone iz Srednje vasi pri Šenčurju

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v tež
kih dneh slovesa stali ob strani, nas tolažili in nam pomagali.  Naj
lepša hvala vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom, prijateljem 
in znancem za pisna in ustna sožalja, podarjeno cvetje, sveče, sve
te maše in druge prispevke. Posebna zahvala pevcem MePZ DU 
Šenčur, pevcem Hiše čez cesto in pevcem Kranjskega kvinteta za 
vse prelepe pesmi. Hvala njegovi zdravnici Simoni Kos in oseb
ju bolnišnice Jesenice za pomoč med boleznijo, pogrebni službi 
Navček, g. župniku Urbanu Kokalju za lep pogrebni obred, nosa
čema, praporščakom, gasilcem in gospe Angelci. Iskrena hvala  
vsem, ki ste ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

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

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

Zbrala in uredila
Marija Šolar

UMETNOST
VEZENJA

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

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

Knjiga ima 263 strani, mehko vezavo  
in je lahko lepo darilo.

                        + poštnina

50
EUR

Ročno vezenje je bilo v 

življenju naših mam in 

babic dragoceno delo, saj 

so veliko časa presedele 

ob vezenju prtov, perila 

in oblačil. To znanje so 

prenašale na mlajše 

in tako se je umetnost 

vezenja ohranila vse do 

danes. Enoletno trdo 

delo Marije Šolar je 

obrodilo knjigo, v kateri 

je podrobno opisanih 36 

tehnik vezenja od najbolj 

preproste naprej, vsaka s 

celostransko fotografijo. 

V knjigi je predstavljenih 

tudi več kot 200 različnih 

vbodov in okoli 640 risb. 

Vezenine so del tradicije 

in kulturne dediščine 

vsakega naroda.

NOVO

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA

IŠČEM

MANJŠE stanovanje, garsonjero ali 
starejšo hišo za najem, Preddvor z 
okolico, tel.: 070/741-560 23000238

HIŠE

KUPIM

VEČJO hišo z veliko parcelo ali kmetij-
sko zemljišče – Bled, Kranjska Gora, 
Istra, tel.: 070/275-066 22003240

POSESTI

KUPIM

MANJŠO kmetijo ali zamenjam za pre-
užitek, tel.: 031/834-131 23000245

NAJAMEM

NJIVO ali travnik na relaciji Kranj–
Cerklje–Moste–Vodice–Kamnik–Ko-
menda, tel.: 064/283-406 23000223

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

NJIVO ali travnik na relaciji Škofja 
Loka–Kranj–Medvode, tel.: 041/378-
937 23000248

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA

PRODAM

MOTORNO kolo Tori, l. 2017, do-
bro ohranjeno, cena 700 EUR, tel.: 
070/463-266 23000212

YAMAHO Cygnus 2002, reg., vetro-
bran nosilec in kovček za eno čelado, 
servisiran, tel.: 031/520-004  
 23000211

AVTODELI IN OPREMA

PRODAM

LPG napravo s papirji, inštalacijo, re-
zervoar za plin 72 l, cena 550 EUR, 
tel.: 068/152-924 23000251

PRTLJAŽNIK za fička, starejši, in ši-
valni stroj za okras, cena po dogovoru, 
tel.: 041/233-150 23000227

TEHNIKA
PODARIM

TV Samsung, diagonala 82 cm, v brez-
hibnem stanju, tel.: 040/221-591  
 23000234

STROJI IN ORODJA
PRODAM

BATNI kompresor ABAC 24 l, 1,5 
KW, dobro ohranjen, star 3 leta, tel.: 
041/969-708 23000231

BENCINSKO snežno frezo Huricane 
širine 50 cm, 5 + 2 prestavi, cena 320 
EUR, tel.: 040/381-170 23000243

ELEKTROMOTOR s stikalom od pu-
halnika, ugodno, tel.: 01/83-23-939 
 23000217

MLIN za izdelavo sekancev, tel.: 
041/506-584 23000259

SNEŽNO frezo Farmer v zelo dobrem 
stanju, kot nova, tel.: 031/443-098  
 23000205

SNEŽNO frezo, tel.: 031/605-223  
 23000258

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 22003249

3 metre slabših drv, tel.: 041/214-
500 23000209

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 23000158

SUHA hrastova in bukova drva, lah-
ko razžagana, možna dostava, tel.: 
031/330-425 23000178

