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Danes bo oblačno in 
suho. Jutri bo precej jasno 
in topleje. V nedeljo bo 
sprva pretežno jasno, 
nato se bo pooblačilo.

jutri: jasno in topleje

–3/10 °C

76 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

PETEK, 3. marca 2023

Leto LXXVI, št. 18, cena 2,50 EUR              Odgovorna urednica: Marija Volčjak             Časopis izhaja ob torkih in petkih            info@g-glas.si                 www.gorenjskiglas.si

Planica – Svetovno prven
stvo v nordijskem smuča
nju v Planici se bo zaključi
lo v nedeljo. Na njem po šte
vilu osvojenih medalj pre
vladujejo Norvežani, eno 
odličje pa so osvojili tudi 
Slovenci.

Veselili so se ga skakalke 
in skakalci na nedeljski tek
mi mešanih ekip na srednji 
skakalnici. Bronaste meda
lje so Nika Križnar, Timi 
Zajc, Ema Klinec in Anže 
Lanišek prejeli v sredo po
zno zvečer na podelitvi na 
Trgu zmagovalcev v Kranj
ski Gori. Timi Zajc, Nika Križnar, Ema Klinec in Anže Lanišek so se veselili odličja na domačem 

svetovnem prvenstvu, hkrati pa so bili z mislimi pri Petru Prevcu. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Novih sumov bolezni ni

Zalog – Po potrditvi ptičje gri
pe pri rejcu perutnine v Za
logu in določitvi območja z 
omejitvami se ta teden na
daljujejo obiski in popis rej 
na tem območju. Kot smo 

izvedeli do zaključka redakci
je, novi sumi bolezni niso bili 
ugotovljeni. Pristojne služ
be preverjajo tudi izvajanje 
predpisanih ukrepov, ki naj 
bi trajali vsaj 30 dni. Časovni 
okvir je odvisen od morebi
tnih novih primerov bolezni.

Ana Jagodic Dolžan

Od minulega ponedeljka je znano: gradnja obvoznice skozi Železnike se 
lahko začne, saj je bil sklenjen dogovor s pritožnico, ki je umaknila pritožbo 
na pravnomočnost gradbenega dovoljenja.

Železniki – Vse ovire so 
odstranjene, obvoznica v 
Železnikih bo, je zadovo
ljen župan Železnikov Mar
ko Gasser. Intenzivna po
gajanja in pogovori, ki so v 
zadnjih mesecih potekali s 
pritožnico na pravnomoč
nost gradbenega dovoljenja 
za začetek gradnje obvozni
ce mimo starega dela Žele
znikov, so namreč v pone
deljek obrodili sadove. Pri
tožnica je umaknila pritož
bo, skupaj z njo in Direkci
jo RS za infrastrukturo, ki 
je investitor obvoznice, pa 
so podpisali pogodbo, ki 

omogoča pravnomočnost 
gradbenega dovoljenja. 
Gradnja obvoznice bo tako 
lahko stekla, ob tem pa tudi 
del protipoplavnih uredi
tev za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti.

Nova cesta mimo starega 
dela mesta bo umeščena na 
načrtovani obrežni zid Sel
ške Sore, ki ga bodo gradi
li v sklopu protipoplavnih 
ukrepov. S tem se lahko za
ključi tudi projekt proti
poplavne ureditve porečja 
Selške Sore, vreden več kot 
34 milijonov evrov, saj za
radi umika pritožbe ponov
no projektiranje ni več po
trebno in tako evropska in 

državna sredstva niso več 
ogrožena, poudarja železni
karski župan.

Kot so sporočili z Občine 
Železniki, so v dogovoru o 
razmerjih upoštevali želje 
pritožnice. Obe strani sta se 
sporazumno zavezali k ure
ditvi statusa prizadetih zem
ljišč, ki so v neposrednem 
varovalnem pasu bodoče re
gionalne ceste, in nepremič
nin, katerih vrednost se bo 
zaradi bližine ceste zmanj
šala. Občina se je tudi zave
zala zgraditi ustrezno ogra
jo z dostopnimi vrati, uredi
ti dostopno pot in možnost 
parkiranja. Obvoznica bo razbremenila staro trško jedro Železnikov, kjer promet poteka po ozki 

regionalni cesti med hišami. / Foto: Simon Benedičič

Po umiku pritožbe bližje obvoznici

 � 12. stran

 �strani 2, 3, 4, 5

Slovenska mešana skakalna ekipa je v sredo zvečer prejela bronaste medalje. Ema Klinec je nosila 
posebno sporočilo, namenjeno Petru Prevcu, ki je nekaj ur prej na treningu grdo padel.

Z medaljo in posebnim sporočilom

GORENJSKA

Kmetije opuščajo tudi 
tam, kjer volka (še) ni
Z vrnitvijo volka se vrača tudi po
treba po njegovem poznavanju in 
iskanju načinov za življenje z njim. 
Na Gorenjskem živita jelovški in 
pokljuški trop.
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GORENJSKA

Po petdesetih letih 
nov dom
V Kranju so podpisali pismo o na
meri gradnje novega doma starej
ših občanov s 150 posteljami. 
Gradbeno dovoljenje občina še 
pridobiva, gradnjo bo financirala 
država.
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KRONIKA

Najvišje priznanje 
Tončku Smoleju
Radovljičan Tonček Smolej, dolgo
letni gorski reševalec in prvi posre
dovalec v okviru projekta Oživimo 
srce, je letošnji prejemnik najvišje
ga priznanja Civilne zaščite.

18

GG+

Tudi mladi so lačni 
dobre glasbe
Slovenski mladi abonma, kot se 
imenuje cikel koncertov mladih 
glasbenikov, v Radovljici organi
zira domačin, violinist Timotej 
Willewaldt.

22

Klara Mrak

(02) 790 15 60, 031 733 637

ODKUP MESNATIH, DEBELIH IN ČRNIH KRAV!

Odkup celotnih govejih čred na gospodarstvu.  
PLAČILO TAKOJ!

Povečano povpraševanje 
po BIO KRAVAH (do 0,20 €)
AKTUALNO – prodaja 
MALIH BIKOV 200–300 kg

ODKUP KRAV do 4,10 €  
+ davek (bio + 0,20 €)

Aktualne dnevne cene:
BIKI do 4,85 € + davek 
TELICE do 4,70 € + davek

Tedenska prodaja MALIH 
TELIČK; cca 200–250 kg!

Parmova ulica 53, SI-1000 Ljubljana

Zagotovljeno 
plačilo  

v dveh dneh 
na vaš bančni 

račun.
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Planica – Ema Klinec je bila 
s sedmim mestom najboljša 
Slovenka na sredini tekmi 
na veliki skakalnici v Plani
ci. Z njo so skakalke zaklju
čile nastope na letošnjem 
svetovnem prvenstvu v nor
dijskem smučanju.

Skok Eme Klinec za dušo
Zadovoljstva v sloven

skem taboru prav veliko ni 
bilo. Nika Križnar je bila 
deseta, Maja Vtič 24., Nika 
Prevc pa je na 40. mestu os
tala celo brez finala. Zmaga
la je Kanadčanka Alexandria 
Loutitt, ki je tako v isti sezoni 
osvojila naslov mladinske in 
članske svetovne prvakinje. 
Tekmo so znova zaznamo
vale spremenljive vremen
ske razmere. »Znova čudna 
tekma. Predvsem prva serija 
je bila po ocenah mnogih na 
trenerski tribuni neregular
na. Imela je vpliv na končne 
rezultate. To se ne bi smelo 
zgoditi. Druga serija je bila 
bistveno bolj realen kazalec 
stanja,« se je odločitvam ču
dil glavni trener Slovenk Zo
ran Zupančič.

Ema Klinec kljub vsemu 
ni bila nezadovoljna. »S svo
jimi skoki sem zadovoljna, 
tudi prvi je bil dober, sicer po 
njem ne bi stisnila pesti. So 
pa bile razmere, kakršne so 
bile. V finalu me je res odnes
lo daleč. Izjemno sem uživa
la v tem skoku in z veseljem 
grem naprej v nadaljevanje 
sezone. Zaključiti svetovno 
prvenstvo s takšnim skokom 
je nekaj za dušo,« je Ema 
Klinec pojasnila po tekmi. 
Po prvem skoku je bila 11., 
nato ji je uspel tretji dosežek 
druge serije. »Na stopnič
kah so bile danes najboljše 
tri. So izjemne skakalke, ki 

so si zaslužile stati na odru 
za zmagovalke. Niti me niso 
presenetile, morda le s samo 
realizacijo, so pa že v prete
klosti dokazale, da so izje
mne. Danes je bil njihov dan 
in to so dobro izkoristile. Jaz 
si nimam česa očitati. Vem 
in tudi učili so me, da je tako, 
kot ti je namenjeno. Na pr
venstvu v Oberstdorfu mi je 
bilo namenjeno osvojiti na
slov svetovne prvakinje, tu
kaj v Planici žal ne. Tako je,« 
je dodala.

Težave Nike Križnar na 
nočnih tekmah

Nika Križnar je poleg sla
bih razmer v prvi seriji pou
darila tudi težave, ki jih ima 
na tekmah pod umetno svet
lobo. »Skokov s treninga ni
sem prenesla na tekmo in 
sem razočarana. Vidi se, da 
imam težave skakati pod re
flektorji, kar vpliva predvsem 
na točnost odskoka. Teža
ve imam z zaznavanjem glo
bine. Za drugo serijo sem 

izbrala temnejša očala, poso
dila mi jih je Nika Prevc, in 
je bilo bolje,« je dejala Nika 
Križnar. Na to temo smo 
vprašanje zastavili tudi Zu
pančiču. »To smo pri njej že 
opazili. Imeli smo že nočne 
tekme, tudi na tej skakalni
ci, predvsem državna prven
stva, kjer ima vedno težave. 
Tega smo se malenkost bali. 
V nočnem času skoraj niko
li ne treniramo, saj prav veli
ko interesa za to med ekipa
mi ni,« je pojasnil.

Pridite in se prepričajte
Slovenske skakalke so 

imele na tekmi glasne navi
jače. »Pričakovanja so bila 
visoka – in čeprav ni me
dalje, so več kot izpolnje
na. Razmere več niso do
puščale. Lepo je videti, kako 
združeno navijamo za Emo, 
Niko, za vse Slovenke,« je 
bil dobro razpoložen Gašper 
Debeljak iz Hotovlje, član 
navijaške skupine Eme Kli
nec. »Navijamo za Slovenke. 

Vzdušje se mi zdi dobro. Da
nes sem prvič na prvenstvu. 
Glede na to, kar sem doži
vel, imam občutek, da se je 
neupravičeno s strani neka
terih delala negativna rekla
ma. Naj pridejo ljudje pogle
dat in se prepričajo. Bil sem 
že na več tekmah po svetu in 
lahko rečem, da sem prese
nečen nad dobro organiza
cijo in ponudbo,« pa je dejal 
Matej Križaj iz Škofje Loke.

Na podelitev in z mislimi 
pri Petru

Takoj po tekmi so se ska
kalne reprezentance odpra
vile v Kranjsko Goro, kjer 
je bila podelitev medalj 
tudi za mešano ekipno tek
mo, na kateri so Nika Križ
nar, Timi Zajc, Ema Klinec 
in Anže Lanišek v nedeljo 
osvojili bron. Z mislimi so 
bili tudi pri Petru Prevcu, ki 
je v sredo na treningu v boju 
za mesto v slovenski četveri
ci za današnjo tekmo na ve
liki skakalnici grdo padel. 
Odpeljali so ga v UKC Ljub
ljana. Pri padcu naj se ne bi 
huje poškodoval.

Skakalke v Skandinavijo
Smučarske skakalke v 

nadaljevanju sezone čaka
jo tekme v Skandinaviji, od 
17. do 19. marca prvič tudi 
na letalnici v Vikersundu. 
»Mislim, da se dekleta še 
ne zavedamo, kaj smo do
segle, da se bo zgodilo. Po 
tako dolgih skokih, kot so 
bili danes, mislim, da lah
ko z veseljem pričakujemo 
ženski svetovni rekord. Po
čutim se pripravljeno za le
talnico. V sezoni sem imela 
veliko lepih skokov,« so bile 
besede Eme Klinec, preden 
je odhitela na podelitev me
dalj v Kranjsko Goro. »Gre
mo po medaljo. Noro bo, za
gotovo!« je dodala.

Maja Bertoncelj

Ema Klinec s starši in bratom, ki so jo prišli spodbujat tudi na sredino tekmo na veliki 
skakalnici. Nasploh je imela veliko navijačev. / Foto: Gorazd Kavčič

Tekmovalni program
Petek, 3. marec
tek na smučeh:
ob 12.30: moška štafeta

Smučarski skoki:
ob 17.30: moški posamična 
tekma na veliki skakalnici

Sobota, 4. marec
nordijska kombinacija:
ob 10.30: moški,  
posamična tekma  
na veliki skakalnici,  
ob 15.00 tek na 10 km

tek na smučeh:
ob 12.00: ženske,  
skupinski start na 30 km  
v klasični tehniki

Smučarski skoki:
ob 16.30: moški, ekipna tekma 
na veliki skakalnici

Nedelja, 5. marec
tek na smučeh:
ob 12.00: moški,  
skupinski start na 50 km  
v klasični tehniki

Spremljevalni program
Petek, 3. marec
Arena zabave, Planica:
ob 12.00: animacija,  
Smooth band

trg zmagovalcev,  
kranjska Gora:
ob 20.23 podelitev odličij
ob 21.20: koncert, Peter Lovšin 
in Španski borci

Sobota, 4. marec
Arena zabave, Planica:
ob 12.00: animacija,  
Veseli Begunjčani

trg zmagovalcev,  
kranjska Gora:
ob 20.23: podelitev odličij
ob 21.20: koncert, Siddharta

Nedelja, 5. marec
Arena zabave, Planica:
ob 10.00: animacija,  
Veseli Begunjčani

tekaški stadion, Planica
Po tekmi podelitev odličij in  
zaključna slovesnost
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Knjigo prejme JANEZ DOBIDA iz Begunj.

Smučarske skakalke so končale nastope na letošnjem svetovnem prvenstvu. V našem taboru niso 
najbolj zadovoljni, pogled pa so že usmerili naprej proti Skandinaviji, tudi proti Vikersundu na 
Norveškem, kjer bodo skakalke prvič tekmovale na letalnici. »Pripravljene smo za ženski svetovni 
rekord,« pravi Ema Klinec.

Z mislimi tudi že na letalnici

Program v prihodnjih dneh

VSAK PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Mali oglas brez ku po na za ra ču
na va mo po ce ni ku, z 20 % po pu stom za na roč ni ke. Ku pon ni 
ve lja ven za ob ja vo pod šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas
nem od del ku. Brez plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve
ljav lja ti pra vne ose be (tudi s. p.). Ogla se spre je ma mo na 
na slov Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po 
te le fo nu 04/201 42 47 ali po epošti malioglasi@gglas.si; 
za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 14. ure 
in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V ma lo oglas nem 
od del ku smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek 
in petek od 8. do 15. ure, v sre do od 8. do 16. ure.  

MALI OGLAS                            marec 1/23
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

 prodam  kupim  oddam  najamem    

 podarim  iščem  nudim  zamenjam

RUBRIKA:

Vsebina:

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

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _
Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

WWW.GORENJSKIGLAS.SI Slovenska mešana skakalna ekipa je medaljo osvojila v nedeljo, podelili so jim jo v sredo 
pozno zvečer. / Foto: Gorazd Kavčič
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Planica – Uroš Ponikvar je 
lani jeseni postal predsednik 
komiteja za tek na smučeh 
pri Mednarodni smučarski 
zvezi. Na najpomembnej-
šem položaju v svetu tega 

športa je nasledil Norvežana 
Vegarda Ulvanga. Ljubljan-
čan v teku na smučeh delu-
je skorajda celo življenje. Z 
njim smo se pogovarjali v 
nedeljo, ko je pravilno napo-
vedal tudi zmagovalca sredi-
nega teka na 15 kilometrov v 
prosti tehniki – da to ne bo 
Norvežan Johannes Høsflot 
Klæbo, ampak njegov ro-
jak Simen Hegstad Krüger, 
kralj tekov na razdaljah le-
tošnje Planice.

Naj začneva z dosedanjo 
oceno prvenstva v tekaškem 
delu z vidika organizacije. 
Kako ste zadovoljni?

Najhujši del je za nami. 
Sprint, ekipni sprint in ski-
atlon so zares zahtevni for-
mati. Obrnilo se je tudi vre-
me, tako da tako velikih iz-
zivov, kot smo jih imeli v 
prvem tednu, ne pričaku-
jem več. S strani ekip za zdaj 
nisem prejel nič drugega kot 
zahvale in pohvale. Moram 
reči, da sem izredno zadovo-
ljen in ponosen na delo svo-
je ekipe, ki se je izkazala ne 
samo v sami pripravi teka-
škega dela, ampak tudi širše. 
Ljudje garajo, in to s srcem. 
Ko sem vprašal vodjo tek-
movanja iz Val di Fiemme-
ja, ki bo tudi gostil nasled-
nje olimpijske igre, ali bi se 
nam pridružil, je bil presre-
čen. Prišel je kot prostovo-
ljec. Danes se je poslovil z za-
pisom vodji prog, ali bi lah-
ko povabil našo ekipo med 
olimpijskimi igrami, da jim 
pomagamo.

Proga je težka, predvsem v 
sprintu smo videli tudi kar 
nekaj padcev. Je bilo kaj pri-
pomb?

Mediji zelo radi išče-
jo zgodbe. Žal je na sploš-
no tako, da nesreče, nezgo-
de, negativne izjave poveču-

jejo branost, česar sicer ne 
razumem, a tako očitno je. 
Dejstvo je, da gre za šport v 
naravi, odvisni smo od vre-
menskih pogojev. Tempe-
rature so bile v prvih tekmo-
valnih dneh spomladanske, 
sneg je vseboval malo vlage. 
So bila vprašanja, zakaj nis-
mo solili. Da soliš in da ne 
narediš velike škode, mora-
jo biti pravi pogoji. Mislim, 
da smo se že leta 2019 izka-
zali, da stvarem znamo stre-
či, ko smo tukaj rešili nemo-
goče tekmovanje za svetov-
ni pokal. Daleč od tega, da 
vemo vse. S seboj smo ime-
li precej vrhunskih strokov-
njakov. Konec koncev je tudi 
tako, da ko enkrat delaš tek-
movanje, ko gre zares, si od-
visen tudi od žirije. Kot vodja 
tekmovanja sicer rečem, da 
bi naredil tako, končna odlo-
čitev je odločitev žirije, kjer 
imam en glas od šestih. Ve-
likokrat je ta glas prevladal, 
kdaj pa tudi ne.

Krog, dolg sedem kilome-
trov in pol, ste morali spelja-
ti na relativno majhnem ob-
močju. Zagotovo je tudi to 
vplivalo na težavnost, sploh 
spustov?

Res je. To je pripomoglo k 
temu, da so spusti zahtevni. 
Naredil sem že veliko prog. 
Verjamem, da če so spusti 
zahtevni, tehnični, se izni-
či tudi prednost, ki jo ima 
nekdo zaradi smuči. Zna-
ti moraš tudi dobro smuča-
ti, ne samo imeti vrhunskih 
smuči, ki pa danes delajo 

izjemno razliko med tekmo-
valci – v škodo tistih nacij, 
ki jih tekaška industrija čis-
la manj kot druge. Svetovni 
prvak je na tej progi res naj-
boljši. Morda še zanimivost: 
pogovarjal sem se tudi s te-
kači s Haitija, iz Mehike, Ira-

na …, torej držav, ki v teku na 
smučeh niso v ospredju, in 
so me presenetili z odgovori, 
da so tako vzponi kot spusti 
super. Zelo jim je všeč tudi 
ambient.

Planiška kulisa je zares iz-
jemna.

Kulisa je čudovita. Vsa-
kič znova sem prevzet, ko 
pogledam Ponco in Jalovec. 
Tega nikjer doslej nisem vi-
del, čeprav mislim, da bi v 
Canmoru v Kanadi tudi mo-
ralo biti nekaj takega, a tam 
še nisem bil. Režiser televi-
zijskih prenosov mi je de-
jal, da mu je všeč, ker je to-
liko različnih ambientov. 
Če se spustiš navzdol, pri-
deš skozi gozd na travnik, 
vzpenjaš se pod gore ... Ka-
dri so odlični. Pomembna je 
tudi predstavitev naše lepe 
doline. Smučarski tek za te-
levizijske gledalce morda 
ni tako zanimiv kot kakšni 
drugi športi. Kulisa je ena 
izmed naših kvalitet.

Prvenstvo je doma. Ste mor-
da zato progo naredili kaj 
bolj po okusu slovenskih 
tekmovalcev?

Planica je kandidirala že 
za organizacijo svetovne-
ga prvenstva za leto 2017, 
projekt se je začel že nekaj 
let prej. Prvič je bila v Pla-
nici tekma svetovnega po-
kala leta 2016. Svetovno pr-
venstvo dobiš tudi na osno-
vi tega, da prepričaš srenjo 
v komitejih Mednarodne 
smučarske zveze, da si ga 

zaslužiš, da bo to res dobro 
prvenstvo. Če bi na primer 
naredili progo v Ratečah in 
jim to ponudili, bi se nam 
smejali. Brez zamere, a tako 
je. Vprašanje številka dve pa 
je, kaj je primerna proga za 
naše tekače. Dokler je tekla 
Anamarija Lampič, je bilo to 
nekaj, sedaj je nekaj druge-
ga, če bi tekla še Vesna Fab-
jan, bi bilo nekaj tretjega. 
Načrtovati to na dolgi rok je 
zelo težko. Ko sem na pri-
mer delal proge za svetov-
no prvenstvo leta 2013 v Val 
di Fiemmeju, se mi ni zgo-
dilo, da bi prišel kakšen Ita-
lijan in karkoli vprašal, želel 

vplivati na konfiguracijo. V 
Oberstdorfu prav tako. Ni-
koli ni nihče želel vplivati, 
saj je to dvorezen meč.

Vaš pogled na tek na smu-
čeh v Sloveniji? Smo ga Slo-
venci vzeli za svojega?

Slovenci so tek na smučeh 
vzeli za svojega. Če pridete 
ob lepi nedelji v Planico, je 
množica tekačev lep dokaz 
za to. Morda je to prilož-
nost treba izkoristiti, da bi 
otroke, ljudi privabili tudi v 
tekmovalni tek na smučeh. 
Uspelo nam jih je privabi-
ti v organizacijo svetovne-
ga prvenstva. Morate vede-
ti, da pomagajo tudi takšni, 
ki se s tekom niso nikoli 
ukvarjali. Potem je možno, 
da bi pripeljali tudi otroke. 
S panožnim centrom, kot 
je Planica, so določene stva-
ri že mogoče. To so potreb-
ni, ne pa tudi zadostni po-
goji. Menim, da se bo treba 
zelo usesti in pogledati, kaj 
pravzaprav počnemo v okvi-
ru struktur, ki na zvezi vo-
dijo tek. Graditi je treba na 
tem, kar smo sedaj doseg-
li. Tek na smučeh zagotovo 
ima prihodnost tudi v Slo-
veniji. Spomnim se, ko sem 
kot mlad, nadobuden ljubi-
telj teka sedel na sestanku 
našega kluba. Moj nekdanji 
trener Lado Rovšnik je re-
kel, da tukaj sedimo zato, da 
bo enkrat Slovenec zmagal 
v svetovnem pokalu. Takrat 
se je to slišalo neverjetno. 
Že kar nekaj Slovenk je, ki 
jim je to uspelo. 

Maja Bertoncelj

Uroš Ponikvar (desno) z Gorenjcem Gregorjem Malijem, ki je na prvenstvu vodja prog  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Pogovor z Urošem Ponikvarjem, vodjo tekmovanja v teku na smučeh na svetovnem prvenstvu 
v nordijskem smučanju v Planici
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»Kulisa je čudovita. 
Vsakič znova sem 
prevzet, ko pogledam 
Ponco in Jalovec. Režiser 
televizijskih prenosov mi 
je dejal, da mu je všeč, 
ker je toliko različnih 
ambientov. Če se spustiš 
navzdol, prideš skozi 
gozd na travnik, vzpenjaš 
se pod gore ...«

PLANIŠKA FOTO UTRINKA

Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici je bolj 
trajnostno naravnano tudi nagrajevanje. Takoj po 
vsaki tekmi je na vrsti tako imenovana podelitev cvetja 
najboljšim trem. In v Planici jim namesto tradicionalnega 
šopka podelijo mlado smrečico v lončku, ki je biološko 
razgradljiv. Sadike bodo šle v svet, kar nekaj pa jih bo ostalo 
tudi v Sloveniji. Brezplačno so na voljo obiskovalcem, 
organizatorji pa so se zavezali, da bodo v čast zmagovalcem 
posadili 24 dreves v olimpijskem parku v Mojstrani. M. B.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

V organizacijski ekipi prvenstva je tudi domačin iz Kranjske 
Gore Robert Kerštajn, nekdanji smučarski tekač in 
olimpijec. Peljal nas je na del planiške proge, ki se imenuje 
po njem, in sicer KerštajnR. Zanimivo, da je bil med 
tednom še v Planici, v nedeljo pa bo že tekel na maratonu v 
Tokiu. Opravil je že z velikimi maratoni v Berlinu, Londonu, 
Chicagu, Bostonu in New Yorku. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič
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Planica – Skakalni in tekaški 
servis sva s fotografom obi-
skala na prvi dan končnih 
odločitev na prvenstvu.

V servisu od jutra 
do večera

Tekači so imeli posamični 
sprint. Pred tekmo so ime-
le servisne ekipe ogromno 
dela. Pogled na servisni del 
je za obiskovalce zanimiv. 
Slovenska reprezentanca je 
v zabojnikih, največje in naj-
bogatejše imajo ogromne to-
vornjake. Servisni del je pod 
planiško letalnico. Za pogo-
vor z vodjo slovenskega ser-
visa Maticem Gracerjem, 
nekdanjim tekačem, ki je 
kot serviser kar nekaj let de-
loval tudi v tujini, smo se do-
govorili v poznopopoldan-
skih urah. »S tem, kar smo 
naredili danes, smo zado-
voljni. Tekmovalke in tek-
movalci so imeli dobre smu-
či, delovali smo usklajeno, 
kot pravi orkester. Trenutno 
že pripravljamo in izbiramo 

smuči za jutrišnjo tekmo. 
Po zaključku vsake tekme se 
že začnejo priprave za nas-
lednji dan. Na vrsti bo skia-
tlon, kar pomeni, da imamo 
največ dela, saj moramo za 
vsakega tekmovalca pripra-
viti smuči tako za prosto kot 
za klasično tehniko. Smu-
či za klasiko smo že testira-
li, jutri jih bomo še za pros-
to tehniko. Pripravljenih bo 
okrog štirideset parov smu-
či,« je povedal Gracer, do-
mačin iz Kranjske Gore, ki 
je letošnjo sezono prvič vod-
ja servisa slovenske tekaške 
reprezentance. Poleg njega 
jih je na prvenstvu v servisu 
še sedem. Ekipa slovenskih 
in tujih serviserjev je za večji 
domači dogodek torej okre-
pljena. Priprava enega para 
smuči jim vzame okrog 15 
minut, veliko časa gre za te-
stiranja na progi. »Najboljši 

tekmovalci imajo pred tek-
mo na razpolago od dva do 
tri pare smuči in izberejo 
najboljšega,« je povedal.

Nimajo tovornjaka, imajo 
tri zabojnike

Čeprav nimajo tovornja-
ka kot največji, je s pogoji za 
delo na prvenstvu zadovo-
ljen. »Imamo dobre pogoje. 
Delamo v treh zabojnikih, 
imamo tudi servisno vozilo. 
Prostora imamo dovolj. Res 
je, da imajo velesile tovor-
njake, kot je stalna praksa v 
svetovnem pokalu. Vložek 
je ogromen,« je še povedal. 
Pred tekmo smo pokukali v 
zabojnik, v katerem dela, in 
se prepričali, da je delo zah-
tevno, maska pa za varnost 
z zdravstvenega vidika kar 
nujna. Preskušajo čim več 
maž, da najdejo tisto pravo, 
da smuči kar najbolje teče-
jo. Na dan našega obiska so 
začeli delati ob 8.30, zaklju-
čili pa okrog 20. ure. Vmes 
si vzamejo čas le za kosilo. 
Gracer poudarja, da je čast 
delati na domačem svetov-

nem prvenstvu, še zlasti če 
tekmovalci hvalijo smuči.

Norveški šampion nova 
okrepitev

Ob koncu pogovora je Gra-
cer napovedal še eno okrepi-
tev v slovenskem tekaškem 
servisu: prihod Norveža-
na Terjeja Langlija, tudi no-
silca medalj na olimpijskih 
igrah. »Z nami je sodeloval 
že v Franciji in bo tudi na 
naslednjih tekmah v Skan-
dinaviji, ki sledijo po prven-
stvu. Naše sodelovanje je 
bilo doslej dobro in upamo, 
da bo tako ostalo tudi naprej. 
Delati začne s 1. marcem, to-
rej že v Planici,« je razkril.

Pri skakalcih najtežje 
v dežju

Tik pred zaključkom dne-
va smo ob skakalnici poku-
kali še v servis smučarskih 

skakalcev. Matevž Šparo-
vec je imel že vse pripravlje-
no za naslednji dan. Je nek-
danji smučarski skakalec in 
tudi trener, Kranjčan, ki živi 
v Dupljah. Je strokovni so-
delavec moške skakalne A 
ekipe, zadolžen za pripravo 
smuči. V skakalnem špor-
tu serviserji niso pogosto iz-
postavljeni, ne slišimo, da bi 
smuči »zamazali«, kot je to 
pri teku. »To je res prej iz-
jema kot pravilo. Se pa tudi 
lahko zgodi, še posebno v 
dežju ali snegu je zahtev-
no, naredijo se lahko ključ-
ne razlike. V primeru dežja 
je pomembno, da je smuč-
ka mastna, da je dovolj na-
mazana. Posledično odri-
ne odvečno vodo, ki se na-
bere v smučini, in je hitrost 
zato višja. V močnem dežju 
je pomembna tudi struktu-
ra smuči. Ni pa hitrost odvi-
sna samo od priprave smu-
či, pomemben dejavnik je 
tudi, kako se skakalec pelje. 
Če se pelje slabo, tudi zares 
vrhunsko pripravljena smu-
čka ne pomaga. Sicer pa ve-
lja, da ko enkrat ugotovi-
mo, katera maža je najbolj-
ša, vsem smuči pripravimo 
enako. Med reprezentanca-
mi ni toliko skrivnosti kot v 
tekih, ima pa vsaka kaj svoje-
ga,« je povedal.

Na ledeni smučini 
minimalne razlike

Razlika med delom ser-
viserja skakalnih in teka-
ških smuči je precejšnja. 

»Na skakalnicah je običaj-
no ledena zaletna smuči-
na in so minimalne razli-
ke, če je vreme kolikor toli-
ko normalno. S pripravo te-
kaških smuči imam sicer 
precej manj izkušenj, vem 
pa, da je tam testiranj precej 
več, več je smuči, preizkusi-
jo več maž, več struktur, časa 
za vse skupaj gre precej več. 
Mi uporabljamo bolj osnov-
ne maže, po drugi strani pa 
je površina skakalne smuči 
precej večja, kar vzame tudi 
več časa za njeno pripra-
vo. Maksimalno to pomeni 
nekje eno uro,« je pojasnil. 
Najbolj mora pohiteti med 
samo tekmo, saj časa med 
serijama ni veliko. »Na tek-
mah smuči namažemo po 
prav vsakem skoku, na tre-
ningih ne. Tekmovalec se si-
cer res pelje komaj nekaj sto 
metrov, a hitrost je velika, le-
dena smučina je agresivna, 
tako da že po nekaj skokih 
mažo lahko povsem pobe-
re,« pravi.

Skakalci imajo v večini 
primerov za celotno prven-
stvo iste skakalne smuči. 
»Če se izkažejo kot dobre, je 
bolje čim manj menjati, ko 
ne gre, pa se testira več smu-
či,« je še povedal. Njegov de-
lovni dan ne traja tako dolgo 
kot dan serviserjev v teku na 
smučeh. »Pridem dve do tri 
ure pred tekmo, po njej pa 
ostanem še toliko časa, da 
pripravim vse potrebno za 
naslednji dan,« je še dejal 
Šparovec.

Matic Gracer je v tekaškem servisu od jutra do večera.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Planica – Medijski center je 
v neposredni bližini srednje 
in velike skakalnice, v njem 
pa prevladujejo predstavni-
ki tiskanih medijev in foto-
grafi s celega sveta. Vsak dan 
je zelo živahno. Center svoja 
vrata odpre ob 7.30, zapre pa 
jih ob desetih zvečer.

Vodja medijskega centra 
je Kranjčan Luka Dolar, ki 
ga poznamo tudi kot pred-
stavnika za slovenske me-
dije hokejista Anžeta Ko-
pitarja in novinarja na ra-
diu Val 202. Kot je pojas-
nil, je na prvenstvu dva ti-
soč akreditiranih novinar-
jev, fotografov in tehničnih 

sodelavcev. Največje televi-
zijske ekipe so Radiotelevi-
zija Slovenija, avstrijska te-
levizijska hiša ORF, nem-
ška ZDF in norveška NRK. 
»V vlogi strokovnih sode-
lavcev so tudi nekateri nek-
danji vrhunski športniki, 
kot so Finec Janne Ahonen, 
Nemec Martin Schmi-
tt, Avstrijca Martin Koch 

in Andreas Goldberger ter 
Norvežani Anders Bardal, 
Petter Northug in Therese 
Johaug,« je povedal eno iz-
med zanimivosti.

V medijskem centru bo v 
času prvenstva tristo novi-
narjev in fotografov, od tega 
dve tretjini iz tujine. »Pre-
vladujejo Norvežani, Polja-
ki, Nemci in Avstrijci. Zago-

tovljeno imajo delovno mes-
to, na voljo imajo čaj, kavo, 
na dan je gre več kot 65 li-
trov, in prigrizke. Z delom 
v medijskem centru imam 
izkušnje, saj sem v planiški 
ekipi že vse od prve tekme 
na prenovljeni Letalnici bra-
tov Gorišek. Svetovno pr-
venstvo je precej večji zalo-
gaj, saj poteka precej več dni 
in od jutra do večera. Delo 
je izjemno zanimivo, vsak 
dan je drugačen, vsak dan 
so novi junaki, vsak dan se 
pišejo nove planiške zgod-
be,« je še povedal.

Po koncu vsake tekme je 
v medijskem centru novi-
narska konferenca s posa-
mezniki in ekipami, ki se 
uvrstijo na prva tri mesta. 
Vodi jo prav Dolar. Svetovne 
prvake pa na koncu čaka še 
posebna naloga: podpis na 
skakalno ali tekaško smuč-
ko, za trajen spomin na le-
tošnje planiške junake.

Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Za pripravo tekaških in skakalnih smuči bi lahko zapisali, da sta to hkrati dva podobna in zelo različna 
svetova. O tem smo se pogovarjali z dvema Gorenjcema: Maticem Gracerjem, glavnim serviserjem 
slovenske tekaške reprezentance, in Matevžem Šparovcem, ki skrbi za smuči naših skakalcev.

Na obisku pri serviserjih

Matevž Šparovec med pripravo smuči za naše skakalce  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Anže Lanišek ima vzdevek Žaba, kar je razvidno tudi na 
njegovih vezeh. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjčan Luka Dolar je vodja medijskega centra. / Foto: Gorazd Kavčič

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 
spremljajo številni predstavniki medijev. Med njimi 
je tudi kar nekaj nekdanjih vrhunskih športnikov.

Živahno tudi v 
medijskem centru

V medijskem centru so skakalne in tekaške smuči, na katere 
se podpišejo vsi svetovni prvaki. To je storila tudi 19-letna 
Kanadčanka Alexandria Loutitt, nova svetovna prvakinja na 
veliki skakalnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Novinarji in fotografi 
v medijskem centru 
spijejo več kot 65 litrov 
kave na dan.
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Planica – Številna ekipa, ki 
skrbi, da vse poteka, kot je 
treba, dela s ponosom. V Pla-
nico prihajajo, ko je še tema, 
in odidejo, ko pade mrak.

Pomemben del predsta-
vljajo prostovoljci. Na prven-
stvu morajo biti prisotni vsaj 
tri zaporedne dni, zagotovi-

ti si morajo lastno namesti-
tev, če jo potrebujejo. Prej-
mejo dve vstopnici za petko-
ve ali nedeljske tekme, po-
seben zimski komplet ob-
lačil v trajno last, dva obro-
ka na delovni dan, na voljo 
jim je brezplačen avtobusni 
prevoz.

Šved že na petem 
prvenstvu

Pär Birger Holmer iz Šved-
ske je prostovoljec v medij-
skem središču. Sodeluje že 
na petem nordijskem sve-
tovnem prvenstvu. Začel je 
leta 2015 v Falunu, bil nato v 
Lahtiju, Seefeldu, Oberstdo-
fu in sedaj je v Planici. »Biti 
prostovoljec na tako veli-
kem športnem dogodku je 
velika izkušnja. Spoznaš 
nove ljudi, srečaš prijatelje s 
prejšnjih prvenstev. Kar ne-
kaj nas je takšnih, ki smo že 

bili prostovoljci. Nastanjen 
sem v Kranjski Gori. Mor-
da pogrešam kakšne poseb-
ne dogodke prav za nas pro-
stovoljce, da bi se med se-
boj bolje spoznali. Sicer pa 
je biti prostovoljec super. Če 
ne bi bilo, se ne bi več pri-
javljal. Prostovoljec bom le-
tos tudi na atletskem sve-
tovnem prvenstvu v Budim-

pešti, upam, da bom imel to 
možnost tudi na poletnih 
olimpijskih igrah v Parizu 
prihodnje leto, na nordij-
skem prvenstvu v Trondhei-
mu čez dve leti in potem v 
Falunu 2027. Morda bom 
potem sklenil ta krog, torej 
z začetkom in koncem v do-
mači državi,« je pojasnil. V 
Sloveniji je prvič.

