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Danes, jutri in v nedeljo 
bo pretežno oblačno in 
suho. Ohladilo se bo. Po-
noči bo neočiščen sneg na 
pločnikih pomrznil.

jutri: pretežno oblačno
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Železniki – Po izvolitvi za 
predsednika državnega sve
ta je ustanovitelja in dolgole
tnega generalnega direktor
ja skupine Lotrič Metrology 
Marka Lotriča na čelu podje
tja Lotrič Meroslovje nedav
no nasledila hči Maja Brelih 
Lotrič. Magistrica poslovne 
administracije in menedž
menta bo letos dopolnila tri
deset let. »Zavedam se, da 
obuvam velike čevlje, a sem 
po naravi precej vztrajna.« 
Prepričana je, da ji bo s po
močjo sodelavcev uspelo na
daljevati pozitiven trend ra
zvoja podjetja. Maja Brelih Lotrič: »Zavedam se, da obuvam velike čevlje, a sem po naravi precej 

vztrajna.« / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Prvi stanovalci v domu, 
kadra še premalo

Po obilni snežni pošiljki bodo ta konec tedna začela obratovati tudi nekatera 
manjša gorenjska smučišča.

Soriška planina, Stari vrh 
– Na Soriški planini je za
padlo okoli meter snega. 
Kot nam je povedal tehnič
ni vodja smučišča Domen 
Pintar, so teptalci v pogo
nu od nedelje ponoči. »Ne
prestano urejamo proge, da 
bi konec tedna odprli ce
lotno smučišče.« V sredo 
so po skoraj tritedenskem 
premoru, ki so ga zahte
vale neugodne vremenske 
razmere, znova zagnali tri 
žičniške naprave – vlečni
ci Slatnik in Sedlo ter otro
ško vlečnico Lucija, poskr
beli pa so tudi za tekaško 

progo. Ponovno obratova
nje je kljub sivim oblakom 
in sneženju že privabilo ne
kaj ljubiteljev smučanja. 
»Upamo, da bodo pogoji v 
prihodnje dobri, da bodo 
ljudje prišli smučat,« je do
dal Pintar.

Tudi na Starem vrhu so 
težko pričakovali nižje tem
perature in pošiljko sne
ga. Zapadlo ga je okoli pol 
metra, dodati pa je treba še 
nekaj tehničnega, zlasti v 
spod njem delu, je pojasnil 
v. d. direktorja Smučarsko 
turističnega centra Luka 
Vrančič. Ponovno bodo 
tako začeli obratovati jut
ri, ko bodo zagnali sedežni
co Stari vrh, vlečnico Kopa 

in tekoči trak ter odprli pri
padajoče proge. Smučanje 
bo možno od 8. do 15. ure 
– tak urnik ima smučišče 
tudi ob nedeljah, med ted
nom pa bo obratovalo od 8. 
do 14. ure. Za nočno smuko 
po Vrančičevih besedah ra
čunajo, da bi jo lahko omo
gočili sredi prihodnjega te
dna. »Želimo izkoristiti hla
dne noči za dodatno zasne
ževanje, da bodo naše str
mine omogočale dolgo in 
kvalitetno smuko.« Obe
nem se nadejajo nadaljnjih 
ugodnih razmer, da bi lah
ko čim prej povečali obseg 
smučarskih prog.

Takole so včeraj urejali smučišče na Soriški planini. / Foto: Gorazd Kavčič

Snega na smučiščih je zdaj dovolj
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»Oče me je naučil predvsem povezovanja in prepoznave novih priložnosti. V tej smeri bom delovala 
tudi v prihodnje, zlasti na tujih trgih,« pravi nova direktorica Lotrič Meroslovja Maja Brelih Lotrič.

Vodenje podjetja prevzela hči

AKTUALNO

Želijo naravi prijazne 
ukrepe
Civilna iniciativa Varuhi Sore je v 
Sokolskem domu pripravila okro
glo mizo, na njej pa so govorili o 
pomenu reke in o tem, kako načr
tovane protipoplavne ukrepe nare
diti kar najbolj sonaravne.

2

GORENJSKA

Prepletajo vrhunsko 
glasbo in kulinariko
Kaj se zgodi, ko se združijo zna
nje, virtuoznost, improvizacija ter 
vrhunska hrana in muzika? Odgo
vor boste našli Pr' Pepet v Škofji 
Loki, kjer so začeli prirejati glasbe
nogastronomske večere.

6

KULTURA

Med realnostjo in  
iluzijo
V atriju Galerije Staneta Kregarja v 
Škofijski klasični gimnaziji v Šen
tvidu so odprli prvo spominsko 
razstavo slik slikarja Vinka Hlebša 
s pomenljivim naslovom Med real
nostjo in iluzijo.

14

ZANIMIVOSTI

Kuža Sky je v paniki 
pobegnil
Na silvestrski večer je zaradi poka
nja petard z ograjenega vrta na Ko
roški Beli v gozd nad vasjo 
panično pobegnil kuža Sky. Po 
treh tednih ga njegova skrbnica 
Draga Žbontar še vedno išče.

24

A. J. D., U. P., S. K., A. Se, 
M. A.

Komendski dom starejših je vendarle začel 
sprejemati prve stanovalce, a za zapolnitev vseh 
68 mest potrebujejo še precej kadra.

 �7. stran

Ob sprejemu prvih stanovalk v novem domu / Foto: SeneCura
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Škofja Loka – Po poplavah 
leta 2014 je Občina Škofja 
Loka v želji po izboljšanju 
poplavnih razmer na širšem 
območju sotočja Selške in Po-
ljanske Sore začela priprav-
ljati projektno dokumentaci-
jo, ki so jo poimenovali Pro-
tipoplavna ureditev območja 
Poljanske Sore od Puštala do 
sotočja Selške in Poljanske 
Sore ter Sore do Suhe. Pred 
letom in pol so jo predstavi-
li javnosti ter pojasnili, da naj 
bi se izvedba projekta začela v 
letošnjem letu.

Prejšnji mesec je civilna 
iniciativa, imenovana Varu-
hi Sore, pripravila peticijo z 
zahtevami za spremembo 
načrtovanih protipoplavnih 
ukrepov, kot razlog zanjo pa 
so navedli ugotovitev, da pro-
jekti grobo posegajo v varova-
no območje narave.

Namen torkove okrogle 
mize, ki je potekala v Sokol-
skem domu in je bila zelo dob-
ro obiskana, je bil tudi osvetli-
ti pomen naravnih rek in nji-
hovega ohranjanja, za kar je 
z uvodnim predavanjem pos-
krbela biologinja in naravo-
varstvenica Polona Pengal, o 
pravih vidikih pa je nato spre-
govoril Aljoša Petek, pravni 
strokovnjak za varstvo okolja.

Stališča civilne iniciative 
Varuhi Sore je povzela Ur-
ška Kovač Mrak in med dru-
gim poudarila, da si želijo, 
da pri protipoplavnem ure-
janju Sore pride do vključe-
vanja širše javnosti in širše 
stroke. »V času svojega delo-
vanja smo s pomočjo mnenj 
strokovnjakov okoljevarstva 

in širše javnosti ugotovili, da 
so naši predlogi in zahteve v 
realnosti povsem uresničlji-
ve. Zahtevamo namreč le to, 
da se protipoplavne uredi-
tve snujejo v sozvočju z nara-
vo,« je poudarila Urška Kovač 
Mrak in dodala, da si iskreno 
želijo protipoplavne zaščite, 
hkrati pa si želijo zagotoviti 
boljši jutri za vse generacije.

Različni strokovnjaki in 
domačini so nato predstavili 
svoj pogled na urejanje pro-
tipoplavne zaščite. »Občina 
bo podprla vsako strokovno 
utemeljeno rešitev strokov-
njakov. Dejstvo je, da pri tem 
ni pomembna le ena stro-
ka, na primer gradbena, am-
pak so pomembne tudi dru-
ge. Trenutno smo na začet-
ku izdelavne projektne do-
kumentacije in moja obljuba 

je, da bomo poslušali stroko 
in temu sledili,« je poudaril 
škofjeloški župan Tine Ra-
dinja, vodja oddelka za oko-
lje in prostor na Občini Ško-
fja Loka Tatjana Bernik pa je 
povedala, da jo veseli, da do-
mačinom, ki so pripravili ok-
roglo mizo in se je udeležili, 
ni vseeno za naravo ter da slo-
gan Loško je ekološko še zda-
leč niso prazne besede.

»Od začetka sem vključe-
na v ta projekt in nikoli nis-
mo bežali od sodelovanja z 
javnostjo in upoštevanja po-
gojev strokovnih služb. Smo 
pa ujetniki predpisov, ki jih 
moramo spoštovati. Projekt 
je bil na začetku popolnoma 
drugačen in načrtovanih je 
bilo več posegov, celotna eki-
pa pa se je ves čas trudila, da 
se posegi v reko zmanjšajo, 

kolikor je mogoče. Projekt 
je sedaj v fazi izdelave doku-
mentacije za gradbeno dovo-
ljenje. Prvotno je bil dogovor 
z ministrstvom za okolje in 
prostor o sofinanciranju pro-
jekta iz vodnega sklada. Med-
tem pa se je zgodil zeleni do-
govor na nivoju evropske uni-
je in ta projekt je sedaj del pro-
jektov, uvrščenih vanj. To po-
meni, da ga bo v celoti lahko 
financirala Evropska unija, 
če bo izpolnjeval ključne uk-
repe v skladu z naravo. Zato 
naše aktivnosti gredo v to 
smer; vsi, ki se želite vključi-
ti v ta proces, pa ste vabljeni, 
da se nam pridružite. V me-
secu dni bomo pripravili se-
stanek in pogledali bomo, kaj 
še lahko naredimo skupaj,« 
je ob koncu poudarila Tatja-
na Bernik.

Vilma Stanovnik

Še v tem letu naj bi se začel uresničevati projekt protipoplavne ureditve območja Poljanske 
Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe. / Foto: Gorazd Kavčič

Kamniška Bistrica – Kot smo 
že poročali v torkovi izdaji, je 
družba Velika planina prej-
šnji teden pridobila gradbeno 
dovoljenje z gradnjo nove se-
dežnice Šimnovec, zaključil 

pa se je tudi razpis za izbi-
ro izvajalca. Na razpis je pri-
spela le skupna ponudba ita-
lijanskega podjetja Leitner in 
družbe Riko iz Ljubljane, ki 
bi šestsedežno napravo zgra-
dila za 9,9 milijona evrov oz. 
dobrih 12 milijonov evrov 

vključno z davkom na dodano 
vrednost. Kot nam je povedal 
direktor družbe Tomaž Štefe, 
morajo ponudbo najprej pro-
učiti, nato bodo sledile nadalj-
nje odločitve.

V Kamniku so sicer za in-
vesticijo pridobili tudi dobrih 

sedem milijonov evrov nepo-
vratnih sredstev ministrstva 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, 750 tisoč evrov bo 
prispevala Občina Kamnik v 
obliki dokapitalizacije podje-
tja, preostanek pa mora zago-
toviti družba sama.

Šestsedežnico na Veliki planini bi italijanski Leitner skupaj z družbo Riko zgradil za 12 milijonov evrov 
(vključno z davkom na dodano vrednost).

Aleš Senožetnik
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Knjigo prejme BERNARDA KERN iz Šenčurja.

Minuli torek je civilna iniciativa Varuhi Sore v škofjeloškem Sokolskem domu pripravila okroglo mizo, 
na njej pa so govorili o pomenu reke in o tem, kako načrtovane protipoplavne ukrepe narediti kar 
najbolj sonaravne. Pripravili so tudi peticijo in jo poslali na domačo občino ter ministrstvo za okolje in 
prostor.

Želijo naravi prijazne ukrepe

Za sedežnico ena ponudba

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                            januar 2/23
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:

OBVESTILO NAROČNIKOM

Račune lahko prejemate  
tudi po elektronski pošti

Če želite račune prejemati po e-pošti, nam na 
e-naslov narocnine@g-glas.si sporočite točno ime 
in priimek ter naslov, da vas bomo našli na seznamu.

Na e-naslov, s katerega nam boste poslali  
osebne podatke, bomo poslali račun v obliki pdf,  
ki bo povsem enak položnici v tiskani izdaji.

Sodobna tehnologija omogoča tudi hitro in 
preprosto plačevanje računov s pomočjo mobilnega 
telefona in QR kode. 
Prepričani smo, da boste zadovoljni.

www.gorenjksiglas.si

V nagradni igri, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu  
13. januarja, prejme dve vstopnici za Klapski večer v Škofji Loki 
Stanka Modrič iz Kranja.                         Nagrajenki čestitamo!

NAGRAJENKA

Tržič – Župan Občine Tržič Peter Miklič je za vršilca dolžnosti 
direktorja tržiške občinske uprave za pol leta (z možnostjo po
daljšanja) imenoval dr. Jureta Megliča. Meglič je že bil občinski 
svetnik in tržiški podžupan. Prejšnji direktor občinske uprave 
Klemen Srna se je na svojo željo vrnil na mesto vodje občin
skega Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, kot pa 
je še dodal župan, so tudi z njegovim delom zelo zadovoljni.

Dobili vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave

Škofja Loka – Župnijski zavod sv. Jurija in Župnija Stara Loka 
danes, v petek, z začetkom ob 19. uri vabita na prvi Veiderjev 
večer. Potekal bo v Jurjevi dvorani v Stari Loki, pogovor pa bo 
posvečen Lambertu Ehrlichu, eni najbolj prepričljivih strate
ških državniških osebnosti med Slovenci. Z avtorjem knjige 
Lambert Ehrlich – prerok slovenskega naroda, dr. Janezom 
Juhantom, se bo pogovarjala Helena Janežič.

Veiderjev večer v Stari Loki

Mojstrana – Danes, v petek, ob 18. uri bo v Slovenskem pla
ninskem muzeju v Mojstrani muzejski večer. Blagoslov gora, 
knjigo o življenju in delu prvega slovenskega alpinista Valen
tina Staniča, bo predstavil njen avtor Ivan Sivec.

Muzejski večer Blagoslov gora
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Skupina Lotrič Metrology 
danes povezuje več kot 180 
strokovnjakinj in strokov-
njakov v devetih podjetjih 
v sedmih državah. »Prepri-
čan sem, da v prihodnje nih-
če ne bo mogel voditi podje-
tja boljše kot mlada genera-
cija,« je optimističen Marko 
Lotrič. Aprila letos bo mini-
lo 32 let, odkar je ob podpori 
žene Mojce z odprtjem obr-
ti za kalibracijo tehtnic, ute-
ži in pipet stopil na podjetni-
ško pot.

Priprave na prenos vode-
nja podjetja so potekale vse 
od leta 2017, ko so zakon-
ca Lotrič in njuni trije otro-
ci v želji po nadaljnjem uspe-
šnem poslovanju podpisali 
družinsko ustavo. Vodstve-
ne položaje sedaj poleg Maje 
Brelih Lotrič prevzemajo še 
njena starejša sestra Katja 
Lotrič Kejžar, finančna di-
rektorica, ki je po novem tudi 
prokuristka vseh treh podje-
tij v Sloveniji, in starejši brat 
Mitja Lotrič, direktor hčerin-
skega podjetja Lotrič Certifi-
ciranje, ki je odslej še proku-
rist hčerinskih podjetij v Av-
striji in Nemčiji, ter tehnični 
direktor Primož Hafner, ki je 
po novem prokurist hčerin-
skih podjetij na področju t. i. 
Adria regije – na Hrvaškem, 
v Bosni in Hercegovini, Srbi-
ji in Severni Makedoniji.

S »svežim vetrom« do 
novih trgov

Za Majo Brelih Lotrič je 
bila podpora ožjih družin-
skih članov ključna za prev-
zem vodenja Lotrič Me-
roslovja. »Podporo in zau-
panje v moje delo so izrazi-
li tudi člani ožjega kolegija. 
Vsi se skupaj strinjamo, da 
bomo 'svež veter' izkoristi-
li za osvajanje novih trgov, 
drugačne tržne pristope ter 
nadaljnji razvoj storitev in 
produktov.« Kot je dejala, 
je njena velika prednost, da 
je v poslovanje podjetja vpe-
ta že od malega. Pred prev-
zemom nove funkcije je bila 
vodja projektov v matičnem 
podjetju in direktorica hče-
rinskega podjetja PSM Me-
rilni sistemi.

»Seveda si kot mlaj-
ša generacija želim nekaj 

sprememb, ki pa bodo dob-
ro premišljene. Na začetku 
je cilj ohraniti stabilnost in 
dobro vzdušje med zaposle-
nimi,« je povedala direktori-
ca Lotrič Meroslovja in doda-
la, da se ne boji povezovanja 
z multinacionalkami (tudi 
konkurenčnimi), saj verja-
me v njihovo znanje in digi-
talna orodja, ki so jih razvi-
li in kar jih postavlja na vrh 
evropskih – če ne celo sve-
tovnih – laboratorijev.

Lotričeva sicer trenutno 
zaključuje svoj drugi porod-
niški dopust. »Posel in dru-
žina sta moji dve veliki stras-
ti, ki ju je ob dobri podpori 
po mojem mogoče uskladi-
ti,« je prepričana.

Preizkusni laboratorij za 
Volkswagen

Velik del partnerjev pod-
jetja prihaja s področja avto-
mobilske industrije, od ko-
der izvira tudi njihov najno-
vejši pomemben projekt – so 
namreč v zaključni fazi po-
stopka, s katerim bodo pos-
tali odobren preskusni labo-
ratorij koncerna Volkswa-
gen (VW). S tem bodo za av-
tomobilskega giganta op-
ravljali preskušanja in po-
trjevali ustreznost materia-
lov in komponent, ki so kas-
neje vgrajene v avtomobi-
le znamke VW. »Sodelova-
nje predstavlja pomemben 

mejnik za naše podjetje in 
slovenske proizvajalce av-
tomobilskih komponent, ki 
bodo tako po novem za po-
stopke preskušanja lahko 
koristili domačega izvajalca. 
Poleg konkurenčnih cen bi-
stveno prednost predstavlja 
predvsem komunikacija v 

slovenskem jeziku ter krajši 
roki izvedbe preskusov,« je 
povedal Mitja Lotrič, direk-
tor Lotrič Certificiranja.

Edini laboratorij za 
certificiranje mask

Skupina Lotrič Metro-
logy je vodilni ponudnik 
meroslovnih storitev »vse 
v enem«. Tehnični sektor 
sestavljajo štiri glavne eno-
te – kalibracijski in presku-
sni laboratorij ter kontrol-
ni in po novem tudi certi-
fikacijski organ. Vsi imajo 

pridobljene akreditacije, ki 
predstavljajo uradno pri-
znanje za opravljanje teh-
ničnih nalog na mednaro-
dnem nivoju. Certifikati, iz-
dani s strani skupine Lotrič 
Metrology, so tako enako-
vredno priznani po celem 
svetu. Certifikacijski organ 

je podlaga za priglasitev pri 
evropski komisiji. »Prigla-
sitev je odziv na pandemske 
okoliščine, v katerih smo s 
hitrim razvojem ter na pro-
šnjo ministrstva za gospo-
darstvo slovenskim proizva-
jalcem mask omogočili pri-
dobitev certifikata o skla-
dnosti in s tem prost dostop 
do trgov EU v celoti,« je pou-
daril Primož Hafner. Imajo 
namreč edini preskusni la-
boratorij na področju medi-
cinskih mask in osebne va-
rovalne opreme v širši regiji.

Mitja Lotrič, direktor hčerinskega podjetja Lotrič Certificiranje, Maja Brelih Lotrič, nova 
direktorica Lotrič Meroslovja, Marko Lotrič, ustanovitelj skupine Lotrič Metrology, in Katja 
Lotrič Kejžar, finančna direktorica / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Novi kranjski mestni 
svet je v sredo na svoji prvi 
izredni seji potrdil mandat 
nadomestni svetnici Doro-
teji Osterman (SD), potem 
ko je županu Matjažu Ra-
kovcu zaradi nezdružljivosti 

funkcij svetniški mandat 
prenehal. Ekspresno so ime-
novali tudi novi nadzorni 
odbor Mestne občine Kranj, 
v katerem so Primož Česen, 
Stanislav Erzar, Darko Jarc, 
Primož Terplan in Andrej 
Žerovc, ter potrdili predla-
gane članice in člane vseh 

stalnih (petčlanskih) komi-
sij mestnega sveta. »Volil-
ni rezultat se je upošteval 
tako pri sestavi komisij kot 
tudi pri predsedniških in 
podpredsedniških mestih. 
Mislim, da se je tu pokaza-
la precejšnja enotnost, da 
smo prišli do komisij, ki so 

povšeči vsem,« je ob tem de-
jal župan. Za nadomestne-
ga člana Razvojnega sveta 
gorenjske regije za obdob-
je 2021–2027 so imenovali 
mag. Maja Fritza (GS). Na-
domestil je dosedanjo člani-
co Barbaro Gunčar, ki ni več 
mestna svetnica.

Simon Šubic

Ekspresno potrdili nove komisije

V lada je z novim letom 
poskrbela za največji 
skok minimalne plače v 

zadnjem desetletju, ki je deloma 
posledica uskladitve s precejšnjo 
rastjo cen in novega zakona o 
dohodnini. Najnižja plača se je 
tako povzpela za sto evrov, kar 
ni zanemarljiv znesek, novica 
pa je zagotovo razveselila tiste z 
najnižjimi prihodki.

A ima odločitev tudi drugo 
plat medalje. Na eno so opozo-
rile banke. Zaradi makroboni-
tetne omejitve kreditiranja pre-
bivalstva, mora kreditojemalcu 
po plačilu vseh mesečnih kre-
ditnih obveznosti ostati vsaj 
76 odstotkov minimalne bruto 
plače. V praksi torej dvig mini-
malne plače pomeni tudi še več 
ljudi, ki si kredita ne bodo mog-
li privoščiti oziroma bo njiho-
va kreditna sposobnost manjša.

Gospodarstveniki so opozo-
rili, da je dvig, ki je za približ-
no dve odstotni točki višji od 
rasti cen, nepotreben in nima 
ustrezne podlage v dvigu do-
dane vrednosti. Slovenija se 
je že pred zadnjo uskladitvijo 
uvrščala med evropske države 
z najvišjimi minimalnimi pla-
čami, po majhni razliki med 
minimalno in povprečno pla-
čo pa celo na prvo mesto med 
evropsko sedemindvajseterico. 
Po novem minimalna plača 
predstavlja kar 60 odstotkov 
povprečne.

Ob tem velja na hitro pogle-
dati, koliko pravzaprav zaslu-
žimo Slovenci. Povprečna neto 
plača se res vzpenja in po zad-
njih podatkih Statističnega ura-

da znaša dobra dva tisočaka 
bruto oziroma 1.317 evrov neto, 
a ob tem velja dodati, da prib-
ližno dve tretjini zaposlenih za-
služi manj od tega zneska.

Velika večina zaposlenih, 
tudi tistih, ki zaslužijo več od 
minimalne plače, se torej ne po-
naša z visokimi dohodki, viso-
ka zaposlenost in rast cen pa še 
dodatno krepita pritisk na pla-
če, kar se v zadnjih tednih od-
raža tudi v grožnjah s stavkami 
v sindikatih predvsem javnega 
sektorja.

A če je vlada z dvigom mi-
nimalne plače potegnila všeč-
no potezo, pa ni imela veliko 
posluha za davčno razbreme-
nitev plač, ki bi vsem omogoči-
la višje prihodke. Kot so denimo 
izračunali pri GZS, je aktual-
ni zakon o dohodnini naklonjen 
le tistim z minimalnimi dohod-
ki in mladim – in še to le v le-
tošnjem letu. Zaposleni s plačo 
okoli povprečne bo denimo le-
tos na letni ravni prejel za oko-
li 130 evrov nižjo neto plačo, kot 
če bi obveljala novela zakona 
prejšnje vlade. Do leta 2025 pa 
bo zaposleni z minimalno pla-
čo prejel 350 evrov na leto manj, 
tisti s povprečno pa 650 evrov 
manj.

Čeprav je minimalna pla-
ča zakonsko določen in vseka-
kor dobrodošel mehanizem za 
preprečevanje zdrsa v revšči-
no, bi bilo zato treba razmisliti 
tudi o drugih ukrepih za zago-
tavljanje stimulativnih plač in 
delovnega okolja nasploh, kar 
ne nazadnje vodi v večjo blagi-
njo vseh.

Plače, takšne in drugačne

Vodenje podjetja prevzela hči
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V skupini Lotrič Metrology so lani opravili skoraj 120 
tisoč meroslovnih pregledov, kar pomeni več kot 470 
pregledov na dan, od tega 320 v Lotrič Meroslovju. 
Njihove certifikate najdemo v več kot 50 državah 
širom sveta. »Ocenjujemo, da imamo v Sloveniji 
43,9-odstotni delež na področju meroslovja, kar nas 
postavlja v vrh ponudnikov meroslovnih rešitev, med 
našimi referencami je več kot 20 tisoč podjetij,« je 
povedal Marko Lotrič. Matično podjetje je lani doseglo 
6,8 milijona evrov prometa, Skupina pa 11 milijonov 
evrov.

KO MEN TAR
Aleš Senožetnik
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Krvavec

Sneg, ki je zapadel v zad-
njih dneh, je precej suh in 
zato tudi precej zahteven za 
urejanje prog, smo izvede-
li na Krvavcu, kjer je po vče-
rajšnjih podatkih okoli 80 
centimetrov debela snež-
na odeja. Število prog ozi-
roma delujočih naprav so v 
tem tednu prilagodili raz-
meram. »V teh dneh zara-
di močnega sneženja, vetra 
in megle obratujejo Tiha do-

lina, otroški trak Gospinca, 
vlečnica Luža in krožna ka-
binska žičnica.« Kot so še 
pojasnili v RTC-ju, je zaradi 
slabega vremena tudi manj-
ši obisk, konec tedna, ki pri-
naša odprtje Zvoha, pa pri-
čakujejo dober odziv smu-
čarjev, prav tako ob napove-
danih vremenskih razme-
rah računajo na obratovanje 
v večjem obsegu. Ob petkih 
in sobotah bodo na podlagi 
zadostnega števila prijav or-
ganizirali nočno sankanje.

