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AKTUALNO

Cene goriv do  
novih rekordov
Cene pogonskih goriv – bencina in 
dizelskega goriva – dosegajo naj-
višje vrednosti doslej, kar je pred-
vsem posledica zaostrenih razmer 
na trgih ob vojni v Ukrajini. O pro-
blematiki razpravlja tudi vlada, a 
odločitve še ni sprejela.
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GORENJSKA

V Hrastjah največ 
dvajset razlastitev
Za izvedbo rekonstrukcije ceste 
do Poslovne cone Hrastje bo po-
trebnih od petnajst do dvajset raz-
lastitev lastnikov zemljišč, želijo 
pa si jih čim manj, pravi Tomaž 
Lanišek z Mestne občine Kranj.
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SVET V GIBANJU

Ena največjih kriz v 
avtomobilizmu doslej
Med pandemijo so bile težave za-
radi prekinitev dobavnih verig, po-
tlej se je »zgodila« vojna v Ukraji-
ni, stroški energentov skokovito 
naraščajo. Ob tem je avtomobil-
ska industrija na prehodu na digi-
talno in zeleno mobilnost. 

14

GG+

Na Brdu odkrili  
Pučnikov kip
Na Brdu so odkrili doprsni kip dr. 
Jožeta Pučnika, ki je odigral eno 
osrednjih vlog pri slovenskem 
osamosvajanju. Pučnik je bil na 
Brdu tudi takrat, ko je bila na nje-
govo pobudo sprejeta ena najuso-
dnejših političnih odločitev.

24

VREME

Danes sredi dneva se bo 
zjasnilo. Jutri in v nedeljo 
bo jasno. Danes in jutri 
bo pihal šibak veter  
vzhodnih smeri.

–9/6 °C
jutri: jasno

Širok nabor hladilnikov 
in zamrzovalnikov

Dobava ali  
prevzem takoj

Velika zaloga

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniškega  
kredita Summit Leasing brez potrebne dokumentacije. Vse 
podrobneinformacije in izračun za izbrani aparat so vam na 

voljo v vseh naših PE.

Vabljeni v 
prenovljeni 
salon ETIS.

ETIS Kranj, 
Ljubljanska c. 30  

Kranj  

T: (04) 235 50 50

Plačilo do  
24  

obrokov 
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Priloga:

jeseniške 
novice

Mateja Rant

Kranj – Po oceni Sindikata 
vzgoje, izobraževanja, zna-
nosti in kulture Sloveni-
je (Sviz) se je sredini stav-
ki pridružilo 40 tisoč zapo-
slenih v 652 vzgojno-izo-
braževalnih zavodih. Gle-
de na nizko število otrok, ki 
so jih v sredo sprejeli v vrt-
cih in šolah, in sicer pribli-
žno 11 tisoč od skupno 270 
tisoč otrok, v sindikatu skle-
pajo, da so na ta način pod-
poro zahtevam zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju iz-
razili tudi starši. Ob tem je 

glavni tajnik Sviza Branimir 
Štrukelj poudaril, da stavka 
poteka za prav vse zaposle-
ne v dejavnosti, tudi z viso-
ko solidarnostjo do zaposle-
nih v tako imenovani plač-
ni skupini J. Opozoril je še 
na številne pritiske in ma-
nipulacije, s katerimi je vla-
da poskušala ovirati stavko, 
med drugim z navajanjem 
prirejenih podatkov o pla-
čah v vzgoji in izobraževa-
nju dan pred stavko. Mini-
strica za izobraževanje, zna-
nost in šport Simona Kustec 
stavko obžaluje, reprezenta-
tivni sindikati pa so šele na 

dan stavke dobili vabilo mi-
nistrstva za pogovor.

V sindikatu so postavili 
osem stavkovnih zahtev, ki 
so jih strnili v dve bistveni: 
takojšnja sklenitev sporazu-
ma o vrednotenju in plači-
lu dodatnega dela, ki nasta-
ja z obvladovanjem epide-
mije v vseh vzgojno-izobra-
ževalnih zavodih, ter zviša-
nje plač vsem zaposlenim v 
vzgoji in izobraževanju gle-
de na že dogovorjeno zviša-
nje plač v drugih delih jav-
nega sektorja. Stavka je sicer 
potekala brez posebnosti. 

Poudarek na dvigu najnižjih plač
S splošno stavko so v sredo zaposleni v vzgoji in izobraževanju opozorili 
na neustrezno vrednotenje njihovega dela, obenem pa na ta način 
izrazili nestrinjanje z neprimernim odnosom vlade do področja vzgoje in 
izobraževanja ter solidarnost z najslabše plačanimi v njihovi dejavnosti.

Tudi zaposleni na OŠ Stražišče v Kranju so pet pred dvanajsto simbolno obrnili hrbet vladi. 
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Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – S prostim 
treningom na tekmovalni 
progi v Podkorenu ter dobro-
delnim večernim 5. Grubi-
nim memorialom s smučar-
skimi zvezdami na smuči-
šču Kekec se v Kranjski Gori 
danes začenja spored ob no-
vem smučarskem spekta-
klu, 61. Pokalu Vitranc. 

Kot je pojasnil vodja tek-
movanja Aleš Vidic, je pro-
ga za najboljše veleslalo-
miste sveta že nekaj časa 
odlično pripravljena, vse pa 
kaže, da bo tudi vreme ide-
alno. Kljub še vedno veljav-
nim nekaterim omejitvam 
zaradi epidemije se bodo ob 

tekmovališče letos lahko vr-
nili tudi navijači, ki jih tako 
organizatorji kot tekmovalci 
že težko čakajo.

Na kar petih veleslalomih, 
vključno z olimpijskim, je v 
tej zimi do sedaj slavil Švicar 
Marco Odermatt, ki je tudi 
glavni favorit za zmago v 
Kranjski Gori. Proga, na ka-
teri je zmagal lani, mu oči-
tno ustreza, njegov prvi iz-
zivalec pa bo po napovedih 
strokovnjakov Manuel Fel-
ler iz Avstrije. 