Kako so navijali za 
Primoža Peterko ...

Največ prostovoljcev je se-
veda iz Slovenije. Gorenj-
ka Marta Zaplotnik je iz No-
vakov pri Golniku. »Rada 
imam šport in takšne do-
godke, poleg tega vedno rada 
pomagam. V Kranju v zgo-
dnjih jutranjih urah sedem 
na organizirani prevoz in se 
zvečer vrnem domov. Kot 
prostovoljka na športnem 
dogodku sodelujem prvič. 

Danes sem tu šesti dan. 
Moja naloga je, da skrbim, 
da bi bila Planica čim čistej-
ša. Všeč mi je tukaj. Pravkar 
sem srečala Primoža Peter-
ko. S hčerko sta bila v srednji 
šoli sošolca in zelo smo navi-
jali zanj. Spomnim se, da je 
mož s 'fičkom' peljal v Pla-
nico dva velika transparenta, 
da so lahko navijali. Še danes 

ju imamo doma,« je dejala v 
sredo, ko je zaključevala delo 
prostovoljke v Planici.

Na zahtevnejših mestih 
izkušenejši

V organizacijski ekipi pr-
venstva so tudi številni z iz-
kušnjami. Ena takšnih je Mi-
lena Kordež iz Tržiča, nek-
danja smučarska tekačica, 
nato tudi trenerka v kranj-
skem TSK Triglav. Je v eki-
pi časomerilcev na tekaških 
tekmah. »Prvenstvo je odlič-
na priložnost, da se pokaže-
mo kot dobri organizatorji, 
da mladi, ki so šele na začet-
ku športne poti, v živo vidi-
jo svoje idole, je priložnost 
tako za šport kot za turizem 
in gospodarstvo. Upam, da 
bodo to znali izkoristiti. Na 
tekaških tekmah je pred-
vsem veliko Skandinavcev. 
Ta šport je pri njih tradicija, 

kot navijači so dobro organi-
zirani. Vzdušje je dobro,« je 
dejala. Redno pomaga tudi 
na tekmovanjih v biatlonu.

Z nahrbtnikom in 
smučmi vsak dan v 
Tamar

V ekipi časomerilcev sta 
tudi Metka Munih Habjan 
iz Železnikov in Jeli Cuder-

man iz Preddvora. Obe sta 
nekdanji smučarski tekači-
ci, ki sta bili tudi na olim-
pijskih igrah v Sarajevu – 
Metka kot tekmovalka, Jeli 
pa kot spremljevalka olim-
pijskega ognja. »Že dvanaj-
sto leto sva del ekipe na tek-
mah v Planici. Želiva dodati 
svoj prispevek k dobri orga-
nizaciji. V tem uživava. Le-
tos nama je dana možnost, 
da spiva v Tamarju, kjer je 
nastanjena ekipa časome-
rilcev. Zjutraj se s tekaškimi 
smučmi spustiva v Planico, 
zvečer pa nazaj,« je povedala 
Jeli Cuderman. Ujeli smo ju 
v sredo zvečer, ko sta bili že 
pripravljeni na vrnitev v Ta-
mar. »Potrebovali bova ok-
rog 40 minut. Tečeva v po-
govornem tempu,« je doda-
la. Metka Munih Habjan je 
dejala, da na prvenstvu po-
doživljata tudi svoja tekmo-
valna leta. »Bili sva tekmici, 
Metka iz Olimpije, jaz iz Tri-
glava. Tek na smučeh naju je 
povezal in ostali sva prijate-
ljici,« pravi Jeli Cuderman. 
Še vedno se tudi udeležujeta 
tekmovanj. Letos sta bili na 
teku Dolomitenlauf. Vsak 
dan v Planico in nazaj v Ta-
mar z nahrbtnikom je zanju 
dober trening. »To je dobra 
priprava na legendarni Bir-
kebeinerrennet na Norve-
škem, ki ga imava v načrtu 
v letu 2025. Dolg je 54 kilo-
metrov, udeleženci pa mo-
rajo nositi nahrbtnik, ki je 
težak najmanj 3,5 kilogra-
ma,« sta še povedali, nato pa 
dali smuči na noge in odtek-
li proti Tamarju.

Tudi prostovoljci v Planici 
pišejo zanimive zgodbe.

Pär Birger Holmer iz Švedske je 
prostovoljec v medijskem središču.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Vsak dan v Planici 700 ljudi skrbi za potek svetovnega prvenstva. Od tega je 300 prostovoljcev, 
ki dnevno opravijo 2400 prostovoljskih ur. Skupno bo v času svetovnega prvenstva sodelovalo 
1600 prostovoljcev iz 22 držav.

Zgodbe prostovoljcev

V teh dneh nas (znova) 
nagovarja akcija 40 
dni brez alkohola. Opo-

zarja za njegovo razširjenost, 
škodljivost, posledice. Spodbu-
ja h kvalitetnemu preživljanju 
časa z otroki, k pristnim od-
nosom, pogovoru … Sporočiti 
želi, da obstajajo zdrave izbi-
re/alternative pitju alkohola in 
možnosti pomoči.

Alkohol je v slovenskem pro-
storu pereč problem – osebni, 
družbeni, zdravstveni, saj je 
lahko dostopen, vpet v običaje, 
praznovanja, vsakdanje življe-
nje … Značilen je sprejemajoč 
odnos do alkohola, ki se prena-
ša iz roda v rod. Stroka govo-
ri o mokri kulturi. Pitje se celo 
spodbuja, na drugi strani pa so 
težave, ki jih prinaša, pogosto 
zanikane; in ko posameznik 
zdrsne v alkoholizem, je dele-
žen obsojanja, ko zaradi alko-
hola pristane na robu, postane 
zaznamovan.

Na Nacionalnem inštitu-
tu za javno zdravje navajajo, 
da je predlani registrirana po-
raba čistega alkohola na posa-
meznega prebivalca Sloveni-
je, starejšega od 15 let, znašala 
10,62 litra, kar je skoraj liter 
več kot leto prej. Neregistrira-
na poraba številko zelo verje-
tno dvigne vsaj še za petino. 
Psihologinja Karmen Heni-
gsman je ob začetku preven-
tivne akcije 40 dni brez alko-

hola tudi poudarila, da kar 55 
odstotkov odraslih prebivalcev 
vsaj enkrat letno pije čezmer-
no. »To pomeni, da vsak dru-
gi odrasli Slovenec vsaj enkrat 
v letu tvega ali pa so pri njem 
že prisotne negativne posledice 
zaradi pitja alkoholnih pijač. 
To je namreč povezano z več 
kot dvesto bolezenskimi stanji 
in poškodbami, hkrati pa pove-
čuje stisko in rušilno vpliva na 
naše medosebne odnose.«

Omenjena akcija letos v sre-
dišče postavlja prav nezavidljiv 
položaj, v katerem so svojci al-
koholikov, zlasti otroci. Doživ-
ljajo negotovost, strah, nemoč, 
stiske, zanemarjanje, nasilje 
… Težko spregovorijo o alkoho-
lizmu v družini, težko poišče-
jo pomoč in podporo. »Upajo, 
da bo njihov bližnji nekega dne 
ostal trezen,« je potrkala na 
odgovornost Andreja Verovšek 
z Zavoda Med.Over.Net. Od-
raščanje ob staršu, ki je odvi-
sen od alkohola, pušča sledi na 
samopodobi, čustvovanju, ve-
denju, odnosih. In četudi pit-
je (še) ne zaznamuje vsakda-
na, se moramo zavedati, da se 
v družini začne oblikovati pog-
led na alkohol, zato je zgled to-
liko bolj pomemben.

Štiridesetdnevni izziv 'brez 
alkohola' je v prvi vrsti opo-
mnik in spodbuda, da vsak pri-
speva svoj delež k odgovorne-
mu odnosu do pitja alkohola.

Odgovornost ni 
časovno omejena

ŠTEMPIHAR transport je uveljavljeno mednarodno transport
no podjetje s sedežem v Poslovni coni A 12 v Šenčurju, kjer 
imamo sodoben logistični center s servisno delavnico za last
na tovorna vozila, avtomatsko tovorno pralnico ter prostorno 
skladišče blaga. 

Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo nove sodelavce: 

VOZNIK KAT. C in E v DOMAČEM PROMETU 
(ENODNEVNE VOŽNJE po Sloveniji in bližnji okolici) 
Pričakujemo:
·  vozniško dovoljenje kategorij C in E in vsaj 1 leto  

delovnih izkušenj
· koda 95
· zaželen ADR, ni pogoj 

SERVISER TOVORNIH VOZIL
Pričakujemo:
·  strokovno ali osnovno znanje servisnih in drugih vzdrževalnih  

del na tovornih in priklopnih vozilih
· želja po priučitvi 
·  zaželeno osnovno poznavanje dela z računalnikom
·  vozniško dovoljenje kategorije B, zaželeno tudi C in E 

VZDRŽEVALEC VOZIL – enostavnejša dela
Naloge:
· pranje vozil v avtomatski pralnici za tovorna vozila
· pomoč pri servisiranju tovornih vozil
· pomoč v skladišču pri manipulaciji tovora (viličar)

Izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in 
veljajo enakovredno za oba spola.

Več o nas si lahko ogledate na www.stempihar-trans.si ali naši FB-strani. 

Kontakt: Slavko Štempihar, 041 484 041,  
slavko@stempihar-trans.si

KO MEN TAR
Ana Jagodic Dolžan

Milena Kordež redno pomaga na 
tekaških in biatlonskih tekmovanjih.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Jeli Cuderman (levo) in Metka Munih Habjan se vsak večer po opravljenem delu s 
tekaškimi smučmi odpravita v Tamar, kjer sta nastanjeni, zjutraj pa znova nazaj v Planico. 
/ Foto: Gorazd Kavčič Št
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Marta Zaplotnik je prvič prostovoljka 
na športnem dogodku.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Blejski inštitut
Na IEDC – Poslovni šoli Bled so strokovnjaki z akademskega in poslovnega področja razpravljali o ustanovitvi 
Blejskega inštituta za voditeljstvo na področju digitalne preobrazbe in umetne inteligence (BILDAI).

Razprave so se udeležili predstavniki nas-
lednjih podjetij in ustanov: IEDC – Poslov-
na šola Bled, Roche, Microsoft, New Fron-
tier Group, Univerza v Oxfordu, ETH Züri-
ch, European School of Management and 
Technology (ESMT), Better, Cosylab, Com-
trade, Univerza v Mariboru in Univerza za 
uporabne znanosti St. Pölten, IFA – Franco-
ski inštitut direktorjev, University College 
Dublin (UCD), Univerza v Edinburgu, Har-
vard in Mednarodna univerza na Floridi.
Dogodek se je začel z uvodnimi govori stro-
kovnjakov s področja digitalne preobrazbe 
in umetne inteligence, med njimi prof. Da-
nice Purg, direktorice IEDC – Poslovne šole 
Bled, Eve McLellan, generalne direktori-
ce družbe Roche Slovenija, in mag. Sama 
Zorca, strokovnjaka za politiko umetne in-
teligence na Ministrstvu za digitalno pre-
obrazbo Republike Slovenije. Poudarili so 
pomen pobude za ustanovitev BILDAI in 
potencial, ki ga ima za oblikovanje priho-
dnosti voditeljstva na področju digitalne 
preobrazbe in umetne inteligence.
Udeleženci so v ločenih skupinah razprav-
ljali o treh sklopih vprašanj, povezanih s 
potencialom ekosistema BILDAI v Sloveni-
ji, dejavnostmi in rezultati pobude BILDAI 
ter o tem, kdo bi moral biti vključen in kako 
naj bi BILDAI sodeloval z drugimi deležniki.
Dogodek je prinesel dragocena spozna-
nja in sklepe, med drugim o potencialu 

za digitalni ekosistem v Sloveniji, pri če-
mer se je treba osredotočiti tudi na podje-
tja, znanost in družbo, ne le na tehnologijo. 
Inštitut bo zasnovan tako, da bo pomagal 
usmerjati vodenje in sodelovanje vodstve-
nih delavcev, podpiral izboljšave izdelkov 
in olajšal preoblikovanje poslovnih mode-
lov. Poleg tega so udeleženci razpravljali o 
pomenu obravnave etičnih in pravnih vidi-
kov, razširjanja trendov in najboljših pra-
ks ter prilagajanja programov potrebam 

specifičnega občinstva, vključno s pobu-
dami »učiti učitelja«.
Ena od najopaznejših ugotovitev je bila 
možnost, da BILDAI z učnimi kompetenca-
mi profesorjev z IEDC podpre nabor strokov-
njakov za umetno inteligenco iz industrij-
ske in vladne mreže. Poleg tega so udeležen-
ci poudarili pomen odprtega strukturirane-
ga dialoga o izvajanju, prednostih in omeji-
tvah projekta BILDAI ter poudarili potrebo 
po sodelovanju z drugimi organizacijami.

Podarili avtomatski defibrilator

Kot so povedali stanovalci, se je na njiho-
vo prošnjo po pomoči prvo odzvalo podje-
tje Spar. Donacija vključuje tudi omarico 
za namestitev in pripadajoči znak AED, ki 
označuje lokacijo aparata. Spar pa bo pos-
krbel tudi za izvedbo tečaja temeljnih po-
stopkov oživljanja z uporabo AED.
V imenu stanovalcev je Jožica Dresse po-
vedala, da so hvaležni za donacijo, ki naj bi 
služila tudi sosednjim stanovanjem in mi-
moidočim, ter dodala: »Če bo rešeno eno 
samo življenje, bo namen dosežen.« Sta-
novalci so celo poslali apel na pristojno mi-
nistrstvo, da bi bil defibrilator obvezno na-
meščen na vseh varovanih stanovanjih in 
domovih za starejše.
Predstavniki Spara so ob predaji povedali, 
da se s svojim delovanjem trudijo imeti po-
zitiven vpliv na lokalne skupnosti ter širšo 
družbo, med drugim tudi z donacijami raz-
ličnim organizacijam, skupnostim in pro-
jektom. Samo v lanskem letu so za materi-
alne in finančne donacije tako skupno na-
menili več kot milijon evrov.
Že dan po prevzemu defibrilatorja se je od-
zval tudi Merkur, ki je stanovalcem daro-
val umetniške slike za skupni prostor ter v 

celoti opremil kuhinjo s kozarci, skodelica-
mi, krožniki … Društvo Duh časa iz Ljublja-
ne je podarilo tri računalnike in tiskalnik. V 
pustnem času jim je bližnja trgovina Mer-
cator dostavila krofe, prav tako so se stano-
valci najedli krofov iz pekarne Hitri kruhek. 
Prvega marca so jim iz Nove Ljubljanske 
banke dostavili posebno darilo, to je evrop-
sko in državno zastavo. V stikih glede donacij 

so še z družbami Tosidos, Ikea in Dipo. »Sta-
novalci so sami zbrali sredstva za nakup sli-
ke Jule Vovk Molnar. Sliko bodo obesili na ča-
stno mesto v skupno dnevno sobo, stavbo pa 
poimenovali Julina hiša,« nam je še zaupa-
la stanovalka Milena Koselj Šmit. Naj ome-
nimo še družbo Sava turizem Bled, ki naj bi 
podarila drugi defibrilator. Ta bo nameščen 
v Medgeneracijski center.

Spar Slovenija je v začetku februarja stanovalcem blejskih oskrbovanih stanovanj, ki so v lasti 
Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ), podaril avtomatski defibrilator.

Stanovalci ter predstavnici podjetja Spar Slovenija – vodja trgovine supermarket Spar 
Bled Brigita Ropič in področna vodja Jožica Brankovič / Foto: Spar Slovenija

Spomladi leta 2022 se je po pandemiji življenje – in z njim turistič-
ni tokovi – začelo vračati v običajne tirnice. Bled so začele obisko-
vati študijske ekipe z različnih koncev sveta. Turizem Bled je tako v 
letu 2022 gostil več kot 60 tujih ekip, bodisi z medijskega področ-
ja (novinarji, spletni vplivneži, snemalne ekipe) bodisi s poslovne-
ga področja (turistični agenti, organizatorji potovanj) ter tudi ne-
kaj protokolarnih skupin. Pri vseh naštetih gre za goste, ki poka-
žejo zanimanje za sodelovanje na spletnih kanalih, mednarodnih 
dogodkih, v okviru STO in združenj, katerih član je naša destinaci-
ja (Skupnost Julijske Alpe, Alpski biseri). Vsaki ekipi Turizem Bled 
pripravi program, ki je v okviru njihovega interesnega področja in 
namena obiska, hkrati pa se sklada z vizijo in strategijo destinaci-
je. Ekipe Turizem Bled tudi poveže z lokalnimi turističnimi delež-
niki. Destinacija Bled je samostojno ter tudi v okviru Skupnosti Ju-
lijske Alpe in celotne Slovenije prepoznana kot zelena, trajnostna 
destinacija za edinstvena doživetja v vseh letnih časih. Tudi v letu 
2022 je bila deležna široke mednarodne pozornosti, tako v najpo-
membnejših mednarodnih medijih, na primer Lonely Planet, Na-
tional Geographic, CNN, kot tudi v specializiranih tiskanih in sple-
tnih publikacijah, kot je specializirani medij za prestižna potova-
nja Quintessentially Travel.

Po podatkih Občine Bled je bilo leta 2022 ustvarjenih 383.292 pri-
hodov in 959.368 nočitev. Povprečna doba bivanja je bila 2,5 noči. 
Tuji gostje so ustvarili 91 odstotkov (348.489) prihodov, 9 odstot-
kov (34.803) pa domači gostje. Sicer je bilo največ prihodov iz 
Nemčije (14 odstotkov), Slovenije (9 odstotkov) in Italije (8 odstot-
kov). Tuji gostje so ustvarili 93 odstotkov (890.648) nočitev, 7 od-
stotkov (68.720) pa domači. Največ nočitev so ustvarili Nemci (16 
odstotkov), Britanci (8 odstotkov) in Slovenci (7 odstotkov). Naj-
več gostov je bilo nastanjenih v hotelih (39 odstotkov), apartma-
jih (25 odstotkov) in sobah, stanovanjih, hišah (11 odstotkov). Tudi 
obeti za letošnje leto so dobri, saj so januarja na Bledu zabeležili 
30 odstotkov več nočitev kot januarja 2022 in 15 odstotkov več kot 
januarja 2019.

Potekel je rok za oddajo glasov v projektu Moj kraj, moj projekt 
2023, ki je bil prek ankete Blejskih novic in spletnega obrazca de-
ležen 190 odzivov. Komisija je izločila štiri projekte, ki presegajo 
skupno vrednost 50.000 evrov. Število veljavnih glasov po posa-
meznih projektih je bilo: 78 za otroško igrišče, 49 za zasaditev dre-
voreda, 42 za zunanji vadbeni park za vse generacije, 24 za uredi-
tev parka Kapnik ob Jezernici in 6 za mize za namizni tenis. Tako bo 
Občina Bled letos začela aktivnosti za izgradnjo otroškega igrišča.

Da bi podjetnikom približali dostop do brezplačnih registracij, 
sprememb in svetovanj s področja podjetništva, bo na pobudo 
Občine Bled vsako prvo delovno sredo v mesecu, in sicer med 8. 
in 11. uro, v Medgeneracijskem centru Bled – LUR aktivno delovala 
Slovenska poslovna točka. Predstavnica Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Radovljica bo od marca 2023 dalje brezplačno sve-
tovala bodočim in sedanjim podjetnikom iz občine Bled in izvaja-
la postopke SPOT za potrebe občanov.

Bled v očeh svetovne 
javnosti v letu 2022

Lani skoraj milijon nočitev

Izglasovali otroško igrišče SPOT tudi na Bledu
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Destinacija Bled je bila tudi v letu 2022 deležna velike 
mednarodne pozornosti. / Foto: Miro Zalokar
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IEDC – Poslovna šola Bled ustanavlja Blejski inštitut za voditeljstvo na področju 
digitalne preobrazbe in umetne inteligence. / Foto: Boris Pretnar, arhiv IEDC

Župan Občine Bled Anton Mežan je sprejel predstavnike Komisi-
je za prenovo šole OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, ki so mu izroči-
li podpise podpore za prenovo šole. Predstavniki Komisije za pre-
novo šole so pred mesecem dni županu izročili podpise v upanju 
na čimprejšnjo realizacijo začetka izgradnje nove šole s telovadni-
co. Na svetu staršev to temo obravnavajo že deset let, tokrat pa si 
zaradi velike podpore staršev  in tudi športnih društev in organiza-
cij prizadevajo, da bi se gradnja nove šole s telovadnico tudi zgo-
dila, saj je stavba energetsko, materialno in sanitarno neustrezna, 
dotrajana, po zadnjih ugotovitvah delovne skupine tudi ni potre-
sno varna. Želijo si šolo, ki bo občini, prebivalcem kraja, staršem, 
učencem in strokovnim delavcem v ponos in ugled. Želijo si šolskih 
prostorov, ki bodo vabljivi in prijazni ter bodo učiteljem omogoča-
li kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Želijo si 
telovadnico oziroma večnamensko športno dvorano, ki bo zados-
tila prostorskim standardom na področju izobraževanja in športa.

Za prenovo osnovne šole
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Mag. Lea Ferjan: »Ta slovesnost je začetek Riklijevega leta. 
Že ob snovanju večera smo želeli, da to ne bi bil enkraten 
dogodek. Zato smo pripravili film, ki smo ga videli nocoj, 
Riklijevo rezino, Riklijev medaljon in digitalizirano obliko 
fotografiranja obiskovalcev z Riklijem. Računamo, da se bo 
iz tega dobrega sodelovanja z gospodom Vojkom Zavod-
nikom v zadnjih nekaj mesecih razvilo še kaj zanimivega.« 
Obiskovalke in obiskovalci slovesnosti so Riklijevo rezino 

lahko tudi prvič preskusili v tematsko obarvanem preddver-
ju Festivalne dvorane Bled, ki je vabilo v čase začetnika na-
ravnega zdravljenja. Riklijeva rezina, sladica v sodobni pre-
obleki, ki so jo razvili skupaj s podjetjem Conditus, je odslej 
že na voljo v restavraciji na Blejskem gradu, v restavraciji Špi-
ca in Hotelu Triglav na Bledu. Čokoladni medaljon, izdelan v 
čokoladnici Molinet po predlogu Vojka Zavodnika, bo odslej 
protokolarno darilo Zavoda za kulturo Bled.

Več informacij na: www.zavod-za-kulturo-bled.si 
Sledite nam na naših družbenih medijih @Bled castle 

(  in  ) ter na kanalu Bled Castle na YouTubu.

Osrednja slovesnost ob dvestoti 
obletnici rojstva Arnolda Riklija
V Zavodu za kulturo Bled so na osrednji slovesnosti ob 200. obletnici rojstva Arnolda 
Riklija skupaj s soustvarjalci skozi umetniško prizmo prikazali življenjsko pot in delo 
atmosferskega zdravnika, začetnika blejskega organiziranega zdraviliškega turizma. Ob 
tem so predstavili dva nova izdelka, ki nosita Riklijevo ime: rezino in čokoladni medaljon.

Napovedujemo: Lov na pirhe
S priljubljenim dogodkom Lov na pirhe na Blejskem 
gradu vsako leto začnemo sezono večjih dogodkov 
na prostem. Dogodek je namenjen družinam, zlasti 
njihovim najmlajšim članom. Ti bodo lahko sodelova-
li v napeti igri iskanja skritih pirhov. Kot vsako leto se 
bomo tudi tokrat potrudili, da jih res dobro skrijemo, 
otroke pa za uspešno najdene pirhe tudi nagradimo. 
Za najmlajše in njihove starše bomo organizirali tra-
dicionalne velikonočne igre, za vse skupaj pa naročili 
lepo vreme.
Zato vabljeni v nedeljo, 9. aprila 2023, ob 11. uri na 
Blejski grad. Dobimo se na spodnji grajski terasi ob 
vodnjaku, kjer boste dobili vsa potrebna navodila. In 
potem ... Potem se igra lahko začne!

Za vedno na Blejskem gradu
V Viteški dvorani je na valentinovo potekalo odprtje raz-
stave Za vedno, ki je namenjena tistim, ki stojijo za fo-
tografskimi objektivi in kamerami, poročnim fotografom 
in videografom. Voditeljica Darja Pretnar, koordinatorica 
porok na Blejskem gradu, in mlade pevke Vokalne skupi-
ne DO RE MI pod vodstvom dirigenta Primoža Kerštanja 
so dodale kamenčke v mozaik dneva ljubezni.
Avtorji razstave Za vedno so z Zavodom za kulturo Bled 
sodelovali pri predstavitvi nove poročne lokacije na Blej-
skem gradu – Grajski park –, na razstavi v Galeriji Stolp 
pa predstavljajo najzanimivejše poročne fotografske in 
video zapise, nastale na omenjeni lokaciji.
Fotografa Ana Gregorič in Boris Pretnar, videografi Mate-
ja in Dejan Berguš iz Studia Boutique ter Blaž Dobravec 
iz Wedding Chronicles so skozi leta stkali osupljive foto-
grafije in videozapise zgodb mladoporočencev, ki so se 
odločili da svoj poročni dan preživijo na Blejskem gradu.
Mag. Lea Ferjan, direktorica Zavoda za kulturo Bled, je že 
pred leti Blejski grad in njegovo ponudbo začela ume-

ščati na zemljevid odličnih poročnih destinacij. V svoji 
zakladnici poročnih spominov hrani skoraj tisoč obre-
dov, blagovna znamka Bled Castle Weddings pa je njeno 
delo.
Razstavo Za vedno – Welcome to our forever si lahko v Ga-
leriji Stolp ogledate do 31. marca v grajskem odpiralnem 
času. Za vstop na Blejski grad je treba plačati vstopnino.

Okrasite drevo ljubezni  
in osvojite nagrado
RTMesec na Blejskem gradu – še do 12. marca – bo 
čas za vse, ki se imate radi in bi to radi tudi posebej 
zabeležili. V fotografije ujeli duh iskrene ljubezni 
in predanosti. Pod grajskim lapidarijem na zgornji 
terasi bo za vas urejena posebna foto točka, kjer si 
boste lahko povedali tisoč lepih besed in zabeležili 
trenutek. V času RTMeseca smo za vas pripravili tudi 
posebno nagradno aktivnost. Ob nakupu vstopnice 
za Blejski grad prejmete drevesni listek, s katerim 
simbolično ozelenite drevo ljubezni pod lapidarijem 
in pomagate priklicati pomlad. Z malo sreče lahko 
osvojite profesionalno pomladno fotografiranje na 
Blejskem gradu!

Fo
to

: B
or

is
 P

re
tn

ar
Fo

to
: M

irk
o 

Ku
nš

ič
Fo

to
: B

or
is

 P
re

tn
ar

Fo
to

: B
or

is
 P

re
tn

ar

petek, 3. marca 2023
Gorenjski glas



8 Gorenjski glas
petek, 3. marca 2023

info@g-glas.si

Zgornje Gorje – Koreni-
ne gorjanske župnije sega-
jo po besedah gorjanskega 
župnika Mateja Pavliča glo-
boko v srednji vek, a točne-
ga leta ustanovitve oziroma 
izločitve iz rodinske pražu-
pnije ni znano. »Gotovo pa 
je, da iz kamna zidana cer-
kev v Gorjah stoji že več kot 
devetsto let. O tem pričuje 
izjemen pisni vir iz let med 
1115 in 1120, ki ga imenuje-
mo Nantwinova listina in z 
omembo cerkvice prvič pri-
naša tudi ime naselja 'Goria-
ch',« je navedel Pavlič in do-
dal, da je župnijske pravice 
cerkev najbrž dobila desetle-
tja kasneje, nekje na prelo-
mu 12. in 13. stoletja. »Zato v 
letošnjem letu po pravici ob-
hajamo 850-letnico naše žu-
pnijske skupnosti.«

Začetek praznovanj so 
zaznamovali februarja, ko 
jih je obiskal radovljiški žu-
pnik in dekan Andrej Žu-
pan kot naslednik rodinskih 

župnikov, gorjanskih prvih 
dušnih pastirjev. Ob tej pri-
ložnosti so blagoslovili fa-
ksimile Nantwinove listi-
ne, ki jo sicer hranijo v dr-
žavnem arhivu na Dunaju, 
nekoliko manjši različici li-
stine pa so podarili Občini 
Gorje, v njenem imenu jo je 
prevzel župan Peter Torkar, 
ter Turističnemu društvu 
Gorje, ki ga je predstavljal 
predsednik Janez Poklukar. 
Kot je pojasnil Pavlič, se 

bodo v jubilejnem letu do-
godki vrstili skozi vse leto, 
osrednje praznovanje bo ok-
tobra. V sklopu jubilejnega 
leta so si v župniji zastavili 
tudi projekt celostne preno-
ve župnijske cerkve sv. Ju-
rija v sodelovanju z Zavo-
dom za spomeniško varstvo 
iz Kranja. »Zadnje raziskave 
so pokazale, da je najstarej-
ši del sedanje stavbe nastal 
že okoli leta 1400,« je še do-
dal Pavlič.

V Gorjah letos obhajajo 850-letnico župnijske skupnosti.

Maša Likosar

Jubilej Župnije Gorje

 
 
 
  

SPECIALIZIRANA PRODAJA SEMENSKEGA KROMPIRJA  
v skladišču krompirja v Šenčurju, Mlakarjeva ulica 70, 4208 Šenčur

T: (08) 205 19 26, (08) 205 19 25, M: (051) 366 411

SEMENSKI KROMPIR

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, z.o.o.

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

SEMENSKI KROMPIR

Trgovina Cerklje: (04) 252 90 17 
Kmetijski center Cerklje: (04) 29 26 750
Trgovina Šenčur: (04) 251 91 40
Trgovina Voklo: (04) 04/251 91 41

Trgovina Komenda: (01) 834 56 80
Trgovina Moravče: (01) 834 56 84
Trgovina Blagovica: 041/370-437
www.kzcerklje.si

za vrtičkarje in večje pridelovalce – sorte Jazzy, Solist in Lady Christl
JAZZY - zgodnja, zelo rodna sorta za pridelavo zgodnjega krompirja, tipa kifeljčar;  
svetlo rumeno meso. Posebnost sorte je kratek čas kuhanja gomoljev -  
srednje veliki gomolji so kuhani v cca 15 min.
SOLIST - zelo zgodnja in visoko odporna sorta. Gomolji so okroglo ovalni, lepe oblike,  
z rumeno kožico in svetlo rumenim mesom. Pridelek je visok, z visokim deležem  
v zgodnji pridelavi. Skladiščenje je zelo dobro, z dolgo obstojnostjo.
LADY CHRISTL -  zelo zgodnja odporna sorta, z lepimi gladkimi gomolji. Plodovi so  
podolgovato ovalni, rumena kožica, svetlo rumeno meso.

Rateče – »V projektu poleg 
organizatorja sodelujemo 
Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske (OZG), Splošna bolni-
šnica Jesenice, UKC Ljublja-
na, Reševalna postaja UKC 
Ljubljana, Slovenska vojska 
in Policija, Gorska reševal-
na služba Rateče, Gasilska 
zveza Kranjska Gora, var-
nostno-rediteljska služba, 
Nacionalni inštitut za jav-
no zdravje, Rdeči križ Slo-
venije in številni prostovolj-
ci,« je povzela Sergeja Valja-
vec iz Službe za odnose z jav-
nostmi OZG.

Sodelovanje je odlično
Zdravnik Robert Carotta 

je na svetovnem prvenstvu 
vodja zdravstvene oskrbe. 
»Izhajali smo iz tega, da gre 
za največjo športno prire-
ditev z ogromnim številom 
udeležencev, istočasno so 
organizirani tudi spremlja-
joči dogodki in je treba za-
gotavljati zdravstveno oskr-
bo na več deloviščih hkrati. 
Zdravstvena ekipa je velika. 
Lahko se zgodi, da zaradi 
slabega vremena ne more 
poleteti helikopter, lahko 
je nesreča na cesti in ni do-
stopa do bolnišnice. Zato 

imamo na prizorišču pos-
tavljeno vojaško bolnišnico 
z osnovnim laboratorijem, 
kirurškimi seti  ..., ki nam 
'kupuje' čas, da poškodo-
vanca v miru pripravimo za 
transport, če ga potrebuje. 
Realno smo imeli do zdaj 
največ dela s poškodba-
mi tekmovalcev, od grdih  
padcev na skakalnici, po-
škodbe noge na smučar-
skem teku, nekaj tudi zlo-
mov. Tudi za obiskovalce 
je poskrbljeno z dvema re-
ševalnima ekipama, ki sta 
hkrati tudi rezerva za ekipe, 

ki pokrivajo tekmovališča. 
Oskrbeli smo pa tudi že ka-
kšnega alkoholiziranega 
gledalca.« Kot je še pojasnil 
Carotta, koordinacijo pod-
pornih služb vodi dispe-
čerski center, ki je postav-
ljen na prizorišču in prev-
zema tudi klice 112. »Ima-
mo dva dispečerja, oba sta 
profesionalca.« Vse službe 
zelo dobro in koordinirano 
sodelujejo, kar so pohvalili 
tudi pri FIS-u in drugi, je še 
dejal Carotta.

Zdravstveni do movi Je-
senice, Bled in Kranj 

za  go tav ljajo ekipo za zdrav-
stve no oskrbo obiskoval cev 
z reševalnim vozilom in eki-
po reševalcev za nujno me-
dicinsko pomoč. Zdravnica 
in direktorica Zdravstvene-
ga doma Jesenice Maja Ro-
bič je na dan, ko je v Planici 
delala v triaži, že takoj zjut-
raj zaradi bolezni oskrbela 
moškega iz podporne eki-
pe. Tudi Robičeva je pohva-
lila odlično koordinacijo, so-
delovanje med različnimi 
službami, kar se je izkazalo 
že z izkušnjami med epide-
mijo covida-19.

V prvem tednu brez 
prekrškov

Policija sodeluje pri za-
gotavljanju varnosti ljudi in 
premoženja, tako na priredi-
tvi kot zunaj nje. »Primarne 
naloge so nadzor, urejanje in 
skrb za varnost prometa na 
relaciji Jesenice–Planica–
Jesenice ter po ulicah naselij 
v občini. Na športnem prire-
ditvenem prostoru v Planici 
in zabavnem v Kranjski Gori 
skrbimo za varstvo javnega 
reda in miru, preprečevanje 
in obravnavanje prekrškov, 
kaznivih dejanj in dogod-
kov. S preventivnim delom 

ozaveščamo ljudi o samo-
zaščitnih ravnanjih,« je po-
vedal predstavnik za odno-
se z javnostmi na PU Kranj 
Roland Brajič in dodal, da 
imajo zadostno število po-
licistov in kriminalistov, ki 
prihajajo tudi iz drugih po-
licijskih uprav, pri določe-
nih nalogah sodelujejo tudi 
z reditelji organizatorja in 
medobčinskim redarstvom. 
V prvem tednu prvenstva 
niso obravnavali prekrškov 
ali kaznivih ravnanj, ki bi 
bili povezani s prvenstvom 
in spremljajočimi priredit-
vami.

Suzana P. Kovačič

Tudi ZD Jesenice zagotavlja ekipo in reševalno vozilo za 
zdravstveno oskrbo. / Foto: Gorazd Kavčič

Koordinacija in sodelovanje med različnimi službami sta odlična. / Foto: Roland Brajič

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici je ves čas zagotovljeno tudi zdravstveno varstvo za tekmovalce, njihove spremljevalce, tehnično 
osebje in obiskovalce. Vsak dan so v pomoč organizaciji te prireditve vpete tudi druge službe.

Nepogrešljivi na prizorišču v Planici

Podaljšali javno razgrnitev
Bled – Občina Bled je dru-
gič podaljšala javno razgrni-
tev četrtih sprememb in 

dopolnitev Občinskega pro-
storskega načrta, tokrat 
do vključno 30. aprila, in s 
tem zainteresirani javno-
sti omogočila podrobnejšo 

seznanitev s postopkom in 
vsebino sprememb in dopol-
nitev. V času javne razgrnit-
ve je že potekala javna obrav-
nava, ponovne ne načrtujejo.

Maša Likosar

V sklopu jubilejnega leta so si v župniji zastavili tudi projekt 
celostne prenove župnijske cerkve sv. Jurija. / Foto: Gorazd Kavčič



9Gorenjski glas
petek, 3. marca 2023 info@g-glas.si

Kranj – Na območju Go-
renjske so posamezne vol-
kove spet začeli zaznavati 
pred približno petimi leti. 
V letu 2019 so se na obmo-
čju Cerkljanskega, Jelovice 
in Pokljuke trem parom vol-
kov skotili mladiči in so tako 
nastali trije tropi. V letu 
2020 je cerkljanski trop po 
odstrelih volkov izginil, os-
tala pa sta jelovški in pok-
ljuški trop, ki sta prisotna 
na tem območju še danes. 
Dr. Irena Kavčič z Bioteh-
niške fakultete je predstavi-
la projekt LIFE WOLFALPS 
EU, sledilo pa je predava-
nje doc. dr. Huberta Potoč-
nika o biologiji volka. Ta je 
med drugim razložil, da so 
volkovi teritorialni, povpre-
čen teritorij tropa pa je velik 
štiristo kvadratnih kilome-
trov. Od vzpostavitve terito-
rija trop svoje območje va-
ruje pred drugimi tropi in 
volkovi. »Da je območje že 
zasedeno, pogosto sporoča-
jo s tuljenjem, pri čemer so-
delujejo vsi osebku v tropu. 
Tako lahko na primer v ob-
čini Gorje slišijo tako tulje-
nje tropa z Jelovice kot tropa 
s Pokljuke,« je povedal dr. 
Potočnik.