Kranjska Gora
Na kranjskogorskem 

smučišču, kjer je snega okoli 
50 centimetrov, obratuje ve-
čina naprav – včeraj deset od 
štirinajstih. Nocoj bodo prvič 
v tej sezoni prižgali tudi ža-
romete in ponudili možnost 
nočne smuke, in sicer od 18. 
do 21. ure. Ljubitelji smuča-
nja v večernih urah bodo na 
svoj račun prišli še ob sobo-
tah; kako bo v času počitnic, 
pa se bodo odločali sproti, so 
nam povedali v RTC Žični-
ce Kranjska Gora. »Želimo 

si, da bi ugodne razmere tra-
jale čim dlje.« Naravni sneg 
bodo skušali »zadržati« tudi 
s tehničnim. V tem tednu 
so gostili predvsem šolarje, 
v prihodnjih dneh pa se po-
dobno kot kolegi na drugih 
smučiščih nadejajo vseh ge-
neracij.

Zatrnik
Na Zatrniku bo smučanje 

možno od sobote dalje. Za-
padlo je okoli 60 centime-
trov snega, kar je po besedah 

direktorja RTC- ja Aleša Za-
larja dober obet za izved-
bo tečajev, ki jih načrtujejo 
skupaj s Smučarskim klu-
bom Bled, za obiske šolar-
jev in drugih, ki želijo prido-
biti smučarske veščine, saj 
je smučišče primerno pred-
vsem za začetnike. Znanju 
in izkušnjam primerne so 
oziroma bodo na voljo tri 
proge (170-, 130- in 70-me-
trska) z nizkovrvnimi vlečni-
cami ter sankaška in tekaška 
proga, in sicer od 9. do 16. 
ure. Kot je še pojasnil Zalar, 
se obiskovalci lahko odloči-
jo za celodnevno ali poldnev-
no vozovnico, možna je tudi 
izposoja opreme, za dostop 
pa uporaba brezplačnega av-
tobusnega prevoza, ki ga ob 
koncih tedna in v času zim-
skih počitnic organizira Tu-
rizem Bled.

Španov vrh
Snežne pošiljke so se raz-

veselili tudi na smučišču 
Španov vrh nad Jesenica-
mi, kjer bodo smučarsko se-
zono začeli v nedeljo. Sne-
ga imajo okrog 70 centime-
trov, s teptalnim strojem pa 
so smučišče začeli urejati že 
sredi tedna, je povedal novi 
direktor in solastnik podje-
tja Športni center Španov 
vrh Dušan Kovačič. Gre za 

podjetnika iz Krškega, ki je 
tudi napovedal obsežna vla-
ganja v smučišče z gradnjo 
apartmajev tako ob spodnji 
kot zgornji postaji žičnice 
ter oživitev poletne ponudbe 
s kolesarskimi dejavnostmi.

Velika planina
Obilna snežna pošiljka 

je ta teden omogočila zače-
tek smučarske sezone tudi 
na Veliki planini. Že danes 
ob 17. uri bodo organizirali 
nočno sankanje s spustom 
po 2,5 kilometra dolgi osvet-
ljeni progi, smučišče pa od-
pirajo jutri in bo odprto vsak 
dan. Nihalka bo začela voziti 
ob osmih zjutraj, smučišče 
pa bo odprto med 8.30 in 
15.30. Zadnja vožnja nihal-
ke v dolino bo ob 17. uri.

Za celodnevno smučarsko 
vozovnico oziroma vozovni-
co za nočno sankanje bodo 
odrasli odšteli 21 evrov, ot-
roci 12 evrov, družine pa 50 
evrov. Vozovnica vključu-
je tudi povratno vožnjo z ni-
halko.

Vogel
Na Voglu, kjer zaradi lege 

v Triglavskem narodnem 
parku ne morejo računati na 
izdelavo umetnega snega, so 
se zelo razveselili nedavnih 
padavin. Snežna odeja je na 

tem visokogorskem smu-
čišču, ki leži na nadmorski 
višini 1500 metrov, trenutno 
debela 1,3 metra, obratujejo 
pa vse žičniške naprave ra-
zen Šije, zaprta je tudi pro-
ga skozi Žagarjev graben. 
Žičnice obratujejo od 9. do 
16. ure (razen Zadnji Vogel, 
kjer zaključijo ob 15.30), ni-
halka pa od 8. ure zjutraj do 
18. ure zvečer vozi vsake pol 
ure.

Mojstrana
Začetka smučarske sezo-

ne se veselijo tudi v Mojstra-
ni, včeraj so še utrjevali smu-
čarsko podlago. Smučišče 
naj bi odprli danes z nočno 
smuko oziroma najkasneje 
jutri z dopoldansko smuko. 
Kot je včeraj še povedal Me-
tod Žebovec iz podjetja Alte-
ma iz Radovljice, ki je lastnik 
smučišča, bo žičnica za noč-
no smuko delovala vse dni v 
tednu, ob koncih tedna tudi 
za dnevno smuko, med zim-
skimi šolskimi počitnica-
mi pa bosta vse dni na vo-
ljo dnevna in nočna smuka. 
Cene smučarskih vozovnic 
bodo objavili danes na sple-
tnih in socialnih omrežjih. 
Letošnja novost je izposoja 
celotne smučarske opreme 
za alpsko smučanje in za tek 
na smučeh.

Jesenice – Na Fakulteti za 
zdravstvo Angele Boškin 
na Jesenicah je tik pred no-
vim letom prva študent-
ka uspešno zaključila dok-
torski študij. To je bila Ana 
Gianini, študentka doktor-
skega študijskega progra-
ma 3. stopnje Zdravstvene 
vede, ki je uspešno zago-
varjala doktorsko disertaci-
jo z naslovom Učinki upo-
rabe hibridne inzulinske 
črpalke na kakovost vode-
nja sladkorne bolezni tipa 
1 pri otrocih in mladostni-
kih. Doktorsko delo je prip-
ravila pod mentorstvom 
izr. prof. dr. Nataše Bratina 
in somentorstvom prof. dr. 
Brigite Skele Savič.

Na edini jeseniški fa-
kulteti so doktorski študij 
uvedli v študijskem letu 
2017/2018. Akreditacija 
doktorskega študija je po-
menila velik mejnik v ra-
zvoju fakultete, ki jo je pred 
dobrimi petnajstimi leti 
ustanovila Občina Jeseni-
ce.

V tem času so na fakulteti 
našteli že 660 diplomantov 
študijskega programa Zdra-
vstvena nega, 24 diploman-
tov študijskega programa Fi-
zioterapija, 52 magistrov štu-
dijskih programov Zdravstve-
na nega in Promocija zdravja. 
V lanskem študijskem letu pa 
je prva študentka uspešno za-
ključila tudi program za izpo-
polnjevanje Mentorstvo v kli-
ničnem okolju.

Poklici prihodnosti
Dekanja doc. dr. Sanela Pi-

vač je ob tem poudarila: »Na 
Fakulteti za zdravstvo Ange-
le Boškin izobražujemo za 
poklice prihodnosti. Sloven-
ski zdravstveni sistem je pred 
številnimi izzivi, med dru-
gim se sooča s predolgimi ča-
kalnimi vrstami in pomanj-
kanjem kadra. Nujno je tre-
ba ukrepati, da bomo lahko 
vsem prebivalcem zagotovili 

pravočasno, kakovostno in 
varno ter na dokazih podpr-
to zdravstveno nego in fizi-
oterapijo ter jih s promocijo 
zdravja opolnomočili za bolj 
zdrav življenjski slog. Naši di-
plomanti imajo pri teh priza-
devanjih ključno vlogo, saj so 
opremljeni z vrhunskim zna-
njem ter najnovejšimi, so-
dobnimi pogledi na delova-
nje zdravstvene nege, fiziote-
rapije in promocije zdravja.«

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah je Ana Gianini kot prva študentka doktorskega 
študijskega programa uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo.

Urška Peternel

Slovesnost ob uspešnem prvem zagovoru doktorske disertacije (nova doktorica znanosti 
Ana Gianini je tretja z leve) / Foto: arhiv fakultete

Doktorat znanosti prvi študentki

Snega na smučiščih je zdaj dovolj

Jesenice – Jeseniški žu-
pan Peter Bohinec je v sre-
do imenoval dve podžupa-
nji. To sta postali Tina Re-
povž iz vrst Socialnih de-
mokratov ter Sabina Mu-
lalić iz vrst Gibanja Svobo-
da. Tina Repovž, po pokli-

cu pravnica, bo kot podžu-
panja pokrivala premoženj-
sko-pravno in finančno po-
dročje, Sabina Mulalić, po 

poklicu diplomirana medi-
cinska sestra, pa se bo posve-
čala področju gospodarskih 
javnih služb. Podžupanji 
bosta župana tudi nadome-
ščali v času njegove odsot-
nosti. Županu sta se zahva-
lili za zaupanje ter zagotovi-
li, da bosta funkcijo opravlja-
li vestno, odgovorno in zav-

zeto, vse odločitve pa spreje-
mali v dobro občanov. Obe 
bosta podžupansko funkci-
jo opravljali nepoklicno.

Jeseniški župan je za podžupanji imenoval Sabino 
Mulalić in Tino Repovž.

Občina Jesenice z dvema 
podžupanjama

Urška Peternel

Sabina Mulalić (levo) in Tina Repovž (desno), v sredini 
župan Peter Bohinec / Foto: arhiv Občine Jesenice
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Cerklje – Po nekaj letih 
Osnovna šola Davorina Jen-
ka Cerklje skupaj s podružni-
co Zalog organizira Zimski 
koncert z nastopi učencev, 
ki obiskujejo pevsko priprav-
nico, prepevajo v otroškem in 
mladinskem pevskem zboru, 
vadijo plesne korake v folklor-
ni skupini in pridobivajo iz-
kušnje nastopanja v skupini 
Impro. V Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika bodo da-
nes ob 18.30 predstavili del 
ustvarjanja, s poudarkom na 
zimskih praznikih in novole-
tnem voščilu.

Begunje – Jutri, 21. januarja, 
in v nedeljo, 22. januarja, bo 
pod Avsenikovo marelo v 
gostilni Avsenik v Begunjah 
potekalo 16. Tradicionalno 
mednarodno tekmovanje 
harmonikarjev za nagrado 
Avsenik. Oba dneva se bo 
tekmovanje začenjalo ob de-
vetih dopoldne in bo odprto 
za javnost, za ljubitelje har-
monike, narodno-zabavne 
glasbe in melodij, ki sta jih 
napisala Slavko Avsenik in 
njegov brat Vilko. Tekmova-
nje, na katero se je prijavilo 
več kot sto harmonikarjev, 
bo končano v nedeljo okrog 
18. ure s podelitvijo nagrad. 
Glasbeniki bodo tekmovali v 
igranju na diatonično in kla-
virsko harmoniko.

Znova Zimski koncert

Harmonikarji za 
Avsenikovo nagrado

»Sneg, ki je zapadel v zadnjih dneh, je precej suh in 
zato tudi precej zahteven za urejanje prog.« V tem 
tednu je razmere na smučiščih poleg sneženja krojila 
še megla.



5Gorenjski glas
petek, 20. januarja 2023 info@g-glas.si

Kranj – V Kranju se je kon-
čala četrta dobrodelna akcija 
V Kranju dobro v srcu mis-
limo. V poldrugem mesecu 
so zbrali natanko 31.448,42 
evra, ki jih bodo razdelili 
izbranim družinam in po-
sameznikom v stiski. Le-
tošnja vsota donacij, zbra-
nih z SMS-sporočili in naka-
zili na TRR račun, je najviš-
ja doslej; v prejšnjih treh le-
tih so skupno zbrali okoli 67 
tisoč evrov, največ, nekaj čez 
31 tisoč evrov, so doslej zbra-
li leta 2020. »Iskrena hva-
la vsem, ki ste pomagali, da 
smo zbrali zavidljiv znesek, 
s katerim bomo polepšali 
življenje tistim, ki si tega ne 
morejo privoščiti,« je hvale-
žen kranjski župan Matjaž 
Rakovec.

Ob koncu dobrodelnega 
projekta, ki je potekal pod 
okriljem Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj (ZTKK) v 
sodelovanju z Društvom 
prijateljev mladine Kranj 
in Zvezo prijateljev mladi-
ne Slovenije (ZPMS), so se 
v sredo v kranjski Kovačnici 
še posebej zahvalili največ-
jim donatorjem, to so bili: 
Gorenjska banka, Arriva 

Slovenija, Komunala Kranj, 
Comita, Fraport Slovenija, 
Kron Telekom, Sportygo, 
Porenta Trade, organizatorji 
dobrodelnega nogometnega 
turnirja Kranj Winter Cup 
2022 ter KluBar z glasbe-
no skupino Made in Yugo-
slavia. »Ob tej priložnosti bi 
se rad zahvalil vsem podje-
tjem, ki so prispevala levji 
delež h končnemu znesku, 
kar približno dve tretjini,« 

je povedal Klemen Malovrh, 
direktor ZTKK.

»Vsaka dobrodelna akci-
ja je izjemno pomembna, 
sploh december je posebej 
dobrodelen mesec,« je po-
udarila generalna sekretar-
ka ZPMS Breda Krašna. Sti-
ska se je med Slovenci še po-
sebej z začetkom epidemije 
covida-19 povečala, še zlasti 
v prvem valu je bilo zelo ve-
liko pomoči potrebnih, ki so 

potrebovali predvsem hrano, 
čistila in računalnike, v zad-
njem letu pa ljudje potrebuje-
jo pomoč predvsem pri ener-
gentih, je pojasnila. »Sloven-
ci smo neverjeten narod gle-
de dobrodelnosti. V ZPMS 
vedno znova ugotavljamo, da 
kadar se znajdemo v stiski in 
to tudi javno povemo, vsa zah-
vala pri tem tudi medijem, se 
ljudje zelo dobro odzovejo na 
naš klic,« je še poudarila.

V dobrodelni akciji V Kranju dobro v srcu mislimo, ki je potekala četrto leto zapored, so občani in 
podjetja za pomoči potrebne prispevali skoraj 31.500 evrov.

Simon Šubic

Kranj – Komunala Kranj je 
pred kratkim kot upravlja-
vec na večini plačljivih jav-
nih parkiriščih postavila 
nove parkomate, na katerih 
ni več mogoče uporabiti par-
kirne kartice Mestne občine 
Kranj (MOK). Parkirnino na 
novih parkomatih je mogo-
če namreč poravnati le s ko-
vanci, z bančnimi karticami 
ali z aplikacijo EasyPark ozi-
roma sporočili sms v skladu 
z navodili ob parkomatih. 
Kaj naj torej imetniki stori-
jo s parkirnimi karticami, 
na katerih dobroimetje še ni 
bilo v celoti porabljeno?

Na MOK pojasnjujejo, da 
je veljavnost občinske par-
kirne kartice eno leto, pri če-
mer se bo veljavnost zadnje 
prodane kartice iztekla no-
vembra, ko naj bi bila pred-
vidoma v uporabi že nova 
pametna mestna kartica, za 
katero so pogodbo podpisa-
li decembra lani. Še veljav-
ne parkirne kartice pa bo v 
tem času še vedno mogoče 

uporabiti na parkiriščih Bri-
oni pred občinsko stavbo, 
kjer so ohranili stari parko-
mat, in pri Zdravstvenem 
domu Kranj, kjer je dobro-
imetje na parkirni karti-
ci mogoče uporabiti na ob-
stoječi blagajni. Pri Brionih 
je sicer prva ura parkiranja 
brezplačna le za imetnike 
parkirnih kartic, na parkiri-
šču pri zdravstvenem domu 
pa za vse uporabnike.

S postavitvijo novih par-
komatov sledijo usmerit-
vi MOK, ki se s svojo strate-
gijo digitalnega razvoja vse 
bolj prilagaja novim nava-
dam uporabnikom, še po-
jasnjujejo na kranjski obči-
ni: »Zato poleg klasičnega 
plačevanja s kovanci omo-
gočajo še plačevanje z uni-
verzalnimi plačilnimi kar-
ticami, ki temeljijo na NFC 
tehnologiji. Poleg običajnih 
bančnih kartic bo takšna 
tudi nova pametna mestna 
kartica. Obstoječe kartice s 
čipi so unikatne, zato je tudi 
vsakršna prilagoditev novih 
parkomatov nanje dražja.«

Simon Šubic

Kranjski župan Matjaž Rakovec, pobudnik dobrodelne akcije, med vpisovanjem končnega 
zneska zbranih donacij na posebni ček / Foto: Gorazd Kavčič

Na javnih parkiriščih v Kranju so postavili nove parkomate. 
Uporabniki ob tem opozarjajo, da tabel z navodili za plačilo 
še niso zamenjali. / Foto: Gorazd Kavčič

S parkirno kartico 
ne gre povsod

Zbrali rekordno vsoto donacij

LESKA d.o.o., Ulica Konrada Babnika 25, 1000 Ljubljana  

zaposli 

MIZARJA in MIZARSKEGA TEHNIKA (m/ž)

Delovne naloge:
. delo poteka na lesnoobdelovalnih strojih
. izdelava izdelka po nalogu nadrejenega
. montaža izdelanega pohištva v delavnici     

Pričakujemo :
.  III. ali IV.  stopnjo izobrazbe lesne smeri
. zanesljivost, komunikativnost, natančnost

 Nudimo:
.  delo za določen čas (3 mesece z možnosto podaljšanja  

v nedoločen čas)
.	 	plačilo po dogovoru,  dopoldansko delo od 7 do 15 ure

Delo poteka v Poslovni coni, Žeje pri Komendi,  
Pod Brezami 8, 1218 Komenda.
Kandidati naj vloge pošljejo  na e-naslov: leskadoo@siol.net

V Kranju so zamenjali parkomate, zato je parkirne 
kartice mogoče uporabiti le še na dveh parkiriščih.

Imenovali nadzorni odbor občine 
in člane delovnih teles
Radovljica – Radovljiški ob-
činski svet je v sredo na dru-
gi seji v tem mandatu ime-
noval članice in člane stalnih 
delovnih teles ter nadzorne-
ga odbora občine.

Nadzorni odbor bo kot 
predsednica vodila Neža 
Mezeg, prejšnje tri man-
date občinska svetnica, 
člani pa so: Andrej Potoč-
nik, Drago Finžgar, Janez 
Reš, Robert Guštin, Tomaž 
Frelih in Gašper Albini-
ni. Predsednica časopisne-
ga sveta občinskega časo-
pisa Deželne novice tudi v 

tem mandatu ostaja Barba-
ra Meglič.

Svetniki so na seji podali 
še pozitivno mnenje k ime-
novanju Helene Kos za di-
rektorico Centra za usposa-
bljanje, delo in varstvo Ma-
tevža Langusa Radovljica.

Psihologinja Helena Kos 
sicer zavod kot vršilka dolž-
nosti vodi že od konca lanske-
ga septembra, ko se je iztek-
el mandat dotedanji direkto-
rici. Kot je v svojem predlo-
gu svetnikom, da podprejo 
kandidatko, poudarila Ko-
misija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, je 
program Kosove pripravljen 

jasno in strnjeno, usmerjen 
v potrebe uporabnikov sto-
ritev in s ciljem skupaj z za-
poslenimi soustvarjati kvali-
tetne in strokovne storitve za 
uporabnike.

»Kandidatka ima nepre-
cenljive in dolgoletne izku-
šnje v sociali na različnih 
ravneh, kot vršilka dolžnosti 
direktorice se je z zavodom 
CUDV Radovljica že sezna-
nila, tako bo vizijo lahko us-
pešno nadaljevala kot direk-
torica,« so še zapisali v obra-
zložitvi. Mandat direktorja, 
ki ga sicer potrjuje ministr-
stvo za delo, družino in soci-
alne zadeve, traja pet let.

Svetniki so sicer v sklopu 
potrditev in imenovanj ob-
činskega svetnika Domna 
Torkarja imenovali za pred-
stavnika občine v Svetu zavo-
da Razvojne agencije Zgor-
nje Gorenjske. Naslednja 
seja radovljiškega občinske-
ga sveta bo že prihodnjo sre-
do, 25. januarja, ko bodo sve-
tniki med drugim obravnava-
li osnutka proračunov za leti 
2023 in 2024 ter osnutek od-
loka o sedmih spremembah 
prostorskega reda občine. Na 
dnevnem redu tretje seje v 
tem mandatu pa je tudi turi-
stična strategija občine za pet-
letno obdobje do leta 2028.

Marjana Ahačič

Župniki pri županu
Radovljica – Radovljiški žu-
pan Ciril Globočnik s sode-
lavci se je tudi letos na tradi-
cionalnem letnem srečanju 

sestal z župniki in predstav-
niki samostanov z območja 
radovljiške občine. Pogovo-
rili so se o delu, opravljenem 
v minulem letu, možnostih 
sodelovanja in načrtih. Kot so 

pojasnili na občinski upravi, 
občina v proračunu redno za-
gotavlja tudi sredstva za ob-
novo sakralne kulturne de-
diščine. Lani je tako v okviru 
javnega razpisa za sofinan-
ciranje obnove nepremične 
sakralne dediščine namenila 
dvajset tisoč evrov – Župni-
ja Begunje na Gorenjskem 

je sredstva porabila za obno-
vo drenaže in talnega zidca 
v cerkvi sv. Urha, obnovo in 
vzdrževanje cerkve sv. Lucije 
in prekritje strehe pokopali-
ške kapele sv. Križa. V občin-
skem proračunu za leto 2023 
je za javni razpis za obnovo 
cerkva tako kot lani predvide-
nih dvajset tisoč evrov.

Marjana Ahačič
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Škofja Loka – Če smo na ve-
čeru minulo nedeljo lahko 
prisluhnili kvartetu Tami-
no, ki nas je v besedi in glasbi 

popeljal v čudoviti svet Mo-
zartove opere Don Giovanni, 
bodo to nedeljo, kot nam je 
povedal Luka Mlejnik Že-
leznik, eden od idejnih vo-
dij omenjenih večerov, šli z 

glasbo še bolj nazaj v čas. Na-
stopili bod Ana Julija in Luka 
Mlejnik Železnik ter Janez 
Jocif, združeni v zasedbo 
Praprotno seme. »Gre za sta-
ro glasbo, izvajali jo bomo na 
inštrumentih, kot so hurdy 
gurdy, žvegla, flavta traver-
so, baročna violina. Okuša-
ti bo mogoče stare slovenske 
jedi.«

Koncept večerov je ino-
vativen. »Vse sestavine so 
lokalne, recepti so poseb-
ni. Naša želja je, da bi Lo-
ške glasbene vilice na dolgi 
rok postale dogodek, za ka-
terega bi si ljudje vzeli več 
časa, denimo v Škofjo Loko 
prišli v soboto in tu prespa-
li. Tako bi se lahko poveza-
li tudi z drugimi vsebinami 
trajnostnega turizma na na-
šem območju,« pa je razmi-
šljala Kati Sekirnik, vodja 

Rokodelskega centra Duo, 
ki spada pod okrilje Razvoj-
ne agencije Sora, ta pa pro-
jekt Loške glasbene vilice 
tudi delno sofinancira.

Paša za ušesa, oči in usta
Glasba, prepletena s hu-

domušnimi pripovedmi, je 
ta večer odmevala v kleti re-
stavracije Pr' Pepet. Za štiri 
vrhunske hode sta poskrbela 

kuharski mojster Janez Fer-
lan, vedno poln inovativnih 
idej in prav tako prekaljen 

mojster kuhe Anže Bašelj.
Kanapeji z domačo piščan-
čjo pašteto in na drugi stra-
ni s kajmakom ter kaviar-
jem so bili na pladnjih za 
uvod. Nato so na mizo pri-
nesli sirov štrukelj, začinjen 
s pestom in pikantno omako 
ter popečeno kozico. Na vo-
ljo je bila popečena postrv, za 
tiste, ki imajo raje kos mesa, 
pa sta na rdečo peso in ruko-
lo položila ramsteak. V zad-
njem hodu smo med dru-
gim lahko okusili tudi bak-
lave, polnjene s pistacijami.

Klara Mrak

Ana Julija in Luka Mlejnik Železnik, idejni vodji Loških 
glasbenih vilic / Foto: Gorazd Kavčič

Žena kuharskega mojstra Polona in sin Lenart sta nosila na 
mizo dobrote, ki sta jih pripravljala kuharski mojster Janez 
Ferlan in Anže Bašelj. / Foto: Gorazd Kavčič

Kaj se zgodi, ko se združijo znanje, virtuoznost, improvizacija ter vrhunska hrana in muzika? Odgovor 
boste našli v restavraciji Pr' Pepet v Škofji Loki, kjer so začeli prirejati butične glasbeno-gastronomske 
večere. Poimenovali so jih Loške glasbene vilice.

Pr' Pepet prepletajo vrhunsko  
glasbo in kulinariko

FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smu-
čanju Planica 2023 se nezadržno približuje. 
Predstavitev svetovnega prvenstva aktivno 
poteka po številnih krajih, planiška čaplja Vita 
pa navdušuje ljudi za prihajajoče prvenstvo. 
V soboto, 4. februarja 2023, bo obiskala 
blejsko Jezersko promenado. Pripeljala se bo 
z Mini Planico, omogočila nepozabno spo-
znavanje s smučarskimi skoki in izjemnim 
planiškim vzdušjem. Vita ne bo zamudila pri-
ložnosti, da vas povabi v Planico, ki se bo le-
tos prvič v zgodovini bleščala v vsem svojem 
sijaju skoraj mesec in pol, od 21. februarja in 
vse do 2. aprila! Za otroke bo poskrbljeno z 
vodeno animacijo, nagradnimi igrami in de-
gustacijo planiških sponzorjev.
Vita spodbuja zdrav način življenja ter ljube-
zen in spoštovanje do narave. Ob Svetovnem 
dnevu snega je obiskala Kranjsko Goro, kjer ni 
promovirala le prihajajočega svetovnega pr-
venstva, temveč tudi druge nordijske športe.
Na Bledu bo ekipa Planice 2023 skupaj s Tu-
rizmom Bled povezala lokalne skupnosti regi-

je Julijske Alpe, ki povezuje občine od doline 
Soče do Kranjske Gore. Regija je dom neka-
terih najlepših naravnih pokrajin na svetu in 
pomembno je to naravno lepoto ohraniti. 

Prav trajnost je v Planici 2023 zelo pomemb-
na. Planica je umeščena tik ob Triglavski naro-
dni park, zato je varovanje okolja in spoštova-
nje narave ključna usmeritev pri načrtovanju 
postavitve prizorišča, sprejemu obiskovalcev 
in izvedbe FIS svetovnega prvenstva v nordij-
skem smučanju Planica 2023. 
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je po-
membno za uspeh največjega športnega do-
godka v zgodovini Republike Slovenije. Pod-
pora je izjemno dragocena, zato se organiza-
torji trudijo, da se v Planici iz leta v leto ohra-
nja izjemen občutek skupnosti in ponosa. 
Skratka, FIS svetovno prvenstvo v nordijskem 
smučanju Planica 2023 bo eden najbolj vzne-
mirljivih športnih dogodkov, kadarkoli orga-
niziranih v Sloveniji in prelepi Gorenjski. 

FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023: 
Planica 2023 in Vita na Bledu 

»Marca pripravljamo Mozartovo Figarovo svatbo in 
nato še koncert Tria Lontrg z violončelistom Milošem 
Mlejnikom. To bodo drugačne kompozicije iz drugih 
obdobij, skušali bomo povezati prestolnice kulture 
in umetnosti: London, Pariz, Dunaj … Za zaključni 
dogodek, ki bo aprila, pa k nam prihaja zasedba Bossa 
de Novo z brazilskimi ritmi. Tak bo tudi 'vajb' kuhinje, 
Janez bo pripravljal brazilske jedi,« je povedal Luka 
Mlejnik Železnik.

Zavod SLOSKI, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana
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Novi dom starostnikov, ki 
ga je v Komendi zgradila Se-
neCura, ima uporabno dovo-
ljenje za obratovanje že od 
lanskega julija, a so zaradi te-
žav z iskanjem kadra skoraj-
da pol leta čakali na sprejem 
prvih stanovalcev. Te so pred 
kratkim vendarle dočakali. 

Prvi stanovalki novega doma 
sta domačinki iz Komende.

»Sprejemi novih stano-
valcev bodo potekali posto-
poma, v skladu s kadrovski-
mi normativi, saj ne more-
mo sprejeti vseh stanoval-
cev naenkrat,« pojasnjuje 
poslovna direktorica Sene-
Cure za Slovenijo Sanda M. 
Gavranovič, ki dodaja, da se 
s podobnim pomanjkanjem 

ustreznih kadrov spopada-
jo tudi drugi domovi po Slo-
veniji. Največje težave imajo 
pri iskanju delavcev v zdra-
vstveni negi in kuhinji. »V 
naši novi, sodobno opre-
mljeni kuhinji v Komendi 
še danes nimamo kuharjev, 
zato smo tudi v tem domu, 
tako kot smo bili iz istega 
razloga že primorani to sto-
riti v novem domu v Žireh, 
najeli zunanjega izvajalca 
za dostavo prehrane,« pravi 
Gavranovičeva.

V Komendi imajo sicer 
na voljo 68 koncesijskih 
mest, za popolno zapolnitev 

prostora pa bi potrebovali ka-
drovske okrepitve oz. ekipo 
približno 40 zaposlenih raz-
ličnih profilov, od negoval-
cev, medicinskih sester do 
kuharjev in čistilk. »Za to, da 
bomo lahko postopoma za-
polnili vse sobe v domu, nam 
manjka še sedem negoval-
cev, štiri strežnice in štiri go-
spodinje ter celotno osebje za 
kuhinjo,« pravi direktorica.

Če je potrebnega kadra 
premalo, pa je povsem dru-
gače na strani povpraševa-
nja. Doslej so za sprejem 
v komendski dom preje-
li 232 prošenj, od tega 112 

za oskrbo I in II, 59 za os-
krbo III in 61 za oskrbo IV. 
SeneCurin dom v Komen-
di je trinadstropen, večino-
ma z enoposteljnimi soba-
mi, med katerimi so tudi 
sobe za dementne osebe. 
Tem bodo v domu nameni-
li tri gospodinjske skupnosti 
po 12 oseb. Ko bo dom v pol-
nosti zaživel, pa bodo nudili 
tudi dnevno varstvo, v objek-
tu bosta obratovala tudi fri-
zerski salon in kavarna.

Avstrijska družba sicer 
upravlja šesti domov v Slo-
veniji, na Gorenjskem tudi 
dom v Žireh.

V domu je prostora za šestinosemdeset stanovalcev. / Foto: SeneCura

Domžale – Zaradi del na Že-
lezniški postaji Domžale 
je od začetka tega tedna pa 
do 27. maja prilagojen voz-
ni red vlakov na relaciji Ka-
mnik–Ljubljana, ki je na vo-
ljo na spletni strani Sloven-
skih železnic.

V Domžalah se je namreč 
začela nadgradnja železni-
ške postaje, ki bo zaključe-
na predvidoma konec ju-
lija in prinaša več novosti. 
Trenutno potekajo dela na 
postajnem poslopju, in si-
cer v notranjosti tehničnih 
prostorov, v sanitarijah in 
čakalnici. Prenovljeni bodo 
tudi prostori blagajne in 

čakalnice pod obstoječim 
nadstreškom, postajno po-
slopje bo dobilo tudi novo 
fasado, stavbno pohištvo in 
ogrevanje na zemeljski plin. 
Zgrajen pa je že začasni pe-
ron za potnike.

Začela so se že tudi dela 
na tirni infrastrukturi, kjer 
poteka izvedba spodnjega 
ustroja, v teku pa je tudi iz-
vedba bočnega perona in 
stopnišča ob postajnem 

poslopju, po katerem bo 
možen dostop do novega 
podhoda pod železniškimi 
tiri z dvigali, kar bo omogo-
čilo varnejši dostop na otoč-
ni peron ter prehod pod že-
lezniškimi tiri. V okviru nad-
gradnje Železniške postaje 
Domžale bodo prenovljene 
tudi signalnovarnostne in 
telekomunikacijske ter elek-
troenergetske naprave.

Nadgradnjo postaje finan-
cira Direkcija za infrastruk-
turo, dela pa izvaja konzor-
cij podjetij SŽ – Železniško 
gradbeno podjetje Ljublja-
na, Garnol in GH Holding. 
Signalnovarnostne naprave 
pa bo v okviru nadgradnje 
preuredilo podjetje Iskra.

V Domžalah so že začeli preurejati železniško postajo, zaradi česar je do 
konca marca prilagojen tudi vozni red vlakov.

Aleš Senožetnik

Sela pri Kamniku – Na Se-
lih pri Kamniku urejajo tr-
žni prostor ob tamkajšnjem 
gasilskem domu. Kot so 
nam pojasnili na Občini Ka-
mnik, so gradbeno dovolje-
nje pridobili že oktobra lani, 
dela, ki jih izvaja VG Vran-
kar, pa so se začela novem-
bra. »V prvi fazi so namreč 
predvideni gradnja opornih 
zidov, izvedba meteorne ka-
nalizacije in dvig terena na 
nivo platoja, v drugi fazi pa 
sledijo asfaltiranje, ureditev 
okolice, zatravitev in zaris 

parkirnih mest,« pojasnju-
jejo na kamniški občinski 
upravi.

Štirje oporni zidovi bodo 
med seboj združeni in bodo 
omogočili dvig terena. Na iz-
ravnani ploščadi bo prosto-
ra za devet parkirnih mest, 
poleg tega pa bodo zgradili 
tudi asfaltni plato v velikosti 
9 × 12 metrov. Na zahodnem 
delu zemljišča je predvidena 
tudi postavitev manjšega le-
senega pomožnega objekta.

Vrednost investicije zna-
ša 79 tisoč evrov, dela pa 
bodo predvidoma zaključe-
na maja.

Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Takole bo videti železniška postaja po prenovi. / Foto: Direkcija RS za infrastrukturo

Dela na Selih že potekajo. / Foto: Damijan Rifl

Prvi stanovalci v domu

Dela vplivajo na vozni red

Trenutno potekajo dela 
na postajnem poslopju, 
in sicer v notranjosti 
tehničnih prostorov, v 
sanitarijah in čakalnici.

Urejajo središče vasi

VELIKI DOBRODELNI KONCERT
 LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA

KVATROPIRCI
s  solistiCRESCENDO

simfonični 
Orkester  

in mepz

Generalni 
pokrovitelj

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic: 
EVENTIM prodajna mesta
TIC ŠKOFJA LOKA, Cankarjev trg  
GORENJSKI GLAS, Kranj 

sobota, 
21. januar 2023, 

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

škofja loka 
Lions klub

Škofja Loka
organizator

MUZIKALI 
EVROVIZIJSKE USPEŠNICE 
JUŽNOAMERIŠKA GLASBA

dirigent: Žiga Kert

1. stran

Da bi dom v polnosti 
zaživel, potrebujejo 
še sedem negovalcev, 
štiri strežnice in štiri 
gospodinje ter celotno 
osebje za delo v kuhinji.
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Kranj – Smučarski skakal-
ci so se po treh letih odmo-
ra zaradi covida-19 minu-
lo sredo odpravili v japon-
ski Sapporo. Tam bodo na-
stopili Anže Lanišek, Peter 
Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos, 
Žiga Jelar in Domen Prevc, 
na Japonskem pa je po tek-
mah celinskega pokala ostal 
še Žak Mogel.

Naši najboljši smučarski 
skakalci so tako po tekmah 
v Zakopanah vendarle za ne-
kaj dni prišli domov, torek pa 
so izkoristili tudi za trening 
v telovadnici na kranjskem 
stadionu, kjer jih je sprem-
ljal tudi atletski trener Ma-
tjaž Polak. Njihove misli pa 
so bile večinoma že usmerje-
ne v Sapporo, kjer se nadalju-
je sezona svetovnega pokala. 
Ta je bila do sedaj zelo uspe-
šna zlasti za Anžeta Laniška, 
ki je za Poljakom Dawidom 
Kubackim in Norvežanom 
Halvorjem Egnerjem Grane-
rudom trenutno na tretjem 
mestu svetovnega pokala.

»Rezultati so super, še bolj 
pa me veseli, da mi uspeva 
ohranjati konstantnost in da 
vidim, da s pravo podporo 
tako domačih kot ekipe lah-
ko gre, kot si želim,« je po-
vedal Anže Lanišek in dodal, 
da se po treh letih veseli, da 
bodo znova lahko nastopili 

tudi na Japonskem. »Ska-
kalnica v Sapporu je zelo 
dobra in upam, da mi us-
pejo dobri skoki. Japonska 
mi je všeč, tudi čez hrano 
se ne pritožujem, čeprav ni-
sem ravno ljubitelj sušija,« 
je o novem izzivu povedal 
Anže Lanišek, ki si po tek-
mah rad vzame čas za navi-
jače, doma na Mlaki pri Kra-
nju pa uživa v trenutkih raz-
vajanja z ženo in sinom. Pri-
tiska pred svetovnim prven-
stvom v Planici še ne čuti. »S 
tem se še nočem obremenje-
vati, saj se navadno, ko sem 

imel kakšna posebna priča-
kovanja, vse skupaj ni dobro 
izteklo. Trenutno pač razmi-
šljam zgolj o Sapporu,« je še 
povedal Lanišek.

Tudi preostali naši ska-
kalci, ki jih čez dober me-
sec čakajo nastopi v Planici, 
o tem še ne razmišljajo ve-
liko. »Moji skoki v Zakopa-
nah sicer niso bili vrhunski, 
vendar sem zadovoljen. Za-
vedam se, da sem hitro lah-
ko med najboljšimi, prav 
tako pa tudi med slabšimi. 
O Planici še ne razmišljam, 
vem pa, da so favoriti tisti, 

ki so med najboljšimi v sve-
tovnem pokalu. Ima pa vsak 
lahko dober dan in presene-
ti. Trenutno sem vesel, da 
se mi je uspelo umiriti in da 
na Japonsko odhajam dob-
ro razpoložen. Na 13-urni 
poti bom imel mir, tudi na 
Japonskem je vse bolj umir-
jeno in to mi je všeč. S po-
tovanji nimam težav in hitro 
se prilagodim časovni razli-
ki. Japonska hrana mi sicer 
ni najbolj všeč, je pa v hote-
lu veliko različne ponudbe,« 
je povedal izkušeni kapetan 
naše ekipe Peter Prevc.

Anže Lanišek in drugi naši najboljši so kratek obisk doma izkoristili tudi za trening  
v telovadnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Slovenska moška ro-
kometna reprezentanca je 
v tretjem krogu svetovne-
ga prvenstva na Poljskem 
in Švedskem minuli pone-
deljek v Katovicah izgubila 
proti Franciji z 31 : 35 ter po 
uvodni zmagi nad Savdsko 
Arabijo s 33 : 19 in podvigu z 
zmago nad gostitelji Poljaki 
z 32 : 23 osvojila drugo mesto 
v skupini B. V glavni del tek-
movanja v Krakovu je tako 
odnesla dve točki, prvo tek-
mo pa je minulo sredo igra-
la proti Iranu, tretjeuvrščeni 
reprezentanci iz skupine A, 
ki jo vodi nekdanji slovenski 
selektor Veselin Vujović.

Izbranci slovenskega se-
lektorja Uroša Zormana so z 
odliko opravili prvo nalogo, 

saj so po zanesljivi predstavi 
in zmagi z 38 : 21 na svoj ra-
čun vpisali dve točki in ostali 
med kandidati za četrtfina-
le. Zorman sicer zaradi laž-
je viroze na sredini tekmi ni 

mogel računati na krožne-
ga napadalca Škofjeločana 
Mateja Gabra, ki se je v to-
rek naknadno pridružil so-
igralcem v Krakovu, kljub 
temu pa zmaga za naše ni 

bila nikoli vprašljiva. Kljub 
slabšim nasprotnikom so se 
naši borili do zadnje minu-
te.

»Tekmo smo vzeli zelo 
resno. Na njej se je videl 
novi obraz Slovenije, o ka-
terem govorimo od začetka 
priprav za prvenstvo. Vsa-
ka tekma je za nas finale, na 
vsaki od njih pa želimo pus-
titi vse naše najboljše na igri-
šču. Kot kapetana reprezen-
tance me to zelo veseli, saj 
nas čaka že nova preizkuš-
nja proti Španiji,« je pove-
dal kapetan Jure Dolenec, 
nekdanji igralec Barcelone, 
sicer pa Škofjeločan, ki tre-
nutno igra v Franciji.

Naše rokometaše po da-
našnjem obračunu s Špani-
jo v nedeljo čaka še tekma s 
Črno goro.

Tako pravi kapetan naše rokometne reprezentance Škofjeločan Jure Dolenec, ki se po treh zmagah in 
enem porazu na svetovnem prvenstvu skupaj z ekipo veseli današnjega obračuna s Španijo.

Vilma Stanovnik

Hokejisti HDD SIJ Acroni 
Jesenice želijo više

Jesenice – Vodstvo tekmova-
nja razširjene avstrijske lige 
(ICEHL) je pred dnevni na 
svoji spletni strani zapisalo, 
da je hokejski klub SIJ Acro-
ni Jesenice vložil prijavo za 
nastopanje v tej ligi. Prav 
tako je prijave oddalo pre-
ostalih 13 sodelujočih ekip, 
med njimi tudi edina slo-
venska, SŽ Olimpija. Sedaj 
naj bi vodstvo lige pregleda-
lo in preučilo prijavo Jesenic 

na podlagi zahtev tekmova-
nja in jo pred končno odloči-
tvijo predstavilo drugim klu-
bom v ligi.

Sicer pa so na Jesenicah 
imeli možnost za selitev v 
ICEHL že lani, a so se na 
skupščini kluba odločili, da 
bodo vsaj še letošnjo sezono 
odigrali v Alpski hokejski ligi.

So pa Jeseničani včeraj 
zvečer nadaljevali tekmova-
nje v Alpski ligi, ko so v sku-
pini master gostili moštvo 
italijanske Cortine.

Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Škofjeločan Matej Gaber se je ta teden pridružil naši 
reprezentanci, a v sredo še ni igral. / Foto: Gorazd Kavčič

Po tekmah v Zakopanah so naši najboljši smučarski skakalci v torek trenirali v Kranju, v sredo pa so se 
že podali na pot proti Japonski, kjer jih od danes naprej čakajo nove preizkušnje.

Smučarski skakalci o Planici 
še ne razmišljajo

Za nas je vsaka tekma finale

JUTRANJA TELOVADBAC
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Kranj – Boštjanov Dr. Fig je 
velik mednarodni plavalni 
dogodek za najmlajše pla-
valce (do 14 leta starosti).

Dopoldan bodo predtek-
movanja (začetek ob 8.30), 
popoldan pa finalni nasto-
pi. Ob 17.30 bo uradno odpr-
tje s pestrim športno-ume-
tniškim programom s sve-
tlobnimi, zvočnimi in dru-
gimi učinki, vrhunec pa bo 
tudi letos prihod dr. Figa, 
dr. Franceta Prešerna in 
njegove Julije. Tekmovanju 

so znova dodali dobrodelno 
noto. Kot pojasnjujejo v PK 
Triglav Kranj, ki je organiza-
tor dogodka, bodo s pomoč-
jo podpornikov in donator-
jev tudi letos pomagali pri 
zbiranju sredstev za društvo 
Junaki 3. nadstropja.

Plavalni klub Triglav Kranj 
bo otrokom – junakom 3. 
nadstropja po strokovni pre-
soji ponudil brezplačni pla-
valni tečaj. Poleg tega jim bo 
namenil tudi del sredstev od 
prodaje srečk na plavalnem 
srečelovu. Slogan tekmova-
nja je Otroci za otroke.

Jutri bo v kranjskem bazenu 24. tekmovanje 
Boštjanov Dr. Fig.

Dr. Fig z dobrodelno noto

Maja Bertoncelj

Kranj – Furlanija - Julijska krajina bo od jutri do naslednje 
sobote gostila zimski Olimpijski festival evropske mladine 
(OFEM), eno največjih tekmovanj za mlade športnike. Barve 
Slovenije bo zastopalo 23 športnic in 24 športnikov, ki se bodo 
za odličja potegovali v enajstih športnih panogah. Eno izmed 
prizorišč OFEM bo tudi Planica, kjer bo moč spremljati tekme 
smučarskih skakalcev in nordijskih kombinatorcev.

Mladi na Olimpijski festival
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Kranj – Projekt, ki so ga v to-
rek lansirali v Iskraemecu, 
se imenuje Digitalni dvoj-
ček za Digital Lean. V okviru 
projekta nameravajo uvesti 
osem naprednih digitalnih 
tehnologij, kot so robotika in 
avtomatizacija procesov, in-
ternet stvari, umetna inteli-
genca za preobrazbo odloče-
valskih sistemov, tehnologi-
je blockchain oz. tehnologije 
distribuiranih zapisov, digi-
talni dvojčki proizvodnje in 
znanja, velepodatki, AR/VR 
in 3D-tiskanje.

Iz industrializacije  
k digitalizaciji

»Digitalizacija postaja 
naslednji korak v razvoju 
našega podjetja. To pome-
ni, da prehajamo nivo indu-
strializacije. Strojna opre-
ma in roboti so namreč po-
znani, zdaj se usmerjamo 
na področje podatkov, ki so 
znotraj procesov v podjetju 
in tudi podatkov, ki prihaja-
jo s trga in bistveno vplivajo 
na naše poslovanje,« je širšo 
sliko osvetlil Robert Rupnik 
iz Iskraemeca. Kot pa je po-
vedal vodja projekta v podje-
tju Miha Jež, se bodo osre-
dotočali na tri sklope, znot-
raj katerih so porazdelje-
ne aktivnosti. Avtomatizira-
li bodo vstavljanje elektron-
skih komponent in proces 
nadgradili z vizualno kon-
trolo ter optimizirali končno 
sestavo pametnih gospo-
dinjskih števcev. Projekt pa 
predvideva tudi digitalizaci-
jo podpornih procesov. »Gre 
za vse procese, ki niso ne-
posredno vezani na proizvo-
dnega, a izboljšajo procese 
v celotni verigi med dobavi-
teljem, našim podjetjem in 

kupcem. Torej od predvide-
vanja cen materialov na trgu 
do omogočanja vpogleda v 
naročilo za kupca v realnem 
stanju,« je povedal Jež.

Obdelavo podatkov bo 
družbi zagotavljalo podjetje 
podjetje ADD, eno od skup-
no petih, ki poleg Iskraeme-
ca sodelujejo v projektu. Kot 
je dejal predstavnik podjetja 
Marko Škufca, zbrani podat-
ki namreč ne pomenijo ve-
liko, če jih ne znamo anali-
zirati. Z uporabo umetne in-
teligence in strojnega uče-
nja bodo izboljšali proizvo-
dne parametre in denimo 
poskušali preprečevati iz-
pade v proizvodnji ter za-
gotavljati kontrolo kakovo-
sti. »Drugi del pa je vezan 
na procese. Podjetja se pre-
malo zavedajo, kako zuna-
nji dejavniki vplivajo na nji-
hovo delo. Zato bomo zbira-
li zunanje podatke s trga in 

jih korelirali z njihovimi po-
slovnimi dogodki. Konkre-
tno denimo, kako neki do-
godek na trgu vpliva na ceno 
določenega materiala,« je 
pojasnil Škufca. V projektu 
sodelujejo še podjetja Iskra 
AMS, 3 Projekt in Q-Mins 
ter Iskraemecova družba GL 
Charge, ki se ukvarja z ra-
zvojem in prodajo polnilnih 
postaj za e-vozila.

Drugačna struktura,  
a več zaposlenih

Projekt, ki bo zaključen do 
marca prihodnje leto, je vre-
den 5,4 milijona evrov, od 
tega so pridobili tudi 1,66 
milijona evrov nepovratnih 
sredstev na razpisu za digi-
talno transformacijo podje-
tij, ki ga je razpisalo ministr-
stvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in je del Načrta 
za okrevanje in odpornost. 
Po besedah predstavnice 

ministrstva Nene Dokuzov 
projekt sledi sprejeti strate-
giji digitalne transformacije 
gospodarstva tako z vpelje-
vanjem naprednih digital-
nih tehnologij v proizvodni 
proces kot z razvojem delov-
nih mest z dodano vredno-
stjo.

»Kljub avtomatizaciji in 
robotizaciji iz leta v leto po-
večujemo število zaposle-
nih. Enostavnih delovnih 
mest je vse manj oziroma jih 
skoraj ni več,« je povedal Ru-
pnik ter dodal, da vpeljeva-
nje sodobnih digitalnih reši-
tev tudi v tem projektu ne bo 
pripeljalo do zmanjševanja 
delovnih mest, prav naspro-
tno. Zaradi hitrega razvoja 
pa veliko pozornosti name-
njajo tudi izobraževanju za-
poslenih, kot številna druga 
podjetja pa se v tem času sre-
čujejo s težavo pomanjkanja 
ustreznega kadra.

Aleš Senožetnik

Podrobnosti projekta so pojasnjevali predstavniki konzorcija partnerjev. / Foto: Gorazd Kavčič

Maribor – Kot pravijo, mora-
jo neustrezno financiranje dr-
žave nadomestiti s prihodki iz 
izvajanja konkurenčnih sto-
ritev, poskusi kompenzacije 
s tržno dejavnostjo pa so bili 
doslej neuspešni. Poleg tega 
pomanjkanje delovne sile in 
težki delovni pogoji obreme-
njujejo delavce, ki prejema-
jo skromno plačilo. Vlado po-
zivajo k spremembam zako-
na o poštnih storitvah, ki so 
jih vladne stranke podpirale v 
času, ko so bile v opoziciji. Med 

drugim zahtevajo strogo loči-
tev dejavnosti in delavcev, ki iz-
vajajo storitve na trgu, od tiste, 
ki izvajajo univerzalne poštne 
storitve. Upravo pa so pozvali, 
da se začne »boriti proti pada-
nju podjetja k dnu in utaplja-
nju zaposlenih pod minimal-
no plačo«. V nasprotnem pri-
meru napovedujejo, da bodo 
s pritiski na delodajalca, med 
katerimi ne izključujejo niti 
stavke, izvajali pritisk na lastni-
ka, da uredi ustrezno financi-
ranje poštne dejavnosti.

Na navedbe so se od-
zvali tudi v vodstvu Pošte 

Slovenije, kjer pravijo, da si 
bodo prizadevali za izboljša-
nje pogojev in stimulativno 
plačilo v okviru zmožnosti 
oz. v skladu s kolektivno po-
godbo. »V obdobju od okto-
bra leta 2021 so se vsem za-
poslenim v Pošti Slovenije 
plače postopoma dvigovale 
štirikrat, v skupni višini za 
11,3 odstotka, od tega so se 
v letu 2022 povišale skup-
no za 7,1 odstotka,« so po-
jasnili na Pošti in dodali, da 
je bil ob koncu leta zaposle-
nim izplačan del plače iz na-
slova poslovne uspešnosti, 

aprila so prejeli tudi regres 
v višini 1650 evrov neto, kar 
je več, kot določa kolektivna 
pogodba.

Dodali so, da univerzalno 
poštno storitev regulira dr-
žava, Pošti pa njeno izvaja-
nje ob prehodu v digitalno 
družbo in z upadom pisem-
skih storitev predstavlja ved-
no večje poslovno-finančno 
breme. »Pošta Slovenije bo 
zato tudi v prihodnje z de-
ležniki aktivno iskala ustre-
zne rešitve glede sprememb 
modela izvajanja univerzal-
ne storitve,« so še dodali.

Sindikat poštnih delavcev je prejšnji teden vlado in upravo Pošte Slovenije pozval, naj poskrbita,  
da bo izvajanje njihove temeljne dejavnosti država ustrezno ovrednotila in financirala.

Aleš Senožetnik

Z letošnjim januarjem se 
je minimalna plača v Slove-
niji zvišala s 1074,43 evrov na 
1203,36 evra bruto oziroma s 
778,48 na 878 evrov neto. V 
Združenju bank Slovenije ugo-
tavljajo, da se je s tem poslab-
šala kreditna sposobnost pre-
bivalstva.

V skladu s sklepom o mak-
robonitetnih omejitvah kredi-
tiranja prebivalstva mora po-
trošniku po plačilu vseh obro-
kov kreditov ostati vsak mesec 
za preživljanje najmanj 76 od-
stotkov minimalne bruto plače; 
v primeru, da preživlja še dru-
žinskega člana, pa mu mora os-
tati še zakonsko določeni zne-
sek za njegovo preživljanje. 
To pomeni, da imajo družine 
s prihodki od minimalnih do 

povprečnih, kakršnih je v Slo-
veniji 70 odstotkov, zelo nizko 
kreditno sposobnost. Posame-
znik, ki prejema minimalno 
plačo, pa se v banki in hranil-
nici skorajda ne more zadolžiti.

V združenju bank svoje ugo-
tovitve dokazujejo z izraču-
ni kreditne sposobnosti posa-
meznikov in družin pri najet-
ju stanovanjskega posojila za 
20 let. Tako je posameznik s 
povprečno neto plačo 1317,60 
evra pred zvišanjem minimal-
ne plače lahko najel okrog 89 
tisoč evrov posojila, po zviša-
nju pa ga bo lahko le še okrog 
72 tisoč evrov. Par s povpreč-
nima plačama 1317,60 evra in 
dvema otrokoma je pred zviša-
njem minimalne plače lahko 
najel okrog 90 tisoč evrov kre-
dita, po zvišanju pa samo še ok-
rog 55 tisoč evrov.