Svojega aduta bomo na 
tekmi imeli tudi Slovenci. 
Čeprav je Žan Kranjec v ve-
leslalomskem seštevku sve-
tovnega pokala trenutno na 
osmem mestu, pa še nismo 

pozabili njegovega odlič-
nega nastopa na olimpij-
skih igrah, kjer je po izvrstni 
drugi vožnji osvojil srebrno 
odličje. 

Prav zaradi domačega te-
rena, podpore navijačev in 
tudi zaradi dobre forme je 
med favoriti tudi 29-letni 
Žan Kranjec iz Bukovice 
pri Vodicah, njegova more-
bitna zmaga pa bi pomeni-
la prvo zmago na domačem 
snegu po Juretu Koširju, ki 
je v Kranjski Gori slavil leta 
1999. 

Žan Kranjec je bil do se-
daj v Kranjski Gori najbolje 
uvrščen na peto mesto leta 
2018, lani pa je bil 22. 

Smučarji za Pokal Vitranc
Kranjska Gora bo ta konec tedna gostila Pokal Vitranc, na dveh 
veleslalomskih tekmah, ki si ju bodo lahko ogledali tudi navijači, pa je med 
aduti na obeh tekmah tudi naš Žan Kranjec.

410. stran

Vladni obisk regije, ki je 
motor razvoja                                      48. stran
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Knjigo prejme VIKTOR JAMAR z Blejske Dobrave.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Pokal Vitranc malo drugače

Ta konec tedna, v soboto in nedeljo, bo v Kranjski Gori po-
tekalo tekmovanje za 61. Pokal Vitranc. Oba dneva bosta ob 
9.30 in ob 12.30 na sporedu prva in druga vožnja tekme za 
svetovni pokal v veleslalomu za moške. To pomeni, da ima 
naš šampion veleslalomist Žan Kranjec kar dve priložnosti 
za odličen nastop pred domačim občinstvom. Tokrat bodo 
tekmovalce v ciljni areni namreč lahko pričakali navijači, za 
tiste, ki boste tekmo spremljali doma ali kje na poti, pa vam 
bodo rezultate in pogovore ažurno prenesli športni reporterji 
na Valu 202, TV SLO 2 in www.rtvslo.si.
 

V tokratni nagradni igri za naročnike Gorenjskega glasa sode-
lujete tisti, ki boste pravilno odgovorili na naslednje nagradno 
vprašanje: Kako se imenuje tekmovalna proga v Kranjski Gori, 
ki velja za eno najtežjih prog za tehnične discipline? 
Izžrebancu, ki bo pravilno odgovoril, RTV Slovenija poklanja 
praktično nagrado. Odgovore s svojimi podatki pošljite do po-
nedeljka, 21. marca 2022, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Gregorjev konec tedna v Preddvoru

Nedavno prenovljeni grad Dvor v Preddvoru je ponovno 
odprl svoja vrata. Razstavo Grofa in Grofice si lahko ogleda-
te vsak konec tedna, med 11. in 13. marcem pa bo dogajanje 
še posebno pestro. V petek bodo otroci izdelovali gregorčke 
in jih nato spustili v jezero Črnava, odrasli pa ste vabljeni na 
pogovorni večer Ivke Sodnik, ki bo v gosteh imela grajsko 
vrtnarico Vero Borlak in strokovnjaka z mariborske Fakulte-
te za kmetijstvo in biosistemske vede Ignaca Janžekoviča. V 
soboto bosta na grajski terasi na ogled razstava ptičjih hišic 
in fotografska razstava ornitologa Toneta Trebarja. Umetnica 
Pika Sulejmanovič bo poskrbela za poslikavo obrazov, graj-
ska čarovnica Priletičnica za kuhanje ljubezenskega napoja, 
udeležite se lahko tudi delavnice izdelave rož iz krep papirja 
in delavnice lepopisja. Podroben program najdete na spletni 
strani www.visitpreddvor.si. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po 
dve vstopnici za voden ogled gradu Dvor v Preddvoru, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kako se 
imenuje grad, v katerem si lahko ogledate zbirko Grofa in 
Grofice? Odgovore pošljite do ponedeljka, 21. marca 2022, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Za poslikavo obrazov bo poskrbela domača umetnica Pika 
Sulejmanovič.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 25. februarja 2022, prejme 
trajnostno nakupovalno vrečko, ki jo podarja RTV Slovenija, 
Katarina Kalan iz Kranja. Nagrajenki čestitamo!

Učitelji so bili na svojih 
delovnih mestih, pet minut 
pred dvanajsto pa so se zbra-
li pred svojimi zavodi in s 
simbolno gesto, tako da so 
obrnili hrbet nespoštljive-
mu odnosu oblasti, izrazili 
svoje nezadovoljstvo.