Praznjenje podeželja
»V Sloveniji opažamo pra-

znjenje podeželja in opušča-
nje kmetijske dejavnosti 
malih kmetov, do česar pri-
haja tudi na območjih, kjer 
volka (še) ni. Kljub temu da 
njegova prisotnost ni edini 
razlog za opuščanje kmeto-
vanja, ta vseeno ima vpliv na 
način reje živali, zaradi česar 
so nekatere spremembe pot-
rebne,« se strinjajo organi-
zatorji posveta. Menijo tudi, 
da je pri preprečevanju škod 
po velikih zvereh, predvsem 
po volku, potreben individu-
alen pristop. Nekateri nači-
ni varovanja rejnih živali, ki 
so učinkoviti v Dinaridih, na 
gorskem alpskem terenu ne 
pridejo v poštev. »Ponekod 
bo tako treba poiskati nove 
načine varovanja pašnih ži-
vali,« so povedali.

Razumejo stisko rejcev 
pašnih živali

V projektu LIFE WOL-
FALPS EU se ljudi trudijo 
seznaniti z dejstvom, da so 
volkovi sicer do človeka zelo 
plahe živali, čeprav je to zelo 
težko razumeti ob pogledu 
na velike pobite živali, na ka-
tere lahko naletijo rejci paš-
nih živali. »V takšnih prime-
rih se nam vklopi živalski 

prastrah pred plenilci, in če 
ljudje nimajo pravih infor-
macij, se volkov bojijo, pa 
čeprav je ta strah zelo neraci-
onalen. To se zgodi še zlasti 
na območjih, kjer se volkovi 
ponovno pojavljajo šele kra-
tek čas, ljudje pa imajo izku-
šnje le iz senzacionalističnih 
poročanj o napadih na paš-
ne živali, katerih posnetki 

so sicer res žalostni, iz pri-
povedovanja ljudi iz svojega 
okolja ali pa iz otroških let (iz 
pravljic, v katerih nastopajo 
volkovi z izrazito negativni-
mi človeškimi lastnostmi),« 
pravi dr. Hubert Potočnik.

Soočali mnenja
Na srečanju so bili pri-

sotni lokalni prebivalci z 

različnimi ozadji – rejci, 
lovci, dijaki, študenti goz-
darstva, zaposleni na KGZS 
in ZGS, člani društva Di-
naricum itd. Udeležen-
ci so v ospredje postavili 
predvsem strah pred bliži-
no volka ter čustveno ško-
do, ki jo rejci utrpijo ob na-
padih volka na njihove paš-
ne živali. Ob vprašanju 

zaščite pašnih živali so po-
udarili tudi možnost kon-
fliktov med turizmom, og-
rajevanjem prostora z ele-
ktričnimi mrežami ter va-
rovanjem s pastirskimi psi. 
Namen naslednjih srečanj 
je najti primerne sogovor-
nike, ki lahko prebivalcem 
odgovorijo na njihova vpra-
šanja. Poročilo s srečanja 
bodo z Biotehniške fakul-
tete poslali na pristojno mi-
nistrstvo za naravne vire in 
prostor ter udeležencem, ki 
so pustili svoj kontakt.

Župana skrbi
Župan Gorij Peter Tor-

kar je ob robu srečanja po-
vedal, da dvomi, da bodo rej-
ci tiho, ker volk dela veliko 
škodo. Pravi, da so denimo 
v Agrarni skupnosti Zasip 
lani v Krmi dobili 15 ovčjih 
kadavrov, še 30 ovc pa je iz-
ginilo. Meni, da sožitje med 
volkovi, drobnico in govedjo 
ni možno, saj po njegovem 
mnenju »volk, ko je lačen, 
ne more prepoznati, ali gre 
za drobnico, govedo ali za 
divjad«. Torkar se je s pred-
stavniki projekta LIFE WOL-
FALPS EU pogovarjal o tem, 
da bi podobno srečanje v 
bližnji prihodnosti pripravi-
li tudi v Gorjah.

Klara Mrak

Prisotnost volka ni edini razlog za opuščanje kmetovanja, vseeno pa ima vpliv na način 
reje živali. / Foto: Hubert Potočnik, Life Wolfalps EU

Bohinjska Bistrica, Bled – 
Gradnja kolesarske poveza-
ve med Bledom in Bohinj-
sko Bistrico za zdaj teče po 
načrtih, je povedel župan 
Bohinja Jože Sodja. »Na 
trasi med Sotesko in Bo-
hinjsko Bistrico se trenu-
tno zelo intenzivno gradi, 
kot vem, je podpisana tudi 
pogodba za gradnjo odse-
ka proti Bledu, kar me še 
posebno veseli. Vemo na-
mreč, da je odsek skozi So-
tesko sicer bistveno krajši, 
a tudi bistveno zahtevnej-
ši kot ta proti Bohinju, saj 
bo velik del kolesarske steze 
tam postavljen na stebrih,« 
je pojasnil.

Trasa od Bistrice do Sote-
ske je narejena, trenutno je 
videti precej široka, je še po-
vedal župan Sodja. »Grad-
bišče je trenutno videti, kot 

bi urejali cesto, a pot je po 
projektu široka le tri me-
tre in pol, pa tudi to le zato, 
ker jo bodo lahko za dosto-
pe uporabljali tudi lastniki 

zemljišč, kar je bila tudi ena 
od zahtev ob pridobivanju 
zemljišč.«

Tudi na blejski strani bo 
projekt po besedah blejskega 

župana Antona Mežana iz-
veden v skladu s termin-
skimi in finančnimi načr-
ti. »Sredstva so zagotovlje-
na po načrtu, ki je bil spre-
jet že prej,« je dejal Mežan, 
ki verjame, da je kolesarska 
povezava eden pomemb-
nejših trajnostnih projek-
tov tako za Bled kot Bohinj, 
ki bo zagotovil varnost kole-
sarjev. »Hkrati bo velika do-
dana vrednost za sam kole-
sarski turizem v Sloveniji,« 
je dodal.

Kot so jeseni ob začetku 
gradnje pojasnili na Direk-
ciji RS za infrastrukturo, ki 
projekt vodi, morajo biti dela 
na odseku Soteska–Bohinj-
ska Bistrica končana v letu 
2023, zaključek gradnje od-
seka skozi Sotesko pa je na-
črtovan v letu 2025.

Celoten projekt izgradnje 
kolesarske povezave je bil si-
cer lani ocenjen na približ-
no 18 milijonov evrov, pri 
čemer bi občini Bled in Bo-
hinj prispevali vsaka po mi-
lijon evrov, država 11,5 mi-
lijona evrov, preostanek pa 
EU. Z izvedbo projekta pa 
se prav zaradi zagotovlje-
nih sredstev iz evropskega 
sklada za regionalni razvoj 
mudi, saj je pogoj za pora-
bo evropskih sredstev izgra-
dnja kolesarske povezave do 
konca leta 2023.

Jeseni se je začela gradnja bohinjskega dela kolesarske povezave med 
Bledom in Bohinjem. Kot zagotavljata župana obeh občin, dela za zdaj 
tečejo v skladu z načrtovano dinamiko.

Marjana Ahačič,  
Maša Likosar

Gradbena dela za kolesarsko povezavo med Bledom in 
Bohinjem za zdaj tečejo v skladu z načrti. / Foto: Gorazd Kavčič

Gradnja kolesarske povezave 
za zdaj po načrtih

Z vrnitvijo volka se vrača tudi potreba po njegovem poznavanju in iskanju načinov za življenje z njim. Zato je bilo na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju 
prejšnji teden organizirano posvetovalno srečanje na temo volka s širšo zainteresirano javnostjo.

Saxonia Franke d.o.o. je z 90 motiviranimi sodelavci uspeš-
no, sodobno in stabilno podjetje. Ukvarjamo se z brizga-
njem plastike, tehnologijo preoblikovanja, izsekavanjem 
jeklenih trakov in sestavljanjem različnih komponent za av-
tomobilsko industrijo in gradbeništvo. Orodja izdelujemo v 
svoji orodjarni. 

Razpis za prosto delovno mesto:

MERILEC V SLUŽBI KAKOVOSTI (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:
· Meritve na 3D strojih
· Izdelava merilnih poročil
· Izvajanje procesne kontrole
· Izvajanje statističnega nadzora procesa
· Kontroliranje merilne opreme
· Zaželene delovne izkušnje:
· Poznavanje programa PC-DMIS ali Calypso
· Poznavanje geometričnega toleriranja GD&T
· Znanje angleščine ali nemščine – osnovno
· Delo s preglednicami in urejevalniki besedil – osnovno

Nudimo vam:
·  Zaposlitev za določen čas, z možnostjo podaljšanja  

za nedoločen čas
· Priložnosti za osebni in strokovni razvoj
· Redno plačilo in možnost napredovanja
· Delo v čistem in urejenem okolju

Pričakujemo odprtost za učenje in marljivost.  
Delo bo potekalo v Mostah 111, Žirovnica. 

Prijave na razpisano delovno mesto s priloženim CV naj 
kandidati pošljejo po pošti na naslov podjetja ali na  
elektronsko pošto zaposlovanje@saxonia-franke.si 

SAXONIA-FRANKE, d.o.o.
PC Žirovnica, Moste 111, 4274 Žirovnica
tel.: 04 59 80 200, fax.: 04 59 45 285
e-pošta: info@saxonia-franke.si
www.saxonia-franke.si

Kmetije opuščajo tudi tam, kjer volka (še) ni
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Kranj – Minister za solidar-
no prihodnost Simon Ma-
ljevac je v sredo s kranjskim 
županom Matjažem Rakov-
cem in direktorico Doma 
upokojencev Kranj (DUK) 
Nadjo Gantar podpisal pis-
mo o nameri gradnje novega 
doma za starejše na Zlatem 
polju. Mestna občina Kranj 
trenutno pridobiva gradbe-
no dovoljenje za nov dom 
s 150 posteljami, s katerim 
bodo skoraj podvojili kapa-
citete v obstoječem, petde-
set let starem domu upoko-
jencev na Planini, kjer ima-
jo 214 postelj. Investicija je 
po besedah ministra ocenje-
na na okoli dvajset milijonov 
evrov, sredstva pa bo zagoto-
vilo ministrstvo.

»Kranj ima kot tretje naj-
večje mesto v Sloveniji samo 
en dom za upokojence s ka-
paciteto dobrih dvesto po-
stelj. Letos mineva že petde-
set let od njegovega odprtja, 
zato je res že čas, da pride-
mo do novega doma. Na tem 
projektu delamo že od leta 
2019, a administracija zah-
teva svoj čas, tako da danes 
še čakamo na gradbeno do-
voljenje,« je dejal župan Ma-
tjaž Rakovec, ki pričakuje, da 
bodo gradbeno dovoljenje za 
nov dom pridobili do maja. 
Sledil bo prenos občinskega 
zemljišča v last ministrstva, 
ki bo zagotovilo financira-
nje, nato objava razpisa za 

izbiro izvajalca, po izgradnji 
novega doma za starejše pa 
bo njegovo upravljanje prev-
zel javni zavod DUK. »Če bo 
šlo vse po sreči, bi lahko do 
konca leta izbral izvajalca, v 
prihodnjem letu pa bi potem 
lahko začeli gradnjo,« je op-
timističen.

Demografska slika v Kra-
nju se spreminja, na čakalni 
listi za namestitev v domu je 
trenutno približno tisoč ob-
čank in občanov, od tega je 
po ažuriranih podatkih ak-
tualnih prošenj 775, je pou-
darila direktorica DUK Nad-
ja Gantar. »Brez problema 
lahko torej že jutri napolni-
mo nov dom, so pa druga 

tveganja, ki jih vsi poznamo. 
Skrbi nas kader, ampak mo-
goče se bodo v tem času, ko 
bodo dom zgradili, razmere 
na trgu zaposlovanja umiri-
le in se spremenil zakon o 
sistemu plač v javnem sek-
torju. Smo optimistični, je 
pa res, da nas trenutno bre-
meni kadrovska stiska. Novi 
dom bo potreboval 120 zapo-
slenih,« je povedala. Ob tem 
je še pojasnila, da njihove os-
krbovalke na terenu trenu-
tno oskrbijo še 150 starejših 
občanov v domačem okolju, 
v kuhinji pa vsakodnevno 
pripravijo več kot 150 obro-
kov za uporabnike v doma-
čem okolju.

»Tovrstne investicije so 
zelo pomembne, predvsem 
pa me veseli umestitev no-
vega doma v mesto, tako da 
bodo lahko stanovalke in sta-
novalci imeli možnost stika z 
ostalimi. Mislim, da mora biti 
dom za starejše, kjerkoli je, 
odprt za vse, zato je ta primer 
zelo dober,« pa je med dru-
gim poudaril minister Simon 
Maljevac, ki se je z županom 
pogovarjal tudi o stanovanjski 
problematiki v Kranju, kasne-
je pa se je na javni tribuni Mi-
nister posluša soočil z vpraša-
nji in predlogi občanov za iz-
boljšave na področjih stano-
vanjske politike in dolgotraj-
ne oskrbe.

Podpisniki pisma o nameri (z leve): župan Matjaž Rakovec, minister Simon Maljevac in 
direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V kranjskih vrtcih, 
javnih in zasebnih s konce-
sijo, bodo v ponedeljek za-
čeli postopek vpisa pred-
šolskih otrok za šolsko leto 
2023/2024, ki letos poteka 
na podlagi spremenjenega 
pravilnika o sprejemu otrok 
v vrtec. Ta prinaša nova pra-
vila v primeru prerazporedi-
tev, podaljšanja starševske 
odsotnosti in po prenehanju 
porodniškega dopusta.

Prenovljeni pravilnik ne 
vsebuje več pogoja, da se ot-
rok, ki je že vključen v vr-
tec, lahko prerazporedi 
samo v vrtec oziroma eno-
to, ki se nahaja v njegovem 
šolskem okolišu. »Glede 
na to, da vrtci niso enako-
merno teritorialno razpo-
rejeni po občini, je ta pogoj 
lahko za posamezne starše 

diskriminatoren, zato upra-
va predlaga, da lahko starši 
predlagajo prerazporeditev 
prosto glede na obstoječe 
vrtce v Kranju,« je pojasnila 
Tanja Hrovat, vodja urada za 
družbene dejavnosti.

Med drugim so uskladili 
tudi rok pet delovnih dni, v 
katerem so starši dolžni pod-
pisati pogodbo in vrtcu vrni-
ti pogodbo o določitvi med-
sebojnih pravic in obvezno-
sti. Po novem so določili tudi 
postopek naknadnega spre-
jema otrok v vrtec, za katere 
so starši vlogo vložili po roku 
za vpis otroka v vrtec. Pred-
nost pri naknadnem spreje-
mu v vrtec imajo otroci, kate-
rih vloga za vpis je bila odda-
na prej, imajo stalno prebi-
vališče oz. začasno prebiva-
lišče (v primeru otroka tuj-
cev) na območju mestne ob-
čine Kranj in izpolnjujejo 

pogoje za sprejem. Če je 
več vlog oddanih na isti dan, 
imajo prednost starejši otro-
ci. Če je več otrok rojenih na 
isti dan, imajo prednost ot-
roci, ki imajo manjšo vred-
nost zadnjih treh številk svo-
je enotne matične številke 
občana.

Pravilnik so dopolnili tudi 
z opredelitvijo, kako se uvr-
sti otrok, ki je sprejet v vr-
tec, v primeru, če je staršem 
podaljšan starševski dopust 
v obliki polne odsotnosti z 
dela. V praksi se namreč do-
gaja, da je otrok sprejet v vr-
tec, pred začetkom obisko-
vanja vrtca pa starši sporoči-
jo, da imajo podaljšan star-
ševski dopust v obliki polne 
odsotnosti z dela. Tak otrok 
se po novem uvrsti na cen-
tralni čakalni seznam gle-
de na točke, ki jih je določi-
la komisija, s spremenjenim 

datumom želene vključitve v 
vrtec, pri čemer se upošteva 
datum prenehanja staršev-
skega dopusta v obliki pol-
ne odsotnosti z dela. Otrok 
ima s tem ponovno mož-
nost, da se, ko staršem pote-
če tak starševski dopust, lah-
ko sprejme v vrtec.

Z zakonom o vrtcih so 
uskladili tudi zapis, kdo ima 
prednost pri sprejemu otrok 
v vrtec. Po prejšnji zakono-
daji je imel prednost otrok 
s posebnimi potrebami, za 
katerega so starši predloži-
li odločbo o usmeritvi, se-
daj pa imajo prednost otro-
ci, za katere starši predložijo 
v skladu z zakonom, ki ureja 
celostno zgodnjo obravnavo 
predšolskih otrok s poseb-
nimi potrebami, individual-
ni načrt pomoči družini ali 
zapisnik centra za zgodnjo 
obravnavo.

V Kranju so spremenili pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki med drugim uvaja nova pravila v primeru 
prerazporeditev, podaljšanja starševske odsotnosti in po prenehanju porodniškega dopusta.

Simon Šubic

Bled – Z namenom, da bi 
trajno zagotovili ohranitev 
in posebno družbeno varstvo 
kulturnih vrednot, je blejski 
občinski svet po skrajšanem 
postopku razglasil cerkve 
sv. Štefana na Kupljeniku za 
kulturni spomenik lokalne-
ga pomena. Kot so navedli v 
obrazložitvi, ima objekt za-
radi kulturnih in sodobnih 
družbenoekonomskih vred-
nosti poseben pomen za Ob-
čino Bled.

Strokovno podlago so na 
pobudo Župnije Bled pripra-
vili na Zavodu za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije, 

kjer so med drugim navedli, 
da ima cerkev najverjetneje 
starejšo predhodnico, saj je 
vas Kupljenik omenjena že v 
14. stoletju. Današnja cerkev 
je bila zgrajena v drugi polo-
vici 16. stoletja. Pozneje so 
vhodno lopo na zahodnem 
pročelju pozidali in ladjo ba-
rokizirali. Na zunanjščini in 
v notranjosti so vidni delo-
ma odkriti sledovi poznogot-
skih oziroma renesančnih 
fresk. Poleg tega ima objekt 
visok znanstvenoraziskoval-
ni potencial, kar predstavlja 
eno od vrednot, ki uteme-
ljujejo razglasitev cerkve sv. 
Štefana za kulturni spome-
nik lokalnega pomena.

Maša Likosar

Bled – Blejski občinski sve-
tniki so na drugi redni seji 
potrdili prejemnike letoš-
njih občinskih priznanj. V 
roku so prejeli sedem pre-
dlogov, od tega eden od pre-
dlaganih ne želi prejeti ob-
činskega priznanja, zato Ko-
misija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja 
tega predloga ni obravnava-
la. Prispela sta tudi dva pre-
dloga za podelitev naziva ča-
stni občan, pri čemer so si 

bili člani komisije enotni, 
da si oba kandidata zasluži-
ta naziv. Naziva častni občan 
občine Bled bodo tako pode-
lili Leopoldu Zoniku in po-
smrtno Jožetu Antoniču. 
Zlato plaketo Občine Bled 
bodo prejeli Irena Razinger, 
Vojko Zavodnik in Športno 
društvo za kegljanje na ledu 
Bled, častni znak rajska pti-
ca pa Dragica Marta Sternad 
Kenda. Priznanja bodo po-
delili ob občinskem prazni-
ku, ki ga na Bledu praznuje-
jo 10. aprila. 

Maša Likosar

Simon Šubic

V Kranju so podpisali pismo o nameri gradnje novega doma starejših občanov s 150 posteljami. 
Gradbeno dovoljenje občina še pridobiva, gradnjo bo financirala država.

Po petdesetih letih nov domCerkev na Kupljeniku 
kulturni spomenik

Na Bledu letos dva častna 
občana

Novosti pri sprejemu v kranjske vrtce
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Cerkev sv. Štefana na Kupljeniku so razglasili za 
kulturni spomenik lokalnega pomena.

Naziv častni občan bodo podelili Leopoldu 
Zoniku in posmrtno tudi Jožetu Antoniču.
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Preddvor – Preddvorsko knji-
žnico, ki je ena izmed enot 
Mestne knjižnice Kranj, od 
sredine februarja prenavlja-
jo, zato je v tem času zaprta. 
Po naših podatkih dela po-
tekajo po načrtih in se bodo 
vrata knjižnice ponovno od-
prla v ponedeljek, 6. marca. 

V tem času pa se je v nekda-
njo poslovalnico Turistične-
ga društva (TD) Preddvor na 
Goričici preselil tudi Zavod 
za turizem Preddvor, ki si je 
s knjižnico delil prostor in 
bil obenem upravitelj stav-
be. »Knjižnica s tem prido-
bi dodatne prostore, ki se 

bodo postopoma obnavljali 
in pripravili na način, ki bo 
za uporabnike najbolj koris-
ten,« nam je zaupala Maja 
Vunšek, direktorica Mestne 
knjižnice Kranj.

Gre za prvo večjo pre-
novo Krajevne knjižnice 
Preddvor v zadnjem dese-
tletju, nadaljuje Vunškova. 
»V prvih dneh so mojstri 

najprej poskrbeli za sanaci-
jo ometov, kjer se je že več 
let pojavljala vlaga, potreb-
nih je bilo tudi nekaj elek-
tričnih del – na primer novi 
priklopi za računalnike in 
televizijo, prestavitev luči 
ter montaža novih. V sklo-
pu prvega dela prenove so 

podrli stekleno steno na 
otroškem oddelku, zbrusi-
li in polakirali bodo parket, 
ki v desetletju vsakodnev-
ne rabe potrebuje temelji-
to obnovo. V ta namen smo 
prestavili ogromno gradiva, 
zato bodo čiščenja deležne 
tudi vse knjižne police ozi-
roma knjižni regali. Celo-
ten prostor bo na novo pre-

beljen.« Kjer je bil prej Za-
vod za turizem Preddvor, v 
prihodnosti načrtujejo mla-
dinski oddelek in nekoli-
ko spremenjeno čitalnico, 
saj je knjižnica dobro zalo-
žena z revijami in časniki. 
»Tudi na oddelku za odrasle 
bralce imamo pripravljeno 

smiselno idejo o novih knji-
žnih regalih. Zaradi te po-
sodobitve knjižnice ne bo 
treba ponovno zapirati, saj 
bodo dela potekala sproti.«

Povečuje se tudi pravljič-
na soba. »V sklopu preno-
ve so podrli stekleno steno z 
vrati, ki je ločevala pravljično 
sobo od preostalega otroške-
ga oddelka. Najmlajši upo-
rabniki bodo v tej fazi pre-
nove pridobili največ, med 
drugim okoli sedemdeset 
metrov novih knjižnih polic, 
kjer bomo lahko predstavlja-
li novosti, pripravljali temat-
ske razstave ipd. Prav pra-
vljična soba je bila najbolj 
natrpana, v njej ni bilo mo-
goče več izvajati pravljičnih 
ur in bibliopedagoških aktiv-
nosti,« pravi Vunškova.

V knjižničnem skla-
du preddvorske knjižni-
ce je bilo konec lanske-
ga leta 20.544 knjig, serij-
skih publikacij in neknji-
žnega gradiva. Z obiskom 
so zelo zadovoljni. Ob kon-
cu ukrepov, povezanih s co-
vidom-19, so ponovno za-
čeli izvajati pravljične uri-
ce, knjižnico spet obiskuje-
jo vrtčevske in šolske sku-
pine, kar jih sploh veseli. V 
letu 2022 je bilo skoraj de-
vet odstotkov več aktivnih 
članov kot leto prej, beležijo 
rast števila novih članov, na-
rašča tudi količina izposoje-
nega gradiva. Izvemo še, da 
je kar 21 odstotkov prebival-
cev občine Preddvor članov 
Mestne knjižnice Kranj.

Glede na to, da vsa dela potekajo po načrtih, bo Krajevna knjižnica Preddvor svoja vrata 
ponovno odprla v ponedeljek, 6. marca. / Foto: Alenka Brun

Škofja Loka – Pred sedmi-
mi leti je Škofjeloški pasi-
jon postal tudi del svetovne 
Unescove dediščine, saj je 
bil vpisan na Unescov Re-
prezentativni seznam ne-
snovne kulturne dediščine 
človeštva.

Ker Škofjeloški pasijon 
združuje pasijonce vseh šti-
rih občin na Loškem, so le-
tos v program Dnevov Ško-
fjeloškega pasijona (DŠP) 
poleg loških in selških do-
godkov uvrstili še tiste, ki 
se bodo dogajali v Poljanski 
dolini. Tako se letošnji DŠP 
začenjajo že to nedeljo, 5. 
marca, s križevim potom 

po podružničnih cerkvah 
župnije Poljane.

V Nunski cerkvi v Škofji 
Loki si bo od 18. marca do 8. 
aprila mogoče ogledati pa-
sijonske jaslice ter 22. mar-
ca prisluhniti Pasijonske-
mu koncertu pod taktirko 
Andreja Ožbalta.

V Sokolskem domu v Ško-
fji Loki bo pater dr. Andraž 
Arko 20. marca ob posame-
znih odlomkih predstavil 
filme o Kristusovem pasi-
jonu, na isti lokaciji pa bos-
ta nekaj dni za tem poteka-
la predstavitev nove števil-
ke Pasijonskih doneskov 
in odprtje pasijonske raz-
stave. Na letošnji razstavi 
bodo predstavili obnovljeno 

kostumografijo in scenogra-
fijo Škofjeloškega pasijona.

V galeriji Cngrobsk turn 
v cerkvi Marijinega ozna-
njenja bo od 25. marca na 
ogled razstava Crngrobski 
pasijonski cikel. Gre za li-
kovne upodobitve prizorov 
pasijonskega cikla s fasa-
de cerkve iz druge polovice 
14. stoletja, ki so jih ustvarja-
li odrasli in mladi pod men-
torstvom slikarke Agate Pa-
vlovec.

Pasijonski večer v Stari 
Loki bo 31. marca v pričako-
vanju Škofjeloškega pasijo-
na, v Selcih in Škofji Loki pa 
bo gostoval pasijon v izvedbi 
mladih iz župnije Ljubljana 
Štepanja vas.

Pred velikim tednom bodo 
na Mestnem trgu v Ško-
fji Loki potekale pasijonske 
delavnice, na Cankarjevem 
trgu pa izdelava butare veli-
kanke. Na veliki četrtek bodo 
v cerkvi sv. Martina v Polja-
nah člani tamkajšnjega kul-
turnega društva kot apostoli 
sodelovali pri obredu. Na ve-
liki petek se bo moč udeležiti 
križevega pota v Škofji Loki 
ali Poljanah, velikonočni po-
nedeljek pa bo moč prežive-
ti na velikonočnem koncer-
tu v Selcih.

Za konec bratje kapucini 
pripravljajo predavanje pa-
sijonskega sporočila prizo-
ra križevega pota ter Romu-
aldov dan.

Od te nedelje do 22. aprila bodo potekali Dnevi Škofjeloškega pasijona, ki predstavlja eno največjih 
dragocenosti Škofje Loke in je pomemben del slovenske kulturne dediščine.

Vilma Stanovnik

Alenka Brun

Krajevna knjižnica Preddvor od novembra 2012 stoji v središču Preddvora nasproti občinske stavbe. 
Razprostira se na 240 kvadratnih metrih. Zdaj poteka prva večja prenova knjižnice v zadnjem desetletju.

Prenova knjižnice v Preddvoru

V nedeljo začetek  
Dnevov Škofjeloškega pasijona

Week of 
Slovenian 
Drama

www.tsd.si

 Teden
slovenske

 drame
27. 3.—

7. 4. 
2023
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Odprto pismo ministru in 
skupini snovalcev nacionalne-
ga programa vzgoje in izo-
braževanja za naslednje 
deset letje

Z odprtim pismom nagovar-
jamo ministra za vzgojo in 
izobraževanje dr. Darja Fel-
do in pripravljavce »Nacio-
nalnega programa vzgoje in 
izobraževanja za obdobje 
2023–2033«, obenem pa sku-
šamo spodbuditi širšo strokov-
no razpravo o sodobnih izzi-
vih izobraževanja in priho-
dnosti šolskega sistema. Pri 
tem izhajamo tudi iz aktual-
nega dokumenta UNESCA 
(Nova vizija prihodnosti – 
nova socialna pogodba za iz-
obraževanje, 2021) in iz za 
našo državo zavezujočih do-
kumentov, kot sta Konvencija 
o pravicah otrok, Konvencija 
o pravicah invalidov in dru-
gih. Skrbi nas, da se v doz-
dajšnjih razpravah o spre-
membah vzgojno-izobraže-
valnega sistema zanemarja 
socialno-emocionalni vidik v 
vseh njegovih razsežnostih – 
od učenja sobivanja, sodelo-
vanja, solidarnosti in empati-
je do upoštevanja dejstva, da 

Kakšno šolo 
za naslednje 
desetletje?

ODPRTO PISMO smo si različni, a je naša na-
loga, da živimo v skupnem 
družbenem okolju na način, 
da bo življenje za vse člane in 
članice družbe čim bolj dostoj-
no in kakovostno.
Šola je danes poleg družine 
najpomembnejše socializacij-
sko in vzgojno okolje, ki naj 
ne bi spodbujalo le kognitiv-
nega delovanja ter izobraže-
valne učinkovitosti šolajočih 
se otrok in mladostnikov (v 
nadaljevanju: otrok), ampak 
naj bi imelo tudi nujno pot-
rebno etično, vzgojno, pozitiv-
no socializacijsko vlogo ter 
varovalno vlogo duševnega 
zdravja otrok, ne nazadnje 
pa tudi vlogo zmanjševanja 
izhodiščnih materialnih ne-
enakosti. Noben drug socialni 
sistem nima večjih možnosti 
za razvijanje tega, kot ga ima 
šola, še posebej zaradi vse 
manjših priložnosti mladih 
za socialno učenje v drugih 
okoljih. Šola lahko predsta-
vlja varovalni dejavnik za vse 
otroke in mladostnike, če si 
kot družba to postavimo kot 
prioriteto na sistemski ravni 
ter temu v programih in 
smernicah, ki jih oblikujemo, 
tudi namenimo čas, prostor 
in vsebino. Želimo si, da vodi-
la našega vzgojno-izobraže-
valnega sistema še vedno osta-
nejo: razvoj, vključenost in 
napredek vseh otrok. Vsem je 
treba omogočiti optimalni ra-
zvoj njihovih sposobnosti, ob-
čutek vključenosti in sodelova-

nja, kar omogoča inkluzivna 
paradigma. Izkušnja sobiva-
nja v skupini raznolikih otrok 
je ključna za razvoj prav vseh 
otrok, ne le tistih, ki so v dolo-
čenem trenutku označeni kot 
izstopajoči. Posebno pozor-
nost je treba nameniti social-
ni vključenosti in izobraže-
valni uspešnosti več kot četrti-
ne šolajočih se, ki izhaja iz 
manj spodbudnega okolja za-
radi revščine, socialno-emoci-
onalnih in učnih težav, po-
sebnih potreb in težav z du-
ševnim zdravjem.
Merljivi rezultati mednaro-
dnih raziskav pismenosti in 
nacionalnih preverjanj zna-
nja so pomembni, a ne smejo 
biti najpomembnejši argu-
ment pri strokovnih razpra-
vah o posodabljanju šolskega 
sistema. Iz dosedanjih raz-
prav se prepogosto izpuščajo 
zelo pomembne informacije, 
ki so prav tako vključene v 
mednarodne primerjalne štu-
dije, posebej te v povezavi z 
doživljanjem pripadnosti šoli, 
s počutjem mladih v šoli, z 
njihovimi strahovi, s samopo-
dobo in z drugimi dejavniki, 
ki pomembno vplivajo na vse 
ravni izobraževanja in social-
nega vključevanja ter na vsa-
kodnevno življenje otrok in 
njihovih družin. Življenje ot-
rok in družin lahko šola za-
znamuje bolj ali manj uso-
dno. Šola naj bi namesto po-
gosto prevelikega bremena, ki 
ga predstavlja preštevilnim 

otrokom in staršem, v večji 
meri postala podporni dejav-
nik spodbujanja psihosocial-
ne čvrstosti in odpornosti, ki 
otroke vzgaja in usposablja 
za proaktivno odzivanje na 
stiske in težave, ki bi lahko 
ogrožale njihov razvoj. Šola 
ima pri tem zares velik poten-
cial, saj so vanjo vključeni vsi 
otroci. Ustrezno usposobljene 
strokovne delavke in delavci 
lahko kot podporna skupnost 
ključno prispevajo k dolgoroč-
nemu izidu vseh navedenih 
potencialnih težav otrok, torej 
je pomen šole za dobrobit ot-
rok in posledično prihodnje 
družbe izjemnega pomena. 
Usposabljanje strokovnih de-
lavcev z znanji, usmerjenimi 
v krepitev celostnega razvoja 
otrok, naj temelji, posebej, ka-
dar gre za sistemske vsebine, 
na pristopih in programih, 
katerih učinkovitost je potrje-
na z znanstvenimi dokazi.
Pri premislekih in načrtova-
nju sprememb v vzgoji in izo-
braževanju je treba imeti po-
gum stopiti korak nazaj in 
pogledati širšo sliko od le mer-
ljivih rezultatov, ki jih otroci 
dosegajo na izbranih področ-
jih; ta širši in celovitejši pogled 
na človeka in družbo še pose-
bej poudarjajo že navedeni 
dokumenti. Posebno pozor-
nost bi morali nameniti ra-
zvoju kritičnega mišljenja, 
sposobnostim reševanja proble-
mov, ustvarjalnosti, predvsem 
pa gojenju sodelovalne kulture 

in komunikacijskim zmožnos-
tim, ki predstavljajo ključne 
kompetence 21. stoletja. Velika 
ranljivost otrok na področju 
duševnega zdravja ni poveza-
na predvsem s tem, da ne bi 
imeli dovolj visokih dosežkov 
na preizkusih naravoslovja, 
matematike ali jezika, ampak 
je bolj povezana s pomanjka-
njem socialne povezanosti in 
pripadnosti sprejemajoči skup-
nosti. Če merljivi rezultati do-
sežkov zasenčijo preostalo, se 
lahko začenjajo obračati v svo-
je nasprotje: namesto obeta 
dobre, razmišljajoče, zadovolj-
ne, zdrave in povezane družbe 
lahko vodijo k razdeljeni, tek-
movalni, individualizirani 
družbi, katere člani niso spo-
sobni sožitja, sodelovanja in 
skupnega reševanja komple-
ksnih izzivov, pred katere smo 
postavljeni kot človeštvo. Le če 
se odločimo otresti prioritet, ki 
sta danes predvsem storilnost 
in nabiranje točk, lahko omo-
gočimo aktivacijo tako imeno-
vanih naravnih virov človeč-
nosti in razvoja, boljši razvoj 
socialno-emocionalnih, kogni-
tivnih in učnih sposobnosti, ki 
jih bitka za ocene, točke in 
prva mesta duši.

Predlagateljice pisma: Anica 
Mikuš Kos, Mirjana Ule, 
Marija Kavkler, Lidija Ma-
gajna, Špela Razpotnik ter 
sopodpisnice in sopodpisni-
ki: Gabi Čačinovič Vogrin-
čič, Alenka Polak, Alenka 

Šelih, Simona Tancig, Lju-
bica Marjanovič Umek, Ta-
nja Rener, Mateja Hudok-
lin, Anita Ogulin, Cirila 
Peklaj, Sonja Pečjak, Marija 
Anderluh, Vesna Leskošek, 
Robi Kroflič, Zdenko Med-
veš, Metod Resman, Srečo 
Dragoš, Bojana Mesec, Moj-
ca Urek, Ana Kralj, Alenka 
Gril, Lea Šugman Bohinc, 
Bojan Dekleva, Zoran Je-
lenc, Tamara Rape Žiberna, 
Marko Mesec, Vera Gre-
benc, Nina Mešl, Tadeja Ko-
dele, Mojca Šeme, Polona 
Gradišek, Irena Šumi, Klav-
dija Kustec, Bojan Belec, 
Darja Zaviršek; Svetovalni 
center za otroke, mladostni-
ke in starše Ljubljana, Sveto-
valni center za otroke, mla-
dostnike in starše Istre, Pos-
vetovalnica za otroke in star-
še Novo mesto, Svetovalni 
center za otroke, mladostni-
ke in starše Maribor, Peda-
goški inštitut, Mirovni inšti-
tut, Sociološko društvo Slo-
venije, Združenje za social-
no pedagogiko, Združenje 
za otroško in mladostniško 
psihiatrijo, Društvo šolskih 
svetovalnih delavcev Slove-
nije, Oddelek za pedagogiko 
FF UL, Oddelek za socialno 
pedagogiko PEF UL, Odde-
lek za pedagogiko FF UM, 
Katedra za pedagogiko na 
PEF UL, Oddelek za special-
no in rehabilitacijsko peda-
gogiko PEF UL

»V zamenjavo za to se je 
pritožnica zavezala umakni-
ti ugovor proti zemljiškok-
njižnemu sklepu in tožbo 
zoper dopolnilno gradbe-
no dovoljenje ministrstva za 
okolje in prostor,« je pojas-
nil Gasser. Ob tem se je zah-
valil pritožnici in tudi Barba-

ri Benedičič in Tatjani Ber-
toncelj, ki sta z zagotovitvijo 
nadomestnih zemljišč Obči-
ni Železniki omogočili, da je 
lahko ugodila zahtevam pri-
tožnice.