Vpliv minimalne plače na 
kreditno sposobnost
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Kranjski Iskraemeco je skupaj s svojim podjetjem GL Charge in partnerskimi podjetji pridobil 1,66 
milijona evrov nepovratnih sredstev za skupaj več kot pet milijonov evrov vreden projekt digitalizacije.

K digitalni transformaciji

Poziv upravi in vladi
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Podjetje Blitz-Blank Beljak/Villach zaposli zanesljive

SODELAVCE/KE 
ZA ČIŠČENJE PROSTOROV

(Reinigungskräfte)

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

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

T: +43 4242 56 723   .   E: office@blitz-blank.at
www.blitz-blank.at
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Za specialne konstrukcije vozil zaposlimo
TEHNIKA m/ž (TECHNIKER)

Od vas pričakujemo dobro tehnično znanje, usmerjenost v iskanje 
rešitev in osnovno znanje nemščine. Odgovorni boste za izdelavo 
načrtov in sezname potrebnih konstrukcijskih elementov. Poleg tega 
boste odgovorni za obdelavo razpisov, ustrezno zalogo v skladišču 
in tudi za strokovno pomoč pri vzdrževanju gasilskih in vlečnih vozil. 
Delo poteka 40 ur na teden. Plača je po kolektivni pogodbi. V primeru 
ustrezne kvalifikacije in delovnih izkušenj plačamo tudi bistveno več. 
Prijavo v nemščini pošljite na:
E: office@nusser-fahrzeugtechnik.at   I   T: +43 4276 2100
Balthasar Nusser GmbH, Nusser-Str.1, A-9560 Feldkirchen

Širimo obseg delovne ekipe in takoj zaposlimo:
MIZARJA m/ž (TISCHLER)

KLJUČAVNIČARJA m/ž (SCHLOSSER)
AVTOSERVISNEGA TEHNIKA m/ž

(FAHRZEUGTECHNIKER)
Od vas pričakujemo natančnost, sposobnost za samostojno delo,  
osnovno znanje nemščine, poklicno izobrazbo, ustrezno tehnično 
znanje in sposobnost delati v timu. Delo poteka 40 ur na teden. Plača 
je po kolektivni pogodbi. V primeru ustrezne kvalifikacije in delovnih 
izkušenj plačamo tudi bistveno več. Prijavo v nemščini pošljite na:
E: office@nusser-fahrzeugtechnik.at   I   T: +43 4276 2100
Balthasar Nusser GmbH, Nusser-Str.1, A-9560 Feldkirchen

Za specialne konstrukcije vozil zaposlimo
ELEKTRIČARJA m/ž (ELEKTRIKER)

Pogoji so poklicna izobrazba, sposobnost branja načrtov, sposob-
nost delati v timu in osnovno znanje nemščine. Zaželene so delovne 
izkušnje v avtomobilski stroki. Delo poteka 40 ur na teden. Plača je 
po kolektivni pogodbi. V primeru ustrezne kvalifikacije in delovnih 
izkušenj plačamo tudi bistveno več. Prijavo v nemščini pošljite na:
E: office@nusser-fahrzeugtechnik.at   I   T: +43 4276 2100
Balthasar Nusser GmbH, Nusser-Str.1, A-9560 Feldkirchen



10 Gorenjski glas
petek, 20. januarja 2023simon.subic@g-glas.si

Ljubljana – Policija je ta te-
den predstavila rezultate 
dveletne preiskave razveja-
ne kriminalne združbe, ki 
je iz svojih celic v Kranju 
in na Jesenicah preprodaja-
la velike količine prepove-
dane droge, določeno dro-
go (amfetamin in konop-
ljo) pa celo sama proizvaja-
la oziroma gojila. Kriminal-
no združbo so razbili prej-
šnji teden v zaključni akciji, 
v kateri so opravili več kot 50 
hišnih preiskav tako v Slove-
niji kot Avstriji. V Sloveniji 
so prijeli 28 osumljencev, ki 
so trgovali z drogo na širšem 
območju Slovenije, Avstrije 
in tudi Italije, med drugim 
pa zasegli 11 kilogramov am-
fetamina, več kot 3000 ta-
blet ekstazija, večjo količino 
konoplje in tristo tisoč evrov 
gotovine.

Kriminalistično preiska-
vo so vodili gorenjski kri-
minalisti, usmerjalo pa jo je 
najprej kranjsko tožilstvo, 
kasneje pa specializirano dr-
žavno tožilstvo. Vodja sek-
torja kriminalistične polici-
je na Policijski upravi Kranj 
Primož Donoša je pojasnil, 
da je preiskava v sodelovanju 
z avstrijskimi varnostnimi 
organi stekla februarja 2021, 
ko so ugotovili, da je 31-le-
tnik z območja Jesenic vodil 
hudodelsko združbo, ki je 
na mednarodni ravni opra-
vljala kazniva dejanja s pod-
ročja prepovedanih drog in 
orožja. Združba je iz severne 
Evrope v Slovenijo tihotapila 

kokain ter sama proizvajala 
amfetamin in gojila konop-
ljo. »Vodja združbe je poskr-
bel, da je 29-letnik z območja 
Ljubljane organiziral skupi-
no oseb, ki so v več objektih 
na območju Ljubljane goji-
le konopljo v posebej prire-
jenih prostorih. Prav tako se 
je vodja združbe povezal s 
40-letnim državljanom Sr-
bije, ki je organiziral, da je 
več tujcev na območju celot-
ne Slovenije s ponarejenimi 
hrvaškimi dokumenti naje-
malo stanovanjske hiše, ki 
so jih opremili za pridelavo 
konoplje in jo v njih tudi go-
jili. Vodja združbe jim je za-
gotavljal rastline, kasneje pa 
od dela združbe konopljo od-
kupoval z namenom nadalj-
nje prodaje,« je povedal Do-
noša.

Jeseničan se je povezal 
tudi s 34-letnim državlja-
nom Slovenije, ki je v času 
preiskave živel v Bosni in 
Hercegovini. Omenjena 
sta si tako delila kurirje in 
vozila, prav tako sta skupaj 
tihotapila konopljo iz Špa-
nije v Slovenijo in jo do-
stavljala do ostalih članov 
z namenom ulične proda-
je. V organizaciji 34-letnika 
je združba tihotapila tudi 
vojaško orožje na območje 
Belgije.

Preko 31-letnega Jeseni-
čana in 34-letnega državlja-
na Slovenije so organizira-
li prodajo večjih količin ko-
kaina, amfetamina in kono-
plje v Celovcu. Pri tem so 
kurirji drogo in denar pre-
našali tudi po planinskih 
poteh (Stari Ljubelj), svoje 

aktivnosti je združba prila-
gajala tudi poostrenim kon-
trolam avstrijske policije na 
mejnih prehodih, ki so jih 
spremljali s cestne kamere 
na območju mejnega preho-
da Zgornje Jezersko.

Kriminalisti so tudi ugoto-
vili, da so člani združbe na-
silno izterjevali dolgove za 
dobavljeno drogo. Med dru-
gim so načrtovali, da bi ene-
ga od dolžnikov prisilili, da 
bi v Turčiji prodal svojo led-
vico in s tem poplačal dolg.

Gorenjski kriminalisti so 
skupno ovadili 49 oseb za-
radi suma storitve 213 kazni-
vih dejanj neupravičene pro-
izvodnje in prometa s prepo-
vedanimi drogami ter nedo-
voljene proizvodnje in pro-
meta z orožjem ali eksplo-
zivom.

Primož Donoša, vodja gorenjskih kriminalistov / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Družba za avtoceste 
v RS (DARS) je v sredo zno-
va osvetlila avtoceste in hi-
tre ceste, s čimer je prisluh-
nila pozivu Agencije za var-
nost cestnega prometa, ki 
ji ga je tudi v imenu drugih 
deležnikov in stroke posla-
la prejšnji teden. Kot je zna-
no, je DARS oktobra lani sle-
dil uredbi Evropske unije za 
blažitev učinkov visokih cen 
energije in ukinil osvetlje-
vanje odsekov, kjer predpisi 
tega niso zahtevali. Povečini 
je šlo za priključke na avtoce-
ste in hitre ceste.

»V zvezi z začasno ugasni-
tvijo cestne razsvetljave po-
udarjamo, da ukrepa nismo 
sprejeli na račun prometne 
varnosti. Ta je bila zagoto-
vljena, razmere pa smo vse-
skozi spremljali že vse od 

uveljavitve tega ukrepa ko-
nec oktobra lani. Ukrep za-
temnjevanja je veljal pred-
vsem za območja priključk-
ov na avtoceste in hitre ces-
te, medtem ko velika večina 
samih avtocest in hitrih cest 
že pred uveljavitvijo ukrepa 

ni bila osvetljena,« so pojas-
nili v DARS-u.

K ponovni osvetlitvi av-
tocestnih priključkov so 
že dlje časa pozivali tudi v 
Avto-moto zvezi Sloveni-
je, kjer so ocenili, da je bilo 
takšno varčevanje na račun 

prometne varnosti neute-
meljeno. Svetovali so pred-
vsem izjemno previdnost 
pri avtocestnih priključ-
kih, saj je tam osvetlitev 
pomembna tudi zaradi 
preprečevanja vožnje v na-
sprotno smer.

Simon Šubic

Podbrezje – V prometni ne-
sreči, ki se je v ponedeljek 
okoli 11. ure zgodila na ces-
ti med Podbrezjami in Zvir-
čami, je umrl 19-letni sopot-
nik v osebnem avtomobilu. 
Po ugotovitvah policistov je 
19-letni voznik med vožnjo 
iz smeri Podbrezij proti Zvir-
čam zaradi neprilagojene hi-
trosti zapeljal na nasprotno 
smerno vozišče, nazadnje pa 
je z desnim bočnim delom 
avtomobila trčil v drevo. Pri 
trku v drevo se je sopotnik v 

vozilu tako hudo poškodo-
val, da je na kraju nesreče 
umrl, medtem ko je voznik 
utrpel lažje poškodbe. Ces-
ta je bila zaradi ogleda kraja 
nesreče, ki sta se ga udeleži-
la tudi preiskovalni sodnik in 
državna tožilka, in odpravlja-
nje njenih posledic zaprta do 
15. ure. Policisti zbirajo obve-
stila o vseh okoliščinah pro-
metne nesreče in vodijo po-
stopek v smeri kaznivega de-
janja zoper varnost javnega 
prometa. O vseh ugotovitvah 
bodo obvestili pristojno dr-
žavno tožilstvo.

V nesreči umrl 
devetnajstletnik
Simon Šubic

Vandalizem v Parku Bor

Preddvor – V lani urejenem 
Parku Bor ob preddvorskem 
jezeru Črnava je objestnež v 
sredo zjutraj zanetil ogenj, 
ki je poškodoval leseno fasa-
do na severni steni objekta. 
»Celotno stran bo treba za-
menjati. K sreči dogodek ni 
pustil posledic v notranjo-
sti,« je povedal župan Rok 
Roblek. »Sreča, da je zima. 
Ta je preprečila najhuj-
še,« meni Ernesta Koprivc, 

direktorica Zavoda za turi-
zem Preddvor, ki upravlja 
nov objekt. Višino škode še 
ugotavljajo, kot ocenjuje-
jo na zavodu, pa bo sanaci-
ja stala nekaj tisoč evrov, saj 
gre za macesnov les, škoda 
pa je nastala tudi na steklu. 
Na občini ob tem poudarja-
jo, da je z vsakim takim deja-
njem poškodovano skupno 
premoženje. Objekt je sicer 
zavarovan in tudi pod vide-
onadzorom. Preiskava do-
godka je v rokah policije.

Ana Jagodic Dolžan

Simon Šubic

Na avtocestnih priključkih znova deluje razsvetljava. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenjski kriminalisti so v sodelovanju z avstrijskimi kolegi razkrili kriminalno združbo, ki je trgovala  
z drogo in vojaškim orožjem. Vodil jo je 31-letni Jeseničan.

Združbo vodil Jeseničan

Avtocestne priključke spet osvetlili

Mislimo zeleno!

Komunala Radovljica, d.o.o.,  
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica

Komunala Radovljica, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto: 

STROKOVNI SODELAVEC ZA JAVNA NAROČILA, 
KAKOVOST IN KOMUNICIRANJE (m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• najmanj VI/1. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne smeri
• najmanj 3 leta delovnih izkušenj
• zahtevnejše uporabniško znanje računalništva 
• vrline komuniciranja s strankami
• vozniško dovoljenje B-kategorije

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s poskusno dobo 
6 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazili pošljejo 
do 30. 1. 2023 na naslov: Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljan-
ska cesta 27, 4240 Radovljica, z oznako »Prijava na razpis Strokovni 
sodelavec za javna naročila, kakovost in komuniciranje (m/ž)«.

Datum: 18. 1. 2023

Škoda bo precejšnja, saj je bil poškodovan macesnov les.
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Petdeset let po prvem sre-
čanju sta Stipe Božić in Viki 
Grošelj še vedno aktivna. 
Pripravila sta razstavo Stipe 
in Viki, 50 let skupnega delo-
vanja, ki so jo v Slovenskem 
planinskem muzeju v Moj-

strani odprli pred tednom 
dni, Stipe z Vikijevo pomoč-
jo dokončuje film Alpski bo-
jevniki po knjigi Bernadette 
McDonald, z bosansko-her-
cegovskim režiserjem Ze-
hrudinom Isakovićem sne-
mata zadnje kadre za film o 
njunem 50-letnem sodelo-
vanju, pišeta vsak svojo novo 

knjigo. Stipe je lani Nepal obi-
skal enkrat, Viki kar dvakrat.

»Oba sta vrhunska plezal-
ca, ki sta stopila skupaj na 
streho sveta, skupaj osvoji-
la sedem najvišjih vrhov na 
sedmih celinah. Nista pa le 
vrhunska alpinista, sta tudi 
publicista, predavatelja, hu-

manitarca, snemata doku-
mentarce o slovenskem al-
pinizmu. Sta svetli zvezdi, 
ki s svojim sijajem promovi-
rata vrhunski alpinizem – ne 
samo v svojih matičnih do-
movinah, ampak po vsem 
svetu,« je povedal Aljaž Po-
gačnik, direktor Gornjesa-
vskega muzeja Jesenice. S 

spoštovanima legendama ju 
je nagovoril podpredsednik 
Planinske zveze Slovenije 
Martin Šolar.

Prijateljstvo, ki traja
Njuno prijateljstvo se je 

rodilo še v naši nekdanji 
skupni domovini Jugoslavi-
ji. Spoznala sta se leta 1972 
med služenjem obveznega 
vojaškega roka v Bovcu. Leto 
kasneje sta že plezala skupaj 
v Paklenici, priljubljenem 
plezališču ob Jadranski oba-
li ... Skočimo v leto 1979. Od-
prava na Mount Everest je 
bila največja jugoslovanska 
odprava v Himalajo, ki jo je 
vodil Tone Škarja, cilj pa je 
bil še nepreplezani zahodni 
greben najvišje gore na sve-
tu. V 25-članski odpravi sta 
bila tudi Stipe in Viki, kar je 
bila tudi njuna prva skupna 
odprava v Himalajo ... Maja 
1984 sta v alpskem slogu do-
segla vrh Manasluja po Tiro-
lski smeri, kar je bil prvi vrh 
osemtisočaka, preplezan na 
ta način  ... Kot pa je strnil 
Viki: »Za razstavo se iskre-
no zahvaljujem Slovenske-
mu planinskemu muzeju, 
ne nazadnje je pobuda za-
njo prišla z njihove strani. 
Začela sva zbirati materiale 
in bilo je veliko dela, ampak 
sem pri tem zelo užival. Res 
sva veliko doživela.«

Humanitarna nota
Viki Grošelj je poudaril, 

da ima vse, kjerkoli in kar-
koli dela od leta 2015, tudi 
humanitaren namen. »Tak-
rat sem doživel in preživel 
katastrofalni potres v Nepa-
lu in se odločil, da bom tem 

ljudem, ki so nastradali, sku-
šal pomagati po najboljših 
močeh.« Tudi tokrat. Izku-
piček njegovih knjig po sim-
bolični ceni, ki so bile na vo-
ljo na odprtju razstave, bo 
šel, kot je to običajno zad-
njih osem let od potresa, ne-
posredno v Nepal prizade-
tim ljudem.

Splitčan, ki je postal 
alpinist

Splitčanu Stipetu Božiću 
se zdi posebna čast, da je kot 
nekdo, ki ni doma iz alpskih 
krajev, sodeloval pri tem, 
kar se je v alpinističnem sve-
tu dogajalo v zadnjih pet-
desetih letih in še mnogo 
let pred tem. Pogosto pre-
dava, na njegovem urniku 
so tudi motivacijska preda-
vanja, s katerimi udeležen-
ce spodbuja k drugačnemu 

razmišljanju. Pomembno 
je, kot je poudaril, kaj člo-
vek nosi v sebi in kakšna je 
njegova zapuščina. Najpo-
membnejše, kar bo ostalo za 
nami, pa je zgodba, 'priča', 

kot Stipe pove v svojem ma-
ternem jeziku. Zgodba o us-
pehu, tudi tragedijah.

Razstavo je odprl velik 
občudovalec Slovenije in 
njenega alpinizma, častni 

generalni konzul Nepa-
la v Sloveniji Aswin Kumar 
Shrestha. Ob tem je dodal, 
da sta »Stipe in Viki ne le 
vrhunska alpinista, ampak 
tudi dobitnika številnih na-
grad in priznanj, ki sta jih 
za svoje alpinistične dosež-
ke prejela tudi v imenu fe-
derativne republike Nepal.« 
Kot je še poudaril, sta s svo-
jimi dosežki, ki sta jih opisa-
la v številnih knjigah in do-
kumentarnih filmih, nare-
dila tudi veliko za promocijo 
Nepala, njegovega ljudstva, 
kulture, flore in favne.

Obiskovalce muzeja in 
pričujoče razstave, ki je na 
ogled do sredine februarja, 
nagovarjajo tudi slike Dani-
la Cedilnika - Dena, njunega 
sopotnik in prijatelja. Nje-
gov glavni motiv so gore, ker 
jih najbolje pozna ...

Suzana P. Kovačič

Viki Grošelj in Stipe Božić, v sredini častni generalni konzul Nepala v Sloveniji Aswin 
Kumar Shrestha, ki je razstavo tudi uradno odprl / Foto: Primož Pičulin

Stipe Božić (1951, Hrvaška) in Viki Grošelj (1952, Slovenija) sta ena najdlje delujočih navez svetovnega alpinizma. Razstava v Slovenskem planinskem muzeju 
v Mojstrani predstavlja petdeset let njunega skupnega delovanja, ki pa ni vezano le na skupne plezalne dosežke.

Kultura
Prva spominska razstava del 
Vinka Hlebša v Galeriji Staneta 
Kregarja. Stran 14

Pogovor
Tomaž Tozon, pevec, 
zborovodja, skladatelj in 
glasbeni producent Stran 15

Zanimivosti
Profesor Matevž Fabijan, 
prejemnik naziva častni občan 
mestne občine Kranj Stran 16

Veliko sva doživela in veliko dala

»To je večer, ki govori o 
prijateljstvu, sodelovanju 
za skupno dobro in 
alpinizmu,« je povedala 
Saša Mesec, kustodinja 
za planinstvo in vodja 
projekta postavitve 
razstave Stipe in Viki, 50 
let skupnega delovanja.

Morebiti bi bil, kot je dejal Viki Grošelj, pravilnejši  
naslov razstave Stipe in Viki – prvih 50 let skupnega 
delovanja. / Foto: Primož Pičulin

Leta 2021, 46 let po prvem obisku Nepala, je Viki 
Grošelj dokončal zamisel o prečenju te čudovite 
himalajske dežele v smereh sever–jug in vzhod–
zahod. Svoja spoznanja in vtise s poti je strnil v knjigi 
Križ čez Nepal (2022, Buča), ki jo bo predstavil 27. 
januarja ob 19. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega 
doma v Ljubljani.
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Dogovor o zavezi glede 
zdravstvene reforme

V sredo je v Kongresnem 
centru na Brdu pri Kranju 
potekal tretji koalicijski vrh, 
na katerem so ministri in 
poslanci vladajoče koalici-
je razpravljali o razmerah v 
zdravstvu. Po koncu vrha je 
predsednik vlade Robert Go-
lob povedal, da so se dogovo-
rili o podpisu zaveze za so-
delovanje pri pripravi zdra-
vstvene reforme. Vsebino 
zaveze, ki vsebuje časovni-
co zakonodajnih in izvedbe-
nih ukrepov do leta 2025, so 
včeraj koalicijski partnerji že 
prejeli na mizo, poslanci pa 
naj bi jo podpisali do prihod-
njega tedna. Čez približno 
dva tedna naj bi sledilo novo 
srečanje koalicije, kasneje 
(čez približno šest tednov) 
pa še podpis aneksa h koali-
cijski pogodbi, ki bo zajemal 
časovnico za vse reforme, ki 
jih namerava vlada letos za-
črtati. Predsednik vlade je ob 
tem poudaril, da je njihov 
namen pokazati ljudem, da 
so skupaj odločeni, da izpe-
ljejo reforme, ki jih Sloveni-
ja potrebuje, da postane mo-
derna država. Minister za 
zdravje Danijel Bešič Lore-
dan je sicer na koalicijskem 
vrhu predstavil analizo zdra-
vstvenega sistema, s katero 
bo javnost seznanil predvi-
doma danes, pri tem pa je 

po Golobovih besedah dobil 
popolno podporo vseh ude-
ležencev koalicijskega vrha. 
Analiza je pokazala, da so 
razmere slabše, kot si kdor-
koli v državi misli, in da je 
lahko zdravstvena reforma 
le celovita. Lotiti se je je treba 
v središčni točki, pri Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS), čeprav so 
koalicijski partnerji po Golo-
bovih besedah govorili tudi 
o dopolnilnem zdravstve-
nem zavarovanju. Kot je še 
povedal Golob, je analiza 
postregla tudi z nepričako-
vanim podatkom, da je šte-
vilka pacientov brez izbrane-
ga družinskega zdravnika že 
skoraj dvajset let višja od sto 
tisoč, zato mu je nenavadno, 
»da se tega nihče ni zares lo-
til«. Napovedal je, da bodo v 
roku šestih tednov pripravi-
li načrt, kako to številko ra-
dikalno znižati. NSi pa je v 
sredo predstavil svoj paket 
devetih rešitev za vsem do-
stopno zdravstvo. Če se do 
pomladi ne bo nič zgodilo, 
bodo zakone vložili, če pa 
bo vlada že vložila svoje za-
konske rešitve, pa bodo svo-
je rešitve poskušali uvelja-
viti z dopolnili vladnih za-
konov, je napovedal predse-
dnik NSi Matej Tonin.

Če ne bo rešitev, sledi 
protestni shod

Na sredini novinarski 
konferenci pogajalske sku-
pine sindikatov javnega 

sektorja, ki jo vodi Jakob 
Počivavšek, so napovedali 
možnost protestnega sho-
da, ki bi potekal 24. febru-
arja v Ljubljani. V delu sin-
dikatov javnega sektorja na-
mreč od vlade zahtevajo, da 
jim predstavi rešitve za od-
pravo plačnih nesorazmerij 
in plačne uravnilovke v spo-
dnji tretjini plačne lestvice, 
sicer bodo organizirali pro-
testni shod za dostojno pla-
čilo. Po njihovem mnenju ni 
sprejemljivo, da vlada za ne-
katere dele javnega sektorja 
vztraja, da bo nesorazmerja 
odpravljala v okviru preno-
ve plačnega sistema, med-
tem ko pri drugih nesoraz-
merja že odpravlja, s tem pa 
nekatere skupine postavlja 
v bolj ugoden položaj. Poči-
vavšek je dejal, da ne opore-
kajo legitimnosti in uteme-
ljenosti povišanj plač, ki jih 
je v zadnjih dneh dogovori-
la ali napovedala vlada, pou-
darjajo pa, da vlada s parci-
alnimi dogovori vzpostavlja 
rešitve, ki v temelju spremi-
njajo plačni sistem in prina-
šajo neenakopravno obrav-
navo in nevzdržna plačna 
razmerja. Kot opozarjajo v 
sindikatih, so nezadovolj-
ni v številnih skupinah jav-
nega sektorja. Ministrici za 
javno upravo Sanji Ajanović 
Hovnik so v sredo tudi pos-
redovali svoj nabor 28 reši-
tev za izboljšanje plačnega 
sistema in odpravo številnih 
pomanjkljivosti.

Tudi upokojenci bodo 
protestirali

Medtem ko je Zveza dru-
štev upokojencev Sloveni-
je (ZDUS) v sredo predlaga-
la, da se pokojnine februarja 
uskladijo vsaj za 7,1 odstot-
ka, in ne samo za predvide-
nih 4,9 odstotka, je Ljudska 
iniciativa Glas upokojencev 
Slovenije isti dan napoveda-
la, da bo 1. februarja pred dr-
žavnim zborom organizirala 
vseslovenski protest. Pobu-
dnik iniciative, nekdanji po-
slanec in bivši tržiški župan 
Pavel Rupar, je v izjavi za jav-
nost dejal, da življenje upo-
kojencev, zlasti tistih z nižji-
mi pokojninami, postaja če-
dalje težje, zato so pripravili 
več zahtev. Med drugim zah-
tevajo, da se pokojnine, nižje 
od 1000 evrov, takoj poveča-
jo za 20 odstotkov, pokojni-
ne v višini od 1000 do 1500 
evrov pa za 15 odstotkov. Naj-
nižja mesečna pokojnina 
naj bo 750 evrov, z inflacijo 
pa naj se usklajuje najmanj 
na dva meseca. Povprečna 
neto pokojnina naj bo ved-
no 75 odstotkov povprečne 
plače v Sloveniji, predlaga-
jo. Zahtevajo tudi dvig od-
mernega odstotka za izra-
čun pokojninske osnove na 
68 odstotkov, pri čemer naj 
se upošteva povprečna plača 
20 let. Zavzemajo se tudi za 
vpis pravice upokojencev do 
13. pokojnine in do letnega 
dodatka v višini ene upoko-
jenčeve pokojnine v ustavo.