Solidarnost s plačno 
skupino J

Stavki so se pridružili tudi 
v večini zavodov, ki sodijo 
pod okrilje območnega od-
bora Sviz Kranj, in sicer je 
potekala v 21 zavodih z nji-
hovega območja. »Stavka je 
povsod potekala brez težav, 
nekaj staršev se je sicer zani-
malo glede nujnega varstva, 
a so na koncu v vrtca, ki sodi-
ta pod okrilje naše šole, pri-
peljali zgolj dva otroka. Zato 
bi se zahvalila staršem, ker 
so očitno razumeli naše spo-
ročilo in nas mogoče na ta 
način tudi podprli,« je po-
jasnila sindikalna zaupnica 
z Osnovne šole Stražišče in 
predsednica območnega od-
bora Sviz Kranj Alenka Rus. 
S stavko so po njenih bese-
dah v prvi vrsti želeli opo-
zoriti, da je treba popravi-
ti plačno lestvico, in izraziti 
solidarnost s plačno skupi-
no J, v katero sodijo pomoč-
niki vzgojiteljic, kuharji, hi-
šniki ... »Sramotno je, da jim 
mora država celo doplačeva-
ti razliko do minimalne pla-
če.« Ogorčena je bila nad po-
datki o plačah, ki jih je obja-
vilo ministrstvo. »V šolstvu 
je mogoče doseči največ 46. 
plačni razred, kar pome-
ni 2572 evrov bruto oziro-
ma 1629 neto plače.« Sama 
je s 33 leti delovne dobe uvr-
ščena v 44. plačni razred. Za 
sramotno pa je svojo plačo 
označil hišnik Igor S., ki je 
prav tako zaposlen v ome-
njeni šoli. »Imam peto stop-
njo izobrazbe in po dvajsetih 
letih delovne dobe mi mora 
država doplačati še 57 evrov 
do minimalne plače,« nam 
je pokazal svojo plačilno lis-
to, iz katere je bilo razvidno, 
da brez dodatkov meseč-
no prejema 710 evrov plače. 
Kot pravi, je s tem zelo težko 
preživeti. »Tudi če napredu-
jemo za razred ali dva, to še 
vedno pomeni dvajset evrov 
bruto na mesec, medtem ko 

od 45. plačnega razreda nap-
rej napredovanje pomeni 
tudi za 150 evrov višjo plačo. 
Naša skupina je najbolj spre-
gledana.«

Podobno zgodbo nam je 
zaupala pomočnica vzgoji-
teljice v Kranjskih vrtcih, ki 
je želela ostati anonimna. 

»Četudi se ves čas strokov-
no izpopolnjujemo, nam 
je napredovanje praktično 
onemogočeno. Ko vzgojite-
ljice ni v skupini, pa jih lah-
ko nadomeščamo, saj smo 
za to usposobljene.« Ob tem 
je opozorila, da imajo danes 
veliko več odgovornosti, kot 
so je imele pomočnice vzgo-
jiteljic še pred dvajsetimi 
leti, kljub temu pa še po dvaj-
setih letih delovne dobe ko-
maj preseže 800 evrov pla-
če. »To pomeni, da nikakor 
ne moreš dobiti posojila, in 
če nimaš pomoči, je težko 
preživeti. Poznam dekleta, 

ki imajo celo po dve službi, 
da kolikor toliko 'normal-
no' živijo.« Sindikalna zau-
pnica v Kranjskih vrtcih Dra-
gana Praća je bila zato zelo 
hvaležna staršem, da so jih 
podprli s tem, da otrok niso 
pripeljali v vrtec. »V vrtcu je 
bilo danes zgolj 35 otrok,« 

nam je pojasnila v sredo. V 
njihovem zavodu se je si-
cer stavki pridružilo 236 od 
317 zaposlenih. Njihov cilj 
je bil predvsem podpreti so-
delavce z dna plačne lestvi-
ce, nam je dejala tudi Draga-
na Praća. »V okviru našega 
zavoda kar štirideset odstot-
kov zaposlenih prejema mi-
nimalno plačo,« je opozori-
la in dodala, da recimo čistil-
ka lahko dvajset let dela v jav-
nem sektorju, pa bo še ved-
no na minimalni plači. Prav 
tako je pomočnicam vzgo-
jiteljic onemogočeno nap-
redovanje, čeprav opravlja 

praktično enako delo kot 
vzgojitelj, ki si vsaj z napre-
dovanjem lahko utrejo pot 
do nekoliko višje plače. »To 
so anomalije, za katere si že-
limo, da bi jih odpravili.« To 
namreč ljudem jemlje moti-
vacijo za delo, na kar je opo-
zoril tudi ravnatelj OŠ Straž-
išče Pavel Srečnik. »Najniž-
je plačani začnejo v 11. plač-
nem razredu in lahko na-
predujejo do maksimalno 
21. plačnega razreda, kar še 
vedno pomeni zgolj zajam-
čeno plačo. Kako naj bo po-
tem zaposleni motiviran za 
delo?« Zato tudi sam pod-
pira stavko, čeprav obžalu-
je, da se niso sposobni do-
govoriti na drugačen način. 
»Tako pa spet ustvarjamo 
dva bregova, kot je že nava-
da v naši družbi.«

V glasbeni šoli učenci 
pri pouku 

Za stavko pa se niso od-
ločili v Glasbeni šoli Kranj, 
čeprav po besedah ravnate-
ljice Petre Mohorčič podpi-
rajo vse stavkovne zahteve 
Sviza. »A glede na razme-
re ter številne obveznosti in 
projekte, ki jih načrtujemo 
v prihodnjih dneh – nasto-
pi, koncerti orkestrov, ude-
ležba učencev na tekmova-
nju Temsig, sprejemni pre-
izkusi – smo se odločili, da 
je enako pomembno izves-
ti tudi zastavljene cilje z na-
šimi učenci. Zaposleni zato 
stavke niso izglasovali, po 
mojih informacijah je bilo 
tako tudi v mnogih drugih 
glasbenih šolah.«

Poudarek najnižjim plačam
31. stran

Plačilna lista učiteljice s 33 leti delovne dobe, ki je tudi 
razredničarka. / Foto: Tina Dokl

Učitelji so stavkali na delovnem mestu, a razredi so samevali. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Prostovoljci Slovenske karitas bodo v trgovinah 
Hofer zbirali izdelke za otroke in družine v stiski. Že ta petek 
in soboto bodo prostovoljci YoungCaritas zbirali materialno 
pomoč za prizadete v Ukrajini, zadnja dva konca tedna v mar-
cu pa bo v izvedbi Slovenske karitas potekala redna zbiralna 
akcija hrane in higienskih izdelkov za otroke in družine v stiski, 
ki jo v sodelovanju s podjetjem Hofer dvakrat letno organizira-
jo že tradicionalno. Izdelke bodo kupci lahko dodali k svojemu 
rednemu nakupu in jih na koncu odložili v za to namenjen 
voziček pri pakirnem pultu. Zbrane izdelke bodo prostovoljci 
po koncu akcije odpeljali pomoči potrebnim. 