Nova cestna povezava v 
Železnikih v dolžini enega 
kilometra je zelo pomemb-
na zaradi prometnovarno-
stnega vidika in tudi za ra-
zvoj in pretočnost zgornje-
ga dela Selške doline, me-
nijo tako na Občini kot na 
DRSI. Novogradnja vklju-
čuje križišča, oporne in 

podporne konstrukcije, 
ureditev navezav na obsto-
ječe cestno omrežje, grad-
njo cestne razsvetljave in 
komunalne infrastrukture. 
Pogodbena vrednost del je 
dobrega 4,1 milijona evrov, 
od tega bo DRSI zagotovil 
blizu 3,7 milijona evrov, Ob-
čina Železniki pa 482 tisoč 
evrov. Zaradi črpanja evrop-

skega denarja naj bi glavni-
no del končali še letos, pri-
hodnje leto naj bi sledila za-
ključna dela. Pogodba z vo-
dilnim izvajalcem Gorenj-
sko gradbeno družbo in 
partnerjem Mapri Proasfalt 
je bila sicer podpisana juli-
ja lani.

Prebivalci zgornjega dela 
Selške doline so na potrebo 
po obvoznici prvič opozori-
li že pred več kot šestdeseti-
mi leti. Trasa obvozne ceste 
je bila prvič zakoličena leta 
1968.

Po umiku pritožbe 
bližje obvoznici

Novogradnja vključuje križišča, oporne in podporne 
konstrukcije, ureditev navezav na obstoječe cestno 
omrežje, gradnjo cestne razsvetljave in komunalne 
infrastrukture. Pogodbena vrednost del je 4,1 milijona 
evrov, od tega bo DRSI zagotovil 3,7 milijona evrov, 
Občina Železniki pa bo prispevala 482 tisoč evrov.

1. stran

Dostopen sistem parkiranja
To je pomemben cilj pri pripravi postopka parkirne politike, ki bo v občinah Škofja Loka in Medvode 
potekala v prihodnjih mesecih.

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je bila skupaj z Med-
vodami izbrana za pilotno 
območje, v katerem se bo 
izvedel postopek priprave 
parkirne politike oziroma 
priprave nacionalnih smer-
nic za parkirno politiko na 
ravni mest in občin.

Kot ugotavljajo na loški ob-
čini, se podobno kot v dru-
gih mestih srečujejo z izzivi, 
kako vzpostaviti dostopne in 
konkurenčne prometne raz-
mere za zmanjšanje negativ-
nih vplivov motornega pro-
meta na okolje ter prebival-
ce in prebivalke. Prav tako 

ugotavljajo, da mesta svo-
je proračune obremenjuje-
jo s stroški za zagotavljanje 
in upravljanje parkirnih pro-
storov, medtem pa zmanjku-
je sredstev za kakovosten jav-
ni prostor in infrastrukturo, 
za površine za pešce in kole-
sarje ter za delovanje javnega 
potniškega prometa.

Tudi zato Ministrstvo za 
okolje, podnebje in energi-
jo želi okrepiti zavedanje o 
pomenu in možnostih iz-
vajanja aktivne parkirne po-
litike, zato je razpisalo pro-
jekt, imenovan Trajnostna 

parkirna politika, priprava 
nacionalnih smernic, stro-
kovnih podlag in nacional-
ne parkirne platforme.

Izdelovalci parkirne politi-
ke Regionalna razvojna agen-
cija Ljubljanske urbane regi-
je, Inštitut za politike prosto-
ra in Ljubljanski urbanistični 
zavod so že začeli delati, kar 
pomeni pridobivati obstoječe 
podatke in oblikovati ožjo in 
širšo delovno skupino.

V marcu in v aprilu se bo 
izvajala analiza stanja, ko 
bo tudi izvedena javna raz-
prava o izkušanjih ključnih 

deležnikov in percepciji par-
kirnega stanja v javnosti. V 
maju in juniju bodo skupaj 
oblikovali vizijo in cilje ter 
pripravili nabor ukrepov.

Predlog parkirne politike 
bo javno predstavljen v začet-
ku poletja, predvidoma konec 
junija. »Cilj je zagotoviti do-
stopen in konkurenčen pro-
metni sistem z novo vključu-
jočo parkirno politiko in par-
kirnimi režimi v občini Ško-
fja Loka, kar bo lahko zgled 
tudi za druga primerljiva 
mesta v Sloveniji in širše,« še 
pojasnjujejo na loški občini.

Vilma Stanovnik

V škofjeloški občini bodo pripravili tudi analizo stanja parkiranja. / Foto: Vilma Stanovnik

Ker v proces priprave 
parkirne politike 
želijo v čim večji meri 
vključiti javnosti in vse 
pomembne deležnike, 
bodo organizirali javne 
razprave z delavnicami o 
tem, kakšno je parkirno 
stanje danes in kakšne 
parkirne ureditve si 
želimo.
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Domžale – Župani Kamni-
ka, Domžal, Mengša, Trzi-
na, Komende in Cerkelj so 
se pred dnevi srečali na Cen-
tralni čistilni napravi Dom-
žale - Kamnik. Sprejela jih 
je direktorica dr. Marjetka 
Levstek, ki je vodenje čistil-
ne naprave prevzela v febru-
arju. Župane občin lastnic 
je med drugim seznanila 
tudi s predlogom evropske 
direktive za čiščenje odpa-
dne vode, ki bo čistilno na-
pravo postavila pred nove 
izzive. Predlagana direkti-
va namreč prinaša zahteva-
no višjo stopnjo čiščenja po 
dušiku in fosforju. »Iz od-
padne vode bo treba odstra-
niti tudi mikroonesnaževa-
la, kot so mikroplastika in 
ostanki zdravilnih učinko-
vin, ter druge organsko tež-
ko razgradljive snovi in mi-
kroorganizme. CČN Dom-
žale - Kamnik se pripravlja 
tudi na nadgradnjo obde-
lave blata iz čistilne napra-
ve s sušenjem ter nadgra-
dnjo energetske samooskr-
be z električno energijo,« so 

povedali na CČN Domžale 
- Kamnik, kamor se steka 
odpadna voda iz trideset ti-
soč gospodinjstev, priklju-
čenih na kanalizacijski sis-
tem v šestih občinah, spre-
jema pa tudi odpadno vodo 
večine industrijskih obra-
tov s tega območja, greznič-
no goščo in blato malih ko-
munalnih čistilnih naprav 

ter tekoče nenevarne in bio-
loško razgradljive odpadke.

Čistilno napravo, ki po 
zmogljivosti velja za četr-
ti največji tovrstni sistem v 
državi, so pred leti nadgra-
dili, investicijo pa so izpelja-
li večinoma z nepovratnimi 
evropskimi sredstvi.

S postopkom deamonifi-
kacije so med prvimi v tem 

delu Evrope optimizirali 
proces čiščenja, s čimer so 
znatno zmanjšali obrato-
valne stroške, med drugim 
tudi stroške za električno 
energijo, ki jo proizvajajo iz 
bioplina. V lanskem letu so 
tako iz lastnih virov pokri-
li kar 96 odstotkov stroškov 
električne energije za svoje 
delovanje.

Poslovanje čistilne naprave je županom predstavila direktorica dr. Marjetka Levstek. / Foto: 

Klemen Razinger

Ljubljana – Z mašo v lju-
bljanski stolnici in s predsta-
vitvijo posebnega zbornika v 
Zavodu svetega Stanislava v 
Šentvidu nad Ljubljano so 
slovenski aktivni nadškofje 
in škofje, skupaj jih je osem, 
in upokojeni nadškofi in 
škofi skupaj z gosti iz sose-
dnjih škofij konec februarja 
počastili 30. obletnico usta-
novitve Slovenske škofovske 
konference. Mašo je daroval 
papeški nuncij v Sloveniji 
nadškof msgr. Jean Marie 
Speich, jubilejni zbornik pa 
sta predstavila predsednik 
Slovenske škofovske konfe-
rence, novomeški škof dr. 
Andrej Saje in urednik zbor-
nika dr. Bogdan Kolar.

Težnje po samostojni slo-
venski škofovski konferenci 
kot obliki dela škofov na do-
ločenem območju segajo da-
leč nazaj, tja do habsburške 
monarhije, izrazitejše pa so 
postale po drugi svetovni voj-
ni v novi Jugoslaviji, kjer so 

slovenski škofje delovali v 
okviru Jugoslovanske škofo-
vske konference. V tem pog-
ledu je bilo prelomno leto 
1983, ko je bila kljub naspro-
tovanju nekaterih ustanov-
ljena Slovenska pokrajinska 
škofovska konferenca, ki so 
jo slovenski škofje že ime-
li za samostojno Slovensko 
škofovsko konferenco. Ko je 
nekdanja država že razpadla, 

so slovenski škofje pod vod-
stvom ljubljanskega nadško-
fa dr. Alojzija Šuštarja še nap-
rej delovali za ustanovitev sa-
mostojne konference in po-
udarjali željo po mirni in 
spoštljivi ločitvi od Jugoslo-
vanske škofovske konferen-
ce ter ohranitvi dobrih odno-
sov z lokalnimi katoliškimi 
cerkvami na območju nek-
danje države. Prvo prošnjo 

za samostojno konferenco 
je poslal nadškof dr. Šuštar v 
Rim 20. junija leta 1989. Že-
lja je bila uresničena 19. fe-
bruarja leta 1993, ko je papež 
Janez Pavel II. ustanovil Slo-
vensko škofovsko konferen-
co. Ustanovitev je bila utrdi-
tev samostojnosti države tudi 
na verskem področju in seve-
da tudi prispevek h krepitvi 
narodne identitete.

Pred tridesetimi leti je bila na pobudo tedanjega ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja 
ustanovljena Slovenska škofovska konferenca.

Jože Košnjek

Aleš Senožetnik

Slovenski škofje in gostje na predstavitvi jubilejnega zbornika v Zavodu svetega Stanislava 
v Šentvidu / Foto: Jože Košnjek

Župani občin lastnic so se pred nedavnim seznanili z novostmi na Centralni čistilni napravi 
Domžale - Kamnik

O novostih na domžalski 
čistilni napravi

Obletnica škofovske konference
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V naši PE Celovec/Klagenfurt zaposlimo

CVETLIČARKO/
CVETLIČARJA 

(FLORIST/IN)
Delo za polni oz. polovični delovni čas. Plača po kolektivni 

pogodbi. V primeru ustrezne kvalifikacije plačamo tudi 
bistveno več. Po potrebi vam nudimo neposredno ob 
PE tudi zelo ugodno 2-sobno stanovanje s kopalnico. 

Potrebno je osnovno znanje nemščine.

Veselimo se vaše vloge:
office@gartenwelt-kropfitsch.at
www.gartenwelt-kropfitsch.at

ČISTILKA/ČISTILEC
Pogoji:

.	 končana	OŠ

.	 zaželene	izkušnje	na	podobnem	delovnem	mestu

.	 	skrb	za	redno	čistočo	zunaj	in	v	notranjosti		
poslovnega	objekta

.	 druga	dela	po	navodilih	nadrejenega

Nudimo:
.	 dinamično	delo	v	mladem	kolektivu
.	 delo	od	ponedeljka	do	petka	od	7.	do15.	ure
.	 	zaposlitev	za	določen	čas	12	mesecev	z	možnostjo		

podaljšanja	za	nedoločen	čas
.	 stimulativno	plačilo	

Pisne	prijave	z	dokazili	o	izpolnjevanju	pogojev	sprejema	
kadrovska	služba	na	naslovu:	nada.homar@azman.si

Prednost	pri	izbiri	bodo	imeli	kandidati	iz	jeseniške	in	
radov	ljiške	občine.

Rok	prijave	je	15	dni	od	objave.

Kandidati	lahko	dodatne	informacije	pridobijo		
na	tel.	št.	051	445	033.

DISPONENT/DISPONENTKA
Pogoji:

.	 najmanj	V.	stopnja	izobrazbe

.	 3–5	let	delovnih	izkušenj	na	podobnem	delovnem	mestu

.	 razporejanje	in	organizacija	prevozov

.	 	sledenje	transportu,	nadziranje	voznikov	in	sprotno		
reševanje	situacij

.	 	koordinacija	z	vozniki,	sodelavci,	naročniki	in	drugimi	
poslovnimi	partnerji

.	 trženje,	iskanje	prevozov,	priprava	ponudb	in	kalkulacij

.	 urejanje	računske	in	prometne	dokumentacije

.	 pripravljanje	tedenskih,	mesečnih	poročil	in	obračunov

.	 korespondenca	s	poslovnimi	partnerji

.	 izdaja	računov

Nudimo:

.	 dinamično	delo	v	mladem	kolektivu

.	 	zaposlitev	za	določen	čas	12	mesecev	z	možnostjo		
podaljšanja	za	nedoločen	čas

.	 stimulativno	plačilo

Pisne	prijave	z	dokazili	o	izpolnjevanju	pogojev	sprejema	
kadrovska	služba	na	naslovu:	nada.homar@azman.si

Prednost	pri	izbiri	bodo	imeli	kandidati	iz	jeseniške	in	
radov	ljiške	občine.

Rok	prijave	je	15	dni	od	objave.

Kandidati	lahko	dodatne	informacije	pridobijo		
na	tel.	št.	051	445	033.

Podjetje AŽMAN, D.O.O., LESCE  
zaradi povečanega obsega dela 
vabi k sodelovanju: AŽMAN d.o.o.

Hrastje – Prihodnji teden 
bodo začeli oziroma nada-
ljevali rekonstrukcijo ceste 
od Poslovne cone Hrastje do 
glavne ceste Šenčur–Kranj. 

Zaradi ureditve ceste z as-
faltno prevleko bo popol-
na zapora omenjenega dela 
ceste od ponedeljka, 6. mar-
ca, do petka, 31. marca, so 
sporočili z Mestne občine 
Kranj. Obvoz bo označen.

Popolna zapora ceste v Hrastju
Simon Šubic



14 Zdravje & lepota, petek, 3. marca 2023

G
orenjska sek-
cija Društva 
pljučnih in 
alergijskih 
bolnikov Slo-

venije (DPABS) si je med 
drugim za cilj zadala sode-
lovanje v rehabilitaciji ljudi 
z boleznimi dihal in alergi-

jami. V ta namen, kot je po-
vedala koordinatorica za go-
renjsko regijo pri DPABS 
Marjana Bratkovič, organi-
zirajo vadbo pod strokov-
nim vodstvom fizioterapev-
ta, ki vključuje dihalne vaje, 
vaje za gibljivost, moč, rav-
notežje. Vabijo tudi sorod-
nike, prijatelje, sosede, so-
delavce, ki imajo bolezni di-
hal, da se jim pridružijo.

Vadba, ki je za člane 
društva brezplačna, poteka 
celo leto (razen julija in av-
gusta) na več lokacijah po 
Gorenjskem, med drugim 

v prostorih Medgeneracij-
skega centra Kranj vsak po-
nedeljek od 15. do 16. ure 
(prva skupina) in od 16. do 
17. ure (druga skupina). V 
Radovljici je vadba v pro-
storih tamkajšnje Ljudske 
univerze vsako sredo od 15. 
do 16. ure. V Škofji Loki bo 
vadba vsak torek od 10. do 
11. ure v prostorih tamkaj-
šnjega Združenja borcev za 
vrednote NOB Škofja Loka. 
V OŠ Komenda Moste se 
vadba začne 7. marca, in si-
cer bo potekala vsak torek 
od 15.45 do 16.30. Vadbe po-
tekajo v manjših skupinah, 
zato je število mest omeje-
no in je potrebna prijava. 
Prijavite se lahko po e-pošti 
(prijavnica@dpabs.si) ali 
telefonu (01 427 44 44, ob 

torkih in četrtkih med 9. in 
13. uro).

V DPABS, ki deluje že več 
kot trideset let, združujejo 
bolnike z boleznimi dihal in 
alergijskimi boleznimi, nji-
hove svojce in zdravstvene 
delavce na območju celotne 
Slovenije. Imajo 3200 čla-
nov. Slaba tretjina je astmati-
kov, preostali so alergiki, bol-

niki s pljučnim rakom in bol-
niki s kronično obstruktivno 
pljučno boleznijo (KOPB). 
Imajo tudi člane, ki niso 
bolniki. To so podporniki 
društva, ki s članarino, dona-
cijami in nekateri tudi z ak-
tivnim sodelovanjem dru-
štvu pomagajo pri uresniče-
vanju poslanstva. Doseči že-
lijo zmanjšanje kroničnih 
bolezni dihal in alergij ter 
tudi omilitev (ekonomskih 
in socialnih) posledic bolez-
ni za obolele in njihove dru-
žine ter tako zboljšanje kvali-
tete njihovega življenja.

Svojim članom nudijo tudi 
rehabilitacijski oddih v zdra-
vilišču Strunjan, letno sreča-
nje v različnih krajih po Slo-
veniji, delavnice za bolnike 
z astmo in KOPB, območna 
srečanja, druženja, predava-
nja in pohode, tudi brezplač-
no izposojo prenosnih kisi-
kov jeklenk, izmenjavo izku-
šenj bolnikov ...

Vsak torek med 11. in 13. 
uro na telefonski številki 051 
66 33 85 na vprašanja odgo-
varja zdravnica specialist-
ka za pljučne bolezni. Vpra-
šanja lahko bolniki napi-
šejo tudi po e-pošti pomoc.
pljuca@gmail.com. Ker so 
nevladna humanitarna or-
ganizacija, se na zdravnika 
lahko obrnejo tudi bolniki, 
ki niso člani DPABS.

Koristna vadba za člane Društva pljučnih in 
alergijskih bolnikov Slovenije, ki poteka tudi po 
Gorenjskem, je za člane društva brezplačna.

Suzana P. Kovačič

Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa pri Na-
cionalnem inštitutu za javno zdravje je končala delo, saj je 
bolezen covid-19 obvladljiva z obstoječimi sistemi, je pred 
nekaj dnevi povedal zdaj že nekdanji vodja skupine Mario 
Fafangel. Kot je poudaril, je epidemična slika stabilna, stanje, 
povezano s covidom-19, pa obvladljivo. V veljavi sicer ostajajo 
obstoječa epidemična priporočila, kot je cepljenje ...

Cilj aktivnosti projekta Dihamo z naravo, ki ga izvaja Društvo 
Šola zdravja in ga podpira ministrstvo za zdravje, je preventi-
va: izboljšanje zdravja in počutja, boljša gibljivost, vzdržljivost 
in boljše duševno zdravje. Letos brezplačno vadbo izvajajo 
tudi v Preddvoru, in sicer vsak četrtek ob 17.30 z zborom pri 
Trim otoku Suh-a pri Osnovni šoli Preddvor. Priključite se lah-
ko od marca do konca junija ter v septembru in oktobru 2023.

Ukinili posvetovalno skupino za covid-19 Projekt Dihamo z naravo tudi v Preddvoru

Marjana Bratkovič / Foto: osebni arhiv

Vadba za 
krepitev zdravja

www.gorenjskiglas.si

Prebudite v koži

POMLAD

K včlanitvi v društvo vabijo tudi nove bolnike, njihove 
svojce, zdrave podpornike in zdravstvene delavce.
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BOLEČINA NA 
SREDINI HRBTA

ZLATENICA 
(porumenela koža 

in beločnici)

PREBAVNE 
MOTNJE

NOVONASTALI DIABETES OB 
NORMALNI TELESNI TEŽI

RAK TREBUŠNE SLINAVKE
SIMPTOMI

Simptomi raka trebušne slinavke so včasih 
nejasni. Bodite pozorni na naslednje znake:

BOLEČINA V 
TREBUHU

NEPOJASNJENA 
IZGUBA TEŽE

IZGUBA 
APETITA

SIVO BLATO, 
TEMEN URIN

SKUPAJ SMO V TEM!

ZGODNJE ODKRIVANJE REŠUJE ŽIVLJENJA
www.europacolon.si

EuropaColon
Slovenija

B
rezplačna tele-
fonska števil-
ka 080 18 01 je 
namenjena lju-
dem, ki imajo 

težave pri klicih v zdravstve-
ni dom, dostopu do osebne-
ga zdravnika, ginekologa, 
zobozdravnika ter pediatra, 
pa tudi vsem tistim, ki jim 
ne uspe pridobiti informa-
cij o naročanju na pregled, 
ambulantah za neopredelje-

ne zavarovane osebe in de-
lovanju drugih klicnih cen-
trov, prav tako bo klicni cen-
ter namenjen podpori oziro-
ma preusmeritvi klicev na 
sistem in podpori pri digi-
talni aplikaciji zVem.

Kot je pojasnil minister za 
zdravje Danijel Bešič Lore-
dan, je klicni center nastal 
na pobudo vladne medre-
sorske skupine kot odziv na 
klicno nedostopnost zdra-
vstvenega sistema. »Ključ-
no je, da se bo v klicnem cen-
tru zmeraj nekdo oglasil,« je 
dejal minister in dodal, da 
bodo na ta način od ljudi do-
bili informacije, kam so kli-
cali, kdo se jim na telefon ni 
javil in na kateri točki sistem 
torej ne deluje. Kot je še po-
udaril, klicni center nikakor 
ne nadomešča številke 112 
niti ni namenjen izdajanju 

receptov in napotnic. »Cilj 
je, da se ljudem, ki pokliče-
jo, nekdo oglasi in jim po-
maga.«

Klicni center, ki ga 
vzpostavljajo postopoma kot 
pilotni projekt, bo v prvi fazi 
s pomočjo usposobljenih 
operaterjev nudil splošno 
pomoč in podporo pri ureja-
nju administrativnih in or-
ganizacijskih vprašanj upo-
rabnikov, v drugi fazi pa bo 
cilj avtomatizirati postopke 
odgovarjanja na vprašanja. 

Delo namreč nadaljuje tudi 
Delovna skupina za dosto-
pnost in enakopravnost do 
zdravstvenih storitev, v kate-
ro so vključeni Zveza orga-
nizacij pacientov Slovenije, 
Zdravniška zbornica Slove-

nije, ZZZS, Nacionalni in-
štitut za javno zdravje in Mi-
nistrstvo za zdravje in si je za 
eno od glavnih nalog zastavi-
la vzpostavitev enotnega dr-
žavnega klicnega centra, ka-
terega končni cilj so vse in-
formacije na enem mestu.

Klicni center deluje ob de-
lavnikih med 9. in 16. uro. 
Pilotni projekt, ki bo tra-
jal predvidoma dva mese-
ca, financira Ministrstvo za 
zdravje. Za izvajanje stori-
tve klicnega centra je bil iz-
bran najugodnejši ponu-
dnik, družba Telekom, s po-
nudbo v višini 38.900 evrov.

Z začetkom marca je začel delovati klicni center za 
pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema.

Suzana P. Kovačič
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V pomoč tudi 
klicni center

Brezplačna telefonska številka 080 18 01 je 
namenjena ljudem, ki imajo težave pri klicih v 
zdravstveni dom, dostopu do osebnega zdravnika, 
ginekologa, zobozdravnika ter pediatra, pa tudi vsem 
tistim, ki jim ne uspe pridobiti informacij o naročanju 
na pregled, ambulantah za neopredeljene zavarovane 
osebe in delovanju drugih klicnih centrov ...

Že 40. slovenski teden boja proti raku bo potekal od 6. do 12. 
marca, letos pod geslom Slovenija pred novimi presejalnimi 
programi za raka. Osrednja organizatorja aktivnosti sta Zveza 
slovenskih društev za boj proti raku (Zveza) v sodelovanju z 
Onkološkim inštitutom Ljubljana, vključujejo pa se tudi regij-
ska društva za boj proti raku v povezavi z lokalnimi deležniki. 
Na ponedeljkovi novinarski konferenci bodo predstavili pri-
stop k novim izzivom na področju novih presejalnih progra-
mov za pljučnega raka in raka prostate na državni ravni. Slav-
nostna seja Zveze s podelitvijo zaslužnih plaket in priznanj bo 
prihodnji četrtek na ministrstvu za zdravje, v petek bo sledilo 
nagradno žrebanje učencev, ki so v šolskem letu 2022/2023 
sodelovali v programu Vzgoja za nekajenje.

Pred novimi presejalnimi programi za raka
V Škofji Loki je od prvega marca v stik z ambulanto po digitalni 
poti moč stopiti le še z aplikacijo doZdravnika. Z njo je mogoče 
varno in zanesljivo naročiti zdravila, kontrolne napotnice in 
urediti bolniški dopust. Naročilo je brezplačno, odda pa se 
hitro, enostavno in brez čakanja. Če pacienti še niso uporab-
niki aplikacije, jih vabijo k enostavni registraciji na spletnem 
naslovu www.dozdravnika.si. Nato opravijo verifikacijo, ki jo 
mora zaradi varnosti osebnih podatkov potrditi ambulanta. 
A starejši naj se aplikacije doZdravnika ne ustrašijo, saj vse 
potrebno za njeno ustrezno delovanje, tudi verifikacijo v am-
bulanti, lahko opravijo njihovi sorodniki. Na prvem mestu 
pa seveda ostajata fizični obisk ambulante in telefonski klic, 
možna je tudi pisna komunikacija po običajni pošti.

Z doZdravnika hitro do zdravnika
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Kranj, Dob – Po tem, ko so ze-
lenice dodobra ogreli prvoli-
gaši, se se je z včerajšnjo tek-
mo med Ilirijo 1911 in Naf-
to 1903, začela nova sezona 
tudi za nogometne drugoli-
gaše.

V Triglavu vrsta 
sprememb

V večini klubov je bilo od 
zadnje novembrske tekme 
kar nekaj sprememb, tudi 
v kranjskem Triglavu pa je 
moštvo zapustilo več igral-
cev, med njimi tudi Luka Ča-
dež, Janko Ivetić, Luka Br-
kić, Matevž Matko in Mark 
Čeh, prav tako so se novem-
bra razšli s trenerjem Safe-
tom Hadžićem.

»Zaradi predsednikovih 
zdravstvenih težav sem kot 
podpredsednik prevzel nje-
govo nalogo, kar pa ni lahko, 
saj smo izgubili nekaj spon-
zorjev. Naš velik podpornik 
je bil Domplan, ki pa se je 
ob energetski krizi umaknil. 
Kljub temu sem vesel, da 
imamo še nekaj partnerjev, 
med katerimi sta Avtohiša 
Vrtač in podjetje Ringer, ki 
sta res naklonjena temu, da 
se tukaj še naprej igra nogo-
met,« pravi podpredsednik 
Nogometnega kluba Triglav 
Sandi Dornik in dodaja, da 
se je po šoku zaradi umika 
sponzorjev in rezultatske 
krize članske ekipe vzdušje 
v klubu spet izboljšalo.

»Naš cilj je glede članov ob-
stanek v drugi ligi, v mlajših 
kategorijah pa želimo, da bi 
z mladinci prišli nazaj v prvo 
ligo. Po odhodu trenerja Ha-
džića, ki nekako ni našel pra-
ve kemije z igralci, smo po-
iskali novega trenerja. Iska-
li smo trenerja iz Gorenjske, 
ki bi poznal tudi mlade no-
gometaše, in odločili smo se 
za Mikija Kondiča. Želimo 
si, da bi naši domači igralci 
dobivali čim več priložnos-
ti za igro in dokazovanje,« 
optimistično dodaja Dornik 

in že sedaj navijače vabi na 
prvo domačo tekmo, ki bo v 
Kranju z Ilirijo 1911 nasled-
nji petek. Vstopnice bodo na 
voljo po simbolični ceni.

Še pred prvo domačo tek-
mo pa je novi trener sku-
šal člansko moštvo čim bo-
lje pripraviti na nedeljski ob-
račun, ki jih čaka v Krškem. 
Mikiju Kondiču, Jeseniča-
nu, ki sedaj živi v Kranju, iz-

kušenj ne manjka, zadnja 
leta pa si jih je nabral tudi s 
treniranjem nogometašic.

»Še vedno sem v ženski 
članski nogometni repre-
zentanci, nogomet in Tri-
glav pa spremljam vrsto let. 

Trener sem že več kot dvaj-
set let in po pogovorih v klu-
bu sem se odločil, da treni-
ram moštvo Triglava. Ekipa 
je od jeseni zelo spremenje-
na, od najboljših sta ostala 
le Veron Šalja in Oliver Kre-
gar, ostalo so večinoma do-
mači fantje, ki pa niso imeli 
veliko priložnosti. So pa pri-
dni, zagnani in dobro dela-
jo. Na pripravljalnih tekmah 

so se izkazali, 'tepla' nas je 
edino neizkušenost,« je po-
vedal novi trener Miki Kon-
dič, ki si želi, da bi s klubom 
sodeloval dolgoročno.

»Upam, da bodo stvari ste-
kle po načrtih, da nam uspe 

ostati v drugi ligi in hkra-
ti formirati ekipo mlajših 
igralcev za naprej,« tudi pra-
vi Kondič, ki konec tedna z 
ekipo optimistično odhaja v 
Krško.

»Tekma bo težka, za nas pa 
zelo pomembna, saj so naši 
neposredni konkurenti za ob-
stanek v ligi. Ekipe v drugi ligi, 
tudi Krško, so se tudi močno 
okrepile. Kljub temu odhaja-
mo v Krško z namenom, da 
tam ne izgubimo, mislim pa, 
da imamo vse možnosti, da 
tudi zmagamo,« je še dodal 
trener Kondič.

Novi trener tudi v Dobu
V Dobu so po jesenskem 

delu tekmovanja na dnu le-
stvice, v pomladni del sezo-
ne pa se Roltek Dob jutri ob 
15. uri proti ekipi Jadran De-
kani na domačem igrišču 
podaja z novim trenerjem 
Darkom Birjukovom. Ta je 
dolga leta vodil mladinsko 
selekcijo Domžal. Birjukov 
je v Domžalah sodeloval tudi 
s Tianom Pantelićem in Ti-
borjem Gorencem Stanko-
vičem, ki sta dva od štirih 
novincev v dobskem mo-
štvu. Pridružila sta se jim 
tudi Matevž Turkuš in Kle-
men Justin.

Člansko moštvo nogometašev Triglava po novem kot glavni trener vodi Miki Kondič. 
/ Foto: Tina Dokl

Kranj – Kvalifikacije za letoš-
nje svetovno prvenstvo v ko-
šarki, ki ga bodo med 25. av-
gustom in 10. septembrom 
gostili Filipini, Japonska in 
Indonezija, so se ta teden 
končale. Naša pomlajena 

reprezentanca, ki si je na-
stop na prvenstvu zagoto-
vila že lanskega novembra, 
je v Kopru zadnjo tekmo z 
79 : 87 izgubila proti Izra-
elu. Z evropskega dela kva-
lifikacij so si nastop v Aziji 
poleg Slovenije priigrale še 
Črna gora, Finska, Francija, 

Grčija, Gruzija, Italija, Latvi-
ja, Litva, Nemčija, Srbija in 
Španija. Žreb skupin za pr-
venstvo bo 29. aprila v Ma-
nili.

Po reprezentančnem pre-
moru je že danes na spore-
du 19. kolo. Že danes Helios 
Suns ob 18. uri gostijo LTH 

Castings, Gorenjska gradbe-
na družba Šenčur pa ob 19. 
uri pričakuje Hopse s Polzele.

Jutri, v soboto, bo v Kranju 
ženski gorenjski prvoligaški 
košarkarski derbi, ko bo Tri-
glav gostil Domžale. Tekma 
v dvorani na Planini se bo za-
čela ob 18. uri.

Po reprezentančnem premoru se na parket vračajo košarkarski prvoligaši, gorenjski obračun v moški 
ligi pa bo že danes v Domžalah. Jutri se bodo pomerile košarkarice Triglava in Domžal.

Vilma Stanovnik

Kranj – Prvo nedeljo v juni-
ju se bo v Kranju ponovno 
zbrala svetovna elita ultrate-
kačev. Tekači se bodo v sre-
dišču Kranja podali na 6- in 
12-urno tekaško preizkuš-
njo.

Tokrat bo že šesta izved-
ba tako imenovanega SLO-
12RUN. Leta 2015 in 2016 
je potekala v Trbojah, leta 
2019 pa so jo organizator-
ji preselili v središče Kranja 
in s tem naredili tekmo še 
prepoznavnejšo in zanimi-
vo tako za tekače kot tudi za 
gledalce.

Letošnja novost je obču-
tno višji denarni sklad za 
najboljše. Tako bosta zma-
govalec in zmagovalka v 
teku na 12 ur prejela nagra-

do v višini tisoč evrov, poskr-
bljeno pa bo tudi za tekače 
na nižjih mestih. Najboljši 
tekač bo dobil še nagrado, 
vredno šest tisoč evrov.

Organizatorji pričakujejo 
okoli 150 tekačic in tekačev 
tako iz tujine kot Sloveni-
je. Na tekmo so že prijavlje-
ni tekači iz več kot dvajse-
tih držav. Letošnje tekme v 
Kranju se bodo udeležili naj-
boljši ultramaratonci sveta: 
Malgorzata Pazda Pozorska 
(Poljska), Radka Churaňová 
(Češka), Mara Guler (Romu-
nija), Marco Visintini (Itali-
ja), Tamás Bódis (Madžar-
ska), Pascal Rüeger (Švica), 
Michal Šuľa (Srbija), zmago-
valec SLO12RUN 2022 Uroš 
Srnec (Slovenija) ter številni 
drugi. Organizatorji čaka-
jo še potrditev lanske zma-
govalke Poljakinje Patrycje 

Bereznowske (lastnice žen-
skega rekorda na Špartatlo-
nu) in Španca Ivana Penalbe 
Lopeza. Kot častni gost bo v 
Kranju ponovno legenda ul-
trateka, Grk Yiannis Kouros.

SLO12RUN bo štel za dru-
go prvenstvo Slovenije v 
teku na 12 ur. Za tekače iz 
Bosne in Hercegovine bodo 
v Kranju pripravili tudi bo-
sansko prvenstvo v teku na 
šest ur.

V soboto, 3. junija, in ne-
deljo, 4. junija, bo ob prizori-
šču tudi sejem športne opre-
me, na katerem bodo raz-
stavljavci predstavljali svo-
je proizvode. Sobotni večer 
bo že tradicionalno rezer-
viran za tematski pogovor s 
priznanimi ultramaratonci 
in drugimi gosti, ki bo odprt 
tudi za javnost.

Organizator tekmova-
nja je Atletski klub Ultra-
maraton Slovenija, soorga-
nizator je Zavod za kultu-
ro in turizem Kranj s pod-
poro Mestne občine Kranj 
in Atletske zveze Sloveni-
je (AZS). Letošnja novost in 
dodana vrednost je tudi po-
večana ekipa, saj se je orga-
nizacijskemu odboru poleg 
Klemena Boštarja in Maje 
Rigač pridružil še dolgole-
tni predsednik AZS in član 
upravnega odbora AZS Ro-
man Dobnikar.

»Vabljeni, da se čim prej 
prijavite, saj priljubljenost 
tekme iz leta v leto raste, 
število tekmovalcev pa je 
omejeno. Cenejša prijavni-
na velja do 18. marca. Prija-
ve so odprte na spletni stra-
ni https://slo12.run,« pravi 
Maja Rigač.

Vilma Stanovnik

Kamnik – Zgodba Maratona Alpe se zaključuje, so v sredo 
sporočili iz Kolesarskega društva Alpe, kjer so prireditev prip-
ravljali od leta 2007. »Hvala vsem, ki ste bili del te zgodbe, in 
hvala, ker ste se prvo julijsko nedeljo z veseljem vračali pod 
veličastne Kamniško-Savinjske Alpe,« so zapisali. Maraton 
Alpe, ki se ga je udeleževalo tudi več kot petsto kolesarskih 
navdušencev, je veljal za najtežjo rekreativno kolesarsko preiz-
kušnjo pri nas. Na 130-kilometrski progi so morali udeleženci 
premagati tudi dva tisoč višinskih metrov na treh alpskih pre-
lazih – Jezerski vrh, Pavličevo sedlo in Črnivec.

Zgodba Maratona Alpe se zaključuje

Vilma Stanovnik

Lanska prireditev je v Kranju navdušila tako tekače kot 
navijače. / Foto: Tadej Pisek

Ta konec tedna se po zimskem premoru na nogometne zelenice vračajo tudi drugoligaši, kranjski 
Triglav, ki ga po novem vodi Miki Kondič, pa bo najprej gostoval v Krškem.

V pomlad z novim trenerjemUltramaratonce 
znova vabijo v Kranj

Gorenjska košarkarska obračuna

Podpredsednik NK Triglav Kranj Sandi Dornik / Foto: Tina Dokl
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Idrija – Podjetja iz skupine 
Kolektor, Špica Internatio-
nal in Audax ter Domel iz Že-
leznikov so v okviru razpisa 
Digitalna preobrazba gospo-
darstva pridobili sredstva za 
sofinanciranje projekta Di-
gitalni skok oz. JUMP v viši-
ni 2,2 milijona evrov.

Naložbo, ki je v celoti oce-
njena na 6,6 milijona evrov, 
sofinancira Evropska unija – 
NextGenerationEU in je del 
ukrepov načrta, ki se finan-
cira iz mehanizma Načrt za 
okrevanje in odpornost. Na-
men projekta je vzpostavi-
tev naprednega nivoja spre-
mljanja, obvladovanja in iz-
menjave podatkov ter avto-
matizacije procesov in asi-
stence pri odločanju. Rdeča 
nit je povezovanje podatkov-
nih jezer in čezoddelčna di-
gitalna preobrazba.