Simon Šubic

Na koalicijskem vrhu  
o zdravstveni reformi

Predsednik vlade Robert Golob je po koncu koalicijskega 
vrha poudaril, da je koalicija odločena izpeljati potrebne 
reforme. / Foto: Primož Pičulin

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na koalicijskem 
vrhu prejel popolno podporo. / Foto: Primož Pičulin

Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine sindikatov 
javnega sektorja / Foto: Gorazd Kavčič

med sosedi

Jože Košnjek V četrtek, 12. januarja, 
je bil v Celovcu občni zbor 
Slovenske prosvetne zveze, 
ene od dveh osrednjih kul-
turnih organizacij Sloven-
cev na Koroškem. Sestrska 
organizacija je Krščanska 
kulturna zveza. Obe orga-
nizaciji sodelujeta in tako 
vsaka na svojem področju 
opravljata svoje poslanstvo.

Občni zbor je bil po svo-
je prelomen. Kar 32 let je 
zvezo zavzeto in odgovor-
no vodil dr. Avguštin Bru-
mnik, po poklicu sodnik. 
Za njim pa predsedniško 
vlogo prevzema dosedanji 
tajnik Mitja Rovšek. Tudi 
v vodstvo zveze je bilo iz-
voljenih nekaj mlajših čla-
nov. Novi predsednik je po 
izvolitvi povedal, da bo po-
skušala zveza vpeljati nove 
oblike dela, ki bodo zanimi-
ve za mlajše in za njihove 

ideje. Jezik in kultura zago-
tavljata manjšini preživet-
je. Z njima obstaja ali pa je 
ni …

Natečaj vladnega urada
Pretekli teden je Urad 

vlade Republike Sloveni-
je za Slovence v zamejstvu 
in po svetu objavi že XXI. 
nagradni natečaj za di-
plomske, magistrske in 
doktorske naloge s pod-
ročja življenja in delovanja 
Slovencev v zamejstvu in 
po svetu. Upoštevana bodo 
naloge, ki so bile zagovarja-
ne med 1. januarjem in 31. 
decembrom lani. Natečaji, 
na katere so doslej prijavi-
li že 370 diplomskih, magi-
strskih in doktorskih nalog, 
spodbuja mlade k razisko-
vanju zgodovine, življenja 
in dela ter tudi prihodnosti 
Slovencev v zamejstvu in 

po svetu, kar lahko poma-
ga pri oblikovanju odnosa 
matične domovine do Slo-
vencev, živečih na tujem. 
Prijave bodo sprejemali do 

28. februarja letos. Pojasni-
la daje Urad po telefonu 01 
230 80 18 ali po elektronski 
pošti pr.urad.slovenci@
gov.si.

Tišlerjeva nagrada 
Ziljanki

Krščanska kulturna zveza 
Celovec in Narodni svet ko-
roških Slovencev bosta v to-
rek, 24. januarja, ob 19. uri v 
Mohorjevi hiši v Celovcu po-
delila 44. Tischlerjevo nag-
rado. Prejela jo bo Ziljan-
ka Milka Kriegl za vso njeno 
skrb za slovensko ziljsko na-
rečje in ziljsko nošo, za ohra-
njanje domačih šeg in navad 
ter za ljubeč odnos do tipič-
ne ziljske gradbene in stano-
vanjske arhitekture. Ena po-
membnejših nagrad, ki jo po-
deljujejo slovenske organi-
zacije na Koroškem, se ime-
nuje po voditelju Slovencev 

na Koroškem, ustanovitelju 
Narodnega sveta koroških 
Slovencev in Slovenske gi-
mnazije v Celovcu leta 1957 
Jošku Tischlerju.

Slovenci v zamejstvu (886)

Mitja Rovšek, dolgoletni 
sodelavec in novi 
predsednik Slovenske 
prosvetne zveze / Foto: arhiv SPZ

Brumnika je nasledil Rovšek

Dr. Avguštin Brumnik je 
Slovensko prosvetno zvezo 
nepoklicno vodil 32 let.  
/ Foto: arhiv SPZ
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Življenje na 
»eksoplanetih«

A tisti med nami, ki so rea-
listi in hkrati vrhunski znan-
stveniki, nas opozarjajo, da 
je fantaziranje o evakuaci-
ji bogatega dela človeštva na 
»eksoplanete« le iluzija. Tak 
je švicarski astrofizik Didier 
Queloz. Ta je leta 2019 pre-
jel Nobelovo nagrado za fi-
ziko – za odkritje eksoplane-
ta 51 Pegasi b, ki kroži okoli 
soncu podobne zvezde. Zdaj 
poznamo že skoraj šest tisoč 
takšnih planetov. Ne vemo 
pa, ali je na njih tudi kaj živ-
ljenja. »Zdaj poznamo le eno 
vrsto življenja, in sicer to, ki 
se je pojavilo na Zemlji. V 
bližnji prihodnosti namera-
vamo raziskati možnosti za 
obstoj morda drugačnih vrst 
življenja na Marsu in Vene-
ri. Vemo tudi, da je vodo moč 
najti tudi drugod, prav tako 
vemo, da obstaja velikanska 
množica planetov zunaj na-
šega sončnega sistema. Tudi 
za kemijske procese, ki se do-
gajajo na Zemlji, vemo, da so 
povsem mogoči tudi drug-
je v vesolju. Ker je življenje v 
svojem bistvu skupek kemij-
skih reakcij, lahko predposta-
vimo, da se lahko razvije kjer 
koli v vesolju, če obstajajo mi-
nimalni pogoji zanj. To pa še 
ne pomeni, da se bo življenje 
razvijalo tudi naprej. Lahko 

bo zamrlo ali ostalo na do-
ločeni stopnji razvoja. Kon-
cept evolucije in razvoj ce-
lice ter večceličnih bitij, ki 
nam je omogočil, da smo šli 
na Luno, se je zgodil na Zem-
lji. Ne vemo, ali se je kje zgo-
dilo enako. Dodatno kom-
pleksnost vnesejo še dogod-
ki, ki so se zgodili v preteklo-
sti. Bi se človeštvo sploh raz-
vilo, če na primer na Zemljo 
v obdobju dinozavrov pred 
šestdesetimi milijoni let ne 
bi treščil komet? Takrat smo 
bili na razvojni stopnji pod-
gan in glejte, kaj smo posta-
li. O tem se sicer lahko raz-
pravlja, a znanost si želi ja-
sna dejstva in dokaze. In to 
nam bo uspelo v tem sto-
letju. V prejšnjem stoletju 
smo spoznali zgradbo ma-
terije in odkrili termonukle-
arno bombo. V tem stoletju, 
če bomo preživeli, pa bomo 
razumeli življenje in ga zna-
li mogoče celo ustvariti. Lah-
ko, da bomo iznašli življenje, 
ki se bo lahko razvijalo na 
Marsu. Ko enkrat razumeš, 
kako ustvariti življenje, lah-
ko narediš, kakršno koli ho-
češ. Zato ga lahko prilago-
diš za specifičen planet. Mi 
smo poskrbeli za začetni po-
spešek v dolgi zgodbi, ki bo v 
naslednjih sto letih vodila do 
razumevanja življenja. Smo 
v enaki situaciji, kot je bil Er-
nest Rutherford pred sto leti, 
ko je želel v svojem laborato-
riju razbiti atom in razumeti 

atome, protone in elektrone. 
To je bil začetek dolge zgod-
be, ki je vodila do kvantne teo-
rije in drugih spoznanj o živ-
ljenju.«

Pozitivna globalizacija
Didier Queloz razloži tudi 

aktualno zemeljsko konste-
lacijo? Globalizacijo na pri-
mer? »Nekateri ljudje sovra-
žijo globalizacijo, jaz jo obo-
žujem, saj pomeni mir. Ra-
zumeti moramo, da je Zem-
lja edino prebivališče za člo-
veštvo. Koncepti držav so 
le ostanki preteklosti. Slej 
ko prej se bo vse pretopilo 
v oblike, kakršna je na pri-
mer Evropska unija, čeprav 
ves čas potekajo tudi izje-
me v nasprotno smer, kot je 
brexit ali situacija glede sta-
tusa Švice. A ideja, da vsi ži-
vimo skupaj in si delimo 
vire, je nekaj najobičajnej-
šega. Problema globalne-
ga segrevanja ne more reši-
ti nobena država sama zase. 
Zemlja je skupen vir dob-
rin, ki ga moramo uporab-
ljati globalno. Za to imamo 
vso potrebno tehnologijo, 
potrebujemo le še glavo na 
pravem mestu. Problem pa 
je to, da smo evolucijsko še 
vedno vrsta, ki živi in deluje 
v okviru svojega plemena, ki 
ga sestavlja približno dvajset 
oseb. Zato nam razmišljanje 
o potrebah desetih milijard 
ljudi še vedno pomeni tak iz-
ziv. A to je edini način.«

Nebo ne pripada  
Musku

Kako pa komentira Mu-
skovo trditev, da nas bo re-
šiteljsko popeljal na Mars? 
»Mislim, da lahko tudi iz ob-
jav na Twitterju sklepamo, 
da je Elon Musk malo nor in 
da ne ve, o čem govori. Če ne 
zmoremo nadzorovati spre-
membe ene stopinje Celzi-
ja v ozračju na Zemlji, ali bi 
potem lahko ustvarili mož-
nosti za naše življenje drug-
je? Takoj ko se dvignemo 
pet ali šest kilometrov nad 
Zemljo, preidemo v obmo-
čje smrti za naš organizem. 
Enako je na Luni, na Mar-
su ali kjer koli drugje v ve-
solju. Nismo narejeni za to, 
da bi zapustili Zemljo, saj 
smo posledica evolucije na 
njej. Za nas ni drugega ži-
vljenjskega prostora. Seve-
da lahko pošljemo robote ali 
kakšne druge organizme na 
Mars, a sami tam ne bomo 
preživeli. Živimo lahko tudi 
v podmornicah oziroma 
vesoljskih postajah, kot je 
Mednarodna vesoljska po-
staja, a to ni življenje, am-
pak prebivanje v podmorni-
ci. Tako da bom z veseljem 
poslušal nasvete Elona Mu-
ska, a najprej mora deset 
let preživeti v podmornici.« 
(Vir: intervju Maje Ratej z 
D. Quelozom na MMC RTV 
SLO) Hvala bogu, da še kdo 
nasprotuje takim norcem, 
kot je Musk.

Miha Naglič

Nebo nad nami že dolgo ni več tako nedosegljivo, kot je bilo nekoč. Zdaj gredo nekateri (npr. Elon 
Musk) že v drugo skrajnost: nebo bi privatizirali in organizirali odhod elitnega dela človeštva na Mars in 
še naprej …

Švicarska astrofizika in Nobelova sonagrajenca Didier 
Queloz in Michel Mayor pred teleskopom La Silla v Čilu, ki 
velja za »lovca« na eksoplanete / Foto: Wikipedija

Umetna podoba eksoplaneta '51 Pegasi b' (Bellerophon) v 
ozvezdju Pegaz, desno je njegovo sonce. Odkril ga je Didier 
Queloz decembra 1995. / Vir: Wikipedija

Milijarder Elon Musk se po zemeljskih uspehih (Tesla) zdaj 
ozira še v vesolje (SpaceX, Starlink). Dejanski uspehi so ga 
zanesli v fantazmogorijo. / Foto: Wikipedija/NASA/Joel Kowsky

Nove knjige (668)

W
»Knjige so bile povsod ok-

rog naju, na vseh stenah sta-
novanja, pa tudi na mizi in 
po tleh. Walter jih je za pot-
rebe antikvariata jasno klasi-
ficiral. Zgodovina delavske-
ga gibanja. Marx, Engels. 
Lenin. Marksizem. Spomi-
ni. Druga svetovna vojna. 
Oktobrska revolucija. Jugo-
slavija. Tito. Narodnoosvo-
bodilni boj. Španska drža-
vljanska vojna. Nacizem. 
Sovjetska zveza. Holoka-
vst. Obe Ameriki. Neuvr-
ščeni. Nova družbena giba-
nja  ... in, naposled, postso-
cializem. Knjige v deseti-
nah jezikov, sad vseživljenj-
skega zbiranja, ki se je suka-
lo okrog ključnih vprašanj: 
Kako spremeniti svet? Kako 
smo ga spreminjali, ko smo 
ga lahko spreminjali? In na 

koncu, kako ga spremeniti, 
ko se nam bo zato znova po-
nudila priložnost? Opazo-
vala sva te knjige in občas-
no jemala ven naslove, ki so 
naju pritegnili. V rokah sva 
držala po nekaj knjig in ves 
čas najdevala kaj zanimive-
ga. Tessa je obnemela. S po-
lic je ob naju pritiskalo vse to 
znanje, zbito v tem zaprtem, 
prašnem antikvariatu, spre-
menjenem v mačje skriva-
lišče. Spraševala sva se, ali 
bodo vse to mukoma, tako s 
premislekom kot z izkušnja-
mi nakopičeno znanje zno-
va odkrivali kaki novi mla-
deniči in dekleta? Ali jim bo 
postalo napotek za življenje 
ali dekoracija na novih po-
licah? Ali bodo v svojih bo-
jih znova ponavljali iste na-
pake? Ali pa bodo odgovor 
našli v čistosti svojih prepri-
čanj, ki bodo šla z roko v roki 

s pristajanjem na svet, kakr-
šen je? Kot živi večina od nas 
– skoraj vsi, razen ljudi, kot 
je Tessa …« (str. 235)

Gornji odlomek iz ro-
mana nas lahko zavede. V 
njem namreč ne gre samo 
za knjige o vprašanju, ki je 
natisnjeno tudi na naslov-
nici: Kaj sploh pomeni bori-
ti se za boljši svet? Gre bolj 
za zgodbo o ljudeh, ki so to 
poskušali, skozi celo 20. sto-
letje in do naših dni. To pa 
so počeli v znamenju rdeče 
zvezde petokrake, tiste, ki 
je vzšla z oktobrsko revolu-
cijo. Zanjo pravijo, da je leta 
1989 zašla in da ne bo nik-
dar več vzšla. A naj tudi jaz 
ne zavajam. V tej knjigi ne 

gre za ta vprašanja na teo-
retični, temveč na praktični 
ravni, za napeto zgodbo, pra-
vi politični triler, ki ga doži-
vljata mlada junaka Igor Šti-
ks in Tessa Simon, ko skuša-
ta rekonstruirati in razvozla-
ti zgodbo skrivnostnega W. 
Ta pa naj bi bil hkrati Wal-
ter in Wladimir. Jima uspe? 
Tega ne povem, berite. Po-
vem pa, da je ta knjiga pra-
va bralna poslastica za vse, 
ki so nas navdihovale zgod-
be prevratniškega leta 1968. 
Za tiste, ki jih niso, pa pou-
čno branje o tem, da prevra-
tniške ideje in zgodbe lju-
di, ki so se zanje zavzemali, 
niso bile le zablode. In svet 
zaradi njih ni slabši …

Igor Štiks, W, prevedla Aleksandra Rekar, Mladinska 
knjiga, Ljubljana, 2022, 294 strani

Miha Naglič

Nebo pripada vsem
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Ob eni zadnjih večjih raz-
stav slikarja Vinka Hlebša 
z naslovom Med naravo in 
kozmosom leta 2018 v Pavi-
ljonu NOB v njegovem do-
mačem Tržiču sem uvodo-
ma zapisal: »Ko sem se na 
dan odprtja razstave iz Bi-
strice spuščal proti Tržiču, 
se je ob sicer lepem vreme-
nu nebo kar naenkrat stem-
nilo in z neba se je ulil dež. 
Kot bi se temno modri svod, 
obarvan z vsemi vesolji z 
najnovejših Hlebševih slik, 
spustil na zemljo, nad Tr-
žič, v galerijo, polno pove-

čanih sončnic, granatnih ja-
bolk, ameb, čudežnih rastlin 
… Vinko se je takrat v zanj 
značilnem duhovitem tonu 
pošalil: 'Vedno, kadar imam 
v Tržiču razstavo, dežuje.'«

Značilno zimsko vreme z 
mokrim nebom je zaznamo-
valo tudi torkov večer, ko so 
številni obiskovalci – v pris-
podobi bi lahko zapisali, da 

so prišli prav vsi – pospremi-
li odprtje spominske razsta-
ve Vinka Hlebša z naslovom 
Med realnostjo in iluzijo, 
ki bo vse do konca februar-
ja na ogled v Galeriji Stane-
ta Kregarja v prostorih Ško-
fijske klasične gimnazije v 
Šentvidu. Kot bi šlo za po-
vezavo med nebom in zem-
ljo, med onstranstvom in tu-
zemstvom, pravzaprav pa v 
simbolnem smislu za sobi-
vanje človeka in narave, kar 
je Hlebš vedno znova v ma-
niri tako imenovanega fan-
tastičnega realizma upoda-
bljal na svoja slikarska plat-
na.

Tokratna razstava je prav 
posebna, saj imajo na njej 
osrednje mesto slike, ki jih 
je priljubljeni tržiški slikar 
ustvaril v zadnjih treh letih. 
Predstavljen je tudi diptih, 
ki je lansko poletje ostal ne-
dokončan v njegovem atelje-
ju. Vinko Hlebš je umrl 2. ju-
lija za posledicami tragične 
prometne nesreče, v kateri je 

izgubila življenje tudi njego-
va soproga Francka Hlebš. 
Vinko Hlebš bi jutri, v sobo-
to, praznoval osemdeset let.

Slike zadnjih treh let
»To je darilo zanj, ker je 

bil najboljši oče na svetu, in 
za mamo, ki ga je na njego-
vi umetniški in likovni pe-
dagoški poti vseskozi spod-
bujala in mu stala ob stra-
ni. Tu je majhen del njego-
vega bogatega opusa. Pred 
nami so njegove slike, vem 
pa, da sta v duhovnem smis-
lu z nami tudi oba naša star-
ša,« je v imenu hčera Ur-
ške, Eve in Marijane pred 
obiskovalci razstave pove-
dala slednja. Tri sestre so se 
tudi odločile, da kljub očeto-
vi smrti posthumno pripra-
vijo njegovo že dogovorjeno 
razstavo v Galeriji Staneta 
Kregarja. »Odločile smo se, 
da mora – čeprav očeta ni več 
med nami – njegova umet-
nost živeti naprej in da bomo 
k temu pripomogle tudi hče-
re. Škoda bi bilo, da njegovih 
slik ne bi pokazale ljudem,« 
o tokratni razstavi pripove-
duje Marijana Hlebš Radžo; 
da za prisotnost njegovih del 
skrbijo tudi na medmrežju z 
vzdrževanjem profila na Fa-
cebooku in Instagramu. V 
načrtu sta še dve pregledni 
razstavi, maja v Tržiču, nato 
pa tudi v Kranju.

Po tržiški razstavi leta 
2018 se je Hlebš z vodjo Kre-
garjeve galerije, profesorico 
umetnostne zgodovine Ber-
nardo Stenovec, že dogovo-
ril za razstavni termin, a je 
epidemija načrte postavila 
na glavo. »Ko sva se lani ob 
sprostitvi razmer dogovorila 

za aktualni termin razstave, 
je poleti prišlo do tragične 
nesreče. In iskreno poveda-
no, sem pomislila, da neka-
ko ni usojeno, da bi v naših 
prostorih znova uživali ob 
Hlebševih slikah,« je pove-
dala Bernarda Stenovec, ki 
je bila ob pripravljenosti sli-
karjevih hčerk seveda za to, 
da pripravijo razstavo.

Iz dveh razlogov. »Gre za 
izjemno ustvarjalnega sli-
karja, ki se je vedno zavedal, 
da njegove slike zaživijo šele 
v dialogu z gledalcem. Vin-
ko Hlebš ni bil slikar, ki bi 
se zaprl v svoj likovni slono-
koščeni stolp, ampak je svo-
jo umetnost želel deliti z 
ljudmi. Zelo dragoceno je, 
da se je v svoji likovni vešči-
ni z realizmom znal pribli-
žati gledalcu, hkrati pa nam 
je s kakšno nenavadno fan-
tastično korekcijo, morda 
zgolj detajlom, odprl pogled 
tudi v simbolno,« poudar-
ja vodja galerije, letos pa se 
bodo z razstavama posvetili 
tudi dvema Hlebševima pri-
jateljema in mentorjema, in 
sicer ob 50. obletnici smrti 
slikarju Stanetu Kregarju in 
ob 100. obletnici rojstva sli-
karju in likovnem teoretiku 
dr. Milanu Butini.

Velik človek in umetnik
Besedilo v katalog ob raz-

stavi je podal dober poznava-
lec in dolgoletni spremljeva-
lec Hlebševega umetniške-
ga ustvarjanja, umetnostni 
zgodovinar ddr. Damir Glo-
bočnik, ki o simboliki v nje-
govih slikah, motivih zapi-
še: »Motivna analiza Hleb-
ševih slikarskih ciklusov 
vselej opozori tudi na priso-
tnost simbolike. Ta je včasih 
očitna, jasna že na prvi pog-
led. Rastlina je v slikarskem 
svetu Vinka Hlebša prispo-
doba za človeka. Življenjski 

krog rastline ponazarja tudi 
človekov življenjski ciklus 
od rojstva in rasti do propa-
danja in minevanja. Vendar 
Hlebševo slikarstvo nima 
pesimističnega podtona. 
Vselej so prisotna opozori-
la na rojevanje novega živ-
ljenja, optimističen značaj 
imajo tudi barve cvetja in 
drugih motivov.«

Za tokratno razstavo je, 
kot že zapisano, med deli, 
ustvarjenimi v zadnjih treh 

letih, Globočnik izbral slike 
iz dveh ciklov; v večjem ga-
lerijskem atriju so na ogled 
predvsem dela, ki jih po-
vezuje motivika kristalov, 
v drugem atriju pa nas na-
govarjajo njegovi rastlinski 
motivi in tihožitja. Na za-
slonu se predvaja tudi pogo-
vor, ki ga je s slikarjem ob tr-
žiški razstavi leta 2018 ime-
la Janita Košir iz Tržiškega 
muzeja.

Posebej za odprtje razsta-
ve je s pevskimi točkami do-
godek oplemenitila še ena 
Tržičanka, profesorica pe-
tja Barbara Tišler. V sestav 
je povabila tri svoje učen-
ce, Lucijo Kovač, Filipa Su-
hadolca in Roka Kotarja, in 
z njimi izvedla tri prired-
be: Foersterjev Večerni ave, 
v slovenščini pa v različici 

Vlada Kreslina znano pe-
sem Spominčice in sklad-
bo iz filma Cvetje v jeseni, 
za katero je na melodijo Ur-
bana Kodra besedilo zapi-
sal Blaž Strmole. Ob šte-
vilnih Tržičanih ter prijate-
ljih in sorodnikih ter ljubi-
teljih Hlebševe umetnosti 
iz drugih delov Gorenjske 
ter Ljubljane se je v druž-
bi nekdanjega tržiškega žu-
pana Boruta Sajovica, vod-
je poslanske skupine Giba-

nja Svoboda, odprtja razsta-
ve udeležil tudi predsednik 
vlade Robert Golob.

»Zelo se nas je dotaknilo, 
da je kljub slabim vremen-
skim razmeram danes priš-
lo toliko ljudi. Vse tri sestre 
še kako dobro vemo, kako 
dobra sta bila naša starša, 
kako izjemen človek je bil 
Vinko kot oče in umetnik. 
Toplo nam je pri srcu, ko vi-
dimo, kako radi so ga imeli 
ljudje,« je v svojem in imenu 
obeh sester še povedala Ma-
rijana Hlebš Radžo. V po-
govorih med občinstvom je 
bilo slišati mnogo pozitivnih 
misli in spominjanj na pri-
ljubljenega tržiškega slikar-
ja. Kot da bi čakali, da stopi 
izza stebra s svojo značilno 
baretko na glavi in se prid-
ruži pogovoru.

Igor Kavčič

Spominsko razstavo del Vinka Hlebša so v sodelovanju z ddr. Damirjem Globočnikom in 
galeristko Bernardo Stenovec pripravile njegove hčerke Marijana, Urška in Eva. / Foto: Igor Kavčič

V atriju Galerije Staneta Kregarja na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu v Ljubljani so v torek odprli prvo spominsko razstavo slik Vinka Hlebša s 
pomenljivim naslovom Med realnostjo in iluzijo. Številni prvi obiskovalci razstave iz njegovega Tržiča, Ljubljane in od drugod so si ogledali okrog štirideset 
del, ki jih je ustvaril v zadnjih treh letih, preden je njegovo umetniško pot julija lani prekinila tragična prometna nesreča. Jutri, v soboto, bi praznoval 
osemdeset let.

Na razstavi je na ogled tudi še nedokončani diptih iz leta 2022. / Foto: Igor Kavčič

Poseben pevski program je za odprtje razstave pripravila 
Barbara Tišler s svojimi učenci./ Foto: Igor Kavčič

Slike, ki zaživijo z gledalci

Odprtja razstave se je udeležilo veliko ljudi. / Foto: Igor Kavčič
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V desetem nadstropju 
stolpnice v Podlubniku živi 
od sedemdesetih let prej-
šnjega stoletja. Otroštvo in 
mladost je preživljal v Lju-
bljani, na Dalmatinovi uli-
ci, živeli so tik zraven RTV 
Slovenija. »Prav lahko bi pri-
stal v Novi Gorici, tam sem 
imel možnost kupiti lepo in 
prostornejše stanovanje, kot 
je to, kjer z Zdenko živiva že 
45 let, a me je nekako vlek-
lo v Škofjo Loko.« Kolikšen 
je njegov prispevek h kul-
turnemu življenju srednje-
veške lepotice, med dru-
gim potrjuje tudi zlati grb 
tega mesta, ki ga je prejel 
leta 2000. Njegovi glasbeni 
uspehi so mnogokrat opisa-
ni in vsesplošno znani. To-
maž Tozon je vsestransko 
nadarjen in eden redkih, ki 
je deloval na področjih pe-
tja, skladanja, zborovodstva, 
produkcije, vodenja nekaj 
sto glasbenih srečanj, šir-
jenja glasbe in druženja po 
Sloveniji in Evropi ter prak-
tično celem svetu. »Bil sem 
na vseh celinah, med dru-
gim v skoraj vseh evropskih 
državah, le v Angliji in Ro-
muniji ne, tam je bil Slo-
venski oktet že prej,« se na-
smehne.