SUHA bukova razžagana drva, Gorje, 
tel.: 031/561-707 23000204

SUHA mešana drva, cela ali razžaga-
na, možnost dostave, tel.: 031/229-
151 23000213

SUHE bukove butare, bukova drva in 
hrastova drva ter rajkelne – okrogljice, 
tel.: 031/826-621 22002015

SUHE trske za podkurit, primerne za 
centralno, krušno peč in kamin, tel.: 
041/986-986 23000253

STANOVANJSKA 
 
OPREMA

POHIŠTVO

PRODAM

6 jedilniških stolov, oblazinjeni, svetlo 
rjavi, komplet 150 EUR, tel.: 040/452-
099 23000254

DVOSED, star pol leta, ter podarim 
klubsko mizico in trosed, lepo ohranje-
no, tel.: 040/791-315 23000200

DVOSED, 200 x 90 cm, tel.: 041/766-
129 23000202

KLUBSKO mizo 100 x 60 cm, ugodno, 
tel.: 040/614-605  
 23000203

KUHINJSKO mizo 80 x 120, pomožno 
zložljivo posteljo in TV Grundig, ekran 
65 cm, tel.: 040/705-145 23000221

TROSED dolžine 2,20 m, star tri leta, 
za polovično ceno 350 EUR, tel.: 
068/933-135 23000220

GOSPODINJSKI  
APARATI

PRODAM

ŠTEDILNIK Gorenje, dva plin, dva 
elek trika, malo rabljen, cena 20 EUR, 
tel.: 01/83-23-939 23000218

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave 
in grahaste barve, pred nesnostjo. 
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 22003252

10 dni starega bikca simentalca LS/
ČB/LS, tel.: 041/377-102 23000197

130 kg težkega prašiča in lepe peteli-
ne, ki pojejo, tel.: 041/851-862  
 23000224

2 ČB bikca, stara 14 dni, tel.: 
031/861-766 23000239

BIKCA simentalca, starega 6 mesecev, 
tel.: 031/466-024  
 23000199

BIKCA ČB, starega tri tedne, tel.: 
041/665-296 23000208

BIKCA RJ/CK/LS in teličko RJ, stara 
5 mesecev, tel.: 040/127-409 
 23000216

BIKCA in teličko, simentalca, stara 3 
tedne, tel.: 041/503-690 23000244

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/418-616 23000246

10 BIKCEV in teličk križancev ČB/LIM, 
stari od 2 do 4 tedne, tel.: 041/691-
243 23000215

ČB bikca, starega 5 mesecev, in bikca 
križanca ČB/LIM, starega 4 mesece, 
tel.: 031/446-519 
 23000249

DVA osla, samca in samico, večje rasti, 
tel.: 031/482-125  
 23000252

DVE telički mesne pasme, stari 10 dni, 
tel.: 031/417-221  
 23000201

JENICO simentalko, staro 22 mesecev, 
za zakol ali rejo, tel.: 031/472-582  
 23000255

MLADE kokoši, pred nesnostjo, tel.: 
041/378-789 23000229

TELICO simentalko, brejo 6 mesecev, 
pašna, cena 950 EUR, tel.: 040/471-
916 23000232

TELICO simentalko, težko 100 kg, tel.: 
041/980-371  
 23000237

TELIČKA simentalca, stara 4 mesece, 
tel.: 040/298-300 23000260

TELIČKI simentalki, stari 14 in 30 dni, 
tel.: 031/282-734  
 23000230

TELIČKO LS, staro 3 mesece, tel.: 
041/696-162 23000206

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 22003251

OSTALO

PRODAM

KRVAVICE in pečenice, tel.: 031/696-
944  
 23000257

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AS planine Pungrat išče pastirja. Pi-
sne prijave s pripirom “NE ODPIRAJ” 
pošljite na naslov: AS planine Pungrat, 
Brezje 66, 4243 Brezje. Rok za odda-
jo prijav do 29. 1. 2023. Dodatne info 
na:, tel.: 041/900-581, Peter Potoč-
nik 
 23000093