S projektom se nadejajo 
zmanjševanja stroškov ob-
vladovanja procesov, izbolj-
šanja pretočnosti, povečanja 
agilnosti in konkurenčnosti 
poslovanja, med drugim pa 
nameravajo z namestitvijo 

prilagodljivih robotov in 
vzpostavitvijo orodij inteli-
gentne analitike podatkov 
optimizirati in znižati proi-
zvodne stroške.

V Domelu v projektu sode-
lujejo z dvema podprojekto-
ma. »Za nas je pomembno, 
da pri pripravi konceptov 
sodelujejo vsi člani konzor-
cija in da bodo rezultati na 
voljo vsem podjetjem, da 
jih vključijo v svoje proce-
se. Na ta način zagotovljen 
dostop do baze znanja omo-
goča mnogo širšo in hitrej-
šo digitalno transformacijo, 
kot če bi se je lotevalo vsako 
podjetje samostojno,« pra-
vijo v Domelu.

V družbi se bodo v pod-
projektu Napredna izraba 
proizvodnih podatkov loti-
li nadgradnje proizvodne 
opreme in obstoječe mreže 

senzorjev za zajem še več-
jega števila podatkov, ki jih 
bodo povezali v omrežje in 
jih v realnem času obdelo-
vali z algoritmi, ki bi ope-
raterje obveščali o tren-
dih proizvodnje in možnih 
vzrokih za spremembe.

Podprojekt Management 
prodajnih potreb pa je na-
menjen digitalizaciji vseh 
manjkajočih poslovnih in 
proizvodnih predmetov 
dela in delovnih sredstev. Z 
njim nameravajo zaposle-
ne razbremeniti rutinskih 
ali optimizacijskih nalog, 
s čimer računajo, da bodo 

dolgoročneje odpornej-
ši proti tveganjem, poveza-
nim s pomanjkanjem ka-
drov, zaposlenim pa bodo 
omogočili, da se posvetijo 
intelektualno zahtevnejšim 
izzivom.

Kljub optimizaciji proi-
zvodnje s pomočjo algorit-
mov in umetne inteligence 
pa v sodelujočih podjetjih 
zagotavljajo, da ne načrtu-
jejo zmanjševanja delovne 
sile, prav nasprotno. V veči-
ni podjetij napovedujejo do-
datno zaposlovanje, se bo pa 
spremenila narava dela ne-
katerih zaposlenih.

V konzorcij, ki ga upravlja 
Kolektor, je sicer vključenih 
šest Kolektorjevih podjetij, 
dve Domelovi, Špica Inter-
national in Audax. Projekt se 
je začel maja lani in bo trajal 
do marca prihodnje leto.

Aleš Senožetnik

Srečanje predstavnikov konzorcijskih podjetij / Foto: Kolektor

Ljubljana – Potrebe po lesar-
skih kadrih se v zadnjih le-
tih povečujejo, kar potrjuje-
jo tudi na Srednji šoli za le-
sarstvo v Šolskem centru 
Škofja Loka, kjer med de-
lodajalci največ zanimanja 
zaznavajo za različne profi-
le, od oblikovalcev lesa, mi-

zarjev, tapetnikov, lesarskih 
tehnikov in tudi inženirjev 
lesarstva. Posebno iskani 
so samoiniciativni in pod-
jetniško usmerjeni kadri 
ter tisti s kompetencami za 
upravljanje zahtevnih teh-
nologij, kot so sodobni CN-
C-stroji in razni specializira-
ni računalniški programi, ki 

se uporabljajo v lesarski in-
dustriji. Na šoli, kjer so si-
cer znani po uspešni uved-
bi vajeniške oblike izobra-
ževanja in odprtem kuriku-
lu, v katerem program obli-
kujejo skupaj z delodajalci, v 
zadnjem obdobju sicer vsa-
ko leto beležijo približno pe-
todstotni porast vpisa, vese-
li pa jih tudi dejstvo, da se za 

lesarske poklice odloča tudi 
več deklet.

Ne glede na to pa se na 
ravni države podjetja v 
lesnopredelovalni industri-
ji še vedno srečujejo s po-
manjkanjem kadra, zato 
je pred nedavnim ministr-
stvo za gospodarstvo, turi-
zem in šport skupaj z Javno 

agencijo SPIRIT Slovenija 
začelo serijo aktivnosti, na-
menjenih predvsem dija-
kom in študentom.

Pred časom so denimo 
na spletnem družabnem 
omrežju TikTok odprli pro-
fil Pr Lesar, na katerem sku-
šajo mladim na zanimiv in 
zabaven način predstaviti 
lesarske poklice in jih nav-
dušiti za izobraževanje v tej 
smeri. V prihodnje jim na-
meravajo dodati tudi ogla-
ševanje na učnih pripomoč-
kih in motiviranje devetošol-
cev, kampanjo na YouTubu 
pa bodo namenili predvsem 
starejšim, ki se želijo prekva-
lificirati ali pa se z lesom 
ukvarjati v prostem času.

Vse več pozornosti name-
njajo sodelovanju z vzgoj-
no-izobraževalnimi institu-
cijami, s čimer želijo mla-
dim les približati kot razno-
lik, kakovosten in obnovljiv 

naraven material prihodno-
sti, predstaviti njegove last-
nosti in promovirati mož-
nosti njegove široke upora-
be in jim hkrati prikazati pe-
strost poklicev v lesarstvu ter 
dvigniti ugled poklica lesarja.

Ker so lesarski poklici (mi-
zar, tesar in tapetnik) ume-
ščeni med deficitarne pokli-
ce, so dijaki, ki se izobražuje-
jo na teh smereh, upravičeni 
tudi do štipendije za celotno 
obdobje izobraževanja. Šti-
pendija za deficitarne pok-
lice v letošnjem letu znaša 
107,42 evra mesečno.

Lesnopredelovalna industrija se srečuje s pomanjkanjem kadra, čeprav ponuja odlične možnosti za 
zaposlitev, so prepričani na gospodarskem ministrstvu, kjer so z agencijo SPIRIT Slovenija zagnali 
aktivnosti, namenjene dijakom in študentom.

Aleš Senožetnik

Kranj – Regijske zbornice GZS, med njimi tudi Regionalna 
zbornica Gorenjske, so objavile razpise za najboljše inovacije 
v letošnjem letu. Prijavitelji lahko sodelujejo v več kategorijah 
inovacij, prijavijo pa lahko le tiste, ki so bile prvič vpeljane na 
trg oz. uporabljene v proizvodnem ali poslovnem procesu v 
obdobju od začetka leta 2021 do konca letošnjega marca. Čas 
za prijavo je do 4. aprila.

Na Gorenjskem zbirajo inovacije

Sistem davčnega potrje-
vanja računov, ki ga je drža-
va uvedla januarja 2016, je 
predpisal, da mora prodaja-
lec za prodano blago ali op-
ravljeno storitev obvezno iz-
ročiti kupcu račun, ta pa ga 
mora prevzeti in zadržati ne-
posredno po odhodu iz po-
slovnega prostora. Takšen 
sistem je veljal do 22. janu-
arja lani, ko je začela veljati 
sprememba zakona o davku 
na dodano vrednost, po ka-
teri je prodajalec moral izro-
čiti račun kupcu le, če je ta 
to zahteval. Prejšnji teden 
je državni zbor potrdil spre-
membe zakona o davčnem 
potrjevanju računov, ki po-
novno uvajajo obvezno iz-
ročanje računa kupcu. Za 
pravne osebe in samostojne 
podjetnike, ki računa ne bi 
izročili, je zagrožena globa 
od 1500 do 75.000 evrov, za 
njihove odgovorne osebe od 
800 do 5000 evrov, za kup-
ce, ki računa ne bi prevzeli, 
pa 40 evrov. Spremembe za-
kona še ne veljajo, včeraj je 
državni svet odločal o odlo-
žilnem vetu.

Vlada je obvezno izročanje 
računov kupcem ponovno 
uvedla zaradi obvladovanja 

sive ekonomije in varova-
nja pravic kupcev. Podat-
ki namreč kažejo, da je šte-
vilo davčno potrjenih ra-
čunov med letoma 2019 in 
2022 upadlo za 8,9 odstot-
ka, še posebej izrazito v ne-
katerih dejavnostih. V grad-
beništvu je upadlo za 33,3 
odstotka, pri osebnih stori-
tvah (frizerstvo, kozmetika 
in pedikura) za 21,6 odstot-
ka, pri vzdrževanju in popra-
vilu motornih vozil za 18,7 
odstotka, v cvetličarnah za 
17,9 odstotka, v gostinstvu 
za 17,2 odstotka (pri strežbi 
pijač celo za 25,3 odstotka) … 
Račun, ki ga mora prodaja-
lec izročiti kupcu v papirni 
ali elektronski obliki, omo-
goča kupcu nadzor nad vse-
bino računa ter mu zagota-
vlja možnost uveljavljanja 
reklamacije ali garancije. 
Ker ima izdajanje računov 
v papirnati obliki tudi okolj-
ski vpliv, vlada poziva pro-
dajalce, da v primerih, ko je 
to možno, izdajo kupcu ra-
čun v elektronski obliki po 
elektronski pošti, aplikaciji 
in podobno. Elektronsko iz-
ročeni računi so enako ve-
ljavni kot fizično izročeni in 
jih kupec lahko uporabi za 
uveljavljanje reklamacije ali 
garancije.

Ponovno obvezno 
izročanje računa kupcem
Cveto Zaplotnik

Kranj – Ta teden se je po dvajsetih letih delovanja na Likozarje-
vi kranjska poslovalnica Intese Sanpaolo Bank preselila v nove 
prostore na Nazorjevi ulici 3. V novih prostorih uvajajo sodo-
ben koncept poslovanja, kjer so poleg bolj zasebnih prostorov 
uredili tudi bolj odprti del, namenjen tudi druženju, s čimer 
banka tudi v času, ko se poslovanje vse bolj seli v digitalno 
okolje, skuša obdržati osebni stik s strankami.

Poslovalnica Intese Sanpaolo odslej na Nazorjevi

DOBRO JE VEDETI

Konzorcij desetih podjetij, med katerimi je tudi Domel, za projekt digitalne preobrazbe namenja 
6,6 milijona evrov.

Skok v digitalizacijo

Promocija tudi na družbenih omrežjih

Projekt je v višini 2,2 
milijona evrov podprt 
tudi z evropskimi 
sredstvi.

Domel sodeluje s 
podprojektoma Napredna 
izraba proizvodnih 
podatkov in Management 
prodajnih potreb.

Na Srednji šoli za 
lesarstvo v Šolskem 
centru Škofja Loka v 
zadnjem obdobju sicer 
vsako leto beležijo 
približno petodstotni 
porast vpisa.

SPIRIT Slovenija in ministrstvo za gospodarstvo, 
turizem in šport sta za promocijo lesnih poklicev pred 
časom odprla tudi profil na omrežju TikTok.

Lukovica – Z letošnjim letom je tudi Hofer svojim zaposlenim 
dvignil plače. Kot pravijo pri trgovcu, bodo prodajalci letos 
prejemali tudi do 15 odstotkov višje plačilo. Po novem tako 
prodajalec za trideseturni delovnik, ki ga že dlje časa omogo-
čajo zaposlenim, v najvišjem plačilnem razredu prejme 1.458 
evrov bruto, kar za 21 odstotkov presega slovensko minimalno 
plačo, izplačano za štirideset delovnih ur na teden. Zvišali so 
tudi regres, nadomestilo za prehrano, božičnico in vplačila v 
drugi pokojninski steber.

Tudi v Hoferju višje plače

Ljubljana – Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila 
v prvem letošnjem mesecu 3,2-odstotna, kažejo zadnji po-
datki, ki so jih ta teden objavili na Statističnem uradu. S 
tem je bila anketna brezposelnost za desetinsko odstotne 
točke nižja kot decembra lani in za 0,9 odstotka nižja kot v 
lanskem januarju. Na statističnem uradu ocenjujejo, da je 
bilo brezposelnih torej približno 33 tisoč oseb, starih med 15 
in 74 let, pri čemer je bil delež moških in žensk enak. Stopnja 
anketne brezposelnosti med moškimi je bila triodstotna, 
med ženskami pa 3,6-odstotna.

Anketna brezposelnost januarja 3,2-odstotna



18 Gorenjski glas
petek, 3. marca 2023simon.subic@g-glas.si

Brdo pri Kranju – Na osrednji 
slovesnosti ob dnevu Civilne 
zaščite (1. marec), ki je v sre-
do potekala na Brdu pri Kra-
nju, je najvišje priznanje, 
kipec Civilne zaščite, pre-
jel načelnik Gorske reševal-
ne službe Radovljica in prvi 
posredovalec v okviru pro-
jekta Oživimo srce Tonček 
Smolej iz Radovljice. Gorski 
reševalec je že več kot petde-
set let, od tega že štiri dese-
tletja vodi društvo GRS Ra-
dovljica. V tem času je so-
deloval v več kot tisoč reše-
valnih akcijah, med drugim 
je bil tudi vodja reševalcev 
pri asanaciji letalske nes-
reče na Korziki. »Kot pro-
stovoljec je pokazal vztraj-
nost, skromnost, humani-
tarnost in pripravljenost ne-
sebično pomagati. V prosto-
voljske dejavnosti vloži več 
kot petsto ur letno, zato ne 
preseneča, da je njegovo pol 
stoletja dolgo udejstvovanje 
pustilo vidne sledove na re-
ševalnem, preventivnem in 
organizacijskem področju 
tako na lokalni kot tudi na 
državni ravni,« so v Civilni 
zaščiti obrazložili podelitev 
najvišjega priznanja.

Smolej, ki mu je lani teda-
nji predsednik republike Bo-
rut Pahor podelil tudi najviš-
je državno priznanje za pro-
stovoljstvo, je povedal, da 

kipec sprejema kot prizna-
nje vsem članom gorske re-
ševalne službe, saj je uspeš-
no delo možno le z dobro 
opremljeno in usposobljeno 
ekipo reševalcev, ter dodal: 
»Prejeti najvišje priznanje 
Civilne zaščite je ne samo 
čast, ampak tudi obveza, 
zato bom še naprej pomagal 
vsem, ki so pomoči potreb-
ni. Hvala lepa.«

Priznanja Civilne zašči-
te vsako leto podeljujejo za 
zasluge pri razvijanju in 
krepitvi pripravljenosti na 
nesreče, izvajanju zaščite, 

reševanja in pomoči ter od-
pravljanju posledic narav-
nih in drugih nesreč. Letos 
bodo skupaj podelili 306 pri-
znanj – poleg kipca še 40 zla-
tih, 89 srebrnih in 140 bro-
nastih priznanj ter 36 pla-
ket. Na osrednji slovesnosti 
na Brdu pri Kranju so pode-
lili 43 teh priznanj, ostala pa 
so oziroma jih še bodo na re-
gijskih podelitvah. Na Go-
renjskem bo potekala v po-
nedeljek na Jesenicah.

Minister za obram-
bo Marjan Šarec je v slav-
nostnem govoru dejal, da 1. 

marec kot dan sil za zaščito 
in reševanje v Sloveniji pra-
znujemo od leta 1992, v teh 
letih pa se je zvrstilo nešteto 
dogodkov, kjer je bilo treba 
posredovati. Po ministro-
vih besedah imamo v Slo-
veniji močno razvito pro-
stovoljstvo, katerega duh 
je zgled tudi drugim drža-
vam. »Nobena država, ki bi 
temeljila samo na poklicnih 
enotah, brez pripravljenosti 
prostovoljnih enot za posre-
dovanje, ne more biti uspe-
šna, zlasti pa ne Slovenija,« 
je poudaril.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan podeljuje kipec Civilne zaščite gorskemu reševalcu 
in prvemu posredovalcu Tončku Smoleju. / Foto: URSZR, Bruno Toič

Ljubljana – Slovenija je po 
navedbah policije zelo var-
na država. Zadnjo ugrabi-
tev otroka so namreč obrav-
navali pred več kot desetimi 
leti in jo v roku 24 ur tudi us-
pešno rešili ter otroka vrnili 
staršem. Kljub temu v polici-
ji iščejo nova orodja, s kateri-
mi bi bili bolj učinkoviti in bi 
jim lahko olajšala delo. Eno 
izmed takih orodij je tudi sis-
tem opozarjanja oziroma hi-
trega odziva na izginotje otro-
ka Amber Alert Slovenija. Z 
njim želijo obvestiti javnost o 
pogrešanju otroka in pozvati, 
da vsi po svojih zmožnostih 
pomagajo pri iskanju. »Gre 
za način prostovoljnega so-
delovanja različnih deležni-
kov, ne samo policije, za čim 
hitrejši odziv na obvestilo o 
ugrabljenem otroku. Iz več 
raziskav izhaja, da so prve tri 

ure po izginotju zanj najbolj 
ogrožajoče,« pojasnjujejo na 
policiji.

Hitri odziv Amber Alert 
Slovenija policija uvaja v so-
delovanju z družbo Meta, in 
sicer na njenih družbenih 
omrežjih Facebook in In-
stagram. Amber Alert Slove-
nija se bo aktiviral le v prime-
ru najbolj resnih in najbolj 
ogrožajočih pogrešanj ozi-
roma izginotij otrok. »Alert 
bo aktiven 24 ur in se lah-
ko le izjemoma podaljša za 
24 ur, potem pa ga je treba 
izbrisati. Tudi če otrok v tem 
času ne bo najden, ostane 
razpis iskanja pogrešanega 
otroka v veljavi, dokler otro-
ka ne bomo našli,« so dodali.

Objava vsebuje samo 
osnovne podatke, ki so pot-
rebni za uspešno izsleditev 
otroka ali storilca kaznive-
ga dejanja. »Ti osnovni po-
datki lahko pripomorejo k 

izsleditvi žrtve, ugotavljan-
ju njene lokacije oziroma iz-
sleditvi storilca,« so poveda-
li na policiji, kjer bodo vse 

sprejete klice, prijave ali in-
formacije sproti analizirali 
in vrednotili ter jih ponovno 
preverjali.

Policija je letos uvedla možnost uporabe hitrega odziva Amber Alert Slovenija za primere pogrešanih 
otrok. Aktiviran bo le v primeru najbolj resnih in ogrožajočih pogrešanj oziroma izginotij otrok.

Maša Likosar

Kranj – Slovenski policisti 
so v februarski enotedenski 
preventivni akciji za več-
jo varnost voznikov tovor-
nih vozil in avtobusov ugo-
tovili kršitve pri 825 vozni-
kih, od tega pri 777 vozni-
kih tovornih vozil in 48 vo-
znikih avtobusov. V času 
akcije so iz prometa izločili 
šest avtobusov in 44 tovor-
nih vozil. Skupno so kontro-
lirali 3787 voznikov tovornih 

vozil in 573 voznikov avto-
busov. Najpogostejše kršit-
ve voznikov tovornih vozil 
so bile povezane s prekora-
čitvijo hitrosti, neuporabo 
varnostnega pasu, preobre-
menitvijo vozila, nepravil-
no zavarovanim tovorom in 
obveznimi odmori ter počit-
ki voznika. Pri voznikih av-
tobusov so bile najpogostej-
še kršitve povezane s preko-
račitvijo hitrosti, neuporabo 
varnostnih pasov in tehnič-
no brezhibnostjo vozila.

Simon Šubic

Kamnik – Kamniški policisti so konec februarja obravnavali 
poškodovanje dveh vozil na parkirnem prostoru, kjer je neznani 
storilec – kot so zapisali na PP Kamnik – izpihal svojo jezo. 
Po njihovih navedbah je storilec prerezal pnevmatike vozila, s 
čimer je lastnikoma povzročil materialno škodo. Če bodo po-
licisti storilca izsledili, ga bodo ovadili na pristojnem tožilstvu.

Kranjska Gora – Kranjskogorski policisti so bili v sredo obveš-
čeni o 36-letnem moškem, ki se je nedostojno vedel do gostov 
v enem izmed gostinskih lokalov. Tudi po prihodu policistov 
se ni umiril in se je nedostojno vedel tudi do njih. Odredili 
so mu pridržanje. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.

Radovljica – Radovljiški policisti so bili v torek zjutraj obveš-
čeni o tatvini iz stanovanjske hiše. Neznani storilec je po na-
vedbah PU Kranj čez noč vstopil v odklenjeno stanovanjsko 
hišo, v njej našel denarnico in si prisvojil denar. Prav tako je 
s seboj odnesel robotski sesalnik s polnilno postajo. Lastnika 
je oškodoval za približno štiristo evrov. Policisti o neznanem 
storilcu zbirajo obvestila, vodijo predkazenski postopek in 
bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Na pnevmatikah »izpihal« svojo jezo

Nedostojen do gostov in policistov

S seboj odnesel tudi robotski sesalnik

Škofja Loka – Škofjeloški po-
licisti so v sredo popoldne 
obravnavali prometno ne-
srečo 60-letnega voznika, 
ki je v blagem levem ovin-
ku zapeljal naravnost z vo-
zišča na asfaltirano površino 
pred eno izmed trgovin. Pri 
tem je po navedbah kranjske 
policije z avtomobilom opla-
zil otroka na kolesu in trčil v 
parkiran avtomobil. »Otrok 

na kolesu je bil lahko teles-
no poškodovan,« so pojasni-
li na PU Kranj. Voznik avto-
mobila je bil pod vplivom al-
kohola (0,74 mg/l). Nadalj-
nja vožnja mu je bila pre-
povedana, odrejen mu je bil 
tudi strokovni pregled. Na 
kraju so pomoč nudili gasil-
ci. Policisti za voznika vodijo 
postopek v smeri kaznivega 
dejanja zoper varnost javne-
ga prometa in bodo obveščali 
pristojno državno tožilstvo.

Maša Likosar

Simon Šubic

Vzorčni primer hitrega odziva Amber Alert Slovenija za 
primere pogrešanih otrok / Foto: arhiv policije

Policisti so kršitve ugotovili tudi pri 47 voznikih avtobusov. 
Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljičan Tonček Smolej, dolgoletni gorski reševalec in prvi posredovalec v okviru projekta Oživimo 
srce, je letošnji prejemnik najvišjega priznanja Civilne zaščite.

Najvišje priznanje SmolejuPredpise kršilo okoli 
osemsto voznikov

Z avtomobilom oplazil 
otroka na kolesu

Hiter odziv na izginotje otroka
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Timotej Willewaldt v Radovljici 
organizira cikel koncertov 
mladih glasbenikov. Stran 22

Kar 37 udeležencev olim-
pijskih iger ima Zgornjesa-
vska dolina, od tega 25 nor-
dijskih športnikov. Prvič so 
se udeležili zimske olimpi-
jade leta 1928 v St. Morit-
zu brata Jožko in Janko Jan-
ša ter Peter Klofutar. Vsi no-
rdijci olimpijci do zadnjih 
olimpijskih iger v Pekingu 
so predstavljeni na razstavi 
Naši nordijci v Slovenskem 
planinskem muzeju, kjer so 
zbrali še tiste Zgornjesavce, 
ki so bili tudi državni prva-
ki v teku na smučeh, skokih 
in kombinaciji. »Tekmoval-
ci so iz vseh naših vasi, res pa 
so v nordijskih disciplinah 
prednjačili Mojstrančani in 
Ratečani,« je povedal vod-
ja Slovenskega planinskega 

muzeja Matjaž Podlipnik, ki 
je razstavo pripravil v soav-
torstvu z domačinom Jože-
tom Dovžanom. »Brez nje-
gove pomoči te razstave ne 
bi bilo.«

Prve smuči pod 
Triglavom

Smuči so ljudje na obmo-
čjih, prekritih s snegom, 
najprej uporabljali za delo 
in življenje, kasneje za tek 
na smučeh, skoke in alp-
sko smučanje. »Pri Robiču, 
po domače pri Lohnežu, v 
Kranjski Gori so imeli smu-
či, ki jih je izdeloval pasar-
ski mojster. Streme, plete-
no iz jermenov, je imelo le-
tnico 1871. V Radovni sta leta 
1896 Požrvov oča in Palkov 
Janez iz Mojstrane vodila na 
lov švedskega lovca. Imela 

sta krplje, lovec pa nekakšne 
deske, na katerih je lahko dr-
sel, medtem ko sta si onadva 
počasi utirala pot. Le nekaj 
dni kasneje je Lenkov Miha 
izdelal prve smuči pod Tri-
glavom,« je spomnil Podli-
pnik.

Prva skakalnica že 1927
Za prvo skakalnico leta 

1927 na Boru v Mojstrani so 
zrasle še skakalnice v Trebe-
žu v Kranjski Gori, na današ-
nji slalomski ciljni strmini 
v Podkorenu, v Ratečah ob 
železniški progi in v Plani-
ci. »Če je pri nas zibelka no-
rdijskega športa v Bohinju, 
kjer so se začeli prvi smu-
čarskotekaški tečaji, prve 
tekme in tudi prva skakalni-
ca je bila v Bohinju, pa lah-
ko rečemo, da je bila mala, 

osnovna in srednja šola v 
Zgornjesavski dolini,« je 
poudaril Podlipnik. Spom-
nil je na državno prvenstvo 
v nordijskem smučanju, ki 
so ga gostili v Mojstrani leta 
1961 z veličastnim sprevo-
dom, ki se, kot je prepričan, 
lahko kosa z nedavnim slo-
vesnim odprtjem svetovne-
ga prvenstva v nordijskem 
smučanju v Kranjski Gori. 
Na razstavi so na ogled tudi 
tekmovalne smuči Franca 
Lakote, državnega prvaka v 
smučarskem teku na 18 ki-
lometrov leta 1961.

Poseben kotiček je name-
njen Janezu Poldi, legendi 
iz obdobja po drugi svetov-
ni vojni. »Če Poldo postavi-
mo v tedanji čas in prostor, 
mislim, da ga lahko primer-
jamo s Petrom Prevcem. 
Čeprav Polda mednarodno 
v skokih ni tako pogosto 
blestel, moramo upoštevati 
ekonomske razmere, pogo-
je za treniranje, kakršni so 
bili pri nas po drugi svetovni 
vojni. Po eni strani je bil Pol-
da prvi Zgornjesavec, ki je 
preletel sto metrov, po drugi 
Bor Pavlovčič, ki ima aktual-
ni rekord Zgornjesavske do-
line iz Planice iz leta 2021, 
ko je na smučarskih poletih 

(ki so od leta 1971 dalje sa-
mostojna disciplina) poletel 
kar 249,5 metra in mu na-
menjamo svoj kotiček. Oba 
sta Mojstrančana.«

Temelji za današnje dni
Zanimivo si je ogleda-

ti tehnike skokov skozi 
čas, različne predmete  ... 
Vsaj z omembo se spomi-
njajo še številnih drugih 

Zgornjesavcev. »Zdaj 93-le-
tni Mato Krznarič iz Moj-
strane je bil skakalec v mla-
dosti, potem 60 let športni 
delavec v Planici. Pred dnevi 
mi je dejal, da ga na nordij-
sko svetovno prvenstvo sicer 
ne bo, ker iz Rateč do Plani-
ce ne zmore več peš, polete 
pa si bo še ogledal.«

Razstava povzema teme-
lje, na katerih danes sloni še 
eno poglavje o dolini presež-
kov in prirediteljev FIS sve-
tovnega prvenstva v nordij-
skem smučanju 2023. Tega 
bi bila danes zagotovo vese-
la tudi Minca Rabič - Hotelo-
va, rojena leta 1904, ena od 
začetnic nordijskega smuča-
nja pri nas in velika podpor-
nica drugih nordijcev v Do-
lini.

Suzana P. Kovačič

Matjaž Podlipnik s prvo rolko za trening poleti v Jugoslaviji. Rolka iz začetka 60. let je last 
Lidije Pšenica. / Foto: Tina Dokl

Razstava Naši nordijci, ki so jo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravili ob bok 
svetovnemu prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici, je na ogled vse do 2. aprila.

Tekmovalne smuči Franca Lakote / Foto: Tina Dokl

Pogovor
Nekdanja košarkarica Katarina 
Brown, prej Ristić, se navdušuje 
nad fotografijo. Stran 23

Zanimivosti
Kati Sekirnik iz Rokodelskega 
centra DUO Škofja Loka o 
zakonu o rokodelstvu Stran 24

V dolini presežkov

Zgornjesavska dolina ima do danes kar 37 olimpijcev, 
od tega 25 nordijskih športnikov. Slednji so: Jožko 
Janša, Janko Janša, Peter Klofutar, Albin Jakopič, 
Avgust Jakopič, Leon Knap, Alojz Klančnik, Karel 
Klančnik, Janko Mežik, Janez Polda, Janez Robič, 
Zdravko Hlebanja, Mara Rekar, Alojz Kerštajn, Janez 
Mlinar, Marjan Pečar, Branko Dolhar, Tone Djuričič, 
Dušan Djuričič (Mrak), Rajko Lotrič, Robert Kerštajn, 
Jože Kavalar, Matej Soklič, Vili Črv in Neža Žerjav.

Svoj kotiček ima tudi Bor Pavlovčič. / Foto: Tina Dokl
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Na shodu upokojencev 
ponovili zahteve

Na Trgu republike pred 
državnim zborom v Ljublja-
ni je v sredo potekal dru-
gi protestni shod iniciative 
Glas upokojencev Slovenije, 
na katerem so znova zahte-
vali takojšen dvig pokojnin, 
predvsem najnižjih. Pobu-
dnik iniciative Glas upoko-
jencev, nekdanji tržiški žu-
pan in poslanec SDS Pavel 
Rupar je v nagovoru oce-
nil, da se je na shodu zbra-
lo 28 tisoč ljudi. Prosil jih je 
za molitev za vse bolnike in 
tiste v domovih za upokojen-
ce, ki se protesta niso mogli 
udeležiti. Kot je še poudaril, 
se niso zbrali zato, da bi ru-
šili vlado. Predsedniku vla-
de Robertu Golobu je sporo-
čil, da zahtevajo pokojnine, 
usklajene z inflacijo. »Sra-
motni dvig pokojnin za 5,2 
odstotka je vaš poraz in naša 
stiska,« je dejal in dodal, da 
je vlada te dni dvignila social-
ne transferje za deset odstot-
kov. »Nam pa to ne pripa-
da?« se je vprašal. Nov shod 
je napovedal za čez mesec 
dni. Kot je znano, iniciativa 
Glas upokojencev Slovenije 
zahteva takojšen 20-odsto-
tni dvig pokojnin, ki so niž-
je od 1000 evrov, in 15-odsto-
tni dvig pokojnin v višini od 
1000 do 1500 evrov. Najniž-
ja mesečna pokojnina naj bo 

750 evrov, povprečna neto 
pokojnina pa 75 odstotkov 
povprečne plače v Sloveni-
ji, tudi zahtevajo. Prav tako 
hočejo, da se v ustavo vpiše-
ta pravici do 13. pokojnine in 
do letnega dodatka v višini 
ene upokojenčeve pokojni-
ne, plačilo dodatnega zdra-
vstvenega zavarovanja naj 
za upokojence z manj kot 
1000 evri pokojnine prevza-
me država. Država naj upo-
kojencem plača tudi RTV-
-prispevek, so še zapisali v 
zakonski predlog, za katere-
ga so podpise zbirali tudi na 
shodu. Predlog zakona so po 
Ruparjevih besedah že v sre-
do odnesli v vložišče držav-
nega zbora.

Magna ustavlja 
proizvodnjo v Hočah

Kanadsko-avstrijski kon-
cern Magna bo prihodnji te-
den ustavil proizvodnjo v la-
kirnici v Hočah, za katero so 
leta 2017 prejeli 18,6 mili-
jona evrov državne pomoči. 
Obljubljali so namreč naj-
manj tisoč delovnih mest 
v naslednjih petih letih, od 
tega je prva faza predvide-
vala zaposlitev 400 delav-
cev. Po zaustavitvi proizvo-
dnje naj bi petdeset delav-
cev ostalo na lokaciji v Ho-
čah, kjer nameravajo uredi-
ti podporno-razvojno središ-
če za druge Magnine lokaci-
je po svetu, 108 drugim za-
poslenim pa naj bi ponudili 
delo v Gradcu, kamor bodo 

selili dejavnost. V Magni si-
cer zagotavljajo, da bodo 
svoje načrte v Hočah izpol-
nili, ko se bo pokazala prilož-
nost sklenitve kakšnega po-
membnega avtomobilskega 
posla. Minister za gospodar-
stvo Matjaž Han je napove-
dal, da bo Slovenija od Ma-
gne zaradi neizpolnjevanja 
vseh pogojev zahtevala vra-
čilo državne pomoči skupaj 
z obrestmi.

Lani višja stopnja 
tveganja revščine

Stopnja tveganja revšči-
ne v Sloveniji je bila lani 
12,1-odstotna, v primerjavi 
z letom 2021 pa se je zviša-
la za 0,4 odstotne točke. Z 
dohodkom, nižjim od pra-
ga tveganja revščine, je žive-
lo približno 251 tisoč prebi-
valcev Slovenije oz. osem ti-
soč več kot leto prej, je spo-
ročil državni statistični urad. 
Prag tveganja revščine je za 
enočlansko gospodinjstvo 
znašal 827 evrov na mesec, 
za štiričlansko družino, ki 
jo sestavljata dva odrasla in 
dva otroka, mlajša od 14 let, 
je prag znašal 1737 evrov, za 
dvočlansko gospodinjstvo 
brez otrok pa 1241 evrov.

Zavrgli ovadbo zoper Pirc 
Musarjevo

Okrožno državno tožil-
stvo v Ljubljani je zavrglo ka-
zensko ovadbo zoper pred-
sednico republike Natašo 
Pirc Musar, ker ni podan 

utemeljen sum, da je v pri-
meru domnevnega fiktivne-
ga računa za vodenje Rdeče-
ga križa storila kaznivo deja-
nje, poročajo mediji. Ovad-
ba se je nanašala na leto 
2015, ko je Pirc Musarjeva 
postala predsednica Rdeče-
ga križa Slovenije, prvi ra-
čun za 778 evrov pa je izsta-
vila prek svojega zavoda Info 
Hiša, in sicer za domnevno 
pravno svetovanje, ki pa ga 
ni bilo. Na Rdečem križu so 
na nepravilnost takoj opozo-
rili, denar je bil vrnjen, pla-
čilo pa je bilo nato izvedeno 
pravilno.

Sedemdeset let zveze 
prijateljev mladine

Zveza prijateljev mladine 
Slovenija (ZPMS) je v sre-
do praznovala 70-letnico de-
lovanja, kar so zaznamova-
li z zasaditvijo 70 sadik dre-
ves na Cerju na Krasu, kjer 
je lani pustošil požar. Sadi-
ko je v »njihov« gozd zasadi-
la tudi predsednica republi-
ke Nataša Pirc Musar. »Ak-
cija sajenja dreves in ZPMS 
imata skupno točko, in sicer 
– prihodnost. Prihodnost je 
naša narava, ki jo moramo 
čuvati, skrbeti zanjo, tudi v 
primeru naravne nesreče, 
kar se je zgodilo prav tu, in 
prihodnost so otroci – gradi-
li bodo našo družbo, jo pol-
nili z delom, ustvarjalnostjo 
in vrednotami …« je poveda-
la predsednica ZPMS Darja 
Groznik.

Simon Šubic

V Ljubljani potekal drugi 
protest upokojencev

Pavel Rupar, ki je ocenil, da se je v sredo v Ljubljani zbralo 
28 tisoč ljudi, je že napovedal nov protest. / Foto: Gorazd Kavčič

Minister Matjaž Han je dejal, da bo Slovenija od Magne 
zahtevala vračilo 18,6 milijona evrov državne pomoči skupaj 
z obrestmi. / Foto: Gorazd Kavčič

Zveza društev prijateljev mladine Slovenije je ob 70. 
obletnici ustanovitve na Cerju zasadila 70 sadik puhastega 
hrasta. / Foto: ZPMS/Piqant Visuals

med sosedi

Jože Košnjek Letošnji Koroški kultur-
ni dnevi v Ljubljani so se za-
čeli s tremi prireditvami, ki 
jih je organiziral Klub koro-
ških Slovencev v Ljubljani. 
Prva je bila v sredo, 23. fe-
bruarja, v dvorani Slovenske 
matice. Na njej so predstavi-
li knjigo Helge Mračnikar z 
naslovom »Mamin glas« in 
film Helgine hčerke Andri-
ne z naslovom »Andri 1924–
1944«. Knjiga in film pripo-
vedujeta o življenju Helgi-
ne mame Elizabete Sitter 
(1930–2013), rojene Ogris, 
pogumne ženske, ki je preži-
vela nacistično nasilje, razse-
litev družine, hišne preiska-
ve in leta 1944 tudi pregon 
od doma, smrt dveh bratov – 
prvi je padel kot nemški vo-
jak, drugega pa so kot parti-
zana mučili in zverinsko po-
bili v Vrbi pri Vrbskem jeze-
ru – ter vrnitev na opustošen 

dom. Helena Mračnikar je 
povedala zgodbo o nastan-
ku knjige. Ko je mami izro-
čila prazen zvezek s prošnjo, 
naj napiše svoje spomine, je 
najprej odgovorila, da ne bo 
zmogla, saj ni vešča jezika. 
Potem je z njeno pomoč-
jo začela pisati in nastala je 

čudovita, enkratna zgodba …
Dan kasneje je bila v Ga-

leriji družine v Ljubljani 
predstavitev dokumentar-
nega filma Miha Dolinška 
z naslovom »Rož – Road 
movie« in dejavnosti Slo-
venskega inštituta na Du-
naju. Film pripoveduje z 

znamenitih, slovensko za-
vednih Rožanih, ki so mora-
li zaradi svojega narodnega 
ponosa in poguma v izgnan-
stvo ali so bili po plebiscitu 
celo izgnani v tedanjo Jugo-
slavijo. Ti možje so bili: Flo-
rijan Lapusch (1894–1985), 
Janko Oitzl (1877–1971), 
Janko Ogris (189 –1981) 
in Blaž Reichmann (1883–
1952). Filmsko pripoved so 
s svojimi spomini dopol-
njevali Herbert Seher in dr. 
Vinko Rajšp s Slovenskega 

inštituta na Dunaju ter Ro-
žana dr. Avguštin Malle in 
profesor Štefan Pinter.