Glasba je poslanstvo,  
a družina je prva

Glasba je za Tomaža pos-
lanstvo. »Živel sem tri glas-
bena življenja, popolnoma 
samostojna, tako da bi bili 
lahko trije ljudje kar zado-
voljni, če bi živeli enega od 
njih.« Zdenka Tozon je nje-
gova žena, ob strani mu stoji 
v dobrem in slabem. »Imel 
sem nepopisno srečo, da 

sem spoznal žensko, ki je 
bila ves čas vključena v kro-
ge, kjer sem deloval. Zden-
ka me skozi vse življenje 
spremlja tako rekoč vsak 
dan, ona je bila prisotna na 
vseh mojih vajah, ker je bila 
tudi izjemna sopranistka in 
sva uživala v tem dopolnje-
vanju. Imava štiri otroke: 
Urbana, Jerneja, Klemna in 
Uršo. S prvo ženo, ki mi je 
umrla, pa imam dva – Mir-
jam in Miho.« Pravi, da se je 
iz Ljubljane v Škofjo Loko, 
ko so bili otroci še majhni, 
pripeljal tudi po trikrat na 
dan, da je bil doma vsaj po 
eno uro. »Vedno sem živel 
po načelu, da ni treba, da si 
z nekom ves ljubi čas, am-
pak kadar si, da ga preži-
viš kvalitetno. Da živiš za 
družino, da družina to čuti 
in da je pripravljena sode-
lovati pri tem mojem pos-
lanstvu. Da ni ljubosum-
na na ostali svet, ki se mu 
razdajam.« Konec novem-
bra je bil star 85 let. »Lah-
ko bi se bolje počutil, zdaj 
me malce dajejo bolečine v 
hrbtu. Sem pa do zadnjega 
aktivno delal, pred dobrim 
letom sem še dirigiral, zdaj 
to malo opuščam.«

Spomini kipijo
Ko ga poslušam, kako 

iz njega kipijo spomini in 
zgodbe, se zavem, da se-
dim pred človekom, ki ni 
le vrhunski glasbenik, am-
pak tudi velik in srčen člo-
vek. Njegova mama Mir-
jam, znana glasbenica in or-
ganistka, pravi Tomaž, ga je 
vzgajala trdo, a meni, da je 
bilo tako prav. »Ko sem bil 
še otrok, sem nekoč, ko so 
k mami na obisk prišle pri-
jateljice, jaz pa sem bil v 

sosednji sobi, slišal, ko so ji 
rekle: 'Ja, Mirjam, zakaj To-
maža tako mučiš in tlačiš?' 
Odvrnila jim je: 'Jaz ga mo-
ram na ta način vzgajati, ker 
je to edina priložnost, da os-
tane tak, kot je.' Od tam nap-
rej sem vedel, da me vzgaja 
v dobrega človeka.«

Talentiran, ampak malo 
len

Hkrati pove, da je bil v ne-
kem smislu precej len. Zdaj 
se zaveda, da »je božji dar, 
kar ti je dano, da to sprejmeš, 
hkrati pa imaš dolžnost, da 
vračaš. Vsak ima svojo pot, 
ali si glasbenik ali karkoli 
počneš v življenju, imaš svo-
je poslanstvo. Dolžan si do 
sebe in do drugih, da kolikor 
je mogoče, iztržiš iz sebe in 
da se ne potuhneš. Človeka 
tako ali tako prevečkrat pre-
mami lenoba.« Spomni se 

svojega profesorja Marjana 
Lipovška. »Bil je velik mo-
žakar, super velik glasbenik, 
tudi profesor moje mame in 
enkrat ji je rekel: 'Tale To-
mažek, tahlentiran (a veste, 
na h je govoril - op. T. To-
zon), ampak len … len  ...' 
Določene stvari so pri meni 
na račun talenta šle skozi 
tako poceni, da sem včasih 
pretental okolico in sebe.« 

Bil je vrstnik Acija Berton-
clja in Dubravke Tomšič, 
a je »mali Mozart«, kot so 
mu pravili, edini spisal svo-
je lastne skladbe pri deve-
tih letih. »Moja mama je 
vestno shranjevala izrezke 
iz časopisov, polne omare 
jih imam, in na enem, napo-
vedniku za Radio Ljubljana, 
piše: 'Z dvanajstimi leti vam 
bo zaigral mladi pionirček 
Tomaž Tozon, svoje sklad-
bice, ki jih je napisal z deve-
timi leti ...' Ko listava po nje-
govih albumih spominov, 
mi z navdušenjem pove, da 
sem ena redkih, ki tole vi-
dim: »Veste, Jože Privšek je 
začel za mano, jaz sem tak-
rat (leta 1947) že spremljal 
enega violinista, ko je Jože 

prvič nastopil, vidite, pa sem 
mu na koncertnem listu na-
pisal pripombo: 'No, a vidiš, 
pa je šlo!' Joško je igral Lah-
kih nog naokrog, skladbico, 
ki jo je meni posvetil Matija 
Tomc. Zanimiva kombina-
cija je bila, najina, z Jožetom 
Privškom.« Listava naprej, 
vrstijo se slike mnogoterih 
zborov, ki jih je vodil, za-
sedb, pri katerih je sodelo-
val. »Pel sem pri Titu, tak-
rat ko smo bili z Jelovico.« 
Poseben spomin ga veže na 
srečanje s papežem Jane-
zom Pavlom II. »Poglejte, 
prav za roko me je držal,« 
pove, kar tudi vidim na fo-
tografiji.

Združuje ljubezen do 
glasbe in narave

Vse življenje ga, poleg lju-
bezni do glasbe, žene tudi 
ljubezen do narave. Zago-
tovo so eni najlepših spomi-
nov vseh, ki so bili kdaj čla-
nice in člani zbora Lubnik, 
pohodi 'v neznano'. »Vsako 
soboto sem organiziral izle-
te, sam sem se jih domislil 
in jih tudi začinil z raznora-
znimi stvarmi. Pa smo ime-
li nočni izlet z baklami, pol-
nočne koncerte na hribčkih, 
na primer tu gori na Plani-
ci smo imeli oktet bratov Pir-
nat, na svetem Petru nad Ra-
dovljico koncert kvarteta Do 
… Nikoli niso vedeli, kam 
gremo. Dobili smo se pred 
hotelom, se napokali v avte, 
potem pa sem jih peljal po 
vsej Sloveniji, tudi kam tako, 
kjer recimo ni bilo dostopa. 
V Kočevski Reki ni bilo do-
voljeno civilni družbi, da 
se tam suče, pa sem dobil 
ustrezna dovoljenja od vo-
jaških oblasti, da smo lahko 

noter prišli, šli smo na Go-
teniški Snežnik …. zaprt je 
bil Krim  ...« Tomaž Tozon 
pove, da je organiziral več 
kot tristo izletov. »Povedal 
sem jim, da kdor bo pet let 
z mano hodil na izlete, bo 
spoznal celo Slovenijo. Pe-
ljal sem jih resnično tako re-
koč na vsako 'krtino' v drža-
vi. Ljudje denimo gredo na 
Slavnik, redkeje na Vremš-
čico, pa podajo se na Nanos, 
redkeje na Kokoško.«

Ganljivo presenečenje ob 
85-letnici

Konec novembra je To-
maž Tozon praznoval 85 let. 
Praznovanje so mu v fran-
čiškanski cerkvi Marijinega 
oznanjenja v Ljubljani prip-
ravili nekdanji člani zbora 
svete Cecilije, ki ga je usta-
novil pred 55 leti (pridruži-
li so se jim tudi člani zborov 
Slovenske matice in iz Slo-
venj Gradca). Član zbora je 
bil tudi prvi predsednik slo-
venske vlade Lojze Peterle in 
prav na njegovo pobudo se je 
zgodilo presenečenje ob To-
zonovi 85-letnici. »Nisem 
vedel za to, rekli so mi samo, 
naj pridem k maši, prav na 
moj rojstni dan je bilo to, 
bilo je zelo ganljivo.«

To, kar se zdaj dogaja,  
je nesprejemljivo

Ure in ure bi s Toma-
žem še lahko razglablja-
la o glasbi in življenju na-
sploh. Ob koncu najine-
ga pogovora pa mi vendar-
le ni dalo miru, da ga ne bi 
povprašala o tem, kaj misli, 
kam gre dandanašnji svet 
glasbe. Z besedami ni var-
čeval: »To, kar se dogaja, 
je nesprejemljivo. Če vpra-
šam kakšno mestno dek-
le – vas ne morem, ker ste 
že majčkeno iz asfalta ven 
–, da mi kakšno narodno 
zapoje. Me zanima, koliko 
bi jih znala, pa koliko kitic 
od njih bi znala zapeti. Mis-
lim, da je treba sicer pusti-
ti času čas. Tako kot se je 
zgodil Avsenik, pred njim 
so bili samo Avgust Stan-
ko, pa Vaški kvintet in Fan-
tje na vasi. To je bilo vse, kar 
smo imeli. Pridite sem kak 
petek zvečer, pa boste sliša-
li, kaj se na Gradu (škofjelo-
škem, op. p.) dogaja. To je 
več kot žalostno, meni se ti 
ljudje smilijo; to je glasbeni 
terorizem, ne samo da og-
lušiš, ampak vsebinsko og-
lušiš, vsa lepota gre iz tebe 
ven, postaneš lupina,« jas-
no in nedvoumno zaključi 
starosta slovenske glasbe in 
kompozicije Tomaž Tozon.

Klara Mrak

Tomaž Tozon se je srečal tako s Titom kot s papežem. / Foto: Tina Dokl

Pravi, da je imel nepopisno srečo, da je spoznal Zdenko. Zakonca Tomaž in Zdenka Tozon.  
/ Foto: Tina Dokl

Priimek Tozon je znan širše slovensko. Mlajši bralci morda najprej pomislijo na Jerneja, pevca zasedbe Čuki, filmoljubi poznajo Miho, ki je kot direktor 
fotografije in snemalec sodeloval pri mnogih slovenskih filmih, starejši poznavalci glasbe so zagotovo slišali za Mirjam, glasbenico in organistko.  
Mirjam je bila njegova ljuba mati, o kateri govori z velikim spoštovanjem, Miha in Jernej sta dva izmed njegovih šestih otrok. Le eden in edini pa je Tozon. 
Tomaž Tozon.

Tozon. Tomaž Tozon.

»To, kar se dogaja, je 
nesprejemljivo. Pridite 
sem kak petek zvečer, 
pa boste slišali, kaj se 
na Gradu dogaja. To je 
več kot žalostno, meni 
se ti ljudje smilijo; to je 
glasbeni terorizem, ne 
samo da oglušiš, ampak 
vsebinsko oglušiš, vsa 
lepota gre iz tebe ven, 
postaneš lupina.«
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Na seznamu častnih obča-
nov mestne občine Kranj je 
od decembra tudi ime prof. 
Matevža Fabijana, ki so mu 
naziv podelili za razvoj ka-
kovostnega zborovskega pe-
tja ter uveljavitev doma in v 
tujini. »Najlepša hvala tis-
tim, ki so me predlagali za 
častnega občana. Sprva se 
s tem, da me predlagajo, ni-
sem ravno strinjal, ko pa so 
mi naziv vseeno podelili, 
sem ugotovil, da gre za zelo 
veliko čast,« nam je zaupal.

Danes 89-letni upokoje-
nec je solopetje in zgodovi-
no glasbe študiral na Aka-
demiji za glasbo v Ljublja-
ni, kjer je leta 1962 tudi di-
plomiral. Prve vidnejše uspe-
he je kot zborovodja dosegel 
že leta 1964 z Mladinskim 
mešanim pevskim zborom 
Podnart, s katerim je veliko 
koncertiral in snemal za te-
danjo RTV Ljubljana. Naj-
večje uspehe pa je dosegel z 
Mladinskim pevskim zbo-
rom Gimnazije Kranj, s kate-
rim je na vsejugoslovanskem 

tekmovanju v Celju dvak-
rat zasedel prvo mesto, na 
tekmovanju pevskih zbo-
rov v Olomucu na Češkem 
pa je zbor prejel zlato odlič-
je. Prof. Fabijan je bil ob tej 
priložnosti kot dirigent zma-
govalnega zbora določen, da 
vodi združene pevske zbore 
Evrope. Gimnazijski pevski 
zbor je odšel tudi na tekmo-
vanje pevskih zborov v Areto 
v Italiji, kjer je med odraslimi 
pevskimi zbori iz vse Evrope 
zasedel četrto mesto.

»Ko so v kranjski gimnazi-
ji odprli pedagoške razrede 
in je pouk glasbe postal obve-
zen, so mi ponudili delo, a ga 
nisem takoj sprejel. Ker pa so 
se potem pojavljali neizobra-
ženi ljudje, sem se nazadnje 
le odločil, da grem na gimna-
zijo, kjer sem glasbeno vzgo-
jo poučeval 24 let. Dijaki pe-
dagoške smeri so imeli glas-
beno vzgojo vsa štiri leta, uči-
ti so se morali tudi klavirja ali 
kitare. Poučevanja klavirja se 
je sicer kasneje lotila ena od 
mojih učenk, ki je diplomira-
la na akademiji. Poleg pouče-
vanja sem vodil tudi pevske 

zbore. Najprej gimnazijske-
ga, kjer sem se dela resno lo-
til, tako da so v zboru dijaki 
ostajali tudi že po tem, ko so 
postali študenti. Ko jih je bilo 
že toliko, smo leta 1969 usta-
novili še akademski zbor. Te-
danji ravnatelj gimnazije in 
veliki ljubitelj zborovskega 
petja Stojan Trošt mi je kas-
neje predlagal, da zbor poi-
menujemo po Francetu Pre-
šernu, in tako se je tudi zgo-
dilo,« se spominja.

Z Akademskim pevskim 
zborom France Prešeren 
Kranj je veliko koncertiral 
po Sloveniji, nekdanji Ju-
goslaviji in v tujini, snemal 
za RTV Ljubljana, posnel 
samostojno ploščo in med 
drugim osvojil zlato plake-
to na tekmovanju Naša pe-
sem v Mariboru. »Ko sem 
zbor ustanavljal, je bilo ne-
kaj pripomb s strani dru-
gih dirigentov in zborov, za-
kaj ga sploh ustanavljamo, 
saj lahko naši pevci pridejo 
k njim. Nekaj jih je tudi šlo, 
a so se vrnili, ker se ni nikjer 
resno delalo. Tudi v Ljublja-
ni so skočili pokonci, kako 

je lahko v Kranju akadem-
ski zbor, saj nimamo akade-
mije. No, kasneje so še v Ma-
riboru ustanovili študentski 

zbor, enako tudi na Obali, 
tako da smo se precej izme-
njavali. Bilo je kar živahno,« 
pripoveduje prof. Fabijan.

Sledilo je vodenje Mladin-
skega zbora RTV, ki je med 
drugim na Madžarskem pre-
jel prestižno nagrado Bele 
Bartoka. »Z radijskim zbo-
rom smo imeli največ uspe-
ha. Snemali smo vsak mesec, 
tako da je nastalo veliko naših 
posnetkov. Veliko smo poto-
vali tudi po Evropi,« se spo-
minja tega obdobja. Kasne-
je, kar osemnajst let, je vo-
dil tudi oktet Suha, s katerim 
je tudi posnel več CD-plošč 
in prejel vrsto mednarodnih 
nagrad, leta 1997 tudi evrop-
sko nagrado za poustvarjanje 
ljudske pesmi.

Prof. Matevž Fabijan, ki je 
v svojem ustvarjalnem ob-
dobju prejel še vrsto drugih 
priznanj in nagrad, njego-
va dediščina pa je tudi zelo 
bogat ustvarjalni opus z več 
kot dvesto deli, je že vrsto let 
upokojen. Na vprašanje, ko-
liko še spremlja delo Aka-
demskega pevskega zbo-
ra France Prešeren, odgo-
vori: »Sprva so me še vabi-
li na svoje nastope, zdaj pa 
nič več, tako da o njih niče-
sar več ne vem.«

Simon Šubic

Prof. Matevž Fabijan, častni občan Mestne občine Kranj  
/ Foto: Tina Dokl

Profesor Matevž Fabijan je prejemnik naziva častni občan Mestne občine Kranj. K razvoju kakovostnega zborovskega petja je prispeval tudi  
z ustanovitvijo zdajšnjega Akademskega pevskega zbora France Prešeren Kranj.  

»To je moja prva razstava. 
Imela sem veliko platen in 
iz dolgočasja sem v obdob-
ju covida-19 začela slikati in 
eksperimentirati s svojim 

stilom. Prej sem uporablja-
la veliko več barv, nato pa 
sem se preskusila v črno-
beli. Ko se je nabralo dovolj 
slik, mi je mami predlagala, 
da bi jih razstavila v knjižni-
ci. Na razstavi lahko vidite 

različne motive žensk, sku-
paj dvanajst del. Veliko 
sem črpala iz grške mito-
logije in ozvezdij, kar mi je 
blizu. Slikanje mi predsta-
vlja terapijo, v ustvarjanje 
dam odvečno energijo,« je 

pojasnila Manca Tonja Ris-
mondo.

Nadaljuje družinsko tra-
dicijo umetniškega ustvarja-
nja. Njen oče Miro Rismon-
do je znan po ledenih in le-
senih skulpturah, v zadnjih 
letih pa tudi po svoji Deže-
li kruha. Manca Tonja se je 
udeležila različnih kipar-
skih simpozijev tako pri nas 
kot v tujini, med drugim tudi 
na znamenitem festivalu le-
denih skulptur v kitajskem 
Harbinu. Od vseh zvrsti pa 
ji je najbližje slikanje. Njeni 
motivi so večinoma ženske 
figure, pogosto z mitološki-
mi in fantazijskimi elemen-
ti. Avgusta lani je na razstavi 
Ferrie arte v italijanski Lom-
bardiji za svojo sliko Perse-
fone prejela častno omem-
bo. Pri slikanju uporablja 
akril in alkoholne markerje 
na platnu.

Oče je na hčerkino prvo sa-
mostojno razstavo zelo po-
nosen. »Zelo je navdušen in 
me spodbuja k eksperimen-
tiranju,« pravi Manca To-
nja. »Slike so povsem njena 
pot, izhajajo iz nje. Prek njih 
jo lahko spoznavam tudi na 

drug način. Povedo mi veli-
ko. Že od majhnega je imela 
priložnost spoznavati umet-
nost, bila je zraven, uživala 
v tem. Očitno jo je pritegni-

lo, saj je vztrajala. Pomagala 
je tudi pri ledenih deželah. 
Veliko je eksperimentirala. 

Začela je več risati  ...« pa 
je povedal Miro Rismon-
do. Manca Tonja je bila že 
od nekdaj zelo ustvarjalna. 
»Rada sem risala, tudi pisa-
la. Starši so začeli delati le-
dene skulpture in sem tudi 
malo pomagala, hodila na 
različna tekmovanja. To je 
sedaj le nadaljevanje tega. S 
slikanjem se ukvarjam pred-
vsem v zadnjih letih,« je še 
dejala Manca Tonja, ki se si-
cer izobražuje za veterinar-
skega tehnika.

Maja Bertoncelj

Manca Tonja Rismondo ob svoji najljubši sliki, ki predstavlja meduzo in slepo dekle. Njena 
zgodba se ji je zdela vedno zelo žalostna in ji ji želela dati vesel konec. / Foto: Maja Bertoncelj

V Knjižnici Medvode je bilo v sredo odprtje razstave z naslovom Od črne do bele. Avtorica je Manca Tonja Rismondo, ki nadaljuje družinsko tradicijo 
umetniškega ustvarjanja. Njeni motivi so večinoma ženske figure, pogosto z mitološkimi in fantazijskimi elementi.

Črno-bela in ženske

Vodil številne pevske zbore

Razstava bo v Knjižnici Medvode na ogled do 3. februarja.  
/ Foto: Maja Bertoncelj

Navdih črpa iz grške 
mitologije in ozvezdij, 
kar ji je blizu.
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Poškodbe glave (2)
Pretekli petek smo v 

podlistku predstavili Dru-
štvo Vita za pomoč po nezgo-
dni poškodbi glave. Vanj se je 
pred kratkim včlanila Jožica 
Markelj iz Bistrice pri Tržiču. 
Trenutek je življenje družine 
Markelj postavil na glavo.

Osmega maja bosta mini-
li dve leti od nesreče hčerke 
Lane. »Za konec tedna sta s 
fantom odšla na izlet na Du-
naj. Bila je navdušena rekre-
ativna športnica. Veliko ur je 
preživela na kolesu in na ko-
lesu se ji je zgodila tudi nesre-
ča. S fantom sta se zapletla in 
z glavo je priletela v sprednji 
del avtomobila. Poškodbe so 
bile hude, najhujše prav gla-
ve,« pravi Jožica. Hud šok 
za vse bližnje, še posebno 
za njeno družino. Napovedi 
so bile slabe, a se niso vdali. 
Borijo se iz dneva v dan – za 
Lanin čim boljši napredek. 
Mama je spregovorila, kako 
poteka rehabilitacija, kate-
rih morda na videz majhnih, 
v resnici pa zelo velikih kora-
kov so se v tem času že vese-
lili, in kaj takšna nesreča po-
meni za bližnje, kako se z 

njo spoprijemajo ... Težko je, 
zelo težko. »Začela sem pi-
sati dnevnik. To me je ohra-
njalo živo. Prišla sem domov, 
vzela v roke dnevnik, vanj pi-
sala in se zjokala. To je bilo 
moje zdravilo. Jokam vedno 
manj. Jok mi ni več odrešitev. 
Samo da vidim njen nasmeh. 
Gledati je treba pozitivno, se 
truditi naprej in se veseliti, 
do kod je že prišla,« je ob na-
šem obisku s solzami v očeh 
in s pogledom, usmerjenim 
v številne slike svoje hčerke, 
pojasnjevala Jožica.

Lana je bila takoj po nesre-
či prepeljana v bolnišnico na 
Dunaju, od koder so jo po de-
setih dneh premestili v UKC 
Ljubljana, od tam je šla na 
rehabilitacijo v URI Soča, se-
daj pa je v najemniškem sta-
novanju na Bledu. »Prve na-
povedi so bile strašansko sla-
be. Ko danes s širšim pogle-
dom, večjim razumevanjem 
in večjim znanjem gledam 
nazaj, zdravnike na neki na-
čin razumem. Kljub temu 
sem verjela v Lano, verjela, 
da bo napredovala, da nam 
bo uspevalo, še posebej, ker 

je mlada, stara 25 let, in v 
dobri kondiciji. Hitro nam je 
bilo jasno, da je pomembno, 
da čim prej začne rehabili-
tacijo v URI Soča. Naredili 
smo vse, da jo je prišel v bol-
nišnico pogledat dr. Klemen 
Grabljevec, ki je ocenil, da je 
primerna zanjo. Takrat je di-
hala že sama, ji je pa bilo tre-
ba odstraniti cevko, s katero 
se je prehranjevala. Naredi-
li so ji PEG (perkutano en-
doskopsko gastrostomo) – 
hranilno cevko skozi kožo v 
želodec. Sredi julija 2021 je 
šla v URI Soča in tam ostala 
osem mesecev – do 11. marca 
lani. Dr. Grabljevcu in eki-
pi vse pohvale za to, kar so 

naredili zanjo,« je pojasnila.
Ob koncu rehabilitacije so 

skupaj iskali možnosti, kako 
naprej, kam naj gre Lana. »V 
Sloveniji sta samo dve usta-
novi za osebe s takšno po-
škodbo, kar je katastrofa. 
Ena je v Stari Gori, druga v 
Dornavi pri Ptuju – in obe 
sta bili polno zasedeni. Da-
nes lahko rečem, da k sreči, 
da je bilo tako. Po naključju 
sem dobila informacijo, da 
obstaja možnost osebne asi-
stence. Odprl se mi je čisto 
nov svet. Z Laninim očetom 
sva začela razmišljati, da bi 
zanjo najeli stanovanje, saj 
moje invalidu ni prilagojeno 
in je premajhno. Najeli smo 

ga na Bledu v varovanem na-
selju. Tam živi skupaj s šti-
rimi čudovitimi osebnimi 
asistenti, ki smo jih naje-
li preko Zavoda Žan iz Ra-
dovljice. So ljudje z empa-
tijo, ki dajo vse za napredek 
Lane. Z rehabilitacije v URI 
Soča smo jo pripeljali v po-
čivalniku, imela je povešeno 
glavo, iz ust ji je tekla slina. 
To je bila naša Lana. V tem 
času je dobila izraz na obra-
zu, novo moč, novo energi-
jo, asistenti so z njo ves čas 
v interakciji. Dodatno smo 
najeli tri terapevte, ki dela-
jo z njo. Logopedinja jo obi-
skuje enkrat tedensko, fizio-
terapevtka trikrat tedensko, 
dvakrat tedensko pa delov-
na terapevtka. Vsak dan ima 
obravnave, ob sobotah še 
masažo za sprostitev, ki jo 
prav tako potrebuje. Napre-
dovala je do te mere, da se 
ob opori postavi na noge, za-
čela je govoriti, bere, spora-
zumevamo pa se še vedno s 
komunikatorjem. Kako sem 
srečna, da smo prišli do tu-
kaj. Cenim vsak korak, ki ga 
naredi. Kako veliki in koli-
ko jih še bo, seveda nihče ne 
more napovedati,« z olajša-
njem pove Jožica.

(Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Koža

Prepričana sem, da ima-
te mnogi med vami kakšno 
zdravstveno težavo, ki vam 
povzroča križe in težave. 
Moja je težava s kožo. V 
prvem letniku fakultete se 
mi je ob pripravi na težak iz-
pit na vratu odprla koža, ki 
je naznanila mojo kalvarijo, 
ki bolj ali manj kaže zobe, 
me preizkuša in opominja, 
da zdravje ni dano samo po 
sebi. Ta koža se je tako odpr-
la še po rokah in nogah, na-
stale so kraste, iz katerih je 
tekla rumena tekočina, pod 
njimi pa je nastala nežna 
nova koža. Rdečice so se po-
javile po obrazu. Po porodih 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Lana Markelj je bila navdušena športnica. / Foto: arhiv družine

dvojčkov je bil moj obraz 
in vrat kot velika opeklina. 
Najprej gre človek k zdrav-
niku, od tam k specialistom, 
da bi kdo znal pomagati. Op-
raviš vse teste in preglede, a 
pomoči ni.