DELAVCA s poznavanjem trgovskega 
blaga ter izkušnjami zaposlimo v skladi-
šču v Kranju, redno ali honorarno. Delo 
je fizično zahtevno. Intertrend, d.o.o., 
Savska loka 21, Kranj. Informacije od 
9. do 10. ure, tel.: 040/296-750,  
pisarna@intertrend.si  
 23000189

DRUŠTVO za zaščito konj, Šercerjeva 
9, Velenje, honorarno zaposli 3 hlevar-
je in hlev. pomočnike v Centru za konje 
s posebnimi potrebami Alisa v Cerkljah. 
Delo 3–4-krat tedensko po 6 ur dop.
ali pop. Pogoj delavnost, odgovornost, 
lasten prevoz in ljubezen do živali, tel.: 
041/677-792  
 22003247

PODJETJE Agro mobil, d.o.o, Letali-
ška 37, Šenčur, zaposli skladiščnika. 
Kandidat mora imeti izpit B-kategorije 
ter izkušnje z vožnjo z viličarjem. Delo 
poteka na lokaciji podjetja, možnost 
opravljanja dela z delovnim časom 
po dogovoru preko s.p. Prijave tel.: 
041/698-385, g. Boštjan Bertoncelj, 
bostjan.bertoncelj@agromobil.si 
 23000241

IŠČEM

IŠČEM sezonske delavce za pomoč na 
kmetiji, zelenjava, Križe, tel.: 041/548-
545  
 23000250

IŠČEM DELO – uveljavljen duet vam 
naredi super žur na vašem praznova-
nju, tel.: 031/325-654 
 23000219

IŠČEM DELO – gospodinjska dela in 
pomoč, tel.: 031/624-509 
 23000225

STAREJŠI par iz Goričkega v Prekmur-
ju išče pomoč v gospodinjstvu in druga 
dela. Hrana in stanovanje sta zagotov-
ljena. Vozniški izpit B-kategorije. Ostalo 
po dogovoru, tel.: 070/240-319  
 23000195

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  
 22003250

AS Žirovnica - Moste za prihajajočo pašno sezono 
objavlja RAZPIS ZA PASTIRJA GOVEDI IN KONJ v 
dolini Završnice in na Žirovniški planini v času od  
1. maja do vključno 1. oktobra (5 mesecev).

Vse pašne površine v Završnici so ravninske in ograjene 
ter opremljene z vodnimi koriti. Za udobno bivanje je 
zagotovljena prenovljena hiša AS ob jezeru z vso infra-
strukturo (elektrika, kopalnica …). Prednost bodo imeli 
pari. Pisne prijave pošljite na naslov: AS Žirovnica - Mo-
ste, Žirovnica 48, 4274 Žirovnica. 

Informacije: 040 661 932 (Igor Lebar).

OGREVANJE,  
HLAJENJE

PODARIM

2 sobni peči na drva, tel.: 070/650-
692 23000236

ŠPORT,  
REKREACIJA
PODARIM

SOBNO kolo, ohranjeno, tel.: 
031/546-846 23000235

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, poslika-
ne skrinje, manjšo kaščo ..., tel.: 
051/258-936 
 22003253

ZBIRAM značke, če jih ne potrebujete, 
me pokličite, hvala, tel.: 041/890-840 
 23000210

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJA “Divji petelin”, primerna 
za lovsko, kmečko sobo, velikost 130 
x 100 cm, tel.: 040/567-544 
 23000029

TAPISERIJE – živali (sova, orel, lev, 
konj, slon, volk, metulj, čebela ...), tel.: 
040/567-544 23000261

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PREGLED vida in očala kot na napotnico 
s popustom do 101 EUR. Qlandia Kranj, 
Qlandia Kamnik, Deteljica Tržič, Spar 
center Jesenice. Kličite brezplačno 080 
1331, www.optika-aleksandra.si  
 22003256

PRODAM

2 X blazini 80 x 195 za magnetno 
terapijo MAG 204 z dodatki, tel.: 
031/843-287 
 23000226

PLENICE, velikosti M, tip Tena in ID 
Slip, dnevne in nočne, več originalno 
zaprtih paketov, tel.: 051/301-674 
 23000228

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ELEKTROMOTOR 7.5 KW, sušilno za 
seno, puhalnik Tajfun in mlin za žito, 
tel.: 040/739-512 
 23000222

VENTILATOR za sušilno s 55 KW mo-
torjem, tel.: 040/715-048  
 23000256

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni krompir, tel.: 
031/828-955 23000233