V soboto, 25. februarja, pa 
so v Mini teatru v Ljublja-
ni gostovali člani lutkovne 
skupine Mladi Celovčani s 
predstavo Brede Varl Krtek.

Znova na Arihovo peč
Organizatorjem tradicio-

nalnega zimskega pohoda 
do Arihove peči in naprej do 
planinske koče Slovenske-
ga planinskega društva Ce-
lovec na Bleščeči planini je 
letos odleglo. V nedeljo, 5. 
marca, bodo lahko organizi-
rali tradicionalni, že 45. po-
hod. Pohodniki, seveda pri-
merno opremljeni in obleče-
ni, bodo lahko krenili na pot 
med 9. in 12. uro pri Polancu 
na Čemernici nad Svatnami 
(Tschemernitzen). Dostop 
bo primerno označen. Po-
hoda se običajno udeleži več 
sto pohodnikov. Podrobnej-
še informacije o pohodu so 
objavljene na spletni strani 
Slovenske športne zveze Ce-
lovec www.ssz.at.

Slovenci v zamejstvu (892)

V Galeriji Družina so o znamenitih Rožanih in delu Slovenskega inštituta na Dunaju 
pripovedovali (od leve) Herbert Seher, dr. Avguštin Malle, profesor Štefan Pinter, Vinko 
Rajšp in predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janez Stergar. / Foto: KKS Ljubljana

Po poteh znamenitih Rožanov
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Babičino seksualno 
življenje

Film Babičino seksualno 
življenje (Granny's sexual 
life) je decembra 2022 pre
jel evropsko filmsko nagra
do za najboljši kratki film. 
Pred tem je bil z glavno na
grado nagrajen na 52. film
skem festivalu v finskem 
mestu Tampere in z na
grado za najboljši animira
ni film v tekmovalni katego
riji evropskih filmov na med
narodnem festivalu kratke
ga filma Go Short na Nizo
zemskem. Za najboljši film 
je bil razglašen tudi na festi
valu animiranega filma FAB 
v Berlinu. Pred dnevi (24. fe
bruarja 2023) pa smo izve
deli, da je v svoji kategoriji 
dobil še najvišjo francosko 
filmsko nagrado cezar. Glav
na avtorica filma je režiserka 
Urška Djukić. Ta pa ob vsa
ki nagradi za njen film pou
dari dejstvo, da je glavni nav
dih za scenarij dobila v knji
gah Milene Miklavčič pod 
skupnim naslovom Ogenj, 
rit in kače niso igrače. O tem 
je za Gorenjski glas poveda
la: »Ta knjiga je prva antro
pološka raziskava zgodovi
ne intimnih odnosov na Slo
venskem. Glede na odzive, ki 
jih film že sedaj dobiva od fe
stivalskih selektorjev, je nje
na vsebina pomembna za cel 

svet. Pretresena ob branju 
sem takoj vedela, da je to ena 
pomembnejših tem, ki jih 
razkriva 21. stoletje. To je na
mreč naša polpretekla zgo
dovina, ki je ponekod še kako 
živa. To se vidi ob pospešeni 
rasti konservativnih idej, ki 
smo ji priča danes po svetu 
in včasih tudi doma. Vsake 
toliko se tudi pri nas, v oko
lju, ki naj bi enakopravnost 
spolov že doseglo, najde kak 
moški z avtoritarno struktu
ro osebnosti, ki mu v javnosti 
uide kakšna seksistična izja
va o manjvrednosti žensk. 
To kaže na močne komple
kse, ki jih, morda prav zara
di zgodovine, opisane v knji
gi Milene Miklavčič, neka
terim ljudem žal še vedno 
ni uspelo preseči.« Tu velja 
ne nazadnje poudariti dej
stvo, da je Milena Miklavčič 
prve zapise na temo spolne
ga življenja naših babic obja
vila v Gorenjskem glasu in 
Žirovskem občasniku. Tako 
imamo lahko ta visoka med
narodna priznanja nekoliko 
tudi za svoja.

Žensko telo kot vojno 
območje

Knjige Milene Miklavčič 
in film Urške Djukić po svo
je pričajo o sociološkem dej
stvu, da je (bilo) žensko telo 
prizorišče boja za moško 
prevlado v družbi. Pred krat
kim je izšel slovenski pre
vod knjige Nevidna ženska 

in druge zgodbe, v kateri se 
avtorica, hrvaška pisateljica 
Slavenka Drakulić, z različ
nih perspektiv dotika vpraša
nja ženskega telesa in njene
ga staranja. Na vprašanje, ali 
je žensko telo še vedno »voj
no območje«, pisateljica od
govarja: »Da, vedno. Ženske 
imajo sposobnost rojevanja: 
ženska rojeva vojake, nacijo, 
državljane. Ima sposobnost 
obnavljanja družbe s svo
jim lastnim telesom, te moči 
politika noče pustiti samo v 
njenih rokah. Politika nam 
ne bo nikoli brezplačno dala 
pravice do samoodločanja, 
moramo si jo izboriti. Boj 
dojemam kot neprekinjen in 
brez konca – konca ne more 
biti, na žalost. Korak nazaj je 
vedno mogoč in ženske mo
rajo o tem voditi račune, ne
nehno opozarjati. Poglejte 
samo Poljsko – saj ni treba 
iti tako daleč, kot je Ameri
ka. Konservativne silnice ču
tijo, da je zdaj njihov trenu
tek, in napenjajo vse moči, 
da bi naredili korak nazaj. Je 
pa zanimivo, da se to doga
ja v nekdanjih socialističnih 
državah.« (Iz intervjuja Ane 
Jurc s pisateljico na MMC 
RTV SLO)

Begunke iz Ukrajine
Vojna v Ukrajini, največ

ja po drugi svetovni vojni v 
Evropi, poteka tako, da so 
njene žrtve tudi ženske in ot
roci. Vojna je po svoji naravi 

izkazovanje moške moči, 
ženske in otroci so tudi v tem 
oziru predvsem žrtve. Iz sta
tistike prvega leta vojne v 
Ukrajini izvemo, da je mo
ralo svoje domov zapusti
ti skoraj 15 milijonov držav
ljanov, od tega jih je osem 
milijonov odšlo v tujino, 
največ je med njimi žensk 
in otrok. V Slovenijo se jih 
je zateklo le dobrih osem ti
soč. Med njimi je tudi 37le
tna frizerka Ana iz Odese, 
ki je z možem in štirimi ot
roki v Slovenijo prišla mar
ca 2022. »Najmlajša je bila 
takrat stara eno leto. Opa
zila sem, da se igra tako, da 
oponaša zvok sirene. Možu 
sem rekla, tukaj ne moremo 
več ostati, srce se mi je trga
lo … Nekatere družine so os
tale tam. Pravijo, da naj se 
vrnemo. Sami so se navadi
li na zračne alarme. Kadar se 
pogovarjam z njimi in zas
lišim alarm po telefonu, kar 
zmrznem, oni pa so že čis
to ravnodušni. Za svoje ot
roke ne želim, da bi znali po 
zvoku razlikovati, katera ra
keta leti. Včasih smo se po
govarjali o modnih smerni
cah, katere barve so v modi, 
zdaj pa se žal pogovarjajo o 
vrstah raket. To je grozno.« 
(Vir: članek Ksenije Tratnik 
na MMC RTV SLO) Ja, vse 
to je grozno. To je vojna in 
ženske po svoje sodelujejo 
v njej. Ne nazadnje je tudi 
Ukrajina ženskega spola …

Miha Naglič

Ženske so bile v prvi polovici 20. stoletja še izrazito podrejene moškim. V drugi polovici se je začela 
njihova emancipacija, ki se v 21. stoletju nadaljuje. O tem pričajo tudi evropske nagrade za film 
Babičino seksualno življenje …

Prizor iz filma Babičino seksualno življenje (Granny's sexual 
life), za katerega je režiserka Urška Djukić prejela že več 
mednarodnih nagrad. / Foto: Wikipedija

Hrvaška novinarka in pisateljica Slavenka Drakulić na 
oglasu za slovenski prevod svoje knjige, 2023 / Foto: Wikipedija

Prizor iz dokumentarca Ukrajina ni bordel!, 2008. Že pred 
vojno so Ukrajinke v velikem številu novačili za evropsko 
prostitucijo in seks turizem. / Foto: Wikipedija

Nove knjige (674)

Partizanski dnevnik
»21. februar /1943/. Sno

či smo zvedeli za snovanje 
nove belogardistične po
stojanke v Dolomitih. Novi 
nasprotnik nas počasi blo
kira. Žažar, Sv. Jošt, Kore
no, Črni vrh. Izbirajo moč
ne cerkve na strateško va
žnih hribih in jih spremi
njajo v trdnjave. Ko stopim 
iz naše hišice na naša sever
na vrata, se mi ponoči v da
ljavi kaže fantastična podo
ba. Belogardistične trdnjave 
migljajo na obzorju kot ve
nec močnih električnih luči. 
Zvedeli smo, da snujejo še 
nove. Vedno bliže nam pri
hajajo. / Prostor se na novo 
odpira. Predpomladno raz
položenje je v zraku. Sonč
ni dnevi, zvenenje svetlobe, 
mesečinske noči, dobrotno 
razpredanje teme. Danes 

popoldne se mi je tesnoba, 
ki me je držala vse od moje 
vrnitve iz Starih žag, raz
vezala. Iznenada me je za
lila nepopisna sreča. Mo
ral sem sesti na ležišču, si
cer bi me bilo ležišče zadu
šilo. Nato sem se naslonil na 
roke in se po tleh premak
nil do stare klopi ob kmeč
ki peči. Sedel sem nanjo in 
potegnil bolečo nogo za se
boj. Nedeljski predpoldan je. 
Nikoli morda še nisem tako 
opazil, kako nevzdržno raste 
harmonična slovesnost mir
nega nedeljskega predpol
dneva, dokler se opoldne ne 
prevesi v nekaj žalostnega. 
Ne vem, kam bi s svojo bo
gato odvečnostjo. Bogatost 
ni samo v skladnosti mer in 
sobivanja predmetov, tem
več tudi v njihovi presvetlje
nosti. Vse, kar biva, je inten
zivno nekam usmerjeno. To 

ni le estetski doživljaj, niti 
doživljaj golega bivanja, to je 
doživljaj skladnosti med člo
vekovim bistvom in bistvom 
resničnosti. Postajam prada
ven in večen. Diham varno in 
sproščeno. Za nekaj trenut
kov sem se znova vrnil v sre
diščni občutek stvarstva. Da
leč sem od zablode, da bi ho
tel absolutnost vkleniti v rela

tivnost, nasprotno, moja ne
nadna sreča prihaja od tega, 
ker relativnost projiciram na 
absolutnost. Tega ne delam 
z jalovimi pojmovnimi siste
mi, temveč z doživljajskimi 
podobami. Vzel sem papir in 
napisal pesem …« (str. 585)

Založba Sanje se je odloči
la ponovno izdati Kocbekov 

Partizanski dnevnik, v dveh 
debelih broširanih knjigah v 
kartonski škatli, lepa in po
gumna darilna izdaja, uredil 
jo je Rok Zavrtanik. Vsebuje 
tudi spremni besedi Mihae
la Glavana in Petra Kovačiča 
Peršina. Na naslovnicah so 
trije simboli: Triglav in nad 
njim namesto celjskih zvez
dic črni križ in rdeča petero

kraka zvezda. Simbolna sli
ka družbene realnosti sveta 
pod Triglavom. Kocbek si je 
prizadeval za ustvarjalno so
žitje obeh, križa in zvezde, a 
mu ta poskus ni uspel, pre
zirali in za norca so ga ime
li eni in drugi. A bil je tudi 
velik pesnik in zato večji od 
vseh enoumnih zoprnikov …

Edvard Kocbek, Partizanski dnevnik I–II, 1938–1945, 
Sanje, Ljubljana, 2022, 1424 strani

Miha Naglič

Ženske na pohodu
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S koncertom Tria à chan-
ter se je konec januarja v 
dvorani Glasbene šole Ra-
dovljica začela druga sezo-
na Slovenskega mladega 
abonmaja; drevi bo, tokrat v 
Baročni dvorani Radovljiške 
graščine, na sporedu že dru-
gi abonmajski koncert. Tok-
rat bo v Radovljici nastopil 
Godalni kvartet Opifex; ses-
tavljajo ga Nikola Pajanović 
– violina, Laura de Wolff – 
violina, Rebeka Skok – vio-
la in Sara Čano – violonče-
lo. Na programu bodo dela 
Beethovna, Goloba in Pen-
dereckega.

Slovenski mladi abonma, 
kot se sedaj imenuje cikel 
koncertov mladih glasbeni-
kov, ki ga v Radovljici orga-
nizira domačin, violinist Ti-
motej Willewaldt, bo sicer 
letos postregel s kar 13 kon-
certi, poudarek in namen ci-
kla pa je omogočanje uve-
ljavljanja mladih glasbenih 
talentov in izvajanje ter na-
stajanje nove slovenske kla-
sične glasbe.

Tako ima abonma tri pod-
ročja. »Slovenska mlada kla-
sika je cikel, na katerem se 
bodo mladi predstavljali s 
svojim izborom mednaro-
dno priznanih klasičnih 
mojstrovin, Glasba mladih 
bo z več različnimi projek-
ti spodbujala nastajanje in 
izvajanje nove glasbe mlaj-
še skladateljske generacije, 
tretja veja pa so tako imeno-
vani Posebni projekti, kjer 
bomo spodbujali samoini-
ciativne kreativne projekte; 
lani je bil tak na primer pro-
jekt Barve,« je povedal Wil-
lewaldt, sicer študent druge-
ga letnika violine na Univer-
zi za umetnost v avstrijskem 
Gradcu, širši slovenski jav-
nosti pa znan predvsem kot 
eden od dveh članov due-
ta WildArt, ki je pred nekaj 
leti navdušil – in zmagal – na 
tekmovanju talentov na eni 
od slovenskih televizij.

Mladi težko pridejo 
na oder

Kot pravi, je začetku pro-
jekta Slovenski mladi abon-
ma, tako se zgodi pogosto, 
botrovalo naključje. Pred 
nekaj leti se je namreč od-
zval povabilu Kulturnega 
društva Sotočje, da se vrne 
v domačo Radovljico, mor-
da z nekaj glasbenimi kole-
gi, in pripravi koncert. »Se-
veda sem bil vesel vabila, od-
ziv občinstva pa je bil zelo 
lep. Pričakovano, saj vemo, 
da je v Radovljici kultura na 
dokaj visokem nivoju. Prav 

v tistem obdobju sem začel 
razmišljati o tem, da smo v 
Sloveniji mladi glasbeniki 
na področju nastopanja ozi-
roma poklicne kariere pre-
cej prepuščeni sami sebi. 
Večina dogajanja na profesi-
onalnem nivoju je pač ome-
jena na Ljubljano in Mari-
bor. Tam institucije, kot so 
opera, filharmonija in tele-
vizija, omogočajo, da ljudje, 
ki v teh dveh mestih študira-
jo, dobijo službe kot poklicni 
glasbeniki. Za mlade pogos-

to enostavno zmanjka pros-
tora. V Ljubljani za nas skrbi 
Glasbena mladina ljubljan-
ska, širše Glasbena mladina 
Slovenije, drugih možnosti 
pa skorajda ni.«

Izkušnja »pravega« 
koncerta

In ker je človek, ki rad 
ustvarja, se je skupaj s so-
šolci ljubljanskega Konser-
vatorjia za glasbo lotil pro-
jekta Glasba mladih, v okvi-
ru katerega so mladi glasbe-
niki izvajali glasbo mladih 
skladateljev. »Dal mi je ve-
lik zagon, veliko kreativne 
energije, omogočil mi je, da 
sem tudi sam postal boljši 

glasbenik, boljši umetnik. 
Zraven sem se tudi zelo ve-
liko naučil. Zato sem želel 
nadaljevati s ciklom, v okvi-
ru katerega bi mladi glas-
beniki dobili celostno izku-
šnjo profesionalnega kon-
certa. Verjemite, to mlade-
mu človeku da veliko moti-
vacije za nadaljnje delo. Ni 
namreč nenavadno, da ima 
študent glasbe v celem štu-
dijskem letu možnost nasto-
pati zgolj na koncertih, ki so-
dijo v okvir študija.«

Kdo so torej mladi ljudje, 
ki v različnih sestavih pri-
hajajo v Radovljico? »Lani 
so bili to še moji kolegi, ki 
sem jih povabil, da pridejo 
in nastopajo pred radovlji-
škim občinstvom,« pojasni. 
Na primer komorni orke-
ster Camerata Laibach, ka-
terega član je tudi sam in s 
katerim je že večkrat nasto-
pil tudi v domačem kraju. 
Zdaj s predlogi za sodelova-
nje glasbeniki že sami priha-
jajo do njega. »Letos je tako 
na prvem koncertu nasto-
pil Trio à chanter; člani so 
sicer moji sošolci iz Grad-
ca, a to niso ljudje, s kateri-
mi bi se prav dolgo poznal. 

Zdaj je na vrsti kvartet Opi-
fex, v program pa smo vklju-
čili tudi koncert zborovske 
glasbe; pevce Vokalne aka-
demije Ljubljana, ki prihaja-
jo v Radovljico, vodita Tine 
in Ana Bec, prav tako Rado-
vljičanka ...« našteva.

Ni dovolj, da le glasbeniki 
poslušajo drug drugega

Glasba mladih je pravza-
prav postala nekakšna inici-
ativa za promocijo in oživi-
tev slovenske mlade glasbe, 
pravi in dodaja, da je dolgo-
ročni cilj projekta vzposta-
viti močno generacijo mla-
dih slovenskih glasbenikov, 
tako izvajalcev kot sklada-
teljev. »Moj osebni cilj pa 
je pomagati jim, da poišče-
jo svoj osebni izraz, in jim 
omogočiti, da se celostno 
predstavijo.«

Strinja se, da ni prav, da 
od mladih koncerte klasič-
ne glasbe obiskujejo zgolj 
mladi glasbeniki sami, to-
rej da poslušajo drug dru-
gega. »Vem, da je Radovlji-
ca posebna, tukajšnja glas-
bena šola je vzgojila števil-
ne ne le odlične glasbenike, 
temveč tudi odlične poslu-
šalce. Poleti je tu tudi veliko 
turistov, ki so naklonjeni tej 
zvrsti,« prizna, si pa želi, da 
bi glasba, ki jo sam občuduje 
že vse življenje, vendarle do-
segla širši krog ljudi.

»Saj vem, da sem 
pristranski, ampak glasba je 
res nekaj tako izjemnega, z 
njo lahko brez besed ogrom-
no poveš! Saj ni treba biti 
neki izobraženec, da uživaš v 
glasbi, samo priti je treba na 

koncert, se povezati, začuti-
ti glasbo in uživati v njej. In 
prepričan sem, da so mladi 
lačni dobre glasbe. Zato mi 
je žal za vsakega, ki zamuja 
to priložnost. Žal mi je tudi, 
ker šole, osnovne in srednje, 
ne izkoristijo priložnosti, da 
bi klasično glasbo približale 
mladim. Ne vem, od kod ide-
ja, da se je treba naučiti zgolj 
podatke iz zgodovine, o tem, 
kaj glasba pomeni, pa v uč-
nih načrtih kot da ni niti be-
sede. Sam sem imel srečo: le 

kje bi bil danes, če ne bi imel 
staršev, ki imajo radi in pos-
lušajo klasično glasbo, pa 
profesorice, ki mi je, čeprav 
včasih s trdo roko, pomaga-
la, da sem našel to ljubezen 
v sebi. Ljubezen, ki traja vse 
življenje.«

Po izkušnje v tujino
Tudi zato je po končani 

srednji glasbeni šoli želel 
študij nadaljevati v tujini. Da 
bi videl, pravi, kaj tam delajo 
drugače. »Zdi se, da je, vsaj 
kar zadeva Avstrijo, odgovor 
poudarjanje glasbene tradi-
cije, ki jo resno jemljejo že v 
osnovnih šolah, tako se gra-
dita spoštovanje in odnos,« 
razmišlja.

»Moja ambicija je, da bi s 
projekti, kot je abonma mla-
de glasbe, dokazal, da to ven-
darle zmoremo tudi pri nas. 
Rad bi pomagal zgraditi oko-
lje, v katerem bi bila glas-
ba cenjena in kjer bi njeni 
ustvarjalci lahko od svojega 
dela tudi živeli. Tega sistem 
pri nas za zadaj ne podpira.«

Pravi, da pri študiju na 
univerzi v Gradcu zelo uži-
va, všeč sta mu odprtost in 
večkulturnost mesta, pa tudi 
njegova žlahtna klasična tra-
dicija. »Moja profesorica je 
vrhunska glasbenica, ko-
morno glasbo me ob tem na 
primer uči prvi violinist ene-
ga najboljših godalnih kvar-
tetov v Evropi. Veliko je med-
narodnega sodelovanja, tako 
da obenem doživljaš klasič-
no avstrijsko kulturo, prek 
tujih študentov z vsega sve-
ta pa tudi druge. Prav zdaj 
igram z Armenko, Slova-
kom in Avstrijcem; smo zelo 
raznolik kvartet, vsaka ide-
ja ima neko drugo ozadje in 
to je za nekoga, ki se razvi-
ja v smeri klasične glasbe, na 
katero se gleda kot na nekaj 

tradicionalnega – in tega tra-
dicionalnega se je seveda tre-
ba priučiti – zelo pozitivno. 
Res sem zadovoljen,« pravi.

Projekt WildArt
Prav nič presenetljivo to-

rej ni, da se je človek, ki živi 
tako strastno in intenzivno, 
sredi najstniških let s svojo 
violino – in prijateljem, vio-
lončelistom Lenartom Pre-
kom iz Lesc – znašel v sa-
mem središču televizijske-
ga šova talentov. »Tudi na 

ta način sva hotela pokaza-
ti ljudem, kako zelo lahko s 
klasičnim inštrumentom in 
klasično glasbo še vedno lju-
dem sežeš do srca.«

Z Lenartom Prekom še 
vedno kdaj pa kdaj nasto-
pata, saj sta vedno uživala v 
skupnih nastopih. »Skupaj 
igrava manj, kot bi si želela, 
saj Lenart študira na Dunaju 
in imava zato bolj redko pri-
ložnost, da sodelujeva. Mor-
da nama uspe tudi kaj večje-
ga, če bova le lahko poveza-
la neusklajene urnike. Am-
pak tudi usklajevanje je po-
memben del kariere glasbe-
nika, veste. Ravno zadnjič 
mi je moja profesorica rek-
la, da je tisto, kar v tem pok-
licu največ počneš, čakanje. 
No, tudi tega smo se navadi-
li. In dejstva, da je treba uži-
vati v majhnih trenutkih.«

Pa v prihodnje? »Ves čas 
razmišljam o prihodnosti, 
izbire je v resnici kar pre-
cej,« pove z navdušenjem. 
»Ko sem resno začenjal z vi-
olino, sem si seveda samega 
sebe predstavljal kot solista 
na odru, z orkestrom v ozad-
ju in navdušenim občin-
stvom pred seboj. Zdaj vem, 
da je različnih možnosti tudi 
v glasbi še zelo veliko. Inte-
resi se spreminjajo, idej je z 
vsako izkušnjo, ki jo doživiš, 
več. Odhod v Ljubljano mi je 
odprl nove poglede, v Avstri-
jo še mnogo več. Lahko pa že 
zdaj rečem, da si vsekakor 
želim ustvarjati tudi v do-
mačem okolju. Verjamem, 
da bi z malo pomoči prav v 
Radovljici lahko nastal ne-
kakšen center kreativnega 
razvoja na področju glasbe, 
prostor, kamor bi lahko pri-
hajale nove in nove genera-
cije glasbenikov in od tu od-
hajale bogatejše za znanje, 
izkušnje in priložnosti.«

Marjana Ahačič

Timotej Willewaldt / Foto: Tina Dokl

Slovenski mladi abonma, kot se imenuje cikel koncertov mladih glasbenikov, ki ga v Radovljici organizira domačin, violinist Timotej Willewaldt, bo letos 
postregel s kar trinajstimi koncerti. Poudarek in namen cikla je omogočanje uveljavljanja mladih glasbenih talentov in izvajanje ter nastajanje nove 
slovenske klasične glasbe.

»Ko sem se pred časom prijavljal na razpis, sem 
slišal pripombo, da mladi glasbeniki z minimalnimi 
sredstvi naredimo ogromno. Se strinjam, ampak ni 
prav, da delamo brez plačila. Tudi mi želimo živeti od 
svojega dela.«

Tudi mladi so lačni dobre glasbe

Nocojšnjemu koncertu bo sledil solo violski 
recital Patricije Malovrh Mlačnik, ki bo 2. aprila 
v dvorani glasbene šole izvajala dela Telemanna, 
Regerja, Hindemitha in Škerjanca, nato pa bosta 
v spomladanskem obdobju še koncert dua Ilienko 
– Calligaris 30. aprila, pianist Andrey Ilienko in 
violinistka Laura Calligaris bosta izvajala dela 
Brahmsa in Beethovna, ter za konec 7. junija nastop 
Komornega godalnega orkestra Capella Calliope.



23

Pogovor

   petek, 3. marca 2023

Vaš starejši sin Cairo bo le-
tos upihnil tri svečke, dobra 
tri leta pa je tudi od zaključ-
ka vaše košarkarske kariere. 
Kako se spomnite začetkov?

Z družino smo živeli v 
Frankovem naselju in oče 
Tihomir me je navdušil za 
šport. On ima rad tako rekoč 
vse športe, sam pa je igral no-
gomet. Še sedaj vstaja sredi 
noči, da lahko gleda prenose 
najrazličnejših tekem. Tako 
sem tudi jaz že v osnovni šoli 
trenirala karate, ritmično gi-
mnastiko, prav tako sem ple-
sala. Oče je nato želel, da se 
vpišem na košarko, meni pa 
sprva to ni bilo preveč všeč. 
Da bi mu ustregla in ga os-
rečila, sem vseeno začela tre-
nirati, nato pa sem se tako 
zaljubila v košarko, da ni-
sem več mogla brez igranja. 
Veliko sem igrala s fanti, naj-
večkrat smo bili na igrišču za 
Osnovno šolo Cvetka Golar-
ja na Trati. Mislim, da zdaj 
takšnega druženja ni več to-
liko, včasih pa smo tam pre-
življali vse dneve. Tudi ko 
smo šli z družino na dopust 
in so bili na igriščih večino-
ma fantje ter mi je bilo nero-
dno igrati z njimi, me je oče 
vedno spodbujal, da sem do-
volj dobra, naj mi ne bo ne-
rodno. Tako sem se jim pri-
družila. Košarko sem imela 
vedno raje in celo šola se mi 
ni zdela več tako pomemb-
na. Toda oče je bil pri tem 
strog in je vztrajal, da je naj-
pomembnejša šola, nato 
šele košarka.

Kar nekaj let ste bili članica 
domače Odeje, nato ste ka-
riero preživeli v tujini. Kje 
vse?

Do dvajsetega leta sem 
igrala doma, ko so se v klu-
bu ravno dogovarjali, da me 
posodijo Celju, pa me je na 
univerzitetnem evropskem 
prvenstvu na Portugalskem, 
kjer sem bila takrat najko-
ristnejša igralka prvenstva, 
opazil trener poljske ekipe 
in me povabil na Poljsko. 
Takrat sem še razmišljala, 
da bi delala v lekarni, saj sem 
naredila srednjo farmacevt-
sko šolo in študirala kemij-
sko inženirstvo. Vseeno sem 
sprejela priložnost in nov iz-
ziv ter odšla v Gorzow. Igra-
le smo košarko v evropskem 
pokalu in bile tretje.

Kako ste se počutili prvič od 
doma?

Na Poljskem, v novi ekipi, 
se mi je odprl nov svet, saj 
so bile tribune vedno polne 

navijačev, vse je bilo res pro-
fesionalno. Po dveh letih 
sem šla v Italijo, v Livorno. 
Takrat je bil moj agent prija-
telj Lojze Milosavljevič, s ka-
terim sva še sedaj dobra pri-
jatelja in je tudi boter moji-
ma otrokoma. V Italiji mi je 
bilo res všeč, a me je pot po-
tem nesla še do Grčije, Ma-
džarske, Slovaške, Francije, 
Švice ... do Belgije. Všeč mi 
je bilo, da sem spoznavala 
države, različne ljudi, in ko 
bi morala znova v Italijo, me 
je Jernej Gortnar povabil, da 
bi igrala za kranjski Triglav 
in hkrati delala v marketin-
gu v njegovem podjetju. Po-
nudbo sem sprejela, saj sem 
dom vedno bolj pogrešala in 
želela sem si nazaj. V ekipi 
Triglava sem bila dobro leto, 
nato sem zanosila in prene-
hala trenirati.

Ste odšli tudi iz službe?
Nekaj časa sem bila v klu-

bu še trenerka za fitnes, prav 
tako sem v podjetju delala v 
marketingu. Vse je bilo su-
per, bili smo dobri prijatelji, 
vendar sem ugotavljala, da 
to ni delo zame, saj je bilo 
preveč sedenja za računal-
nikom, jaz pa imam veliko 
energije. Takrat sem se od-
ločila, da bi rada delala z ot-
roki, razmišljala pa sem tudi 
o veterini, saj imam rada ži-
vali. Vendar me je najbolj 
potegnila pedagogika mon-
tessori, saj sem tudi sama 
želela otroke vzgajati na na-
čin, da so samostojni in de-
lajo to, kar jih veseli. Nato 
sem nekaj časa delala tudi v 
montessori vrtcu Cinca Bin-
ca v Ljubljani.

Od kod veselje za fotogra-
fijo?

Ko sem drugič zanosila, 
me je naenkrat začela zani-
mati fotografija. Imela sem 
kar dober fotoaparat, že prej 
sem rada fotografirala in od-
ločila sem se, da grem na 
tečaj. Učila me je Tina Ra-
mujkić in me navdušila za 
fotografijo. Ko sem dojela 
vse funkcije na fotoapara-
tu, ko sem ugotovila, kaj je 
pomembno pri fotografira-
nju, sem se začela učiti tudi 
sama. In zdaj me je fotogra-
fija okupirala tako močno 
kot nekoč košarka. Šla sem 
na nadaljevalni tečaj, na ra-
zne delavnice, za junija letos 
sem se prijavila za tečaj sli-
kanja novorojenčkov.

Tudi sami ste mama dveh 
sinov, Caira in Dariusa, vaš 
mož Cecil pa pomočnik tre-
nerja košarkaric Triglava. 
Kako sta se spoznala?

Z nekdanjo soigralko iz 
Švedske sva vsako poletje šli 
kam na trening in počitni-
ce hkrati, pridružile pa so se 

nama še nekatere druge ko-
šarkarice. Tako sva pred sed-
mimi leti šli v Los Angeles in 
tam sem spoznala Cecila, ki 
je včasih igral košarko, po te-
žavah s hrbtom pa se je odlo-
čil postati trener. V Los An-
gelesu je imel svoj košarkar-
ski klub. Malo preden sem 
odšla nazaj proti Evropi, me 
je povabil na zmenek. Oči-
tno sem mu bila všeč in dva 
tedna za tem je prišel za me-
noj v Slovenijo. Dve leti kas-
neje sva se zaročila. Takrat 
sem še razmišljala, da bi se 
preselila k njemu. A sem do-
bila službo doma, on je pri-
šel k meni in avgusta bo že 
štiri leta, odkar sva se v Ško-
fji Loki tudi poročila.

Otroka imata zanimivi ime-
ni. Kako sta jih izbrala?

Preden sem bila noseča, 
sem bila v Egiptu in ugoto-
vila, da Cairo pomeni zma-
govalen. Tudi mož se je stri-
njal z imenom. Darius pa 
pomeni tisti, ki dela dobro 

– in tudi to ime se nama je 
zdelo zanimivo.

Zanimivo je tudi, da sta rodi-
li hkrati s soigralko Rebeko 
Abramovič in bili celo sku-
paj v sobi v kranjski porod-
nišnici ...

Jaz sem sicer imela rok 
malo kasneje, a sem rodila 
prej in res sva bili skupaj v 
porodnišnici. Ona je rodila 
Sofijo ... In zanimivo – obe 
sva takrat otroka poimeno-
vali po glavnih mestih.

Kako so moža Cecila spreje-
li v kranjski klub?

Ko sem bila še pri Trigla-
vu in je prišel k meni v Slo-
venijo, je Špela Eržen pre-
dlagala, da bi začel delati za 
klub. Bila sem vesela, saj tu-
kaj še ni imel službe, on pa 
je postal pomočnik trener-
ja in je ostal pri klubu. Hit-
ro se je ujel najprej z Ernes-
tom in sedaj z Gašperjem. 
On je bolj umirjen kot jaz, 
zelo rad sodeluje in v klubu 
je zadovoljen.

Ali kdaj razmišlja, da bi šli 
skupaj v Los Angeles?

On bi šel, saj je precej po-
vezan s svojo družino, meni 
pa se trenutno zdi bolje tu-
kaj. Se pa tudi Cecil počasi 
navaja, všeč mu je v klubu, 
všeč sta mu narava, umir-
jenost. Vseeno pogreša do-
mače in svoje mesto. Meni 
pa se zdi tukaj bolj varno za 
otroka, bolje je poskrblje-
no za zdravstvo, za študij in 
še marsikaj ... Predvsem pa 
sem zelo navezana na star-
še, ki so sicer že upokojen-
ci in bi vse naredili za nas. 
Skupaj živimo tukaj v hiši v 
Virmašah, imamo tudi psa 
in trenutno nam je lepo. Z 
nami je tudi nečakinja, bra-
tova hčerka, ki hodi na gim-
nazijo v Škofjo Loko, brat pa 
živi v Ljubljani. Kaj pa še bo v 
prihodnje, pa res ne vem – in 
tudi ne delam načrtov.

Igrali ste za vse slovenske re-
prezentance, od mlajših do 
članic. Ste še kaj povezani s 
košarko?

Seveda se slišim z dekle-
ti, z Evo Lisec, Tejo Oblak ..., 
skoraj vse pa spremljam na 
socialnih omrežjih. Veselim 
se in upam, da se bomo le-
tos kaj srečale, ko bo pri nas 
junija potekalo evropsko pr-
venstvo v košarki. Sicer pa 
je sedaj moja največja strast 
postalo fotografiranje. Sli-
kam nosečnice, družine, do-
jenčke, poroke ... – in ob tem 
neverjetno uživam. Tako kot 
sem nekoč v košarki.

Vilma Stanovnik

Katarina Brown z družino, možem Cecilom ter sinovoma Cairom in Dariusom / Foto: Tina Dokl

Katarina 
Brown

»Ko sem dojela 
vse funkcije na 
fotoaparatu, 
ko sem 
ugotovila, kaj je 
pomembno pri 
fotografiranju, 
sem se začela 
učiti tudi sama. 
In zdaj me 
je fotografija 
okupirala tako 
močno kot nekoč 
košarka.«

Škofjeločanka Katarina Brown, nekdaj Ristić, je košarkarsko kariero začela v domačem klubu Odeja, se nato selila od Poljske do 
Belgije in na koncu igrala za kranjski Triglav. Dolgoletna slovenska reprezentantka je med nosečnostjo sklenila postati vzgojiteljica, 
ko pa se je spoznala s fotografijo, jo je ta tako navdušila, da si svojo poklicno pot želi nadaljevati kot fotografinja. O vsem tem sva 
klepetali v Virmašah, kjer sedaj živi s svojo družino.

Strast do košarke zamenjala fotografija

Katarina Brown iz odlične košarkarice postaja odlična 
fotografinja. / Foto: Tina Dokl



24

Zanimivosti

   petek, 3. marca 2023

Prav z namenom aktiv-
nega sooblikovanja prav-
nih temeljev statusa roko-
delcev v Sloveniji je devet ro-
kodelskih centrov leta 2014 
ustanovilo tudi Konzorcij ro-
kodelskih centrov Sloveni-
je, vodenje katerega so letos 
prevzeli v Rokodelskem cen-
tru (RC) DUO Škofja Loka, 
ki deluje pod okriljem Ra-
zvojne agencije Sora. »Po-
dročje rokodelstva je na-
mreč zelo kompleksno, saj 
po eni strani kot kulturna 
dediščina sodi pod ministr-
stvo za kulturo, obenem je to 
gospodarska dejavnost, doti-
ka pa se tudi področij izobra-
ževanja, sociale, financ  ...« 
je poudarila Kati Sekirnik iz 
RC DUO Škofja Loka in do-
dala, da bo s sprejemom za-
kona kot krovno ministrstvo 
za področje pristojno mini-
strstvo za gospodarstvo, tu-
rizem in šport.