Karitas in Hofer skupaj zbirata pomoč

Škofja Loka – Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka 
v sodelovanju z Muzejskim društvom Škofja Loka, danes, 11. 
marca, pripravlja Strahlov večer. Na njem bo beseda tekla o 
rodoslovju kot vedi in o priložnostih, ki nam jih ponuja. Pre-
daval bo Peter Hawlina, ki je ustanovitelj in dolgoletni predse-
dnik Slovenskega rodoslovnega društva, vrsto let pa je tudi že 
član in sodelavec loškega Muzejskega društva in starološkega 
društva Lonka. Predavanje bo, z začetkom ob ob 19.30, pote-
kalo v Jurjevi dvorani v Stari Loki. Ob tem velja poudariti, da je 
dekanija Škofja Loka z župnijo Stara Loka rodoslovno najbolj 
temeljito raziskano in dokumentirano območje v Sloveniji.

Strahlov večer o rodoslovju v Stari Loki
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O, Vrba

KOMENTAR
Urša Peternel

Zaprepaščen sem bil nad 
uboštvom, ki je 'sijalo' 
iz te hiše. Bila je taka, 

kot se je spomnim kot otrok. 
To pomeni, da se desetletja ni 
vlagalo v to, da bi simbolno pri-
dobila tisti značaj, ki taki hiši 
pripada ...« S temi besedami 
je minister za kulturo Vasko 
Simoniti izrazil svoje občutke 
ob obisku Prešernove rojstne 
hiše v Vrbi pred dvema leto-
ma; na njihovi osnovi je padla 
odločitev, da hišo in celotno 
Prešernovo domačijo celovito 
obnovijo.

Možnost za to se je pokaza-
la leta 2019, ko sta se doteda-
nja najbližja soseda odločila 
prodati stanovanjsko hišo z 
gospodarskim poslopjem tik ob 
Prešernovi rojstni hiši. Občina 
Žirovnica je odkupila stano-
vanjski objekt, država pa go-
spodarsko poslopje. Žirovniški 
župan Leopold Pogačar je tak-
rat izrazil veliko zadovoljstvo, 
da jim je po desetletjih težav in 
sporov s sosedoma, ki so vpli-
vali tudi na obiskovalce, ven-
darle uspelo odkupiti objekte. 
Z odkupom se je v Vrbo naselil 
mir. Tako občina kot država 
sta takoj začeli pripravljati 
načrte obnove, a na razoča-
ranje žirovniškega župana ne 
skupaj, temveč ločeno. Pogačar 
je upal, da bodo vodili enotne 
postopke za ureditev območja 
in si razdelili stroške, a se je 
država odločila drugače. Tako 
je ministrstvo za kulturo naro-
čilo projekte samo za del, ki je 
v lasti države, s pojasnilom, da 
ne morejo obnavljati območja, 
ki ni v njihovi lasti. No, obči-

na je dosegla vsaj to, da bo tudi 
projekt prenove objekta, ki je v 
njeni lasti, pripravil isti arhi-
tekturni biro.

Kot izhaja iz projektov za 
obnovo gospodarskega poslopja 
z okolico, so arhitekti opravi-
li odlično delo. Tako naj bi v 
nekdanjem skednju nastal so-
doben sprejemni center za obi-
skovalce s trgovino s spominki, 
razstavnim prostorom s sodob-
no stalno razstavo o Prešernu, 
večnamenskim prostorom za 
kulturne dogodke in predava-
nja ... Območje naj bi v celoto 
povezovalo dvorišče, ki naj bi 
bilo osrednji prireditveni pros-
tor, uredili pa bodo tudi vrt, 
tako imenovani gartlc, in sa-
dovnjak. Območje naj bi imelo 
podobo stare gorenjske kmečke 
domačije.

Občina arhitekturnih na-
črtov prenove stanovanjskega 
objekta še ni predstavila, naj bi 
pa stavbo podrli in na njenem 
mestu zgradili novo, v njej pa 
poskrbeli za gostinsko ponudbo 
in galerijo. In zanimivo, men-
da je bil objekt že pred desetletji 
stara vaška gostilna.

Če bo šlo vse po načrtih, bos-
ta tako država kot občina dela 
začeli še letos, oboji pa raču-
najo na sredstva iz nacional-
nega Načrta za okrevanje in 
odpornost. In ko smo župana 
Pogačarja vprašali, ali bodo 
potemtakem obiskovalci kavo 
pri Prešernu že lahko popili 
za kulturni praznik 2024, je v 
smehu dejal: »Hvala za pred-
log! Pa si zadajmo to kot cilj. 
Če nam uspe, bom na odprtju 
omenil tale najin pogovor ...«

Aleš Senožetnik

Kranj – Zaradi napoveda-
ne torkove podražitve go-
riv so se tudi pred številni-
mi gorenjskimi bencinski-
mi servisi vile dolge kolone 
vozil. Marsikdo je ob pol-
nem rezervoarju napolnil 
še kakšno dodatno posodo, 
ponekod pa je goriva celo 
zmanjkalo.

Cena za liter 95-oktanske-
ga bencina tako od torka na 
Petrolovih servisih zunaj av-
tocest znaša 1,563 evra, za li-
ter dizelskega goriva pa je 
treba odšteti 1,67 evra. Na 
OMV pa od ponedeljka liter 
95-oktanskega bencina sta-
ne 1,555 evra, liter dizelske-
ga goriva pa 1,662 evra. 

Cene goriv sicer naraš-
čajo že dlje časa. Pred zad-
njo podražitvijo pa so cene 
bencina in dizelskega gori-
va znašale med 1,45 in 1,58 
evra na liter. Kot kažejo po-
datki direktorata za infra-
strukturo, pa je bilo pred 
letom dni, v prvem četrtle-
tju lanskega leta, za liter di-
zelskega goriva treba odšte-
ti okoli 1,14 evra, liter 95-ok-
tanskega bencina pa je stal 
okoli 1,09 evra. 