JEDILNI krompir, rdeči, in mlado te-
lečje meso, tel.: 041/378-937 
 
 23000247

KRMNI in jedilni krompir ter ajdo, tel.: 
040/355-865  
 23000242

KROMPIR, beli in rdeči, jedilni in krmni, 
ter bikce in telice simentalce, nad 200 
kg, tel.: 031/585-345 23000190

Rezultati – žrebanje 25. 1. 2023
11, 20, 23, 24, 32, 33, 38 in 10

Loto PLUS: 5, 6, 12, 16, 17, 27, 37 in 34
Lotko: 0 5 7 6 3 5

Sklad 29. 1. 2023 za Sedmico: 1.710.000 EUR
Sklad 29. 1. 2023 za PLUS: 1.930.000 EUR
Sklad 29. 1. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO
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V SPOMIN

Mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi 

Jože Bolka
Hvala vsem, ki nanj ohranjate lep spomin.

Žalujoči hčerki Vlasta in Vesna z družinama

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

ZAHVALA

V 74. letu starosti se je za vedno poslovil dragi mož, oče, ded, 
tast in brat 

Stanislav Vehovec
Udamovčev Stane s Prebačevega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, botrom, 
prijateljem in znancem, gospodu Urbanu Kokalju za lep pogreb
ni obred ter pogrebni službi Navček.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mamice, tete …  

Marije Lotrič
iz Besnice pri Kranju

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za iz
rečene besede tolažbe, molitve in izročene darove. Za lepo po
grebno mašo se zahvaljujemo domačemu župniku Igorju Jerebu, 
nosačem: Milanu, Lojzetu in Jožetu. Hvala čelistki Moniki, pia
nistu Alešu in pozavnistu Maju, ki so nas z angelskim igranjem 
dodatno potolažili. Za vso pomoč v zadnjih mesecih se zahvalju
jemo osebju ZD Kranj, Onkološkemu inštitutu, Paliativni oskr
bi, skrbnima negovalkama Maruši in Janji ter vsem, ki ste nam 
v zadnjih tednih kakorkoli drugače pomagali. Iskrena zahvala 
pogrebni službi Navček za opravljeno pietetno delo in vsem, ki 
ste se v tako velikem številu poslovili od nje, jo pospremili na nje
ni zadnji poti ter jo boste ohranili v lepem spominu in molitvi.

Žalujoči: mož Rafko, sin Tilen, sestra Metka, brat Janez, nečaka 
Simon in Aleš ter vsi ostali sorodniki in prijatelji

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

ZAHVALA

V 95. letu nas je zapustila in odšla k Bogu naša draga mama, 
babica, prababica, tašča, sestra in teta 

Amalija Frelih
roj. Podobnik, po domače Zapotokarjeva mama iz Martinj Vrha

Ob njenem odhodu se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sovaščanom za izrečena sožalja, lepe misli, darove za 
svete maše in darovane sveče. Posebna zahvala gre sosedom, ki 
so nam v teh težkih trenutkih pomagali in stali ob strani. Zahva
ljujemo se dr. Ani Marn Vodovnik za dolgoletno zdravljenje in pa
tronažni sestri Aniti za številne obiske na domu. Hvala pogrebni 
službi Hipnos, gospodu župniku Tinetu Skoku za lepo opravljen 
pogrebni obred in pevcem, še posebej g. Janezu Trilerju, za ub
rano petje ob pogrebu. Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo mamo 
poznali in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji 
poti k večnemu počitku na domačem pokopališču.

Žalujoči vsi njeni
Martinj Vrh, januar 2023

ZAHVALA

V 54. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi 

Janez Grašič
nekdanji večletni član slovenske ekipe gorskih kolesarjev

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so
sedom, prijateljem in znancem ter vsem, ki ste v teh težkih tre
nutkih kakorkoli pomagali in nam stali ob strani. Zahvala gre 
osebju bolnišnice Ospetale S. Andrea, Massa Marittima, Italija, 
osebju bolnišnice Kantonsspital Baden, Švica, g. župniku Likar
ju za lep obred, pevcem mladinskega cerkvenega zbora z dirigen
tom Žigom Kertom in za poslovilni govor ge. Marinki Korenjak.