»Predlog zakona o ohra-
njanju in razvoju roko-
delstva, ki ga je sprejela vla-
da, bo vzpostavil pravni 

temelj za pripravo in izva-
janje konkretnih ukrepov, 
ki bodo nosilcem in no-
silkam rokodelskih znanj 
omogočali lažje in dostoj-
nejše delo,« je pojasnila Kati 
Sekirnik, ki upa, da bo za-
kon, ki je ta čas v obravna-
vi v državnem zboru, spre-
jet do poletja. »Sistemska 

ureditev financiranja pod-
ročja rokodelstva bo tudi ro-
kodelskim centrom zagoto-
vila osnovna sredstva za dol-
goročno in strateško delo,« 
je poudarila in dodala, da 
imajo na Škofjeloškem sicer 
srečo, saj jih lokalna skup-
nost že zdaj podpira, uspeš-
ni so tudi pri pridobivanju 

sredstev za projekte, a kljub 
podpori in sredstvom, ki so 
na voljo, to še zdaleč ni do-
volj za res strokovno in ce-
lostno delovanje. »Upamo, 
da bomo z izvajanjem sku-
pnih aktivnosti vseh delež-
nikov rokodelstvu ponovno 
vrnili mesto, ki si ga zaslu-
ži. Bogastvo in raznolikost 

znanj, spretnosti in veščin, 
ki jih zajemajo rokodelske 
panoge, je izjemno. Zave-
dati se moramo, da je roko-
delstvo s svojimi pristopi in 
načini dela, z uporabo narav-
nih materialov in povezova-
njem tradicije s sodobnostjo 
tudi eden od neizkoriščenih 
potencialov trajnostnega in 
zelenega razvoja.« Kako po-
membna in vedno bolj aktu-
alna so ta znanja, spretnosti 
in veščine za sodobni čas, po 
besedah Kati Sekirnik kaže 
tudi to, da je Evropska uni-
ja letošnje leto razglasila za 
leto spretnosti in veščin.

Zavedajo pa se tudi od-
govornosti, ki jo bo prines-
lo sprejetje novega zakona. 
»Po eni strani nam bo olaj-
šalo delo, po drugi strani pa 
nas čakajo še dodatne nalo-
ge in dodatna odgovornost, 
saj je to področje z več kot 
sedemdesetimi rokodelski-
mi panogami zelo komple-
ksno. Po večletnem dobrem 
sodelovanju s predstavniki 
vladne medresorske delovne 
skupine, ki je predlog zako-
na pripravila, opažamo tudi 

politično voljo, da se to po-
dročje uredi, zato si za priho-
dnost rokodelstva drznemo 
biti malo bolj optimistični.« 
V proces priprave so bili aktiv-
no vključeni tudi posamezni 
rokodelski centri, Konzorcij 
rokodelskih centrov, Obrtno-
-podjetniška zbornica Slove-
nije, Slovenski etnografski 
muzej in Združenje društev 
upokojencev Slovenije. »Za-
vedati se moramo, da je to, 
da rokodelstvo dobiva krovni 
zakon, velika stvar, saj so ne-
katere panoge ta čas že sko-
raj tik pred tem, da utonejo v 
pozabo, zato je treba ta zna-
nja vsaj dokumentirati in jih 
nekako ohraniti.« Spet dru-
ge panoge pa so zelo atrak-
tivne tudi za mlade. »Mlaj-
še generacije rokodelcev in 
rokodelk z novimi pristopi v 
rokodelstvo vnašajo nove re-
šitve in uporabne vrednosti 
ter ga nadgrajujejo s sodob-
nim oblikovanjem.« Konzor-
cij rokodelskih centrov ta čas 
povezuje več kot 750 rokodel-
cev, od katerih jih je več kot 
140 nosilcev certifikata Roko-
delstvo Art&Craft Slovenija.

Mateja Rant

Kati Sekirnik / Foto: Gorazd Kavčič

Rokodelstvo po večletnih prizadevanjih vseh, ki delujejo na tem področju, dobiva svoj krovni zakon, s katerim bodo prvič sistemsko uredili področje 
rokodelstva pri nas ter prispevali k njegovemu razvoju in ohranjanju.

Na Osnovni šoli Antona 
Tomaža Linharta v Rado-
vljici so prejšnji teden prip-
ravili festival umetniške in-
terpretacije poezije in pro-
ze. Na njem so se predsta-
vili osnovnošolci s štirih go-
renjskih osnovnih šol, ki so 
deklamirali pesmi in pripo-
vedovali zgodbe slovenskih 

avtorjev. Posebna strokov-
na komisija je med njimi iz-
brala najboljše, ki so jih s po-
močjo sponzorjev tudi lepo 
nagradili. Prireditev so letos 
izvedli prvič, poimenovali 
pa so jo Zven Linhartovega 
mesta. »Šola s tem dogod-
kom zaznamuje 60-letnico 
poimenovanja po prvem slo-
venskem dramatiku Antonu 
Tomažu Linhartu, ki je bil 

tudi odličen govorec, glav-
ni cilj pa je med osnovnošol-
ci odkriti talentirane dekla-
matorje in pripovedovalce 
ter jih spodbuditi k poglob-
ljenemu poznavanju slo-
venske otroške in mladin-
ske književnosti, k iskanju 
in odkrivanju lepote ume-
tniške besede ter domačega 
jezika,« je povedala organi-
zatorka festivala, učiteljica 

slovenščine Suzana Adžić.
Na festivalu so nastopi-

li najboljši deklamatorji in 
pripovedovalci, ki so bili 
najprej izbrani v svojih ra-
zredih in nato na šolskih iz-
borih v štirih starostnih ka-
tegorijah, je še pojasnila. Na 
tokratnem festivalu so poleg 
gostiteljice, Osnovne šole 
Antona Tomaža Linharta 
Radovljica, sodelovale še OŠ 
Frana Saleškega Finžgarja 
Lesce, OŠ dr. Josipa Plemlja 
Bled, OŠ Staneta Žagarja Li-
pnica in OŠ Koroška Bela.

Strokovna komisija, v ka-
teri so bili upokojena dol-
goletna direktorica Knjižni-
ce A. T. Linharta Radovlji-
ca Božena Kolman Finžgar, 
upokojena učiteljica sloven-
ščine in dolgoletna mentori-
ca otroškega gledališča Mira 
Stušek, upokojena šolska 
psihologinja Ivica Gracelj, 
programska vodja Linhar-
tove dvorane Radovljica Ka-
tja Stušek in dramaturg Rok 
Andres, je med njimi izbra-
la najboljše.

Vsi nastopi na festivalu 
so bili na izredno visoki rav-
ni ter za občinstvo, otroško 

in odraslo, pravi umetniški 
užitek, so poudarili prire-
ditelji, nagrade v različnih 
kategorijah pa podelili na-
slednjim učencem: za tret-
je mesto: Nina Rodman in 
Mija Tomaževič z OŠ A. T. 
Linharta Radovljica ter Alja 
Rupnik, Aljaž Pintar in Zoja 
Višnar z OŠ Staneta Žagar-
ja Lipnica. Nagrade za dru-
go mesto so prejeli Iza La-
zar, Nihal Ilmić, Ana Ferjan 
in Neža Gale z OŠ A. T. Lin-
harta Radovljica, Luka Br-
lec z OŠ dr. Josipa Plemlja 
Bled ter Julija Vrhunc in Alja 

Šolar z OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica.

Najbolje pa so se v svo-
jih kategorijah odrezali Inti 
Gantar, Izabela Šmit, Inti 
Štremfelj, Ivana Sedej, Ema 
Luna Letnar, Lisa Rodman 
in Žiga Rozman z OŠ A. T. 
Linharta Radovljica, Manca 
Mekinda z OŠ Staneta Ža-
garja Lipnica in Žan Torkar 
z OŠ dr. Josipa Plemlja Bled.

Organizatorji želijo, da 
bi festival v naslednjih le-
tih privabil tudi druge go-
renjske in slovenske osnov-
ne šole.

Marjana Ahačič

Luka Brlec v družbi dramaturga Roka Andresa in vodje Linhartove dvorane Radovljica Katje 
Stušek, dveh od petih članov komisije / Foto: Tina Dokl

Mladi so pred strogo žirijo navduševali z izvirnimi interpretacijami poezije in pripovedi. Festival, poimenovan Zven Linhartovega mesta, želijo organizatorji v 
prihodnje razširiti na vso Gorenjsko in nato tudi vso Slovenijo.

Mladi so recitirali in pripovedovali

Ohranjanje in razvoj rokodelstva

Žan Torkar je z izvrstno interpretacijo Mlakarjeve pesmi 
Cikorija an kafe zmagal v svoji kategoriji. / Foto: Tina Dokl
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Center Korak, Kranj (4)
Zaposleni v Centru Ko-

rak, Kranj, sledijo novostim. 
Spremljajo literaturo, po fi-
nančnih zmožnostih se ude-
ležujejo kongresov. Skozi 
leta so pridobili veliko zna-
nja – na podlagi videnega iz 
tujine in iz lastnih izkušenj, 
pri čemer so uspešni.

»Kolegici, psihologinji Si-
mona Tičar in Eva Ristič, 
sta lani naredili raziskavo o 
spremembah v partnerstvu 
in spolnosti pri osebah s pri-
dobljeno možgansko po-
škodbo in to predstavili na 
Evropskem kongresu psi-
hologov v Ljubljani. Preje-
li sta povabilo ameriške re-
vije za objavo članka, letos 
pa so ju povabili še na kon-
gres v Dubaj, ki se ga bos-
ta udeležili. Zdi se nam po-
membno, da širimo svoje 
znanje, hkrati pa bo to pri-
ložnost za pridobivanje no-
vih idej. Na raziskovalnem 
delu je še veliko rezerv, a za-
vedamo se, da je naše osnov-
no poslanstvo delo z upo-
rabniki. Temu tudi sledimo. 
Za oboje kadra ni dovolj. Ne 
glede na to smo ponosni, da 

vsa ta leta zavzeto razvijamo 
strokovni program in skupaj 
s kolegi iz Centra Naprej iz 
Maribora pomagamo uspo-
sabljati kolege v drugih de-
lih Slovenije, kjer programa 
za dolgotrajno rehabilitaci-
jo po pridobljeni možganski 
poškodbi še nimajo,« je pou-
darila Mateja Korošec.

Vsa ta znanja vključuje-
jo v program rehabilitacije 
oseb s pridobljeno možgan-
sko poškodbo. Poleg indivi-
dualnih programov imajo 
zelo bogat program skupin-
skih obravnav, eden od pro-
gramov pa je tudi delo pod 
posebnimi pogoji. Glavni-
no slednjega predstavljajo 
glineni dekorativni in upo-
rabni izdelki, izdelki iz ste-
kla, lesa, voščilnice in daril-
na embalaža. Kot pravi Ta-
nja Golob, delovna inštruk-
torica, celostni program 
med drugim krepi uporab-
nikov osebni razvoj, krepita 
se njegova samopodoba, ob-
čutek lastne vrednosti in pri-
padnosti ... »Delo je zelo po-
membno, je tesno povezano 
z dostojanstvom slehernega 

človeka. Je vrednota v naši 
kulturi. Ko se predstavimo, 
najprej povemo, kako nam 
je ime, od kod prihajamo in 
kaj delamo. Ta steber identi-
tete je eden najtežjih in naj-
bolj bolečih, ki jih osebe s 
pridobljeno možgansko po-
škodbo izgubijo ali jim je 
okrnjena. Sprašujejo se, kdo 
so sedaj, če so bili prej mi-
zar, direktor ... Del terapev-
tskega procesa je tudi ta iz-
kušnja, da lahko s svojimi 
zmožnostmi sodelujejo v 
posameznih fazah dela, so 
uspešni, dokončajo delo  ... 
Delovna enota se je razvila 

bolj, kot sem predvidevala, 
je presegla moja začetna pri-
čakovanja. Vključitev vanjo 
je prostovoljna, glede na in-
terese uporabnikov, ki so na 
trgu dela sicer nezaposljivi,« 
je pojasnila Mateja Korošec. 
Vse njihove izdelke si je moč 
ogledati in jih kupiti v trgovi-
ni Centra Korak, Kranj, ki je 
prav tako v prostorih dijaške-
ga in študentskega doma, na 
stojnicah in v posameznih 
trgovinah. Z Zaposlitvenim 
centrom Korak imajo tudi 
skupno spletno trgovino.

Pomemben mejnik je 
bilo leto 2012, ko so preko 

evropskega projekta pri-
dobili in ustanovili social-
no podjetje Zaposlitveni 
center Korak, katerega di-
rektorica in ustanovitelji-
ca je prav tako Mateja Ko-
rošec. Zaposlujejo invalide 
s 30 do 70 odstotkov delov-
ne zmožnosti. »Z zaposlit-
venim centrom smo žele-
li nekaterim našim uporab-
nikom nuditi izhod iz pro-
grama rehabilitacije v zapo-
slitev na zaščitenem delov-
nem mestu. Nekateri naši 
uporabniki so v procesu re-
habilitacije tako napredova-
li, da se nam je to zdelo smi-
selno, hkrati pa se niso mog-
li vrniti v svoje prejšnje de-
lovno okolje, je bilo zanje to 
prezahtevno. V zaposlitveni 
center so vključeni tudi dru-
gi, ne le osebe s pridobljeno 
možgansko poškodbo. Sko-
zi vsa ta leta smo vzpostavi-
li mnoga sodelovanja v lokal-
nem okolju. Z Mestno obči-
no Kranj in z društvom Klub 
En korak več smo z bazarji 
na Brdu pri Kranju in kon-
certi dosegli vključenost na-
ših uporabnikov v okolje in 
hkrati dosegli tudi visoko 
stopnjo prepoznavnosti,« je 
še povedala Mateja Korošec. 

(Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Vrt

Valentin je že prinesel 
ključe od korenin. Večino-
ma so vrtovi še vedno v miro-
vanju, moje misli pa se sem 
in tja kdaj že ukvarjajo z vr-
tom. Ko v kompostnik od-
lagam pepel, gledam, kako 
je z listjem, ki smo ga jese-
ni tako vestno metali v te za-
bojnike. Ne bo še ves prede-
lan. Sedaj imamo dve enoti 
kompostnika. Bo treba ku-
piti še tretjo, da bomo lah-
ko preložili. V vrtu se je za-
rasel nenavaden plevel, kot 
neki regrat. Zelo je intenzi-
ven in prerašča skoraj cel vrt. 
Motovilec in radič, ki sem 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Njihove izdelke si je moč ogledati in jih kupiti v trgovini 
Centra Korak, Kranj. Na sliki Tanja Golob, delovna 
inštruktorica. / Foto: Gorazd Kavčič

ga posejala jeseni, sta odlič-
no uspela. Prekrila sem ga s 
kopreno. Jedli smo ga celo 
jesen in zimo. Še vedno med 
tem čudnim plevelom iščem 
motovilec. Ta je pognal že 
drugič. Tak način prezimo-
vanja vrta mi je zelo všeč. S 
tem ni nič dela in zdi se mi, 
da zemljo potem spomladi 
kar malo zrahlja. No, dela 
ni nič za tiste, ki ga nočemo. 
V vrtu je trud vedno popla-
čan. Več kot mu namenimo 
skrbi, pozornosti in nege, 
boljša je rast. Še bolj kot nad 
motovilcem sem navduše-
na nad radičem. Kupila sem 
neko mešanico različnih ra-
dičev bolj nizke rasti. Eni so 
vinsko rdeči, drugi rumeno 
pisani, tretji povsem zeleni 
kot trava. Eni so bolj zaviti, 
drugi manj. Uspeli so. Sedaj 
so še majhni. Ko jih spodre-
žeš in očistiš, ostane v rokah 
okrog pet centimetrov veli-

ka rastlina. Na vrtu vse le od-
režem. Preveč je mraz, da bi 
na čisto čistila tako solato v 
vrtu. Ko v kuhinjskem kori-
tu čistim to malo čudo, sem 
nadvse ponosna sama nase. 
Kakšna solata! Prav taka, kot 
jo lahko kupiš le na tržnici in 
v specializiranih trgovinah z 
zelenjavo. Ponosno čistim 
solato in si pripovedujem, 

kako sem trajnostna in sona-
ravna. Z vrta takoj na mizo, 
brez transporta in embalaže. 
Med kosilom pripovedujem 
in občudujem svoj pridelek. 
Da bi šel kdo od otrok nabi-
rat solato v vrt in jo čistit, na 
to niti slučajno ne pomisli-
jo. Če je treba, jo gredo raje v 
trgovino kupit ali je prepros-
to ne jedo. Upam, da se bo 
moj vzgojni moment pre-
nesel z dolgotrajnim zgle-
dom. Zemlje, na kateri goji-
jo šampinjone, še nisem do-
bila. Bojda je naravno gno-
jilo. O tem smo se pogovar-
jali z otroki za mizo in Eva 
pripomni: »To je zato, ker 
gobe pri rasti izločajo mine-
ralne snovi.« No, morda pa 
le ni vse zaman. Znanka, ki 
ureja vrt po metodi Deme-
ter, pravi, da so že naredili 
neki pripravek, kjer upora-
bljajo kravji rog. Ko ji ome-
nim veliko količino plevela, 
pravi: »Ti bom sporočila, ka-
teri datum je za pletje. Lah-
ko ti dam tudi naravni pri-
pravek za škropljenje zem-
lje. Potem je plevela manj.« 
Bom poskusila. Sedaj imam 
že neko novo motiko, s kate-
ro enostavno odstranjujemo 
plevel, astronomski datum, 
kdaj naj pulim plevel, in še 
naravno škropivo. Vem, da 
plevel še vedno bo. Morda 
bom pridobila le nov obču-
tek, da ga je manj. In moje 
zadovoljstvo bo večje. Tudi 
to je nekaj.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Neustavljiva je!
Janez Logar

Moja žena ves čas sanja, 
kam bova potovala. Ima 
nenormalno domišljijo: v 
enem letu bi obiskala Mu-
rmansk (Rusija) in Novo 
Zelandijo, Tenerife in Gru-
zijo, gledala pingvine na 
Antarktiki in jahala kame-
le v Tuniziji. V istem tednu 
bi smučala v Dolomitih in 
plavala v Mrtvem morju … 
skratka, neustavljiva je. Še 
v postelji bi govorila o po-
tovanjih. Otroci so odšli od 
doma. Čas in denar imava, 
vendar jaz fizično ne zmo-
rem toliko potovanj niti je 
ne morem ves čas posluša-
ti. Kaj naj storim?!

Vaša gospa je verjetno zelo 
ustvarjalna še marsikje. Sko-
raj zagotovo je polna ener-
gije tudi na drugih področ-
jih, predvsem v službi in pri 
hobijih. Za tako bujne (do-
mišljijske) potovalne podvi-
ge mora imeti tudi močne 
kognitivne sposobnosti. Se 
pravi, da je zelo inteligentna. 
Za vas pa imam dobro novi-
co. Ni ji treba ustreči v vsem, 
kar si ona želi. Jasno, da ne 
moreta obiskati vseh njenih 
želenih lokacij. To fizično 
ni mogoče, finančno bi bilo 
težko, niti ne bi zmogla, ker 
bi bilo prenaporno. Nista več 
stara dvajset let.

Ona vas potrebuje samo 
za to, da jo poslušate. Želi, 
da z njo sanjarite. Sprejmi-
te njeno kreativnost. Poka-
žite zanimanje za njene že-
lje. Sploh se vam ni treba 
truditi in razmišljati, kdaj 
in kako bosta vse kraje obi-
skala. S tem ko boste poka-
zali zanimanje za njene že-
lje, boste v bistvu pokaza-
li zanimanje zanjo. In to si 
ona želi – čeprav tega ni vi-
deti na prvo žogo. Očitno 
je polna idej, hitro razmi-
šlja, veliko naredi in še več 
si želi. Takšni ljudje potre-
bujejo pogoje za ustvarjal-
nost (verjetno ga je dobila ali 
v službi ali v kakšnem hobi-
ju). Na drugih področjih živ-
ljenja pa le brusijo svojo in-
teligentnost ter si strahotno 
želijo, da bi jih drugi ljudje 

v tem prepoznali. Sčasoma 
takšni ljudje ugotovijo, da 
so drugačni. Največkrat jih 
mi, »navadni zemljani«, ne 
moremo dohajati. Tako vaša 
žena želi, da jo vi prepoznate 
v tej posebnosti. Za okolico 
(starši, vrstniki) je bila vaša 
dama kot otrok verjetno po-
gosto moteča, saj v njej niso 
prepoznali raziskovalne, 
ustvarjalne posebnosti. Ona 
je nad njimi obupala, vi pa 
sedaj ne smete dopustiti, da 

bo še nad vami. Poglobite se 
v njene potovalne želje. Spra-
šujte jo, prinesite ji zemlje-
vid in naj vam pokaže, kam 
bosta šla, odprite Google in 
glejta slike, vprašajte jo, kaj 
bi tam želela videti, naredite 
ji uslugo in na spletu poišči-
te vsaj tri možne letalske po-
vezave do njene želje, poišči-
te idealno prenočišče s sav-
no sredi Dolomitov … ne tru-
dite se natančno načrtovati, 
kdaj in kako bosta šla. Ona 
vas potrebuje v svojem svetu 
– saj ste njen mož.

Seveda pa imate tudi pri 
spremljanju njenega sanjar-
jenja svoje meje. Tako ji lah-
ko npr. postavite mejo – od 
22. do 6. ure nobenih besed 
o potovanjih, ker se morate 
odpočiti, morate spati, se lju-
biti in ohladiti ušesa.

Ona vas potrebuje v 
svojem svetu.

Valentin je že prinesel 
ključe od korenin.
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Luknjica

Zgodbico mi je povedal 
starejši Tunjičan. Je še iz 
časov, ko so Tunjičani vo-
zili s konji jabolka prodajat 
na ljubljansko tržnico. Mož 

je doma naložil na voz šest 
košev jabolk različnih sort. 
Malo pred polnočjo se je z la-
terno na vozu s konjem od-
peljal proti Ljubljani. Avto-
mobilov takrat na cesti sko-
raj še ni bilo. Zgodaj zjutraj 
je bil že na tržnici pod lju-
bljanskim gradom. Konja je 
privezal v hlev, ki je bil temu 
namenjen. Kmalu so priš-
li kupci. Mož je pridno teh-
tal jabolka po nekaj kilogra-
mov skupaj, denar pa je tlačil 
v svojo malho. Sredi dopol-
dneva pride do našega moža 
lepa, moderna gospa in na-
roči tri kilograme lepih li-
bermanov. Mož ji da dobro 
»vago« . Gospa začne zlagati 

jabolka eno po eno v svoj ce-
kar, nenadoma pa na enem 
opazi luknjico, ki jo je ver-
jetno izvrtal črviček. Takoj 
reklamira to napako pri na-
šem prodajalcu: »Gospod, 
to jabolko ima luknjico, jaz 
pa sem naročila samo lepo 
in zdravo sadje.« Naš moža-
kar se malo zamisli in ji reče: 
»Gospa, tudi vi imate na sebi 
kakšno luknjico, pa ste zato 
še vseeno dobri.« Molče ji 
jabolko zamenja s takim, ki 
luknjice ni imelo. Lepa go-
spa je malo zardela in hitro 
odšla z jabolki s tržnice. Naš 
Tunjičan pa se je zadovoljen 
nasmejal s svojimi soproda-
jalci. Takšne stvari so se do-
gajale našim kmetom.

 Ivan Nograšek

Miklavčič je svetniški prii-
mek. Ne zato, ker bi bil prvi 
Miklavčič svetnik, marveč 
ker je dobil ime po svetni-
ku, menda poleg Marije in 
Jožefa najbolj priljubljenem 
na Slovenskem – svetem 

Miklavžu. Zato je Miklavž-
evih priimkov veliko po vsej 
državi in zamejstvu: Miklau-
žič, Mikl, Miklavc, Miklavč, 
Miklavec, Miklavž in še in 
še. Zelo podobni ali celo so-
rodni Miklavčiču so: Miklav, 
Mikolavčič, Miklavič, 
Miklaužič. Je pa Miklavčič 

eden redkih slovenskih pri-
imkov, ki nima različic. Edi-
ne različice so tiste, ki so na-
stale zaradi selitve Miklavči-
čev v tujino. Na Hrvaškem 
živi danes okoli 20 Miklav-
čićev, Miklavcicev pa je v Se-
verni Ameriki 267, Avstri-
ji 21 in Nemčiji 15. Miklav-
čič je tako izvorno slovenski 
priimek, ki ga ne najdemo 
nikjer drugod.

V Sloveniji živi 1221 
Miklavčičev. Priimek je na 
precej visokem, 115. mestu 
najpogostejših. Največ jih 
živi na Zgornjem Gorenj-
skem (291) in v Ljubljanski 
kotlini (426). Število Miklav-
čičev je praktično identično 
s podatki iz leta 1971 (1222), 
se je pa vmes, leta 1997, že 
povzpelo na 1282.

Jezikoslovec Janez Ke-
ber, avtor prvega leksiko-
na slovenskih priimkov, 

pojasnjuje izvor takole: »Pri-
imek Miklavčič je nastal iz 
imena Miklav ali iz imen ali 
priimkov Miklavc, Miklavč. 
Tvorjen je s priponskim ob-
razilom -čič oziroma -ič in je 
prvotno pomenil sin Miklava 
ali Miklavca, Miklavča. Ime 
Miklav z različico Niklav je 
pogosto zapisano v urbarjih 
iz 15. in 16. stoletja. Imeni ali 
priimka Miklavc in Miklavč 
sta tvorjenki na -c ali -č iz ime-
na Miklav. Ta tako kot različi-
ca Niklav izhaja iz latinskega 
imena Nicolaus po pretvor-
bi začetnega n- v m- in izpu-
stu končnega -s. Na enak na-
čin je iz latinskega Nicola-
us poleg imena Nikolaj nas-
talo slovensko ime Miklavž. 
Pri tem je končni latinski -s 
nadomestil slovenski -ž, kar 
opažamo npr. tudi pri ime-
nih Andraž, Lukež, Matevž, 
Matjaž, Primož, Tomaž. 

Imena Miklav, Miklavc in 
Miklavč so seveda lahko nas-
tala tudi iz imena Miklavž, s 
tem pa tudi priimek Miklav-
čič.«

Torej: najprej je nastalo 
slovensko ime svetnika sv. 

Nikolaja (Miklavž), potem 
ga je dobil otrok (Miklav), 
slednjič pa je iz imena 
Miklav ali iz njegove izpe-
ljanke (Miklavc, Miklavč) 
nastal še priimek Miklav-
čič.

Miklavčič, priimek, ki ga je prinesel sv. Miklavž, 1. del

Vaš razgled

Včasih smo ljudje preveč sramežljivi, da bi se samozavestno postavili pred fotografski 
objektiv in pozirali. Veliko bolj pogumen pa je v Planini pod Golico izpadel majhen psiček, 
ki je ob konjskem komátu ponosno pokazal svoj najboljši profil. Osredotočen, da dobi 
čim boljšo prikazno fotografijo in morebiti pridobi kakšno štirinožno prijateljico, se v soju 
sončnih žarkov ni dal motiti obcestnemu veseljačenju. N. T. / Foto: Nik Bertoncelj

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici je številna organizacijska ekipa 
že v jutranjih urah pripravljena na prihod obiskovalcev. Želijo si, da bi bile tribune čim bolj 
polne. Obiskovalci s tem izkažejo podporo športnikom in tudi vsem planiškim delavcem, ki 
se trudijo od jutra do večera, če je treba, pa tudi ponoči. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Tunjiške zgodbe (26)

Gorenjski priimki

Ivana Miklavčiča - Gradnikovega so obglavili in razčetverili 
na goriškem Travniku ob stebru sv. Ignacija.

Zapis priimka iz leta 1679 v Župniji Škofja Loka: 
Meklauzhizh. Takrat je bil krščen Martin Miklavčič, sin Luke 
Miklavčiča z Dobrave. Knjigo imajo v Nadškofijskem arhivu 
Ljubljana (K 1663–1683 Škofja Loka, zv. 3, str. 188).

Župnik Jože
V Tunjicah smo imeli mla-

dega župnika Lojzeta iz Do-
lenjske. Upravljal pa je tudi 
župnijo na Šenturški Gori. 
Peš je hodil dvakrat na te-
den maševat na Šenturško 
Goro. Kar dve uri sta bili pot-
rebni za to pot. Pa se je ob-
last spomnila, da Lojze ni 
odslužil vsega vojaškega 
roka. Moral je še skoraj za 
celo leto k vojakom. Za tisti 
čas pa nam je škofija posodi-
la starejšega, že malo odslu-
ženega farnega pastirja Jože-
ta. Bil je kar v redu, ljudje so 
ga imeli kar radi. Imel je mo-
goče eno manjšo napako, da 

je imel zelo rad »šnops« – ali 
če mu rečemo žganje. S tem 
je malo preganjal dolgčas. 
Seveda je moral tudi vsak te-
den dvakrat na Šenturško 
Goro. S seboj je jemal malo 
stekleničko, v kateri je nosil 
vino, ki ga je uporabljal med 
mašo, ker pa je bila pot dolga, 
se mu je vino večkrat skisa-
lo. Spomnil se je na žganje, 
ki se nikoli ne pokvari. Začel 
je namesto vina uporablja-
ti to žganje. Kmalu pa so za 
to dejanje izvedele pobožne 
tunjiške mame. Tri so se do-
menile in šle v Mekinje k de-
kanu Viktorju zatožit, kaj hu-
dega počne župnik. Dekan je 
seveda Jožeta takoj poklical 

na zagovor in ga okaral, za-
kaj počne take nedovoljene 
reči. Jože je bil užaljen in je 
že prvo nedeljo po tem zago-
voru kar javno s prižnice po-
vedal, da so ga tri žene zatoži-
le pri dekanu. No glavna med 
temi ženami je bila Ukušeko-
va mati. Ta pa je bila že tako 
povsod znana kot pravi »de-
dec«, saj je podkovala konje, 
bila je vaški klavec in sploh 
je najrajši opravljala moška 
dela. Župnik je kar vsem ver-
nikom s prižnice povedal: 
»Ukušekova mat zna konja 
podkovat, vola zaklat, desca 
očofotat in fajmoštra usrat.« 
Seveda je bila zato Ukušeko-
va mati kar užaljena. Drugi 
farani pa so se ji posmihali, 
ker jo je župnik tako slikovito 
okaral. No, Lojze se je kma-
lu vrnil od vojakov in zopet 
prevzel faro. Jože pa je odšel 
neznano kam.

 Ivan Nograšek

Tunjiške zgodbe (27)
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Ob koncu tega obdobja boste deležni presenetljivih, mogo-
če celo šokantnih novic, ki pa mogoče ne bodo slabe. Na-
sprotno, s sodelovanjem nekoga lahko posežete po izpolnit-
vi nekaterih sanj, ki ste jih gojili že nekaj časa. Presenečenje.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Tudi pri vas se bodo vrtele nepričakovane novice, hkrati pa 
vas bodo zvabile, da boste z okolico delili novice, ki vas te-
žijo že nekaj časa. Mirno lahko stopite iz svoje cone udob-
ja in se izpoveste, saj veste, strah je votel, okoli ga pa nič ni.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Kar premetavalo vas bo, kar bo v vas zbudilo uporniško 
stran. Računajte na to, da vam bodo nekateri načrti pad-
li v vodo, zato se držite načela, da nas nič ne sme pre-
senetiti. V tem smislu uporabite meditacijo in lepo vi-
zualizacijo.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Nepričakovane novice vas bodo ujele nepripravljene, še 
dobro, da ne bodo slabe. Vaš čas je seveda dragocen, zato 
boste ponovno morali postavljati meje, do kod v vaš pros-
tor lahko segajo ljudje okoli vas. Nečesa boste veseli.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Poslovno se vam bodo zatresle smernice, ki ste jih posta-
vili že pred časom. Ali boste dobili sporočilo o poslovnih 
spremembah, s katerimi se bo spremenila tudi vaša pot, 
ali pa boste sami tista sila, ki bo sporočala pomembne 
novice.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Zaključek obdobja bo nepričakovan in presenetljiv, hkrati 
pa bo to pomenilo tudi spremembe v vašem življenju. Kar-
koli se vam bo pojavilo na življenjski poti, vklopite spon-
tanost in upoštevajte tisto, kar vam prvo pade na pamet.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Novice, ki jih boste prejeli – in predvsem boste tisti, ki jih 
boste v kratkem delili –, vas bodo ponovno spodbudile, da 
vzpostavite ali osvežite meje, ki jih morajo ljudje okoli vas 
spoštovati. Pazite tudi na energijo, ne bodite razsipni.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Začutili boste pogum in energijo, da z najbližjimi delite sre-
čo, ki ste jo dolgo zadrževali v sebi. Sledite svojemu srcu, 
saj si zaslužite, da izrazite vse tisto, kar vam je že nekaj časa 
ležalo na duši in si niste upali povedati, da ne bi prizade-
li drugih.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Mirno kri, samo mirno kri. Vdih in izdih, saj so ljudje malce 
bolj napeti kot po navadi in se bodo kresale iskre nespora-
zuma. Karkoli vam povedo, imejte v mislih, da mogoče ne 
govorijo vedno čisto iskreno in iz srca.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Previdno, zelo previdno z denarjem, saj vas bo vleklo v 
nepremišljen večji nakup, ki ga lahko kasneje obžalujete. 
Skrajni čas je, da vstanete, se otresete in zapustite cono 
udobja, v kateri se zadržujete že kar predolgo. Pogumno.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Če meditirate, se tega lotite iz vsega srca in duha. Če še ne 
meditirate, poskusite vsaj z vizualizacijo opredeliti in osmis-
liti svoje želje in cilje, ki bi jih radi dosegli najprej v bližnji 
prihodnosti, nato pa tudi tiste za daljše časovno obdobje.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Na novo boste morali opredeliti svoj čas. To pomeni, da 
boste morali razmisliti in omejiti tiste, ki vam ga na veliko 
kradejo. Vaš čas je za vas pomemben, zato ga drugim ne 
delite lahkomiselno. Vodite dnevnik svojih sanj, da jih bos-
te lažje uresničili.

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.                        

sudoku_TEZJI_23_18
NALOGA

6 4
5 3 2 8

7 3 5
9 7 3 8

3 8 1 6
8 4 6 7

8 6 1
3 1 6 2
2 7

sudoku_TEZJI_23_18

REŠITEV

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

TEŽJI  
SUDOKU

sudoku_TEZJI_23_18
NALOGA

64
5328

735
9738

3816
8467

861
3162
27

sudoku_TEZJI_23_18

REŠITEV

692185374
513647298
874932156
469753821
735821469
128496735
987264513
341579682
256318947

sudoku_LAZJI_23_18
NALOGA

3 8 2 5
4 8 2 1

9 6 5 7 3
2 9 4

5 2 3 1
6 9 7

5 3 9 8 7
9 3 1 5

4 8 3 6
sudoku_LAZJI_23_18

REŠITEV

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

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_LAZJI_23_18
NALOGA

3825
4821

96573
294

5231
697

53987
9315

4836
sudoku_LAZJI_23_18

REŠITEV

318967425
745832619
962514738
129478563
576293841
834156972
253649187
697381254
481725396

TA JE DOBRA

Rešitev:

Rešitev:

Kje je doma Lukec
Policist: »Kje stanuješ?«
Lukec: »Pri starših.«
»Kje pa oni stanujejo?«
»Pri meni.«
»Kje torej živite vsi?«
»Vsi skupaj živimo v hiši.«
»Kje je vaša hiša?«
»Zraven sosedove.«
»In kje je sosedova?«
»Če vam povem, ne boste verjeli.«
»Povej.«
»Zraven naše.«

Hoja v senci
Miš in slon se sprehajata. Ker je zelo vroče, slon ponudi 
miši, da lahko hodi v njegovi senci.
Nekaj časa tako hodita, nato miš reče:
»Če ti je vroče, se lahko tudi zamenjava.«

Podobnost
Kaj imata skupnega električni avtomobil in driska?
Pri obeh te je strah, da ne boš zdržal do doma.

Zamera
Prijateljici se pogovarjata in ena reče: »Si slišala, da se je 
Cvetka sprla s sodelavko?«
»Res? Zakaj pa?«
»Cvetka jo je vprašala, ali ugane, koliko je stara.«
»Ja in? Kaj potem?«
»Uganila je!«

ŽIVLJENJSKI KROG

Na  odru nabi-
to polne dvora-
ne kulturnega 
doma v Bohinj-
ski Bistrici so 

se člani folklornih skupin 
KUD Triglav Srednja vas 
v Bohinju predstavili v os-
mih plesnih točkah, ki so 
združevale besedo, ples in 
pesem. Med točkami je z 
veznim tekstom s svojim 
žametnim glasom spretno 
krmaril Gregor Budal.

Vsako živo bitje se rodi, 
razvija in raste ter na kon-
cu s smrtjo zaključi svoj 

življenjski krog. Času od 
rojstva do smrti pravimo živ-
ljenje. Tako smo spremljali 
Vida na njegovi življenjski 
poti. Prvo točko so folklor-
niki naslovili Rojstvo, sle-
dilo je Otroštvo, Šola, Mla-
dostništvo, Snubitev in po-
roka, Delo, Starost in seveda 
Smrt. Nastopili so Folklorna 
skupina (FS) Žgančki, Otro-
ška FS, Mladinska in Odra-
sla skupina, FS Re-Aktivci in 
FS Veterani. Z izjemo Otro-
ške folklorne skupine, kate-
re mentorica je Polona Ob-
lak Golobič, ter Žgančkov z 
mentorico Mirjam Markič 
je mentor vseh folklornih 
skupin Matija Markič, ki se 

je podpisal tudi pod scena-
rij večera in je bila avtor po-
stavitve. Za kostumsko po-
dobo sta poskrbeli Iva Le-
gat in Mirjam Markič, na-
stope so pospremili godci 
Ivan Brežan, Erazem in Vo-
ranc Markič, Janez Cerkov-
nik, Jaka Taler, Silvo Režek 
in Jure Stare.