Cene pogonskih goriv 
tako v tem času dosegajo 
rekorde. Dizelsko gorivo je 
bilo doslej najdražje okto-
bra 2018, ko je bilo za liter 

treba odšteti 1,46 evra, za li-
ter 95-oktanskega bencina 
pa smo največ plačevali sep-
tembra 2012, ko je cena zna-
šala 1,576 evra.

Izjemna rast cen je pred-
vsem posledica zaostrenih 
razmer na trgih ob vojni v 
Ukrajini, trgovci pa so se 
napovedi o nadaljnjem ra-
zvoju dogodkov raje vzdrža-
li. Ob precejšnjem kaosu 
na bencinskih servisih pa 
se je v začetku tedna oglasil 
tudi premier Janez Janša, 
ki je dejal, da ni razloga za 
kakršno koli paniko. »Slo-
venija ima dovolj zalog naf-
tnih derivatov, zato goriva 

ne bo zmanjkalo. Poleg tega 
bo vlada v primeru radikal-
ne rasti maloprodajnih cen 
sprejela dodatne ukrepe za 
ublažitev,« je sporočil v po-
nedeljek na Twitterju. 

Podobno je v torek v izjavi 
za medije na obisku v sever-
nem delu osrednjesloven-
ske regije zagotovil gospo-
darski minister Zdravko Po-
čivalšek. Kot je dejal, bo vla-
da poskrbela za vzdržno ce-
novno politiko, zadostno ko-
ličino naftnih derivatov pa 
bo zagotovila iz blagovnih 
rezerv.

O zagotavljanju vzdržne 
cenovne politike pogonskih 

goriv je na sredini seji zače-
la razpravljati tudi vlada. Od-
ločitev pa naj bi bila odvisna 
tudi od neformalnega vrha 
EU, ki poteka včeraj in da-
nes v Franciji. Vlada je sicer 
že s februarjem začasno zni-
žala trošarine ne elektriko in 
pogonska goriva.

Cene naftnih derivatov so 
od 1. oktobra 2020 liberali-
zirane in se prosto določa-
jo na trgu, 9. novembra lani 
pa je vlada zaradi naraščanja 
cen pred kurilno sezono si-
cer ponovno določila reguli-
ranje cene kurilnega olja. Ta 
je ostala enaka – 1,018 evra 
za liter.

Cene goriv do novih rekordov
Cene pogonskih goriv dosegajo najvišje vrednosti doslej. O problematiki razpravlja tudi vlada, vendar 
odločitve še ni sprejela.

Zaradi napovedane podražitve cen pogonskih goriv, so se tudi pred številnimi bencinskimi 
servisi na Gorenjskem vile dolge kolone vozil. / Foto: Nik Bertoncelj

Jasna Paladin

Kamnik – Avtobus, poln be-
guncev, se je pred dnevi v 
Kamniku ustavil na poti v 
Italijo, Gimnazija in srednja 
šola Rudolfa Maistra Ka-
mnik (GSŠRM) pa jih je pri 
tem sprejela odprtih rok.

»Srečanje je na hitro or-
ganizirala v Kamniku žive-
ča Ukrajinka, mama naše 
lanske maturantke. Begun-
ce, večinoma mame z otro-
ki, smo oskrbeli s toplo ma-
lico, priskrbeli smo jim ma-
lico za na pot, hkrati pa smo 
jim predali tudi materialno 

pomoč, ki smo jo na šoli 
zbrali v zadnjem tednu. Po-
moč smo sprva želeli peljati 
v zbirne centre humanitar-
nih organizacij, denar pa pri-
spevati za sirotišnico v Lvo-
vu, a smo nato vso pomoč 
neposredno predali begun-
cem, ki so se ustavili pri nas. 

Neizmerno hvaležni so bili 
za vse, predvsem pa za ple-
nice in higienske pripomoč-
ke. V kratkem času tukaj so iz 
njih govorile številne boleče 
zgodbe, izvedeli pa smo tudi, 
da prihajajo iz cele Ukrajine. 
Šoferja, eden je lastnik avto-
busa, jih čakata na meji z Ma-
džarsko, potem pa jih peljeta 
v centre, kjer so jih priprav-
ljeni sprejeti. Pot financira-
jo s prostovoljnimi prispevki 
Ukrajincev pri nas in drugod. 
Zbiranje pomoči se nadalju-
je in pri tem nagovarjamo šir-
šo skupnost, saj se bo avtobus 
v petek na poti iz Italije proti 
ukrajinski meji znova usta-
vil pri nas, da mu bomo pre-
dali še več zbrane pomoči,« 
nam je povedala Andreja Sa-
bati Šuster iz GSŠRM in po-
nosna na dijake šole dodala, 
da so mladi včeraj, v četrtek, 
na šolskem igrišču pripravi-
li tudi shod v podporo vsem, 
ki trpijo zaradi vojn, ki so ga 
poimenovali Maistri za mir.

Pomagali avtobusu beguncev 
Dijaki in zaposleni Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik so s toplo malico in zbrano 
pomočjo oskrbeli mame z otroki iz Ukrajine.

Avtobus beguncev iz Ukrajine pred kamniškim srednješolskim centrom, kjer so jim 
pomagali z malico in materialno pomočjo. / Foto: GSŠRM
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Zbiranje sredstev za Ukrajino
Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije zbirata sredstva za 
humanitarno pomoč v Ukrajini.  
Slovenska karitas pomoč zbira na TRR: Slovenska karitas, 
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 
761, sklic: SI00 870, namen: Pomoč Ukrajini. Prispevek v višini 
pet evrov je mogoče posredovati s SMS-sporočilom KARITAS5 
na 1919.  
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, pa je odprl TRR: 
SI56 0310 0111 1122 296, sklic: SI00 96889. Pomagati je mogo-
če tudi s poslanim SMS na 1919 z besedo BEGUNCEM (1 evro) 
ali BEGUNCEM5 (5 evrov). 
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Ljubljanska c. 27, 4240  RADOVLJICA

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

VOZNIK (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
•  IV. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne tehnične smeri, 
•  vozniško dovoljenje C in E kategorije, 
•  priporočljivo izpit TGM, HIAB, 
•  fizične sposobnosti,
•  znanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 6 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazi-
li pošljejo do 21. 3. 2022 na naslov: Komunala Radovljica, 
d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava 
na razpis voznik«.