Posebna zahvala gre vsem, ki ste se poklonili spominu pri sv. maši na 
osmi dan po pogrebu v cerkvi sv. Martina v Stražišču pri Kranju v so-
boto, 14. januarja 2023, ob 18. uri.

Žalujoči: družina in vsi njegovi
Kranj, Švica

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

ZAHVALA

Ob smrti moža, očeta, dedka in brata 

Tomaža Kovača
(8. 1. 1951–17. 1. 2023)

se zahvaljujemo sosedom, prijateljem in sorodnikom za pomoč, 
podporo in zbrana sredstva, vsem ostalim pa za izrečeno sožalje 
in spremstvo na zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 49. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi 

Bojan Hudobivnik
s Srednje Bele pri Preddvoru

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem in sodelavkam, sosedom, znancem, bivšim radijcem, 
službi KZPS (SATS in SLT) za vso pomoč in denarna sredstva. 
Hvala vsem, ki ste ga tako številno pospremili na njegovi zad
nji poti, za vsa izrečena sožalja, objeme, tolažilne besede, daro
vano cvetje in sveče. Za srčno pomoč, pozitivno energijo in spod
budne besede se zahvaljujemo patronažni sestri Barbari Sitar, 
župniku za lepo opravljen pogrebni obred in pogrebni službi 
Navček, cvetličarni Cvetlični vrt za cvetlične aranžmaje, pevki 
in kitaristki Petri, violinistki Nataliji, trobentaču, PGD Hote
maže in PGD Bistrica pri Tržiču, dr. Alici Kikel ter sestri Kati 
Razinger, dr. Nevi Volk, dr. Mateju Dolencu, paliativni oskrbi. 
Predvsem pa tebi, dragi Bojan, HVALA za vse, kar si nam dal in 
nas naučil. Zelo te bomo pogrešali.

Vsi tvoji
Srednja Bela, Hotemaže, Golnik, Bistrica pri Tržiču

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smeha,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota 
sta pri nas. 
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
zdaj počivaš
in nič več ne trpiš,
a v naših srcih še živiš.

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustila draga žena, mama, sestra in teta 

Ivana Žarkovič
roj. Burgar, s Spodnjega Brnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in bivšim sodelavkam za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje in sveče. Hvala dr. Primožičevi za dolgoletno zdravljenje in 
patronažni sestri Vesni za vso pomoč. Iskrena zahvala gospodu žu
pniku Lucijanu Potočniku za lep pogrebni obred, pevcem za zapete 
pesmi in pogrebni službi Pogrebnik. Hvala vsem, ki ste jo pospre
mili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
041/583-163  
 22003254

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, krovska 
in kleparska dela, sanacije in renova-
cije, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838 23000139

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, krovska in 
kleparska dela, sanacije in renovaci-
je, kvalitetno, hitro in poceni. Daf-sa, 
d.o.o., Temniška ul. 67, Naklo, tel.: 
041/313-327 23000140

ŽE 25 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 23000087

ZASEBNI STIKI

37-letni fant išče žensko, staro od 
30 do 45 let, za resno zvezo, tel.: 
071/383-919 
 23000214

53-letni moški, preskrbljen, išče dekle 
za skupno življenje, tel.: 031/437-067 
 23000240

RAZNO

IŠČEM

VREČKE za sesalec Sebo Avtomatic K 
1, tel.: 031/869-303  
 23000207

www.gorenjskiglas.si
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Začela se je osma izvedba vseslovenske akcije Šolar na smuči, na katero se je prijavilo kar 62 osnovnih 
šol z različnih koncev Slovenije. Ta teden se učenci na več lokacijah seznanjajo s tekom na smučeh, 
konec februarja bosta na vrsto prišla še alpsko smučanje in deskanje na snegu.

Medvode – V sredo smo se 
tretješolcem OŠ Preska in 
OŠ Trzin pridružili v Nor-
dijskem centru Bonovec v 
Medvodah. Bilo je zelo ži-
vahno in veselo.