Vseh nastopajočih je 
bilo kar 85. »Ideje za naše 
folklorne večere izbiramo 
med dogodki, ki so zazna-
movali naše okolje ali naše 
življenje,« je povedal Matija 

Markič. Tako so se v prete-
klosti že spomnili odprtja 
Bohinjske železnice, konca 
prve svetovne vojne, presto-
pnega leta, prikazali so tudi 
že »ohcet« in podobno. Za-
misel za letošnji folklorni ve-
čer pa so sicer dobili že pred 
časom, a jim jo je na oder us-
pelo postaviti letos. »Za pri-
hodnje leto pa se tema ponu-
ja kar sama, saj naša folklor-
na skupina praznuje petde-
seto obletnico ustanovitve,« 
nam je še zaupal Matija Mar-
kič.

Kulturno-umetniško društvo (KUD) Triglav Srednja vas v Bohinju je v Kulturnem domu Joža Ažmana v 
Bohinjski Bistrici organiziralo 12. folklorni večer. Naslovili so ga Življenjski krog.

Alenka Brun

Začelo se je z rojstvom. / Foto: Alenka Brun

Otroštvo je obdobje, ki je prepleteno z igro. / Foto: Alenka Brun
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 3. MARCA 2023

Nagrade: 3 x praktično darilo

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte-
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) poš-
ljite do srede, 15. marca 2023, na Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate 
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Nazorjevi ulici 1.

TAKO 
ENOSTAVNO

DAN ŽENA
v OBI-ju

4,19kos

5,99kos

VRTNICA  
(ROSA AMOROSA)  
Višina pribl. 25-30 cm, Ø lončka 
pribl. 10,5 cm (brez okrasnega 
lončka). 
Št. art.: 1424449

ORHIDEJA PHALENOPSIS  
Ima 1 steblo, na katerem je 5  
ali več cvetov oziroma popkov.  
Velikost 65-75cm. Različnih barv. 
(brez okrasnega lončka). 
Št. art.: 1014604

Akcija velja v OBI Kranj do 8. 3. 2023 oz. do razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV.

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

PRIREDITVE

Revija pevskih zasedb in srečanje folklornih 
skupin
Cerklje – V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika bo v petek, 3. 
marca, in soboto, 4. marca, ob 19. uri Območna revija odraslih 
pevskih zasedb, v nedeljo, 5. marca, ob 17. uri pa Območno 
Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin 2023. Nastopili 
bodo zbori in skupine z območja kranjske izpostave Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti.

Krekov večer, posvečen 1050-letnici Selc
Selca – Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca 
vabi na 16. Krekov večer, ki bo v soboto, 4. marca, ob 19.30 v 
Krekovem domu v Selcih. Zgodovinar ddr. Miha Markelj bo 
osvetlil nastanek in razvoj vasi z okolico od prazgodovine do 
današnjega časa, v kulturnem programu bodo sodelovali člani 
društva in Janez Jocif (glasba).

IZLETI

Brlog in Kotel
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur v četrtek, 9. marca, 
organizira pohod v deželo medvedov Brlog in Kotel (na meji 
med Notranjsko in Dolenjsko). Skupne zmerne hoje bo okrog 
3 ure. Informacije in prijave (do torka, 7. marca) pri Franciju 
Erzinu na tel. 041 875 812.

Jakobova pot na Planinsko goro
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 11. 
marca 2023, pohod po Jakobovi poti na Planinsko goro (va-
rianta): Grčarevec–Grmada na Planinski gori–Sv. Marija na 
Planinski gori–Sv. Duh na Hribu nad Planino–Planina. Skupne 
zmerne hoje bo od tri do štiri ure. Informacije in prijave (do 
četrtka, 9. marca) pri Franciju Erzinu na tel. 041 875 812.

Na Veliki Planik
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 18. marca, 
v hrvaško Istro, na najvišji vrh Čičarije, Veliki Planik (1272 m n. 
m.). Po jutranji vožnji bo v planinskem domu na Poklonu čas 
za jutranjo kavo, nato pa bo pot vodila po gozdnem, travnatem 
in kraškem svetu v smeri Istrske planinske poti čez Ošalj vrh 
in Mali Planik. Z vrha Velikega Planika se odpira lep razgled 
proti Istri, Učki, Gorskemu kotarju … Udeležence čaka skupno 
5 ur zložne nezahtevne hoje. Tura je primerna za vse planince 
z nekaj planinske kondicije. Odhod s posebnim avtobusom z 
avtobusne postaje pri Mercator centru na Primskovem bo ob 
6. uri. Prijave zbira vodnik Uroš Prelovšek na tel. 040 255 163 
in prelovsek@gmail.com.

OBVESTILA

Meritve tlaka, holesterola in krvnega sladkorja
Kranj, Šenčur, Drulovka, Cerklje – Rdeči križ Slovenije, Obmo-
čno združenje Kranj, obvešča, da bodo meritve tlaka, holeste-
rola in krvnega sladkorja v petek, 3. marca, ob 7. uri v prostorih 
Društva upokojencev Kranj na Tomšičevi 4, v torek, 7. marca, 
od 8. do 9. ure v Domu krajanov v Šenčurju, v soboto, 11. 
marca, od 8. do 9.30 ure v Piceriji Karantanija na Drulovki in 
v soboto, 25. marca, od 7. do 10. ure na Občini Cerklje.

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: 15.–22. 3., 18.–25. 3., 
20.–27. 3., 22.–29. 3., 29. 3.–5. 4., STRUNJAN: 16.–21. 4., BER-
NARDIN:  12.–15. 3., ŠMARJEŠKE TOPLICE: 2.–7. 4., MORA-
VSKE 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: VELI LOŠINJ:  
12. 6., 14. 6., DUGI OTOK, OREBIĆ, KORČULA – VEČ TERMINOV.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Meta se bliža štiridesetim. Nima partnerja, nima otrok niti 
družabnega življenja. Na njeno življenje vpliva gospodoval-
na mama s pričakovanji, da hči končno zadosti družbenim 
normam, se čim prej poroči in ji rodi vnuka ... Predpremiera 
komedije Ljubezen gre skozi želodec bo v petek, 10. marca, ob 
20. uri v Kulturnem domu Sv. Duh pri Škofji Loki, premierna 
uprizoritev bo na predvečer slovenskega dneva zaljubljencev, 
v soboto, 11. marca, ob 20. uri v Kulturnem domu Franca 
Bernika v Domžalah. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo omogočili 
brezplačen ogled predstave v paru v KD Domžale. Za sode-
lovanje v žrebanju odgovorite na nagradno vprašanje: Napišite 
še kakšen pregovor o ljubezni. Odgovore s svojimi podatki do 
torka, 7. marca, pošljite na koticek@g-glas.si ali na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Komedija Ljubezen gre skozi želodec

Nasmejali vas bodo Saša Klančnik, Maja Martina Merljak in 
Urška Vučak Markež.

Družinska delavnica izdelovanja barčic
Kropa – V mali dvorani Kulturnega doma Kropa bo v soboto, 4. 
marca, ob 10. uri brezplačna družinska delavnica izdelovanja 
barčic. Primerna je za otroke vseh starosti. S seboj prinesite kar-
tonasto škatlo za barčico, za preostali material bo poskrbljeno.

Vadba za zdravo hrbtenico
Naklo, Šenčur – Vadba izbranih enostavnih vaj za hrbtenico, ki 
je organizirana v okviru medgeneracijskega sodelovanja, bo v 
ponedeljek, 6. marca, ob 9. uri v Kulturnem domu Janeza Fili-
piča v Naklem, v torek, 7. marca, ob 8.30 pa v Domu krajanov 
Šenčur. Obvezne so prijave do zasedbe mest na mck-prijave@
luniverza.si ali 04 280 48 25.

Kulinarična delavnica
Preddvor – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v to-
rek, 7. marca, z začetkom ob 16. uri v zasebni kuhinji v Tupa-
ličah 55 prikaz priprave velikonočnih dobrot. Za udeležbo je 
obvezna prijava do zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.
si ali 04 280 48 25.

Zbor članov in 70-letnica društva
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane 
in članice v četrtek, 9. marca, ob 15. uri v dvorano Kulturnega 
doma Preddvor na srečanje zbora članov in 70-letnico društva. 
Po uradnem delu bosta pogostitev in druženje.

PREDAVANJA

Potopisno predavanje o Keniji
Žiri – V Krajevni knjižnici Žiri bo v petek, 3. marca, ob 18. uri 
potopisno predavanje z naslovom Kenija – slikoviti svet narave 
in kulture v izvedbi Iztoka Bončine.

Predavanje o kompostiranju
Žirovnica – V Knjižnici Matije Čopa v Žirovnici bo v ponedeljek, 
6. marca, ob 19. uri predavanje agronoma Vanesa Huskića o 
kompostiranju.

RAZSTAVE

Taras Ševčenko in njegova Ukrajina
Kranj – Kulturno društvo likovnikov Kranj in Zveza kulturnih 
društev (ZKD) Kranj vabita na odprtje razstave Taras Ševčenko 
in njegova Ukrajina, ki bo 9. marca ob 17. uri v galeriji ZKD 
Kranj, Glavni trg 23 (poleg mestnega vodnjaka).

Nagrajenci križanke PEKARNE OREHEK, z rešitvijo »PRI-
SEGAMO NA PRAVE RECEPTE«, ki je bila objavljena v 
Gorenjskem glasu, 17. 2. 2023, so: Mitja KOS iz Škofje 
Loke, Dušan BOHINC iz Medvod in Minka PREVODNIK 
iz Radovljice. Vsi nagrajenci prejmejo po 10 krofov.  
Čestitamo !

Cerklje – V Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika bo v četr-
tek, 16. marca, deseti dobro-
delni koncert za pomoč ose-
bam po možganski poškod-
bi. »Izkupiček namenjamo 
za nakup rehabilitacijskih 
pripomočkov. Letos v Cen-
tru Korak nameravajo kupiti 
napravo, ki je namenjena te-
rapiji in rehabilitaciji premi-
kanja, koordinacije in reakcij 
uporabnikovih rok,« nam je 

povedala Tanja Kokalj, pred-
sednica društva Klub en ko-
rak več, ki je bil ustanovljen 
(pred 13 leti) z namenom po-
moči omenjenemu centru. 
»Predvsem zbiramo denar-
na sredstva, velikokrat pa 
kot prostovoljke pomagamo 
tudi v samem Centru Korak 
pri pripravi različnih dogod-
kov.« Po besedah Kokaljeve 
delujejo po načelu »prispe-
vamo, kolikor in kjer lahko«.

Organizacija koncerta je 
ena od osrednjih aktivno-
sti, ki jih izvajajo v okviru fi-
nančne podpore. V pripra-

vah na jubilejni glasbeni do-
godek so bili že leta 2020, a 
ga je korona zamaknila v le-
tošnjo pomlad. Prav tako je 
epidemija prekinila tradici-
jo Korakovih bazarjev, na ka-
terih so v preteklih letih zbi-
rali sredstva s prodajo izdel-
kov, ki nastajajo v centru, in 
članov društva. Lani pred 

adventom so v klubu zno-
va obudili ustvarjalnost – lo-
tili so se izdelave adventnih 
venčkov in peke piškotov – 
ter okrepili vezi med seboj in 
s centrom. »Na različnih lo-
kacijah smo na stojnicah pro-
dajali svoje izdelke. V manj-
šem obsegu sicer, a smo bili 
z izkupičkom zadovoljni,« 
pravi sogovornica, ki društvo 
vodi od lanskega leta. »De-
lovanje Centra Korak sem 
poznala prej, zdaj spozna-
vam delovanje društva. Svo-

jo vlogo vidim v reku primus 
inter pares, torej prve med 
enakimi.« Kot nam je še po-
vedala, se jim lahko pridruži-
jo tudi novi prostovoljci ozi-
roma prostovoljke.

Na dobrodelnem koncer-
tu, ki je po mnenju Tanje Ko-
kalj postal prepoznaven do-
godek, se nadejajo dobrega 
odziva obiskovalcev. »Na de-
cembrskih stojnicah so nas 
spraševali, ali koncert bo. 
Samo – ali bo. Torej pride-
jo obiskovalci ne glede na to, 
kdo nastopa. Seveda se trudi-
mo izbrati uveljavljene slo-

venske glasbenike, a ljud-
je pridejo predvsem zaradi 
podpore Centru Korak. Se pa 
letošnjega koncerta res srčno 
veselimo, tako zaradi koron-
skega odmora kot zaradi Di-
namitk, ki so energične in to-
ple punce. Z nami so že sode-
lovale in komaj čakamo, da se 
srečamo v Cerkljah.«

Po štiriletnem premoru bo v Cerkljah znova 
dobrodelni koncert za Center Korak.

Letos jubilejna 
Korakova pomlad

Ana Jagodic Dolžan

Dinamitke / Foto: Urška Košir

Izkupiček koncerta je namenjen za nakup 
rehabilitacijskih pripomočkov. Letos nameravajo 
v Centru Korak za osebe s pridobljeno možgansko 
poškodbo kupiti napravo, ki je namenjena terapiji 
in rehabilitaciji premikanja, koordinacije in reakcij 
uporabnikovih rok.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

V podjetju Agro mobil, d. o. o, iz Šenčurja zaposlimo 
SKLADIŠČNIKA – POMOŽNEGA DELAVCA (m/ž). 
Kandidat mora imeti vozniško dovoljenje B-kategorije  
ter izkušnje z upravljanjem viličarja. Delo poteka na  
lo kaciji podjetja. Možno je tudi opravljanje dela z de lov-
nim časom po dogovoru preko s. p.

Prijave po telefonu 041 698 385 (Boštjan Bertoncelj) ali 
elektronski pošti bostjan.bertoncelj@agromobil.si.

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
ODDAM

STANOVANJE v pritličju stanovanj-
ske hiše v Kranju (Primskovo), tel.: 
070/900-420 
 23000605

NAJAMEM

GARSONJERO v Kranju, tel.: 
040/906-427 23000524

HIŠE
KUPIM

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

VSELJIVO hišo z vrtom, v Podnartu ali 
bližnji okolici, tel.: 041/731-016  
 23000582

POSESTI
PRODAM

29.000 M2 gozda na Jelovici nad Kro-
po, parc. št. 579, cena 29.000 EUR, 
tel.: 040/129-077 23000535

KUPIM

VEČJE gospodarsko poslopje z 2 ha 
travnika na mirni, ravni lokaciji, zažele-
no ob gozdu, tel.: 041/677-792  
 23000599

NAJAMEM

KMETIJSKO zemljo vzamem v najem, 
Šenčur, Cerklje, Smlednik, Vodice, 
tel.: 041/320-666, Tone 23000598

V najem vzamem njivo ali travnik v šir-
ši okolici Cerkelj na Gorenjskem, tel.: 
051/202-404 23000589

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

PROSTOR v centru Radovljice za 
namen kozmetične dejavnosti, z vso 
opremo, ugodno, tel.: 070/449-762 
 23000604

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Astra, l. 2011, 1.7 CDTI, 
161.000 km, siva, ohranjena, cena zni-
žana 6.250 EUR, tel.: 040/567-544  
 23000548

MOTORNA KOLESA
KUPIM

TOMOS Flexer, do 1.000 EUR, tel.: 
031/689-094 
 23000561

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

HITRO snemljiv nov prtljažnik za kole-
sa, za na zadnja vrata večine avtomobi-
lov, 40 EUR, tel.: 040/129-077  
 23000556

STROJI IN ORODJA
PRODAM

KONDENZACIJSKO sušilnico za les, 
tel.: 041/355-985 23000579

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 23000565

SUHA bukova razžagana drva, Gorje, 
tel.: 031/561-707 23000552

SUHA bukova drva, butare, meša-
na drva ter rajkelne – okroglice, tel.: 
031/826-621 
 23000564

SUHA drva bukev, hrast, kostanj in ža-
gan les smreke in bora, tel.: 041/481-
588 23000576

SUHA mešana drva, 70 EUR za meter, 
lahko razrezana, možna dostava, tel.: 
031/229-151 23000586

SUHA bukova in hrastova drva, razža-
gana, tel.: 031/722-550 23000588

SUHA jesenova drva, možna dostava, 
tel.: 041/368-998 23000591

SUHA bukova drva, lahko razrezana, 
možna dostava, tel.: 040/246-688 
 23000592

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

ZARADI menjave gretja ugodno pro-
dam oljni gorilec Ecoflam, tel.: 04/23-
32-013, 031/203-998  
 23000558

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, poslika-
ne skrinje, manjšo kaščo ..., tel.: 
051/258-936 
 23000568

ZBIRATELJ iščem značke vseh vrst, 
pokličite, hvala, tel.: 041/890-840 
 23000581

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, vel. 170 x 130 cm, CENA 
125.000 EUR, tel.: 040/567-544 
 23000549

OTROŠKA OPREMA
PODARIM

OTROŠKO posteljico z jogijem, tel.: 
031/423-051 23000596

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PREGLED vida in očala kot na napotni-
co s popustom do 101 EUR.  Qlan-
dia Kranj, Qlandia Kamnik, Deteljica  
Tržič, Spar center Jesenice.  
Kličite brezplačno 080 1331,  
www.optika-aleksandra.si  
 23000572

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PRIKOLICO za prevoz okroglih bal, 
15 kosov, hidravlično nakladanje, tel.: 
041/807-416 
 23000553

KUPIM

MOTOKULTIVATOR Gorenje Muta, 
traktor in ostale kmetijske stroje, tel.: 
041/540-364 23000543

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči jedilni in krmni krompir, 
tel.: 041/971-508 23000562

GOZDNI med, cena 10 EUR, tel.: 
031/307-115 23000585

JEČMEN za krmo, lanska pridelava, 
ugodno, tel.: 031/229-151 
 23000587

JEČMENOVO slamo v okroglih balah, 
ječmen in tritikalo, tel.: 041/481-588  
 23000577

JEDILNI krompir, Gorje, cena po do-
govoru, tel.: 040/529-521 
 23000554

KRMNO peso in jedilni krompir, tel.: 
041/416-241 
 23000606

KROMPIR jedilni, bio, za ozimnico, 
tel.: 068/601-504 
 23000560

PIRO, oluščeno ali neoluščeno, ter 
krušno pšenico, tel.: 040/828-000 
 23000595

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
grahaste barve, pred nesnostjo, in kg 
priščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 23000567

10 dni starega bikca LS/ČB/ČB, tel.: 
041/377-102 23000590

BIKCA in teličko simentalko, stara 10 
dni, tel.: 041/971-508 23000563

BIKCA LS, starega 14 dni, telički LS in 
ČB, stari 14 dni, tel.: 041/263-728  
 23000575

BIKCA ČB, stara 14 dni, in bikca ČB, 
starega 6 tednov, tel.: 040/616-848  
 23000609

ČEBELJE družine na AŽ satih, 10 sa-
tov, cena 90 EUR, tel.: 031/307-115  
 23000584

KOKOŠI nesnice – rjave in druge pa-
sme. Pripeljemo v vse večje kraje na 
Gorenjskem.  Kmetija Šraj, Uroš Šraj, 
Čadramska vas 19, Poljčane, tel.: 
031/751-675 23000542

KRAVO simentalko, primerno za do-
jiljo, lahko skupaj s teličkom, tel.: 
040/610-958, Boris 23000541

KRAVO in telico po izbiri, tel.: 
040/293-323 23000557

RJAVE jarkice v začetku nestnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285 23000531

TELICE LS in ČB, stare 16 mesecev, 
tel.: 031/247-805 23000593

TELICO ciko, staro 6 mesecev, od 
150 do 200 kg, tel.: 040/206-003 
 23000601

ZAJCE za pleme, tel.: 040/672-702  
 23000578

KUPIM

BIKCA, težkega do 200 kg, tel.: 
068/150-640 23000608

BIKCE in teličke od 14 dni do 200 kg, 
LS ali mesne pasme, ter pašno kravo, 
tel.: 051/372-468 23000594

OSTALO
PRODAM

NASELJEN prevozni čebelnjak, med 
in vosek, tel.: 041/721-625 23000573

ULEŽAN hlevski gnoj, tel.: 041/901-
888 23000574

KUPIM

KRAVJI gnoj, okolica Kranja, tel.: 
070/591-227 23000551

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AS Koroška Bela, a. s., išče pastirja na 
Belski planini za pašno sezono 2023. 
Pisne prijave s kratkim življenjepisom 
pošljite na naslov AS Koroška Bela, a. 
s., Dobravska ulica 14, Jesenice. Kon-
taktna oseba g. Slivnik, tel.: 068/190-
236 23000602

DRUŠTVO za zaščito konj, Šercerjeva 
9, Velenje, honorarno zaposli hlevarje v 
Zavetišču za konje. Delo je 3- do 4-krat 
tedensko dopoldan. Lokacija Cerklje na 
Gorenjskem, tel.: 041/677-792 23000550

TOPLOTNE ČRPALKE

 
DOBAVA TAKOJ

IZE d.o.o 
Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ
041 669 742

TOPLOTNE ČRPALKE
                              6 – 16 kw 
od 6.699,99 EUR - 6 kw z osnovno 
montažo, zagonom in 9,5% ddv
SUBVENCIJA EKO SKLADA

IZE d.o.o. 041 669 742

Rezultati – žrebanje 1. 3. 2023
2, 6, 11, 14, 19, 24, 25 in 27

Loto PLUS: 21, 22, 24, 26, 33, 37, 39 in 34
Lotko: 0 5 4 8 2 7

Sklad 5. 3. 2023 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 5. 3. 2023 za PLUS: 2.150.000 EUR
Sklad 5. 3. 2023 za Lotka: 300.000 EUR
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V priročniku  
je predstavljeno 
življenje čebel, 
opisani so skrb 
za zalego, pašne 
aktivnosti, 
praktični primeri 
vzdrževanja in 
izkoriščanja 
čebeljih družin, 
pa tudi vse o 
pridelavi medu, 
matičnega 
mlečka, 
propolisa, 
cvetnega prahu 
in čebeljega 
strupa.

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.

160strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

                        + poštnina

22
EUR

V priročniku je 
strnjeno znanje 
o pridelavi 
lupinarjev, vse 
od zasaditve do 
spravila in sušenja. 
Nova izdaja je 
bogatejša za 
načine pridelave 
lupinastega sadja, 
dodani so strnjeni 
programi varstva, 
posodobljen 
izbor sort 
in sredstva 
za varstvo 
lupinarjev. 

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.

264 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

                        + poštnina

23
EUR
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ZAHVALA

V 76. letu se je od nas za vedno poslovila 

Rozalija Jereb
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje. Posebej se 
zahvaljujemo zdravnici dr. Tanji Ješe za dolgoletno zdravljenje na 
hematološkem oddelku v Ljubljani, dr. Ireni Preložnik - Zupan ter 
osebju Infekcijske klinike v Ljubljani. Hvala gospodu župniku Ciri-
lu Plešcu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Komunala Kranj 
in pevcem. Hvala vsem, ki ste našo mami pospremili na njeni zad-
nji poti.

Vsi njeni
Breg ob Savi, februar 2023

V SPOMIN

 

Marko Jenko
Že četrto leto več te ni, a spomin nate vsak dan oživi. Vse življe-
nje si kot sonce sijal, za nas si vso svojo ljubezen razdal. Sedaj si 
kot zvezda svetleča, naj ti v nebesih dana bo sreča.
Hvala, ker se ga spominjate.

Vsi tvoji
Češnjevek, 3. marca 2023

Dober, plemenit človek,
ki je z nami živel,
nam ne more bit odvzet,
kajti v naših srcih je zapustil
svetlo sled svoje dobrote
in plemenitosti.

ZAHVALA

V 90. letu starosti se je poslovila 

Pavla Savernik
roj. Kosec

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Posebna 
zahvala gre dr. Marti Stukl Sever, dr. Mateji Lopuh in patronažni 
službi Kranj. Zahvaljujemo se gospodu župniku za lep pogrebni 
obred, pevcem za sočutno zapete pesmi ter pogrebni službi Nav-
ček za vso pomoč.

Žalujoči vsi njeni 
Cegelnica, 23. februarja 2023

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš Ti,
in jokala, ker te ni.

ZAHVALA

V 72. letu se je tiho poslovil mož, oče, ata, brat, stric 

Franc Jenko
Ob njegovem slovesu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom,  
sosedom, prijateljem, znancem za vse izrečene besede tolažbe, 
darovane sveče in sv. maše. Hvala osebju bolnišnice Golnik, go-
spodu župniku za lep pogrebni obred, pevcem in pogrebni služ-
bi Jerič. Iskrena hvala Petrovim in Aleševim prijateljem, gasil-
cem PGD Zg. Brnik ter vsem imenovanim in neimenovanim, ki 
ste ga pospremili na zadnji poti. Verjamemo, da se bomo vsi radi 
spominjali trenutkov, ki smo jih preživeli skupaj z njim.

Vsi njegovi

Nešteto sledi si zapustil
s svojimi dejanji in dobroto.
Tak ostajaš v naših srcih 
in spominih.

ZAHVALA

Po dopolnjenem 92. letu se je za vedno poslovila naša draga 
mama 

Pavla Kušar
roj. Fojkar, po domače Polenčeva mama iz Drage

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, darove za maše in 
cerkev sv. Mihaela v Dolu. Posebna zahvala gre dr. Davidu Konča-
nu, g. župniku Jožetu Čuku, pevcem, trobentaču in pogrebni služ-
bi Hipnos. 
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili, jo pospremili na njeni zadnji 
poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni 
Draga, februar 2023

Hvala ti, mama, za rojstvo, življenje.
Hvala za čas, za ljubezen, skrbi.
Hvala za bisere, stkane v trpljenje. 
Mama, naj večna ti lučka gori!

ZAHVALA

Ob izgubi drage mame, babice in prababice  

Rozalije Kramar
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hva-
la g. župniku Tomažu Prelovšku in našemu sorodniku duhov-
niku Tadeju Pagonu ter pevcem kvarteta Grm za lepo opravljen 
po grebni obred. Hvala negovalki Petri, negovalni službi Pristan, 
patronažni sestri Cvetki za oskrbo na domu in osebju DSO Ka-
mnik ter ostalim, ki ste srčno in lepo skrbeli za našo mamo. Hva-
la pogrebni službi Pogrebnik in KP Tržič. Hvala vsem, ki ste jo 
imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Tiho, tiho h grobu pristopite  
in mi miru zaželite.

Z žalostjo sporočamo, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče in ata 

Jože Kern
Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Kranju. 

 
Vsi njegovi

Kranj, 1. marca 2023

ZAPOSLIM voznika kategorij B in C, 
za prevoze po Sloveniji. Z delom se 
lahko začne takoj. Orel transport Gre-
gor Bergant s.p., Trnje 16, Šk. Loka, 
tel.: 031/564-285, gregor.orel@siol.
net  
 23000603

ZAPOSLIMO delavca za delo v gozdu.
Tomaž Satler, s.p., Oldhamska c. 14, 
Kranj, tel.: 040/163-302 
 23000507

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 
 23000570

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 
 23000571

PEČARSTVO, lončene peči, zidani ka-
mini, kmečke peči, obnova, popravilo, 
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš 
Avsenek, d.o.o., Kranjska cesta 2, Ra-
dovljica, tel.: 040/364-636  
 23000375

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 23000376

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

OBVESTILA
IŠČEM

ZA v hišo v Kovorju iščem enega ali dva 
sostanovalca, tel.: 041/967-331  
 23000600

RAZNO
ZBIRAM odpadno železo in barvne ko-
vine, odvoz brezplačen, tel.: 070/385-
956 23000477

PRODAM

AVBO za narodno nošo, ugodno, tel.: 
031/423-051  
 23000597

BAKRENO pločevino deb. 1 mm, 3 
kosi, in rosfrei deb. 1 mm, 1 kos, ter 
plošče 2 x 1 m, tel.: 041/564-366 
 23000559

KOVINSKO krmilno pregrado za gove-
do in vrata za nakladalno prikolico, tel.: 
031/343-177  
 23000555

ORBITREK, nov jogi za neg. posteljo, 
gobeline, kristalno blazino in parni čist. 
Gorenje, tel.: 070/425-191  
 23000580

IŠČEM

ODPELJEM lesni pepel, tel.: 
041/250-205 
 23000607

IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč starejšim ose-
bam, tel.: 040/744-543 23000583

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, 
komarniki, markize, www.asteriks.
net 23000566

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija, krovstvo, čišče-
nje hiš in stanovanj – po zelo ugodni 
ceni. Leard, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 23000569

V knjigi boste 
spoznali starega 
Kitajca, gospoda 
Fuja, ki je imel 
malo denarja 
in premoženja, 
a je bil vseeno 
srečen, ker je bil 
moder in notranje 
zadovoljen. 
Zgodba 
pripoveduje o 
petih elementih 
kitajske filozofije 
o življenju, 
zdravju in o tem, 
kako doseči 
ubranost in 
izpolnjenost.  

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

Trda vezava, 96 strani. Redna cena knjige je 
14,90 EUR. Akcijska cena knjige je samo 990

EUR
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Glasbenik Challe Salle, igralka Tina Gorenjak in televizijska voditeljica Melani Mekicar bodo kot 
ambasadorji zdravja ozaveščali o škodljivosti alkohola in tobaka, preventivi proti rakavim obolenjem in 
o duševnem zdravju.

Brdo pri Kranju – Ministrstvo 
za zdravje želi skupaj z zna-
nimi osebnostmi izboljšati 
odnos do zdravja. Kot so po-
udarili na predstavitvi nove 
kampanje, zasnovane s ci-
ljem, da bi nagovorila vsa-
kega prebivalca Slovenije, je 
najučinkovitejši način pre-
ventive skrb za lastno zdrav-
je, ta pa je mogoča le z dobro 
ozaveščenostjo. Skupaj s pr-
vimi ambasadorji zdravja bo 
ministrstvo pozornost na-
menjalo zlasti pitju alkoho-
la in rabi tobačnih izdelkov 
med mladimi, destigmatiza-
ciji težav v duševnem zdrav-
ju, preventivi proti rakavim 
obolenjem in demenci, so-
časno pa bo ozaveščanje 
seglo tudi na druga področ-
ja, kot sta na primer zdrava 
prehrana in gibanje.

Zgled, pozitivna 
sporočila, spodbude

»Z glasbo in s svojim na-
činom življenja se trudim 
širiti pozitivno energijo. Za-
vedam se, da me spremlja 
ogromno ljudi, predvsem 
mladih … Ne pijem alkoho-
la, ne kadim, ukvarjam se s 
športom, poleg tega mlade 
skušam usmerjati v razvoj 

njihovih talentov.« Dodatna 
spodbuda za pozitiven zgled 
je nedavno rojstvo sina, je 
povedal glasbenik in vpliv-
než Saša Petrović, bolj znan 
kot Challe Salle, ki bo amba-
sador zdravja predvsem pri 
odnosu do alkohola in ka-
jenja. »Vpliv, ki ga imam, 
si želim pozitivno izkoristi-
ti,« je dejal ob napovedi, da 
bo svoja sporočila širil z raz-
ličnimi aktivnostmi, računa 
pa, da jih bo ljudem, zlasti 

mladim, lahko najbolje prib-
ližal z osebnim stikom (na 
srečanjih, pogovorih).

Igralka Tina Gorenjak se 
je pred osmimi leti sreča-
la z diagnozo rak na dojki. 
»Ko je človek zdrav, ima be-
seda zdravje zelo abstrakten 
pomen, ko zboliš, pa dobi 
zelo konkretnega,« je dejala 
o svoji izkušnji. S sodelova-
njem v kampanji želi spod-
bujati optimizem in zaveda-
nje, da smo za svoje zdravje 
v prvi vrsti odgovorni sami, 
»zato je pomembno, da 
smo dobro obveščeni o na-
činih preventive, ohranjanja 
zdravja in zdravljenja«.

Melani Mekicar, televizij-
ska voditeljica, bo delovala na 
področju duševnega zdravja. 
Tematiki, ki po njenem mne-
nju ne sme biti tabu, se bo 
posvečala skupaj s strokov-
njaki, nevladnimi organiza-
cijami, mladimi in starejši-
mi, bolnimi in zdravimi.

Leto duševnega zdravja
Kampanja Ambasador-

ji zdravja bo poudarila po-
men duševnega zdravja, sez-
nanjala z načini varovanja in 

krepitve, dejavniki tveganja 
ter kdaj in kje poiskati stro-
kovno pomoč. Veliko pozor-
nosti pa bo ministrstvo za 
zdravje, ki je leto 2023 razgla-
silo za leto duševnega zdrav-
ja, namenilo tudi ureditvi za-
konodaje na tem področju 
(pripravi zakonov o dušev-
nem zdravju, psihoterapiji 
in psihološki dejavnosti), je 
napovedala vodja sektorja za 
duševno zdravje in demenco 
Mojca Zvezdana Dernovšek. 
Kot je opozorila, se v Sloveni-
ji srečujemo s številnimi te-
žavami in izzivi, od neustre-
zne podpore osebam z izku-
šnjo duševne motnje in nji-
hovim svojcem do hudega 
pomanjkanja specialistov in 
dolgih čakalnih dob. V tem 
letu je poleg dopolnjevanja 
manjkajočih služb na podro-
čju duševnega zdravja načr-
tovana vzpostavitev dveh no-
vih programov (bolnišnične-
ga in zunajbolnišničnega) za 
otroke in mladostnike ter od-
rasle z nekemičnimi zasvoje-
nostmi. S temi se je po bese-
dah ministra Danijela Beši-
ča Loredana še posebno po-
membno spopasti.

Ana Jagodic Dolžan

Tina Gorenjak, Challe Salle, Melani Mekicar in Mojca Zvezdana Dernovšek z ministrom 
Danijelom Bešičem Loredanom, ki je izrazil željo, da zdravje postane vrednota. K 
sodelovanju v kampanji Ambasadorji zdravja bo ministrstvo povabilo še druge prepoznavne 
osebnosti in različne organizacije. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V Kranju bo 24. in 25. 
marca potekala tradicional-
na čistilna akcija Očistimo 
Kranj – Kranj ni več usran!, 
ki jo Mestna občina Kranj 
(MOK) pripravlja v sodelova-
nju z Zvezo tabornikov obči-
ne Kranj (ZTOK). Organiza-
torja še zbirata prijave ude-
ležencev.

Akcijo bodo s prijavljeni-
mi vrtci in šolami izvedli v 
petek, 24. marca, z ostalimi 

udeleženci pa dan pozneje, 
v soboto dopoldne. Tisti, ki 
se bodo odločili za vodenje 
čiščenja v njihovi krajevni 
skupnosti ali na območjeu 
delovanja, naj to sporočijo 
na elektronski naslov kranj-
skih tabornikov ocistimo-
kranj@gmail.com do po-
nedeljka, 6. marca. Pri tem 
naj navedejo lokacijo čišče-
nja, koliko oseb pričakujejo, 
koliko toplih malic bi potre-
bovali in ali bodo potrebova-
li pomoč usposobljenih čla-
nov Civilne zaščite MOK za-
radi zahtevnega čiščenja ali 
varovanja udeležencev ob 
vodotokih. Ob pravočasni 
prijavi bodo taborniki pos-
krbeli za rokavice, vrečke za 
smeti, odvoz odpadkov, ma-
lico in priložnostno darilo. 
Posamezniki se na akcijo 
lahko prijavijo tudi na sple-
tni strani ZTOK.

Na MOK pa do 17. mar-
ca zbirajo prijave društev s 
statusom društva v javnem 

interesu, in sicer na ele-
ktronski naslov martina.
jaklic@kranj.si. Z upravi-
čenci do neposrednega fi-
nanciranja iz proračuna bo 
MOK sklenila pogodbo. Pri-
javo je treba oddati s kratkim 
opisom območja čiščenja, 
predvidenim številom ude-
ležencev ter časom trajanja 
akcije, in sicer na obrazcu, ki 
je na voljo na spletni strani 
MOK, fizično pa ga je mož-
no dobiti na Uradu za gospo-
darske dejavnosti in promet 

(martina.jaklic@kranj.si, 
tel. št. 04/237 3122).

V okviru čistilne akcije 
bodo očistili tudi nekaj kri-
tično onesnaženih točk, ki 
so jih zaznali na območju 
kranjske občine. V pomoč 
pri tem je tudi digitalni ze-
mljevid črnih točk z odpad-
ki, kamor lahko občani vne-
sejo lokacijo in opis divjih 
odlagališč ali onesnaženih 
območij. Slednje lahko na-
vedejo tudi ob spletni prija-
vi na ZTOK.

Čistilno akcijo bodo spet 
nadgradili s festivalom Eko 
teden, ki bo potekal od 20. 
do 30. marca na različnih lo-
kacijah v Kranju. Festival z 
različnimi aktivnostmi oza-
vešča o nujnosti varovanja 
okolja, odgovornem ravna-
nju in vpeljavi trajnostnih ži-
vljenjskih praks v naš vsak-
dan. Kranjske organizacije 
so pripravile pester program 
delavnic, predavanj, razstav 
in izmenjevalnic.

V Kranju marca 
čistilna akcija

Simon Šubic

Utrinek z lanske čistilne akcije / Foto: Primož Pičulin

Med prisotnimi, ki so pozdravili promocijo zdravega 
življenjskega sloga, je bila tudi predsednica Spominčice 
Štefanija L. Zlobec. Pomembno je, da se javno govori 
o boleznih in preventivi in da se ozaveščanje začne pri 
mladih, je poudarila. / Foto: Tina Dokl

Promocija skrbi za zdravje

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

Danes bo oblačno in suho. Ponoči se bo zjasnilo, jutri zjutraj 
bo po nekaterih nižinah megla. Zjutraj bo nekoliko hladneje, 
čez dan bo precej jasno in topleje. V nedeljo bo sprva pretežno 
jasno, nato se bo postopno pooblačilo.

Ker je za zdravo življenje najpomembnejši obrok, 
si vsako jutro privoščim kraljevski zajtrk  
z osmimi hodi – tablet.
Milan Fridauer - Fredi

NA GLAS                                           aforizem

V Kranju bodo znova organizirali čistilno akcijo 
Očistimo Kranj – Kranj ni več usran.