Urša Peternel

Slovenski Javornik – »Jese-
niški SIJ Acroni je v dru-
gi polovici lanskega avgu-
sta, ko so se že začele več-
je napetosti med Rusijo in 
Ukrajino, prebarval pred-
njo stran enega izmed svo-
jih obratov hladne valjarne 
2400 na Slovenskem Javor-
niku v barve ukrajinske za-
stave in na vrh stavbe vrnil 

obnovljeno in dodelano ko-
munistično rdečo zvezdo s 
srpom in kladivom na sre-
dini. Acronijeva hladna va-
ljarna 2400 se nahaja sre-
di gosto poseljenega nase-
lja. Totalitarističen simbol, 
to je sovjetska zvezda, se 
pne nad javno potjo in na-
seljem Koroška Bela in je vi-
dna že od daleč. Poleg jav-
nega izražanja podpore ru-
skim agresorjem pa takšno 

dejanje oziroma sporočilo 
nekateri delavci tovarne in 
pa tudi krajani Jesenic ra-
zumemo kot provokacijo in 
resno izzivanje. Takšno de-
janje nadleguje, provocira 

in izziva z javnim razobe-
šanjem totalitarističnega 
simbola nad sveže prebar-
vano stavbo v modro-rume-
ni barvi. To dejanje, da so v 
barvah ukrajinske zastave 

prebarvali samo sprednje 
vidno lice stavbe in istoča-
sno obnovili in poudarili 
sovjetsko zvezdo na vrhu, 
ima zelo močno sporočilo 
vodstva Acronija!«

Tako je napisal eden od za-
poslenih v SIJ Acroniju, ki 
želi ostati anonimen, v pis-
mu, ki ga je poslal nekate-
rim medijem. V njem je iz-
razil mnenje, da z objektom 
v barvah ukrajinske zasta-
ve in z rdečo zvezdo na vrhu 
»SIJ Acroni izraža tiho ge-
sto v podporo ruskim agre-
sorjem. Takšna dejanja so v 
posmeh vsem nam, ki poš-
teno delamo v teh industrij-
skih obratih,« je dodal. Kot 
je znano, je Skupina SIJ od 
leta 2007 v večinski lasti la-
stnikov iz Rusije.

Obrnili smo se na Sku-
pino SIJ, pod okrilje katere 
sodi SIJ Acroni, in jih vpra-
šali, zakaj so se odločili za 
prebarvanje čelne strani fa-
sade v rumeno-modro barvo 
in kakšen je pomen zvezde 

na vrhu stavbe. Zanimalo 
nas je tudi, ali ima prebar-
vanje politično konotacijo, 
zlasti v luči aktualnega do-
gajanja v Ukrajini.

V Skupini SIJ so to odloč-
no zanikali. Kot so pojasni-
li, je bil znak na streho na-
meščen kot delavski simbol 
že pred nekaj desetletji, kar 
potrjuje tudi gradivo Gor-
njesavskega muzeja Jeseni-
ce. »Gre torej za ostanek iz 
preteklosti, ki je poklon jek-
larski in delavski zgodovini, 
nima pa nobene povezave s 
trenutnimi političnimi raz-
merami in spopadi v Ukraji-
ni,« so zatrdili. Med vzdrže-
valnimi deli v lanskem letu 
je bil znak obnovljen v sklo-
pu obnove celotne zunanjo-
sti stavbe, so dodali. 

»Izbor barv pa se je nave-
zoval na že obstoječo barv-
no kombinacijo vrat in po-
možnega objekta ter ne nosi 
nobenega sporočila, čeprav 
ta sicer pogosto uporabljena 
barvna kombinacija trenu-
tno nehote spomni na ukra-
jinske barve,« so dodali.

»Ukrajinska« barva in rdeča zvezda razburjata
Na Jesenicah je razburjenje povzročila rumeno-modra barva, s katero je SIJ Acroni prebarval pročelje enega od svojih obratov. Na vrhu stoji še rdeča zvezda 
s srpom in kladivom. Nekateri zaposleni menijo, da gre za provociranje v času vojne v Ukrajini, v Skupini SIJ to zanikajo, češ da izbor barv ne nosi nobenega 
sporočila, zvezda pa je na stavbi že nekaj desetletij kot delavski simbol.

Barva pročelja enega od obratov hladne valjarne in rdeča zvezda na vrhu stavbe razburjata 
nekatere zaposlene in domačine.

Eden od zaposlenih: 
»Takšna dejanja so v 
posmeh vsem nam, ki 
pošteno delamo v teh 
industrijskih obratih.«

Skupina SIJ: »Izbor 
barv ne nosi nobenega 
sporočila.«

Preddvor – Danes zvečer ob 19. uri ponovno vabijo na po-
govorni večer v grad Dvor v Preddvoru. Ivka Sodnik se bo 
pogovarjala z grajsko vrtnarico Vero Borlak in strokovnjakom 
z mariborske Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 
Ignacem Janžekovičem. Strokovnjaka bosta na voljo tudi za 
vaša vprašanja.