Kaj pa potem? Potem pos-
taneš iskalec. Objadral bi cel 
svet, da bi našel zdravnika, 
zdravilca, čudodelnika, ki 
bi ti nekaj dal in bi delova-
lo na tvoje telo. Ker tega ni, 
se podaš na pot iskanja in 
raziskovanja samega sebe. 
Najprej sem začela z dieto. 
Z različnimi kašami in po-
lentami bi lahko napolni-
la kašče in skrinje. Zelenja-
va, oreški, semena, stročni-
ce, veliko rib in nič mesa, to 
so bili moji jedilniki leta in 
leta. Homeopatija je poma-
gala. Zelo znani homeopat 
mi je rekel, vaš problem ni 
koža, ampak hitrost. Vi ste v 
vsem prehitri. Hitro mislite, 

učinkujete, delate. Kako bi 
človek ravnal drugače, ko mi 
je življenje nasulo tako situ-
acijo, da večina v istem času 
opravi z dvema otrokoma, 
jaz pa s petimi. Med tem, ko 
ljudje tuhtajo in razmišljajo, 
kaj bi naredili, jaz že opra-
vim delo in gledam, kako bi 
ga lahko izboljšali. Dieta je 

še vedno moja rešitev. Eden 
od teh strokovnjakov mi je 
predpisal čajno mešanico, 
ki jo pijem, ko se stanje pos-
labša. Drug zdravilec pravi, 
vzrok vseh kroničnih težav 
(tudi koža je kronična teža-
va) so potlačena čustva. Od-
krijte, kdo vas v življenju vle-
če za nos, da so se vse težave 
zgrnile na vas. Vi ste kot Iz-
raelci, ki so na grešnega koz-
la naložili vse grehe in ga na-
potili v puščavo. Potlačena 
čustva povzročijo zategnje-
ne mišice in kronične boleči-
ne so tukaj. Torej smo zače-
li sproščati mišice in se na ta 
način poglabljati v svoj smi-
sel in počelo. Naslednji so 
prepričani, da so vsem zdra-
vstvenim težavam krive sta-
re amalganske plombe v zo-
beh. Vse to je treba zamenja-
ti. Torej način življenja, hra-
na, čustva, zategnjene miši-
ce, amalganske plombe, vse 
to je lahko razlog, da nekaj 
v našem telesu ni tako, kot 
bi želeli. Kadar se nam ne-
kaj pokaže, tedaj stopimo na 
pot odkrivanja vzrokov. Bla-
gor tistim, kjer zdravnik lah-
ko da zdravilo, kremo ali na-
redi operacijo, pa je stvar za-
ključena. Drugi se celo živ-
ljenje ukvarjamo s svojimi 
težavami, ki so enkrat težje, 
drugič lažje. Kadar izgine-
jo, se počutimo kot blaženi. 
Vendar te nadloge zopet po-
trkajo na naše telo in pot se 
začne znova.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Inteligence
Janez Logar

Ob pojmu inteligenca naj-
večkrat pomislimo na t. i IQ 
– inteligenčni količnik (mi-
selna inteligenca). Dejansko 
ta meri le miselne sposob-
nosti človeka. Mišljenje pa 
je le del človeške aktivnosti. 
Zato je za vrednotenje inteli-
gentnosti bolj smiselno upo-
rabljati izraz splošna inteli-
gentnost – jezikovna, kogni-
tivna, prostorska, glasbena, 
telesno-gibalna, čustvena, 
naravoslovna in duhovna.

Preprosto zapišimo, splo-
šna inteligenca zajema giba-
nje, čustva in razum. S sploš-
no inteligenco razumemo 
sodelovanja telesa, zavesti 
in razuma za reševanje pro-
blemov in doseganje lastne-
ga zadovoljstva. Z razumom 

premislimo dejanja. Telo ra-
zumemo kot orodje notra-
njih signalov, ki prihajajo v 
možgane, in hkrati kot orod-
je, s katerim človek komuni-
cira z okoljem. Gibalna inte-
ligenca pove, katere sposob-
nosti telesa uporabljamo za 
reševanje problemov. Upo-
rabljajo jo v vseh umetnos-
tih in obrteh. Plesalci, atleti, 
igralci, instrumentalisti, ki-
rurgi ... Hkrati telesno-gibal-
na inteligenca pomeni tudi 
notranje opazovanje telesa – 
sposobnosti daljšanja, spro-
ščanja in zavestnega krče-
nja mišic kot tudi zavestne-
ga nadzorovanja in koordi-
nacije telesnih gibov.

Človek je bitje gibanja. 
Začne se pri rojstvu. Nara-
va nas je obdarila z narav-
nim, spontanim redom gi-
banja. Dojenček se igra in 
brez pretiranega naprezanja 
počasi napreduje. Se zaveda 
svojega telesa, se uči in na-
preduje. Tako dviguje svojo 
gibalno inteligentnost. Gi-
banje je zanj ključno izra-
žanje občutij, spoznanj, raz-
položenj, čustev in gibanje 
je pomembno za razvoj miš-
ljenja. Otrok z gibanjem iz-
raža, kar se dogaja v njego-
vem telesu in v njegovi du-
ševnosti (čustva). Otroci svo-
je telo uporabljajo za igro, 
učenje, komunikacijo in iz-
ražanje čustev. Otroku se 
seveda (samodejno) razvi-
jajo čustva, ob čustvovanju 

začuti premikanje mišic, ki 
se krčijo in daljšajo. Večja 
gibalna inteligenca omogo-
ča večji nadzor nad čustvi, 
kar pa dviguje čustveno in-
teligenco.

V preteklosti je moral 
biti človek zaradi preživetja 
močno povezan s svojim te-
lesom, s svojim gibanjem. 

Danes si človek zaradi več 
tehnologije in več energi-
je lahko privošči manjšo gi-
balno inteligenco. Posledič-
no ima zakrčene mišice in 
manjšo čustveno zrelost. Ne 
uči se, kako zmanjšati zakr-
čenost mišic, niti ne čuti pot-
rebe po večji čustveni zrelo-
sti. Le vedno bolj psihično 
trpi in vedno več je kronič-
nih bolečin.

Višja splošna inteligen-
tnost se mora kazati v več-
ji sposobnosti reševanja ži-
vljenjskih problemov – da 
se človek lažje bori in soo-
ča s premagovanjem vsako-
dnevnih stisk in težav. Za-
nimivo pa je, da se sposob-
nost za reševanje običajnih, 
vsakdanjih težav najbolj po-
vezuje s čustveno, telesno in 
duhovno inteligentnostjo. 
Še bolj je zanimivo, da ima 
tako opevani inteligenčni 
količnik (IQ-kognicija) zelo 
majhen pomen.

Mišljenje je le del splošne 
inteligence.

Podaš se na pot iskanja 
in raziskovanja samega 
sebe.
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Koželjev Janez, 1864–1925
Po nekaj zelo uspešnih 

gospodarjih se rod Aleša 
(1821–1902) nikakor ni us-
pel postaviti na trdna tla. 
Aleš se dolgo ni uspel poro-
čiti, dokler mu domači žu-
pnik pri 39 letih ni »zrihtal« 
dekleta, Urše Podgoršek iz 
Begunj. Z ženo sta imela 
še vseeno deset otrok. Štir-
je so umrli v najlepših letih. 
Tri hčere pa so odšle v ma-
mino rojstno vas Begunje. 
Katarina se je poročila z Jo-
žetom Ovsenikom, mizar-
jem. Johana se je poročila z 
Gašperinom v Begunjah št. 
27, Jožefa pa je bila nekje v 
Begunjah za deklo. Doma 
pri Koželju naj bi gospodaril 
France, ki pa ga je rad pil in 
je bil zapravljivec. Tudi dru-
gi sin Janez mu je bil podo-
ben, čeprav bi rad prevzel 
kmetijo. Tako so domači-
jo prelagali eden drugemu. 
Nazadnje pa jo je dobila naj-
mlajša izmed otrok, Lenka. 
Dva njihova strica pa sta bila 
zelo imenitna moža. Gre-
gor je bil učitelj v Šentgota-
rdu. Anton pa je bil duhov-
nik v Koprivi na Krasu. Brat 
Janez je bil zelo užaljen, ker 
ni dobil grunta. Večkrat se je 
napil in nato doma razgrajal. 
Ob eni od takih prilik ga do-
mači nikakor niso mogli ob-
vladati, da ne bi doma razbi-
jal. Lenka sestra je tekla po 
pomoč k sosedu Žvabu. Žva-
bov oče je, čeprav nerad, šel 
mirit sosedovega Janeza. Ni-
kakor ga niso mogli obvlada-
ti, da ne bi razgrajal in raz-
bijal. Končno so ga le zveza-
li z vrvjo in porinili pod klop 
v hiši, da bi se tu streznil. 

Janez jim je zraven še gro-
zil, da se jim bo maščeval, ko 
bo prišel njegov čas. Nasled-
nje jutro, ko se je streznil, je 
molče odšel od doma. Odpe-
ljal se je proti Bosni, delat v 
gozdove, med drvarje. Niko-
li ni pisal domov in ni pos-
lal naslova, kje živi. To izve-
mo tudi iz oporoke njegove-
ga strica Antona, župnika, 
ki je zapisal, da mu v oporo-
ki leta 1904 zapušča 25 gol-
dinarjev oziroma 100 kron, 
prav tako kot vsem 13 otro-
kom brata Gregorja, ve le to, 
da baje živi nekje v Bosni.

Čez veliko let se je Ja-
nez izmučen vrnil domov 
z nahrbtnikom in sekiro na 
rami. Ko je tako hodil po ste-
zi proti domu, je kot prvega 
zagledal Žvabovega očeta, ki 
je s konji oral svojo njivo v 
Lanišah. Janez je šel počasi 
proti njemu. Toda Žvab se je 
spomnil zadnjega dne pred 
leti, ko sta se zadnjič videla. 
V strahu pred Janezom in 
njegovo sekiro je konje pus-
til v zastavljeni brazdi. Po-
begnil je v bližnji gozd. Na 
njivo se je vrnil šele, ko je Ja-
nez zavil čez brv potoka pro-
ti svoji domači hiši.

Janez je bolan in zgaran od 
težkega dela v Bosni doma 
kmalu umrl, leta 1925, star 
61 let. Na Koželjevi domači-
ji pa je gospodarila Lenka s 
svojo sorodnico Polono do 
leta 1952, ko je sneg porušil 
njeno hišo. Lenka se ni ni-
koli poročila, otrokom pa je 
rada zaigrala na harmonij, ki 
ji ga je podaril njen stric žu-
pnik. Domačijo pa so prev-
zeli njeni sorodniki.

Priimek Kraljič je nastal iz 
priimka Kralj. Sinovi ali po-
tomci Kralja so dobili morda 
najprej vzdevek, potem pa 
priimek Kraljič.

Priimek Kralj je zelo po-
gost in je nastal na različnih 
krajih. Zato si vsi Kralji nika-
kor niso v sorodu.

Kraljiči ravno tako ne. A 
Kraljič je redkejši priimek, ki 

se je do danes ohranil pred-
vsem iz gnezda, ki je – samo 
zgodovinsko gledano – go-
renjsko: Ljubljansko barje. 
Ig, Brezovica in Ljubljana so 
na starih zemljevidih prika-
zani kot del Gorenjske, gor-
nje Kranjske. Šele sredi 19. 
stoletja je namreč ta del pre-
šel pod Notranjsko in Do-
lenjsko.

Ker je Kraljič izpeljava iz 
Kralja, poglejmo, kako je 

pred več kot pol tisočletja 
nastal prvotni priimek. Vsi 
Kralji niso nastali na enak 
način. Eden je postal Kralj, 
ker je kot vojak služil kralju, 
bil je v kraljevi vojski. Dru-
gi je bil sluga na gradu, ki je 
bil v posesti kraljeva. Tret-
ji je bil mogoče lastnik na 
zemljiški posesti, ki je bila 
v lasti kralja. Četrti pa mo-
goče zato, ker se je obnašal 
kot kralj. Torej gre bržkone 

za posmehljiv vzdevek, ki ni 
nastal zaradi plemenitosti, 
ampak prej ošabnosti. Pov-
sem pa moramo izključiti 
priljubljeno ljudsko hipote-
zo da je priimek dobil neza-
konski potomec kakega kra-
lja.

Slovenci svoje, etnično 
slovenske kraljevine nismo 
imeli. Smo pa imeli kneze 
v dveh slovenskih srednje-
veških državah, kneževinah 
Karantanija in Spodnja Pa-
nonija. Po tem so bile slo-
venske dežele večinoma v 
sklopu Svetega rimskega 
cesarstva nemške narodno-
sti, po njegovem propadu 
pa pod Avstrijskim cesar-
stvom do leta 1918. Naši vla-
darji so bili tako cesarji, kra-
lji vseh kraljev. So pa pod 
kraljem bili Prekmurci, ki 
so spadali pod Ogrsko. Tej 
ni vladal cesar, ampak kralj. 

Čeprav gre za isto osebo. 
Zadnji, Karl Habsburški, 
je bil na Kranjskem in Šta-
jerskem cesar, v Prekmurju 
pa kralj. Smo pa kraljevska 
nacija postali po združitvi 
kratkotrajne republike, Dr-
žave Slovencev, Hrvatov in 
Srbov, s kraljevino Srbijo 

1. decembra 1918. Na čelu 
nove države, Kraljevine Sr-
bov, Hrvatov in Slovencev, 
je bil srbski kralj, ki je pos-
tal tudi kralj Slovencev. Pri-
morci pa so takrat tudi dobi-
li kralja, okupatorskega, ita-
lijanskega. 

(Se nadaljuje)

Kraljič je bil sin Kralja, ne kralja, 1. del 

Vaš razgled

Marsikdo bi ob zvokih delovnih strojev v poznih večernih urah pomislil, da se je nekomu 
zmešalo, vendar, kot pravi star slovenski pregovor, »brez dela ni jela« in brez dela, ki ga 
marljivi delavci opravljajo tudi ponoči, se jeseniško trgovsko »gradbišče« še dolgo ne bo 
spremenilo v kupcem prijazno okolje. N. T./ Foto: Nik Bertoncelj

Ko vstopiš v gostilno Pr' Pepet, imaš vedno občutek, kot da si prišel v dnevno sobo 
nekega zelo prijetnega doma. A brez srčnega gospodarja dom nima duše. In brez 
kuharskega mojstra, ki zna improvizirati, če je treba, ni dobre kuhinje. Ob vihtenju kuhalnic 
in obračanju steakov se znata kuharja gostilne Pr' Pepet tudi zabavati. V času, ko so 
emotikoni eden od popularnejših načinov izražanja razpoloženj, sta iz sestavin, ki so bile 
pri roki, čisto na hitro zložila zgornjega prikupnega smejka. K. M. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Tunjiške zgodbe (21)

Gorenjski priimki

Ivan Nograšek

Kraljiči imajo svoje gnezdo na Igu in okolici. Na zemljevidu 
iz leta 1831, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica, 
je Ljubljansko barje pod Gorenjsko. S črtkano črto je 
označena meja.

V hiši na naslovu Doslovče 18 je zapis Kraljič. Franciscejski kataster hrani Arhiv Republike 
Slovenije (SI AS 176/L/L45/s/PUA).
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK, 20. JANUARJA 2023

Oven (21. 3.–21. 4.)
Zdelo se vam bo, da si ne zaslužite pohvale in priznanja, 
ki ju boste v kratkem deležni predvsem na poslovnem po-
dročju. Vprašajte se, zakaj in čemu je tako in ali ni mogoče 
samo vaš ego tisti, ki vam narekuje stanje duha.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Nenadoma se boste bolj kot kadarkoli doslej zavedali svo-
jih zmožnosti, talentov, idej in želja. Potreba po tem, da 
bi odgrnili svoje skrite kotičke duše, ki ste jih prav srame-
žljivo skrivali v sebi, se bo izrazila tako, da bi jo bilo ško-
da zavrniti.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Tudi pri vas je ego močan upravljavec vašega življenja. To, 
kar vam narekuje, ni vedno pravilno in upoštevanja vred-
no. Ego nam včasih neupravičeno nalaga krivdo, sramoto in 
strah, še najraje, kot to sploh ni potrebno. Odpravite.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Senčne plati vaše zasebne zveze lahko pokukajo na plano in 
krepko obrnejo tračnice vašega življenjskega vlaka. Če pride 
do napetosti v odnosu, se v vsakem trenutku zavedajte svo-
je notranjosti in kaj vam v danem trenutku narekuje.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Vzemite list papirja in nanj napišite navade, za katere želite, 
da bi jih imeli v življenju. Naj gre za hrano, vadbo ali duhov-
no stanje vaše zavesti, zapišite jih in se odločite za eno od 
njih. Planeti bodo naklonjeni tej vaši želji in težnji.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Kreativnost in partnerstvo bosta vaši dve izpostavljeni de-
javnosti. Poiskati boste poskušali male stvari, ki so vas zaba-
vale v mladosti, in mogoče vam bodo vrnile veselje do življe-
nja tudi sedaj, ko se počutite utrujeni od stresa.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
V ožjem družinskem krogu se bo veliko dogajalo. Vse sku-
paj spremljajte z veliko čuječnosti in radovednosti, saj bodo 
ti dogodki pripomogli k vaši rasti. Hkrati se vam bo ponudi-
la možnost za nekaj zabavnega, ki jo dobro izkoristite.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Razgovori, ki se bodo vrteli okoli vas oziroma boste mogo-
če tudi udeleženi v njih, se vas bodo dotaknili na zelo nena-
vaden način, ki pa ima lahko na vas izjemen pomen. Pris-
luhnite jim ne samo z ušesi, temveč z vso čuječnostjo, ki jo 
premorete.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Pravijo sicer, da radovednost ni lepa čednost, toda prav ra-
dovednost nas lahko pelje okoli sveta in še dlje. Zato upo-
števajte svoj instinkt in vklopite radovednost za svoj interes 
oziroma tisto, kar vam lahko doprinese, druge pa pustite 
pri miru.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Spremljali boste svojo transformacijo. Vse, za kar ste trdo 
delali zadnjih nekaj let, se bo odvilo pred vami. Spreminja-
li ste svoje navade, garali ste za to in postavljali ste si cilje. 
Zdaj je čas, da uživate v doseženem. Vse bo dobro.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Zdelo se vam bo, da se življenje malce poigrava z vami, 
saj se vam bodo pojavljale nenavadne sanje, katerih po-
men boste mogoče težko razbrali. Ne postanite slabe vo-
lje in ne obupajte. Lotite se meditacije, ki vam bo dala 
več moči.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Prijatelji in znanci iz vaše preteklosti se bodo najavili in po-
javili pred vami. Preostane vam, da razmislite, ali boste te 
vezi iz preteklosti obnovili ali pa bi jih radi prepustili pozabi. 
Kakorkoli se odločite, bo prav! Veseli boste.

HOROSKOP
TANJA

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

Rešitev:

Rešitev:

Tri dni
Natakar v večji restavraciji vstopi v kuhinjo in išče enega 
od kuharjev. Končno ga najde v manjšem prostoru poleg 
kuhinje, ob njem pa je ogromen kup na koščke narezanih 
žemelj.
»Ja, kaj pa počneš?« ga presenečeno vpraša.
»Pecivo bi rad spekel, pa v receptu piše: 'Nareži tri dni 
stare žemlje.' No, jaz jih režem šele dva dneva!«

Svečano in pobožno
Prijatelj: »Kako je bilo na izpitu?«
Študent: »Svečano in pobožno.«
Prijatelj: »Zakaj pa svečano?«
Študent: »No, oba s profesorjem sva bila zelo lepo  
oblečena.«
Prijatelj: »Razumem, ampak zakaj pa potem tudi pobožno?«
Študent: »Ko je profesor zastavil vprašanje, sem se pokri-
žal jaz. Ko sem odgovoril, se je pa pokrižal profesor.«

Polomljeno vzvratno ogledalo
Voznik tovornjaka kliče šefa avtoprevozniškega podjetja: 
»Šef, desno vzvratno ogledalo sem po nesreči polomil.«
Šef: »Kaj še čakaš? Zamenjaj ga!«
Voznik: »Sem že poskusil pa ne gre, ker na njem leži to-
vornjak.«

Ni biologija
»Kje pa je Tone, da ga že tri mesece nisem videl?«
»Raziskuje celice.«
»Res? Se je mar začel ukvarjati z biologijo?«
»Ne, v zaporu je!«
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 20. JANUARJA 2023

1. nagrada: 4 vstopnice za ogled predstave in 4 majice
2. nagrada: 2 vstopnici za ogled predstave in 2 majici
3. nagrada: 2 vstopnici za ogled predstave 
Nagrajenec izbere lokacijo ogleda predstave - v Kranju 
ali v Škofji Loki.

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 27. 
januarja 2023 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjske-
ga glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

NA TURNEJI PO SLOVENIJI
Več na zdravapamet.net

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 26. januar ob 19.30 
Prešernovo gledališče Kranj, 25. februar ob 18.00

Gledališče Loški oder, Škofja Loka, 11. marec ob 20.00

Več na zdravapamet.net

RUMENA ZAVESA D.O.O., NA DORCU 2, BRESTANICA
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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

Literarno-glasbeni recital
Smlednik – Župnija Smlednik vabi v soboto, 21. januarja, ob 
19. uri na literarno-glasbeni recital Odmevi Svetega pisma v 
slovenski poeziji. Poezijo bodo brali domači recitatorji, pel pa 
bo MePZ sv. Urh Smlednik pod vodstvom Agate Vovk. Prire-
ditev pripravljajo ob začetku 15. Svetopisemskega maratona.

Dan godle v Šenčurju
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 21. ja-
nuarja, na Dan godle. Godlo s krompirjem, ki je šenčurska 
tradicionalna jed, boste lahko pokusili med 10. in 14. uro v 
klubski sobi Turističnega društva Šenčur (nad okrepčeval-
nico Alo Alo).

IZLETI

Na Sv. Jakob
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 26. januarja, 
na planinsko-pohodniški izlet na Sv. Jakob nad Preddvorom 
(961 m n. m.). Odhod z osebnimi avtomobili bo ob 8. uri 
izpred Globusa, vstopna postaja bo tudi Lon. Predviden čas 
hoje je štiri ure. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni 
do ponedeljka, 23. januarja.

Na Gornje Poljane
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v nedeljo, 29. janu-
arja, na pohod na Gornje Poljane (Racna gora med Loško 
dolino in Loškim Potokom): Viševek–Loško polje–Andrejeva 
stopinja–Gornje Poljane (cerkev sv. Andreja, kmečki turizem 

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630, 
www.rozmanbus.si
TRST: 16. 3., AKCIJA BANJA VRUĆICA: 3.–10. 2., 4.–11. 2., 
18. –25. 3., 20.–27. 3., 22.–29.3., 29.3. - 5.4., STRUNJAN: 25. 
2.–2. 3., BERNARDIN:  12.–15. 3., ŠMARJEŠKE TOPLICE: 2.–
7. 4., MORAVSKE TOPLICE: 21.–25. 5., RADENCI: 21.–25. 5., 
MADŽARSKE TOPLICE: 10.–14. 4., MEDŽUGORJE: 22.–24. 
4., BANJA VRUĆICA S SARAJEVOM: 29. 4.–2. 5., MORJE – 
VEČ TERMINOV: DUGI OTOK, KORČULA, OREBIĆ.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                 PETKOVA PRIREDITEV 

                      Izvaja: Kaličopkovo gledališče                                        
                   ZIMA JE PRIMA 

                        Petek, 20. januar 2023, ob 17.30  
                         OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                  SOBOTNA MATINEJA 

                       Izvaja: Leja Ita Menard   
                   KAKO JE LISICA DOBILA ZLATI REP                

                          Sobota, 21. januar 2023, ob 10.00 
          www.pgk.si                          Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

Nakupi v Trstu

Ortogiardino, sejem za
ljubitelje cvetja in vrta

Benetke z otoki

Republika
San Marino

Vaš dan za dan žena

25.3., 20.5., 1 dan

15.4., 7.10., 2 dni

11.3., 1 dan

8.4., 6.5., 1 dan

15.4., 21.10., 2 dni

11.3., 1 dan

 23,00

174,00

  46,00

143,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

   Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ptuj: 02/23 50 206        

59,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Cinque terre,
romantične vasice

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

Sejem za ljubitelje 
ročnih del / Vicenza

18.2., 1 dan 25.2., 1 dan57,00 51,00
EUR

EUR

Sejem Lov in ribolov 
v Salzburgu

                              

Znamenita železniška proga s čudovitimi razgledi, jezero in vasica 
Iseo, St. Moritz, čokoladnica Alprose, Bresaole...

 329,00
 EUR

Bernina Express - zimska pravljica

od17. 2., 8. 12. 2023, 3 dni

55,00
EUR

od

odod

S plačilom letne naročnine 
prihranite največ
•  prihranite 25 odstotkov, torej Gorenjski glas prejemate kar 3 mesece zastonj
•  izognete se mesečnemu plačevanju položnic
•  po plačilu prejmete darilo s praktičnimi izdelki
Ne odlašajte in se odločite za plačilo letne naročnine na časopis Gorenjski glas. Če želite 
spremembo pri plačevanju, nam to do konca januarja sporočite na tel. št.: 04/201 42 41 
vsak delovnik od 8. do 15. ure ali po e-pošti na narocnine@g-glas.si.
Letna naročnina za fizične osebe za leto 2023 znaša 183,30 EUR, prihranek znaša  
kar 61,10 EUR.

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

Jure)–Dolenje Poljane–Vrhnika pri Ložu. Skupne zmerne hoje 
bo do pet ur. Glede na vremenske in snežne razmere je pot 
nezahtevna do srednje zahtevna. Temu primerna naj bo po-
hodna oprema. Informacije daje in prijave zbira do petka, 27. 
januarja, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

PREDAVANJA

Gruzija in Armenija
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi v torek, 24. januar-
ja, ob 17. uri na potopisno predavanje Gruzija in Armenija. V 
prostorih društva bo predavala Olga Pavlin, vstop bo prost.

PREDSTAVE

Slovenska kura
Podnart – Kulturno društvo Podnart vabi v soboto, 28. januar-
ja, ob 19. uri v Kulturni dom Podnart na ogled komedije Ervina 
Fritza Slovenska kura v izvedbi Gledališča Bohinjska Bistrica.

Dama slanih oči
Podnart – Kulturno društvo Podnart vabi v soboto, 11. febru-
arja, ob 19.30 v Kulturni dom Podnart na magistrski koncert 
Dama slanih oči krajanke Podnarta Tine Resman ob klavirski 
spremljavi Nejca Škofica.

Sosedje
Sovodenj – KUD Sovodenj vabi na ogled nove avtorske komedije 
Sosedje. Premiera bo v soboto, 21. januarja, ob 19. uri, ponovitev 
pa v nedeljo, 22. januarja, 16. uri. Dne 28. januarja bodo ob 19. 
uri gostovali v Gorenji vasi, 4. februarja pa ob 19. uri v Bukovici.