Znanje predajala Petra 
Majdič

Teka na smučeh so se uči-
li predvsem skozi igro, nji-
hova učiteljica pa je bila 
tudi nekdanja vrhunska 
smučarska tekačica Petra 
Majdič, ki je ena izmed am-
basadorjev akcije. »Takšno 
delo mi je v užitek, kot opa-
žam, pa je tudi nujno pot-
rebno. Kar nekaj otrok je 
bilo danes sploh prvič na 
smučeh. Vidi se pomanjka-
nje gibanja s smučmi, mo-
torike, koordinacije. Med 
udeleženci je velika razlika. 
Super je, da nam jo je uspe-
lo vsaj nekoliko zmanjšati. 
Želimo jim približati zim-
ske radosti. Smučarski tek 
jemljem kot preprosto giba-
nje v naravi, ki je za človeka 
precej naravno, sploh kla-
sična tehnika. Videti je, da 
se na tekaških smučeh otro-
ci počutijo svobodne in jim 
je všeč. V teh nekaj urah se 
jih da naučiti veliko,« je po-
vedala Petra Majdič. Otro-
ci so bili navdušeni. »Všeč 
mi je in je zabavno. Naučila 

sem se tudi kaj novega, na 
primer da si med tekom na 
smučeh lahko podajamo 
žogice. Ni težko,« je dejala 
osemletna Tia z OŠ Preska. 
Preška šola je le streljal od 
Nordijskega centra Bono-
vec, kar izkoristijo in njiho-
vi učenci so kar vešči teka 
na smučeh.

Nordijski center Bonovec 
odprli v nedeljo

Ines Iskra iz Javnega zavo-
da Sotočje Medvode je bila s 
tretješolci celo dopoldne. »Z 
našim Nordijskim centrom 

Bonovec smo se z veseljem 
drugo leto zapored odzvali na 
vseslovensko akcijo Šolar na 
smuči. Sprejeli smo več kot 
dvesto otrok, ki so razpore-
jeni v štiri skupine, vsak dan 
gostimo eno. Učenci usvaja-
jo nova znanja, prisluhnili pa 
so tudi predavanju Policije o 
varnosti in pravilih obnaša-
nja na smučiščih. Radi bi jim 
predstavili, da tek na smu-
čeh ni le suhoparen tek, am-
pak da se na tekaških smu-
čeh lahko tudi igrajo, zaba-
vajo ...« je pojasnila. Nordij-
ski center Bonovec so odprli 
v nedeljo. Zaradi slabega vre-
mena je bil nato dva dneva za-
prt, od srede pa znova obratu-
je. »Urejenih je nekaj več kot 
dva kilometra prog za klasič-
no in prosto tehniko. Vsak 
dan bomo progo podaljševa-
li. Razmere so dobre,« je še 
povedala Ines Iskra.

Šolar na smuči gre naprej

Organizatorji akcije Šo-
lar na smuči so Smučar-
ska zveza Slovenije, Polici-
ja in Zavod za šport RS Pla-
nica. Več o njej je povedal 
Luka Vrančič, predstavnik 

organizatorjev in koordina-
tor akcije. »Letos poteka v 
osmi izvedbi. Lani smo alp-
skemu smučanju in deska-
nju na snegu pilotno priklju-
čili tek na smučeh. Odloči-
tev se je izkazala za pravi us-
peh, predvsem tudi zato, ker 
se je s pomočjo te akcije ve-
liko otrok sploh prvič sezna-
nilo s tekom na smučeh. Z 
odzivom šol smo zelo zado-
voljni. Mesta so omejena in 
se vsako leto hitreje zapolni-
jo. Za tek na smučeh so se le-
tos v 24 urah, za alpski del pa 
v dveh dneh. Akcija je mor-
da že presegla prvotne okvir-
je in imamo načrte, v katero 
smer jo peljati v prihodnje. 
Vsebino je treba še nadgra-
diti in jo približati čim več 
šolam in čim več otrokom.«

Po teku na smučeh bodo 
akcijo letos nadaljevali z alp-
skim smučanjem in deska-
njem na snegu. S prvotnega 
termina v sredini januarja so 
jo zaradi pomanjkanja sne-
ga prestavili na konec febru-
arja. Edina lokacija na Go-
renjskem bo smučišče Sta-
ri vrh, ki bo sploh prvič del 
akcije.

Maja Bertoncelj

Teka na smučeh se lahko učimo tudi skozi igro. Petra Majdič je predstavila veliko različnih 
in zanimivih idej. / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice – Zmagovalec akci-
je Osvajalec Španovega vrha 
za leto 2022 je Leopold Bi-
zalj, ki se je na to priljub-
ljeno izletniško točko lani 
povzpel kar 371-krat. Drugo 
mesto je osvojil Uroš Tkalec 
s 365 vzponi, tretja pa je bila 
z 263 vzponi Dajana Gašpe-
rin.