Koristi in radosti našega vrta

Maša Likosar

Bled – Pri selitvi je zaposle-
nim v blejski knjižnici na 
pomoč priskočilo petdeset 
prostovoljcev, organizirane 
skupine, otroci iz blejske-
ga vrtca in osnovnih šol, v 
torek je pomagala tudi Slo-
venska vojska. »Nova knji-
žnica bo sodobno opremlje-
na, med drugim bo vključe-
vala balkon za poletno bra-
nje, študijski kotiček in pro-
store za srečevanje ter bra-
nje,« je dejala Božena Kol-
man Finžgar, direktorica 
Knjižnice Antona Tomaža 
Linharta Radovljica, v okvir 
katere sodi tudi blejska knji-
žnica. »Zelo smo veseli po-
moči domačinov, ki so si iz-
posodili skoraj dvajset od-
stotkov knjig, kar je več kot 
deset tisoč enot knjižnega 
gradiva,« je dodala. 

Knjižnično in pisarniško 
gradivo ter druga oprema 
bodo predvidoma preselje-
ni v nove prostore do konca 
tega tedna, do konca aprila 
pa bodo prostore popolno-
ma izpraznili. Novo knjižni-
co in MGC Vezenine Bled 
bodo odprli v nedeljo, 10. 
aprila, na praznik Občine 

Bled. »Pred odprtjem bo 
predzadnja knjiga začela 
svojo pot od stare do nove 
knjižnice s pomočjo žive ve-
rige, zadnja knjiga pa bo po-
letela z dronom,« nam je še 
zaupala direktorica. 

Knjižnica na Bledu je po 
besedah blejskega župana 
Janeza Fajfarja, ki je prav 
tako sodeloval pri ponedelj-
kovi selitvi, zelo živ organi-
zem. »Kljub temu da naša 
knjižnica sodi v sklop več-
je, radovljiške knjižnice, 

daje velik poudarek lokal-
nemu. Vestno skrbi za do-
moznansko gradivo in zbira 
vse, kar je povezano z zgo-
dovino Bleda. Vesel sem, 
da se je pri selitvi angaži-
rala taka množica ljudi, še 
zlasti otroci. Če bodo pre-
nesli eno samo knjigo, tega 
nikoli ne bo pozabil, in po-
membno je, da jih vzgaja-
mo v posameznike, ki bodo 
radi brali,« je dejal župan, 
ki knjižnici preda tudi pre-
cej knjig, ki jih sicer v dar 

prejme občina, in tako po-
skrbi, da so dostopne vsem.

Prostovoljcem se je pri-
družila tudi pisateljica 
Barbara Hanuš, ki je de-
jala, da je blejska knjižni-
ca tudi njena knjižnica, saj 
živi v tem okolju. V knjižni-
ci imajo njene slikanice za 
otroke in najnovejšo knji-
go zgodb za odrasle, ven-
dar so trenutno vse izposo-
jene. »Lepo je, da se knjige 
berejo in krožijo,« je pou-
darila Hanuševa. 

Priskočili na pomoč pri selitvi knjig
Knjižnica Blaža Kumerdeja je v ponedeljek začela seliti štirideset tisoč enot knjižnega gradiva iz starih 
prostorov v središču Bleda v drugo nadstropje nove stavbe Medgeneracijskega centra Vezenine Bled.

Pri selitvi knjig so pomagali tudi otroci iz blejskega vrtca. / Foto: Maša Likosar
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SPECIALIZIRANA PRODAJA SEMENSKEGA KROMPIRJA  
v skladišču krompirja v Šenčurju, Mlakarjeva ulica 70, 4208 Šenčur

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

SEMENSKI KROMPIR

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, z.o.o.

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

JAZZY – zgodnja, zelo rodna sorta za pridelavo zgodnjega krompirja tipa kifeljčar;  
svetlo rumeno meso. Posebnost sorte je kratek čas kuhanja gomoljev – srednje veliki gomolji  
so kuhani v cca 15 min.

FRANCELINE – zgodnja, odporna sorta tipa kifeljčar, izredno primerna za prvo porabo z vrta kot  
kifeljčar za pečenje. Primeren je tudi za pripravo solat. Francelin ima rdečo kožico in rumeno meso.

ZELO ZGODEN SEMENSKI KROMPIR − 
Jazzy in Lady Christl
ZGODNJI SEMENSKI KROMPIR 
za vrtičkarje in večje pridelovalce – sorti Jazzy in Franceline

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

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

Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so se v sredo na redni 
seji na pobudo svetnice Bar-
bare Gunčar (SLRP) sezna-
nili s potekom pridobivanja 
zemljišč za rekonstrukcijo 
občinske ceste do Poslovne 
cone (PC) Hrastje in s po-
stopki razlastitve lastnikov 
zemljišč. »Na terenu je og-
romno razburjenja zaradi 
odločb o razlastitvi,« je po-
jasnila Gunčarjeva. 

Župan Matjaž Rakovec je 
pojasnil, da je mestni svet 
lani soglasno potrdil, da je 
urejanje PC Hrastje projekt 
v javnem interesu, kar je ob 
zakonu o urejanju prostora 
tudi pravna podlaga za raz-
lastitev lastnikov, s katerimi 
občina ne bo dosegla dogo-
vora o odkupu zemljišč za 
rekonstrukcijo ceste. Ob-
močje, na katerem je rekon-
strukcija določena, sicer ob-
sega 166 zemljiških parcel v 
skupni velikosti dobrega 4,3 
hektarja. Od tega je 25 parcel 
v lasti Mestne občine Kranj, 
12 v lasti države, 129 (skupaj 
2,3 hektarja) pa jih pripada 
fizičnim oziroma pravnim 
osebam. MOK je do zdaj pri-
dobila 54 zemljišč oziroma 
53,7 odstotka celotne trase 
ceste, v naslednjih dneh pa 
bodo predvidoma podpisali 
pogodbe še za približno de-
set zasebnih zemljišč, po-
govarjamo pa se z vsemi, je 
razložil Rakovec. 