Sleparja v krilu
Mošnje – Jutri, v soboto, 21. januarja, se bo ob 19. uri v 
Kulturnem domu Mošnje začela komedija Sleparja v krilu. 
Gostovalo bo Kulturno društvo Bohinjska Bela – Gledališče 
Belansko.

Fenomen ozdravitve
Tržič – Krog za naravno življenjsko pomoč e.V. vabi na 
ogled dokumentarnega filma Fenomen ozdravitve, ki bo v 
nedeljo, 22. januarja, od 14. ure do 19.30 predvajan v Kul-
turnem centru Tržič. Med predvajanjem bosta dva odmora, 
za dodatne informacije in rezervacije pa lahko pokličete na 
041 556 387.

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

Avtorica vas 
popelje v svet 
sivke, rožmarina, 
žajblja, lovora 
in oljčnih listov. 
Z navdušenjem 
boste izdelovali 
hidrolate, 
pripravljali čaje, 
kozmetiko, 
izdelke za 
aromaterapijo 
in kuhali odlične 
jedi z zelišči. 
Presenetila vas 
bo uporabnost 
zelišč v prehrani 
in negi domačih 
živali ter hišnih 
ljubljenčkov.

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

2240Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm
EUR
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Rezultati – žrebanje 18. 01. 2023
6, 10, 14, 22, 28, 32, 39 in 20

Loto PLUS: 1, 4, 14, 16, 19, 20, 38 in 24
Lotko: 0 8 6 1 0 2

Sklad 22. 1. 2023 za Sedmico: 1.570.000 EUR
Sklad 22. 1. 2023 za PLUS: 1.880.000 EUR
Sklad 22. 1. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

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.

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

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom BLA-
GOSLOVLJENE PRAZNIKE, objavljene v časopisu Go-
renjski glas 27. decembra 2022, ki prejmejo družinsko 
vstopnico v Muzej jaslic na Brezjah, so: Marica Pečnik 
iz Škofje Loke, Nace Maček iz Cerkelj na Gorenjskem  
in Metka Praprotnik iz Naklega. Nagrajencem iskreno 
čestitamo.

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom NAJ-
BOLJŠE TORTICE V MESTU, objavljene v reviji Vodovo-
dni stolp 20. decembra 2022, so: 1. nagrado (4 kave in 4 
tortice) prejme Antonija Drinovec iz Kranja, 2. nagrado 
(3 kave in 3 tortice) prejme Tjaša Vozel iz Kranja, 3. nag-
rado (2 kavi in 2 tortici) pa prejme Martin Žagar prav 
tako iz Kranja. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, atija in starega ata 

Jožeta Berganta
iz Stare Loke v Škofji Loki

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečene besede tolažbe, molitve in izročene darove. Za lepo 
pogrebno mašo se zahvaljujemo domačemu župniku Janezu Šketu 
in prijatelju p. Primožu Jakopu. Hvala pevcem, ki so nas z angelskim 
petjem dodatno potolažili.  Za vso pomoč v zadnjih mesecih se 
zahvaljujemo osebju ZD Škofja Loka, skrbnima  negovalkama 
Heleni in Danici ter vsem, ki ste nam v zadnjih tednih 
kakorkoli drugače pomagali. Iskrena zahvala pogrebni službi Akris 
za opravljeno pietetno delo in vsem, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili od njega, ga pospremili na njegovi zadnji poti ter ga boste 
ohranili v lepem spominu in molitvi.

Žalujoči: žena Anica, sin Jernej ter hčeri Alenka in Mojca z 
družinami

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

LUNINE BUKVE 

2023
Irena Stopar

Pomemben del 
vsebine, kot vsako 
leto, je Lunin 
koledar po me-
secih s setvenimi 
podatki (sajenje 
in setev, huj-
šanje, sekanje 
posameznih vrst 
lesa in drugo), 
Vrtni koledar ter 
HOROSKOP ZA 
LETO 2023.

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

Število strani: 52 strani, mere: 23,5 x 32 cm
Redna cena z DDV: 890

EUR

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM

MANJŠO hišo v okolici Kranja oz. Ško-
fje Loke, tel.: 041/349-319  
 23000157

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

POSESTI
KUPIM

MLADA družina na območju Radovlji-
ce kupi manjšo starejšo kmetijo, lahko 
potrebno obnove, ali hišo s kmetij-
sko površino, primerno za konje, tel.: 
070/588-314 23000170

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

VOLKSWAGEN  T iguan, 2017, 
160.000 km, 4 x 4, bele barve, lepo 
ohranjen, tel.: 031/605-223 
 23000165

DRUGA VOZILA
PRODAM

UNIMOG U 90 turbo, letnik 1997, s 
plugom in posipalcem soli, za izvajanje 
zimske službe, tel.: 041/506-584  
 23000175

KOKOŠI nesnice več pasem. Pripelje-
mo v vse večje kraje na Gorenjskem.  
Kmetija Šraj, Uroš Šraj, Čadramska vas 
19, Poljčane, tel.: 031/751-675  
 23000130

MESO 3,5 leta stare krave, cena 
6,5 EUR/kg, tel.: 04/51-81-048, 
040/692-546 
 23000154

TELICO lisasto ali kravo limuzin, obe 
breji v osmem mesecu, tel.: 041/504-
662 23000160

ZAJCE za zakol ali nadaljnjo rejo, tel.: 
04/25-21-062  
 23000153

ZAJČKE, stare 2 meseca, velike pa-
sme, lepih barv in samico, ki je enkrat 
kotila, tel.: 040/979-622 23000166

KUPIM

BIKCA simentalca, težkega do 200 kg, 
tel.: 068/150-640  
 23000161

KRAVO za zakol, tel.: 04/25-21-062  
 23000152

KRAVO ciko, 4 do 5 mesecev, brejo, 
tel.: 04/25-51-597, 041/964-849 
 23000172

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

ZAMENJAM

1 mesec staro teličko simentalko za 
bikca simentalca, tel.: 041/692-736 
 23000167

OSTALO
PRODAM

KOTEL za žganjekuho, gumi voz 14 
col. in cementni strešnik - špičak, tel.: 
031/699-145  
 23000173

MOLZNI stroj, še nerabljen Westfalia 
Separator RPS 140, tel.: 070/607-
565 23000117

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

OSEBI (m, ž) za skupen nastop pri pro-
daji strogo unikatnih tapiserij. Radovan 
Rakovec, Zg. Bitnje 124, Žabnica, tel.: 
040/567-544  
 23000169

AS planine Pungrat išče pastirja. Pi-
sne prijave s pripisom “NE ODPIRAJ” 
pošljite na naslov: AS planine Pungrat, 
Brezje 66, 4243 Brezje. Dodatne info 
na tel.: 041/900-581, Peter Potočnik  
 23000093

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

IŠČEM raznašalca časopisov na ob-
močju Radovljice. Delo je v jutranjem 
času. Milenko Gregorič, s.p., Be-
gunje 160, Begunje. Za več info., tel.: 
040/747-535 23000089

STORITVE
NUDIM

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

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 22003250

ADAPTACIJE: vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, krovska 
in kleparska dela, sanacije in renova-
cije, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838 
 23000139

ADAPTACIJE: vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, krovska in 
kleparska dela, sanacije in renovaci-
je, kvalitetno, hitro in poceni. Daf-sa, 
d.o.o., Temniška ul. 67, Naklo, tel.: 
041/313-327 
 23000140

ŽE 25 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje - 
izvajamo vse od temeljev do streh, not-
ranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 23000087

ZASEBNI STIKI
PREPROST fant, 180 cm, modre oči, 
kostanjevo rjavi lasje, srednje postave, 
vedno urejen, z redno službo, svojim 
stanovanjem išče resno zvezo, od 25 
do 45 let, resnost., tel.: 051/320-470 
 23000177

RAZNO
PRODAM

NERJAVEČE cisterne s plavajočim 
pokrovom, 25-, 55- in 80-litrske, tel.: 
031/360-536 23000142

POMOŽNO zložljivo posteljo, jedilno 
mizo 80 x 120, TV Grunding, ekran 65 
cm, tel.: 040/705-145 23000146

STROJI IN ORODJA
PRODAM

MINI bager 1500 Neuson, letnik 1997, 
cena 11.000 EUR, in tonskega 40 ur, 
8.500 EUR, tel.: 041/758-972  
 23000149

SNEŽNO frezo Gorenje Muta, priklop 
na 2 vijaka, cena 140 EUR, tel.: 
041/677-605 
 23000164

STROJNO ločno žago za kovino, dol-
žina lista 48 cm, cena 450 EUR, tel.: 
068/152-924 23000159

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

HRASTOVE ali kostanjeve dile, tel.: 
040/351-342 23000155

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOTRANJA vrata, hrast, tudi s stek-
lom, 8 kosov, tel.: 031/360-536 
 23000145

KURIVO
PRODAM

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

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

SUHA drva, razrezana, možna dosta-
va, cena 65 EUR, okolica Kokrice, tel.: 
041/855-359 23000163

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

FOTELJ, TV-počivalnik s funkcijo dviga 
nog in spusta naslona, nov, nerabljen, 
svetlo bež tekstilno usnje, cena 250 
EUR, tel.: 040/510-453 23000176

SEDEŽNO garnituro 280 x 170 in fo-
telj po simbolični ceni, masivna izdela-
va, tel.: 031/584-796 23000148

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

TOPLOTNO črpalko voda – voda, 12 
kw, znamke LTH, VTČ 12, rabljena, 
tel.: 031/360-536 23000143

VEČ črpalk za vodo, znamke Grun-
dfos, tel.: 031/360-536 23000141

GLASBILA
PRODAM

B trobenta, posrebrena, stara 5 let, 
malo rabljena, tel.: 031/360-536 
 23000144

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 22003253

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

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. Kli-
č i te brezplačno 080 1331,  
www.optika-aleksandra.si 22003256

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

ČRNE labradorčke z rodovnikom, za 
oddajo bodo pripravljeni konec febru-
arja, tel.: 031/355-947 23000113

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BCS kosilnico 127 greben, visoka ko-
lesa, brezhibna, cena 500 EUR, tel.: 
041/758-972 
 23000150

KOSILNICO Sip 165, bobnasto, 
s stiskalnikom, malo rabljeno, tel.: 
041/504-662 23000162

KUPIM

IZKOPALNIK krompirja in traktorski 
vitel, tel.: 041/265-020 23000171

TRAKTOR, kosilnico pajek in nekaj 
ostalih strojev, tel.: 041/680-684 
 23000168

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, tel.: 031/513-678  
 23000156

KROMPIR, beli in rdeči, jedilni in krmni 
ter bikce in telice simentalce, nad 200 
kg, tel.: 031/585-345 23000132

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

2 bikca simentalca, stara pet mesecev, 
tel.: 040/674-202 23000174

BIKCA simentalca, starega 14 dni, tel.: 
04/25-22-689 23000151

BREJE ovce, 2 kamerunski in 2 ovci 
JS z mladiči, tel.: 041/758-972 
 23000147

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

V 94. letu se je poslovil dragi mož, ati, stari ata in pradedek, tast, 
stric in svak  

Nande Pustovrh
iz Veštra

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste ga tako številno pospremili ob zadnjem slo
vesu. Hvala za izrečena sožalja, besede tolažbe in za podarjene 
sveče. Še posebej pa se zahvaljujemo osebju CSS Stara Loka, go
spodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo. 
Hvala tudi osebju pogrebne službe Akris, njihovim pevcem in 
sodelavcem za spremstvo na očetovi zadnji poti. Vsem imenova
nim in neimenovanim iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 86. letu starosti je za vedno zaspal dragi ati, stari ata in bratranec 

Alojz Begelj
iz Cerkelj na Gorenjskem

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
sodelavkam, sodelavcem, prijateljem in znancem za vsa izrečena 
sožalja, darovane sveče in svete maše. Zahvaljujemo se bolnišnici 
Golnik, oddelek 100, za zdravljenje, Eriki in patronažni sestri 
Andreji za pomoč pri negi. Posebna zahvala župniku Jerneju 
Marenku za opravljen pogrebni obred in sveto mašo, pogrebni 
službi Pogrebnik, pevcem, trobentaču, praporščakom in Andreju 
za molitve. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala 
za spremstvo na zadnji poti. 

Žalujoči: hči Marinka z Janijem in vnukinja Ema
Cerklje na Gorenjskem, januar 2023

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
ostala je praznina, ki močno boli. 

Zaspal je naš oči, dedi, nono in stric  

Mate Bečić
dipl. univ. pravnik
1939–2023

Od našega Becota smo se poslovili 19. januarja 2023 na 
pokopališču v Predosljah. 

Počivaj v miru!

Vsi njegovi 

ZAHVALA

V 92. letu nas je 10. januarja 2023 nepričakovano zapustila naša 
draga mama  

Ana Roblek
Mešanova Ančka iz Bašlja

Vsem sorodnikom, znancem, sosedom in prijateljem se iskreno 
zahvaljujemo za izrečena sožalja, cvetje, sveče in poslednje slovo. 
Posebno smo hvaležni preddvorski zdravnici dr. Nataši Kern za 
dolgoletno spremljanje, dežurni zdravnici in reševalni ekipi ZD 
Kranj, ki ste ji lajšali bolečine v zadnjih urah življenja, in izredno 
sočutnemu osebju bolnišnice Jesenice. Za lepo opravljen pogrebni 
obred se zahvaljujemo pogrebni službi Navček, župniku Pavlu 
Okolišu, patru Jožetu Robleku, za poslovilni govor vnukinji Janji, 
preddvorskim cerkvenim pevcem in preddvorskim gasilcem.
Draga mama, kadarkoli bi odšla, bi bilo prezgodaj, saj si s svojo 
neusahljivo življenjsko energijo in ljubeznijo ohranjala naš dom. 
Četudi smo poleteli, si nas kot ptičke zbirala v nekdanjem gnezdu. 
Skrbela si za svojo veliko družino, molila za vsakega posebej 
in nas v mislih spremljala na naših poteh. Zemske dobrine si 
sproti razdajala, tvoja duhovna dediščina pa bo vekomaj živela 
z nami. Da bomo ohranili medsebojno prijateljstvo, povezanost  
in si pomagali, kadar bo kdo v stiski. Hvala ti za vse, kar si nam 
dala. Stvarnik, ki te je spravljeno s svetom in s seboj nenadoma 
poklical k sebi, bo poplačal tvojo dobroto.

Tvoji otroci z zakonci, 13 vnukov, 26 pravnukov in trije bratje  
z družinami
Bašelj, 17. januarja 2023

Odprite mi vrata pravičnosti,
stopil bom skoznje,
zahvalil se bom Gospodu.
(Psalm 118)

ZAHVALA

V 90. letu nas je zapustila mama, tašča, stara mama in prababica 

Francka Novak
rojena Trilar, iz Čirč

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 

podarjeno cvetje, sveče ter maše. Ohranimo jo v lepem spominu.

Vsi njeni

Kako je hiša prazna,
odkar tebe v njej več ni,
prej bila tako prijazna
zdaj otožna se nam zdi. 

ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustil upokojeni kovinostrugar z Luž, po 
domače Janšetov ata 

Franc Sitar
Zahvaljujem se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem. 
Posebej se zahvaljujem DSO Taber, Cerklje – g. Cirilu Novaku in 
ge. Ani Benedičič. Hvala g. župniku Urbanu Kokalju, ge. Slavki 
Smolej, ge. Rafki Sajovic in ge. Mateji Potočnik  Poljanšek. 
Globoka zahvala gasilcem Luž, pevcem, trobentaču in pogrebni 
službi Navček. Vsem hvala, da ste ga v takem številu pospremili 
k njegovemu večnemu počitku. Preljubi ata, hvala!

Tvoja Mojca z Robertom

ZAHVALA

V 88. letu nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek,  
prapradedek, tast, stric in svak 

Alojz Zorko
z Visokega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, podarjene sveče, cvetje in finančne prispevke. Zahvala pogrebni službi Navček, 

pevcem, trobentaču, g. župniku Urbanu Kokalju za lep pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

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

OSMRTNICA

V 73. letu nas je nenadoma zapustil dragi mož, oče in dedek 

Tomaž Kovač
Od njega se bomo poslovili v soboto, 21. januarja 2023, ob 14. uri.
Žara bo od 9. ure do pogreba v mrliški vežici v Zgornji Besnici. 

Vsi njegovi

OSMRTNICA

V žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
da nas je v 49. letu mnogo prezgodaj zapustil dragi 

Bojan Hudobivnik
s Srednje Bele pri Preddvoru

Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 20. januarja 2023, ob 
15. uri na pokopališču v Preddvoru. Žara pokojnika bo na dan 
pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovni vežici.

Žalujoči: žena Mateja, hčerka Anja, sin Nejc, brat Matjaž z 
družino in starša Veronika in Pavel 
Srednja Bela, Hotemaže, Golnik in Bistrica pri Tržiču
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Na silvestrski večer je zaradi pokanja petard z ograjenega vrta na Koroški Beli v gozd nad vasjo panično 
pobegnil kuža Sky. Po treh tednih ga njegova skrbnica Draga Žbontar še vedno išče.

Koroška Bela – Tri tedne že 
Žbontarjevi s Koroške Bele 
iščejo kužka po imenu Sky, 
triletnega mešančka, ki je na 
silvestrovo tik pred nočjo za-
radi pokanja petard in raket 
panično pobegnil z ograje-
nega domačega vrta. Pognal 
se je v hrib nad vasjo, doma-
či pa so ga takoj začeli iska-
ti. Kužkova skrbnica Draga, 
sicer prekaljena gorska te-
kačica, je v zadnjih treh te-
dnih prehodila dobršen del 
tega območja Karavank, od 
Hruščanske planine, sedla 
Rožca, Jeseniške planine do 
Španovega vrha, kjer sta se 
s Skyem pogosto potikala. A 
ljubljenčka z veliko vzdržlji-
vosti, ki jo je spremljal na 
njenih gorskotekaških tre-
ningih, do sredine tega te-
dna še ni našla.

Psička Chilli je našla sled
Kmalu po tem, ko so Skya 

pogrešili, so na pomoč pokli-
cali tudi Sabino Piber s psič-
ko Chilli, ki sta izurjeni za 
iskanje pogrešanih. Vmes 
je namreč prišla novica, da 
je neka gospa psa, podobne-
ga pogrešanemu Skyu, vi-
dela na trim stezi nad Jese-
nicami. In res, psička Chil-
li je takoj našla sled, ki je ne-
kaj časa šla po trim stezi in 
nato strmo navzgor proti 

Plavškemu Rovtu. Tam se 
je sled izgubila, a kot je upa-
la Sabina Piber, bo Sky za-
vil proti vzhodu čez Priho-
de ali Planino pod Golico in 
se vrnil na Koroško Belo, saj 
te hribe res dobro pozna. A 
Skya ni bilo domov. V nas-
lednjih dneh domači niso 
obupali in so s pomočjo pri-
jateljev pogrešanega kuža 
neutrudno iskali, nastavili 

celo kamere, preverjali več 
sledi in informacij, a brez 
uspeha.

Kot je sredi tedna poveda-
la Draga, obstaja možnost, 
da je kuža šel na avstrijsko 
stran, zato so poizvedovali 
tudi tam. Zdaj minevajo tri-
je tedni, kar ga pogrešajo, žal 
je v teh dneh zapadlo veliko 
snega, a upanje, da ga bodo 
našli, še vedno tli. Možno je, 
da ga je kdo vzel za svojega, 
pa ne ve, da ga iščejo, razmi-
šlja Draga. Kot pravi, se po 

izkušnjah izgubljeni psi vča-
sih vrnejo tudi šele po mese-
cu dni.

Živali znajo preživeti
Temu pritrjuje tudi Sabi-

na Piber iz K9 iskanje po-
grešanih, ki je s psičko Chil-
li letos iskala štiri pogrešane 
»silvestrčke«, ki so pobegni-
li zaradi pokanja petard, tri – 
razen Skya – so uspešno naš-
li. »Nikakor ne gre obupati, 
živali se znajdejo, v naravi 
'preklopijo' na preživetveni 
način, najdejo hrano, vodo, 
zatočišče pred mrazom, sne-
gom, dežjem. Lahko bi rek-
la, da se v njih prebudi njiho-
va prvinska narava,« je pove-
dala Pibrova, doma z Bleda, 
ki z vso predanostjo in srč-
nostjo opravlja poslanstvo 
iskanja pogrešanih živali in 
tudi ljudi.

Je pa ogorčena nad brez-
vestnimi ljubitelji piroteh-
nike, ki ne pomislijo, kaj 

glasno pokanje pomeni za 
živali, ki so na smrt prestra-
šene, panične, mnoge tudi 
poginejo. »Ko pes v paniki 
pobegne, si nemočen, lah-
ko samo čakaš, da se bo us-
tavil in se začel vračati  ...« 
pravi in dodaja, da je pri is-
kanju pogrešanega psa zelo 
pomembno, da najdejo nje-
govo svežo sled in mu po-
tem lahko presekajo pot. Po 
navadi na določenih mestih 
pustijo sled skrbnika in mu 
tako pomagajo priti domov. 
Sneg je po eni strani oteže-
valna okoliščina, po drugi 
strani pa je delo iskalcev laž-
je, saj se v svežem snegu vi-
dijo sledi.

Sabina Piber vsekakor 
meni, da upanje, da se Sky 
vrne domov, še vedno obsta-
ja, ob tem pa tudi poudarja, 
da bodo še naprej šli preve-
rit prav vsako informacijo v 
upanju, da ga bodo srečno 
pripeljali domov.

Urška Peternel

Kuža Sky je triletni mešanec, ki je spremljal svojo skrbnico 
Drago na vseh njenih gorskotekaških treningih. 
/ Foto: arhiv Drage Žbontar

Sorica – »Na najbolj nevar-
nem odseku ceste Podrošt–
Sorica se dogaja tole,« je pred 
dnevi k fotografiji skale, ki je 
s strmega pobočja priletela 
tik pred avtobus na državni 
cesti v Sorico, zapisal njegov 
voznik Gregor Gasser. In še: 
»Zadrževalno-lovilne mre-
že so bile že zdavnaj obljub-
ljene. Ne vem, kako je cesta 
sploh dobila uporabno dovo-
ljenje. Kaj bi bilo, če bi bil de-
set metrov naprej? Ukrepajte 
takoj.« Gregor Gasser, sicer 
domačin iz Sorice, kot voz-
nik zaposlen pri podjetju Ar-
riva, se je tistega januarske-
ga popoldneva malo pred pol 
tretjo uro ravno vračal iz Sori-
ce, kamor je iz šole v Železni-

kih pripeljal učence in se od-
peljal nazaj v dolino po še 
zadnje šolarje. K sreči s pra-
znim avtobusom. Če bi bil 
le malo hitrejši in če bi ska-
la priletela v poln avtobus, bi 
lahko koga ubilo, je opozoril.

Gregor Gasser je še pove-
dal, da ne gre za osamljen 
primer ter da so pred le-
tom in pol zaradi proženja 
kamnitega materiala ob spo-
dnjem delu državne ceste za 
zaščito že postavili betonske 
pregrade. »V zgornjem delu 
pa se skale še vedno valijo 

na cesto in tudi v spodnjem 
delu kakšna še prileti čez 
pregrado.«

Župan občine Železni-
ki Marko Gasser je povedal, 
da mu je problematika pro-
ženja kamnitega materia-
la na cesto proti Sorici po-
znana in da bodo nanjo že 
v kratkem opozorili tudi na 
sestanku na Direkciji RS za 
infrastrukturo (DRSI), da bo 
čim prej poskrbljeno za zaš-
čito brežine in varnost upo-
rabnikov ceste.

Na DRSI so glede sanaci-
je brežine ob delu ceste v So-
rico pojasnili, da je projek-
tna dokumentacija za izved-
bo na nivoju izvedbenega 
načrta izdelana in recenzi-
rana. Predvideli so izvedbo 
219 metrov podajno-lovilnih 

ograj, 3600 kvadratnih me-
trov prilagojenih heksago-
nalnih sidranih mrež, 2600 
»kvadratov« globoko sidra-
nih visokonateznih mrež in 
biološko sanacijo brežine v 
površini 5300 »kvadratov«. 
»V zaključevanju je prido-
bivanje zemljišč, potrebnih 
za gradnjo. Ocenjena vred-
nost gradbenih del znaša 
1,2 milijona evrov. Gradnja 
bo sledila, ko bo projekt uvr-
ščen v načrt razvojnih pro-
gramov,« so napovedali na 
DRSI.

Na cesto v Sorico 
se valijo skale
Ana Šubic

Naklo – Pod težo novozapadlega snega je v ponedeljek zgodaj 
zjutraj popustil šotor, ki je pokrival drsališče v Mladinskem 
športnem centru v Naklem. Župan Ivan Meglič je v sredo 
povedal, da so ruševine odstranili in drsališče pripravili za 
obratovanje, vendar pa je zdaj drsanje odvisno od vremena. 
»Obstoječi elementi šotora so neuporabni, zato iščemo vari-
anto, kako ga nadomestiti z novim z močnejšo konstrukcijo. 
V šotoru so potekali številni dogodki, zato se zavedamo, da 
moramo ukrepati hitro. Škode še nismo ocenjevali, jo je pa za 
več kot deset tisoč evrov. Samo drsališče in lokal pa nista bila 
poškodovana. K temu je pripomogla hitra akcija v ponedeljek. 
Vsem prostovoljcem, ki so pomagali, se iskreno zahvaljujem,« 
je še povedal župan Meglič.

Podrti šotor bodo nadomestili z novim

Pred kratkim je skala priletela pred avtobus, ki je bil na poti 
iz Sorice v Železnike. / Foto: Gregor Gasser

Draga in Sky lani na Golici / Foto: osebni arhiv Drage Žbontar

Sky je v paniki pobegnil

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 pretežno oblačno, popoldne se bodo oblaki trgali. 
Jutri bo pihal močan severnik, ki lahko lokalno povzroči škodo. 
Jutri in v nedeljo bo pretežno oblačno in suho, ohladilo se bo. 
Zaradi nizkih nočnih temperatur bodo neočiščene in mokre 
poti pomrznile.

Draga je neizmerno 
hvaležna vsem, ki 
pomagajo pri iskanju. 
Zaveda se, da so storili 
vse, kar so mogli, da bi ga 
našli. Žal ji je le, da Sky ni 
nosil posebne ovratnice 
s sledilnikom, ki močno 
olajša iskanje v primeru, 
da se kuža izgubi.