Akcijo je že deveto leto 
zapored pripravil Zavod za 
šport Jesenice. Na vrhu Špa-
novega vrha je postavljena 

vpisna knjiga, v katero se 
vpisujejo pohodniki, na 
nočnem pohodu ob prvi pol-
ni luni v novem letu pa nato 
podelijo priznanja vsem, ki 
so vrh osvojili vsaj dvajset-
krat. Lani je bilo takšnih po-
hodnikov 73, skupaj so opra-
vili 5738 vzponov.

Rekordno je bilo »koron-
sko« leto 2020, ko je v akciji 
sodelovalo kar 144 pohodni-
kov, ki so opravili rekordnih 
12638 vzponov.

Z novim letom se je začela 
že nova akcija.

Osvajalec 
Španovega vrha

Urška Peternel

Podbrezje – TVD Partizan Podbrezje vabi na smučarske skoke 
na 25-metrski skakalnici v Srednji vasi v nedeljo, 29. januarja, 
ob 14. uri. Skakalci TVD Partizan Podbrezje so že kmalu po 
drugi svetovni vojni na tekmah v okoliških krajih in tudi v Pla-
nici v smučarskih skokih dosegali vidne uspehe. Za treniranje 
v domačem kraju so zato v Srednji vasi, na pobočju Brda, po 
načrtih Stanka Bloudka zgradili 35-metrsko skakalnico, pred 
dobrimi štiridesetimi leti pa ob njej še 25-metrsko po načrtih 
arhitekta Klemena Kobala. Člani TVD Partizan Podbrezje so 
vsako leto organizirali društvene in meddruštvene tekme, ki 
se jih je udeleževalo tudi po več kot šestdeset tekmovalcev. 
Zadnjih dvajset let sta skakalnici samevali, lani pa so gradbeno 
uredili manjšo, 25-metrsko skakalnico, ob novozapadlem sne-
gu pa so jo pripravili za meddruštveno tekmovanje to nedeljo. 
Prijave zbirajo na spletu, možno se bo prijaviti tudi v nedeljo 
uro pred tekmovanjem.

To nedeljo smučarski skoki v Srednji vasi

Zmagovalec Leopold Bizalj (na sliki desno) in Gaber Šorn iz 
Zavoda za šport Jesenice / Foto: arhiv Zavoda za šport Jesenice

Komenda – Prostovoljci Ustanove Petra Pavla Glavarja želijo 
mladim v Komendi ponuditi programe za kvalitetno preživlja-
nje prostega časa, med drugim tedensko rekreacijo, večme-
sečni izkustveni program podjetniških vsebin, debatni večer, 
dan športa ... Za skupine dijakov načrtujejo natečaj tehničnega 
izdelka, ki si ga želijo narediti, vendar nimajo vsega potrebne-
ga znanja, orodij ali naprav. Za lažjo izvedbo idej to soboto, 28. 
januarja, ob 19. uri v Kulturnem domu Komenda organizirajo 
dobrodelni koncert z nastopom zasedbe Il Divji.

Dobrodelni koncert

Ines Iskra (dekliško Hižar) in Petra Majdič sta bili nekdaj 
tekmici v smučini, v sredo pa sta tretješolce učili teči na 
smučeh. / Foto: Gorazd Kavčič

Šolar na smuči

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 in jutri bo pretežno oblačno, občasno bo vmes posijalo 
sonce. Oblaki bodo nizki, tako bodo nekateri višjeležeči kraji 
v megli. V nedeljo bo večinoma sončno.

Pokljuka – Športno društvo Strelica organizira jubilejni, 30. 
Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in politikov. 
Potekal bo jutri, 28. januarja, na Rudnem polju na Pokljuki. 
Začel se bo ob 11. uri. S pomočjo udeležencev, sponzorjev in 
donatorjev bodo tudi letos zbirali finančna sredstva za do-
brodelne namene.

Jutri jubilejni tek gospodarstvenikov, diplomatov 
in politikov

Leopold Bizalj je zmagal v akciji Osvajalec 
Španovega vrha, lani je opravil kar 371 vzponov.