Župan je potrdil, da so ne-
kateri lastniki, ki so z MOK 
že dosegli dogovor o odkupu 
ali se še pogovarjajo o njem, 

pred kratkim prejeli odloč-
bo o uvedbi postopka za raz-
lastitev. Decembra lani so se 
namreč na MOK odločili, da 
zaradi terminskega plana re-
konstrukcije ceste zoper vse 
lastnike zemljišč, s katerimi 
do tedaj ni sklenila pogod-
be, avtomatsko vloži zahte-
ve za razlastitev. Kot je pou-
daril, pa vložena zahteva za 
razlastitev ne predstavlja ovi-
re za sporazumno ureditev 
razmerja. V želji, da sklene-

jo dogovor, bo zato MOK na 
Upravno enoto Kranj naslo-
vila prošnjo za odlog oziroma 
zadržanje postopka razlastit-
ve za tiste lastnike, s kateri-
mi potekajo dogovori v smeri 
sklenitve predpogodbe. 

Največ dvajset razlastitev

Tomaž Lanišek, vodja 
urada za razvoj in pametno 
skupnost, je povedal, da gre 
za zelo kompleksen projekt, 
saj ima med drugim dvajset 
parcel kar 61 lastnikov, od ka-
terih jih kar nekaj živi v tuji-
ni, tudi v Argentini, dve par-
celi imata 16 lastnikov, dva-
najst parcel pa sedem lastni-
kov ... Ocenjujejo, da bo pot-
rebnih od petnajst do dvajset 
razlastitev, če se ti lastniki ne 
odločijo drugače, z drugimi 
pa dosegajo soglasja. »Tudi 
z lastniki, ki so neposredno 

na vhodu v Hrastje, smo do-
segli dogovor. Odkup bo iz-
veden in tam ni razlastitev. 
Smo pa našli rešitev, da bo 
tam cesta ožja, a še vedno 
po standardih,« je razložil 
Lanišek. Kot je še poudaril, 
ne drži, da bo tovorni pro-
met v PC Hrastje potekal po 
južnem delu, torej skozi vas 
Hrastje. »Celoten uvoz in iz-
voz za cono bo na severu, na 
cesto Šenčur–Kranj, južni 
del pa ostane za osebna vozi-

la, intervencijska vozila in za 
kmetijsko mehanizacijo.«

Rekonstrukcijo ceste za PC 
Hrastje bodo sicer po napo-
vedih župana izvedli predvi-
doma do leta 2024, zanjo pa 
gradbeno dovoljenje ni pot-
rebno, saj bo potekala znot-
raj varovanega pasu. Za pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja za komunalno in cestno 
infrastrukturo na območju 
poslovne cone pa je treba pri-
dobiti še zemljišča v sklopu 
OPPN. Na celotnem obmo-
čju bosta izvedeni dve koma-
saciji, sledila bo izdelava do-
končne projektne dokumen-
tacije za vložitev vloge za pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja za izgradnjo infrastruk-
ture. »Vloga za gradbeno do-
voljenje bo vložena predvido-
ma sredi letošnjega leta,« je 
napovedal Rakovec.

V Hrastjah največ 
dvajset razlastitev
Za izvedbo rekonstrukcije ceste do Poslovne cone Hrastje bo potrebnih od 
petnajst do dvajset razlastitev, želijo pa si jih čim manj, pravi Tomaž Lanišek 
z Mestne občine Kranj.

Maša Likosar

Ljubno – Od prve svetov-
ne vojne je preteklo dob-
rih sto let in naš narod je po 
besedah ministra Tonina v 
njej utrpel nepredstavljive 
žrtve. »Iz vaše ljubenske žu-
pnije je bila v avstro-ogrsko 

vojsko vpoklicana več kot 
desetina prebivalstva. Šte-
vilni možje in fantje se niso 
nikoli vrnili na svoj dom k 
svojim družinam. Te bo-
lečine ob izgubi ogromne-
ga človeškega potenciala za 
vašo skupnost ne bo mogo-
če nikoli izbrisati. Doma-
čini, povezani v neformal-
ni Odbor 1914–1918, pa ste 
to bolečino oplemenitili s 
pieteto in velikim spošto-
vanjem. Vaše vsestransko 
prizadevanje in raziskova-
nje je vodilo do celovitega 

zbornika o prvi svetovni voj-
ni ter vaših krajih in do te 
spominske plošče, ob kateri 
stojimo,« je poudaril. 

Opomnil je tudi, da se da-
nes na evropskih tleh sreču-
jemo z vojaško agresijo. »Z 
napadom Rusije na Ukraji-
no smo se zbudili v drugač-

no Evropo. Ponovno je pos-
talo več kot jasno, da je var-
nost temeljna vrednota, na 
kateri lahko gradimo blagi-
njo in napredek,« je dejal 
in poudaril pomembnost 
zavedanja, da si vsi delimo 
svet, na katerem živimo. 
»Kajti vsi smo del istega člo-
veštva. Niti posameznik niti 
en sam narod brez sodelo-
vanja z drugimi ne moreta 
dobro živeti.« 

Spomnil je še, da Ukra-
jina geografsko ni zelo od-
daljena od nas. »Poleg tega 

nas z Galicijo, pokrajino, ki 
se razprostira v Poljsko in 
Ukrajino, povezuje zgodo-
vinski spomin. V Galiciji je 
namreč našlo svoj posled-
nji dom največ naših roja-
kov izmed vseh padlih Slo-
vencev na bojiščih prve sve-
tovne vojne, med njimi tudi 

vaši rojaki iz Ljubnega,« je 
dejal in govor sklenil s po-
zivom, da smo tudi Sloven-
ci vsak dan dolžni delati za 
mir in krepiti spomin na vse 
tiste, ki so dali življenja za 
našo domovino. 

Na spominski slovesnosti 
s kulturnim programom sta 
zbrane nagovorila še župan 
Občine Radovljica Ciril Glo-
bočnik in Stanko Cvenkel, 
ki je vodil projekt postavitve 
spominske plošče skupaj z 
domačini, povezanimi v ne-
formalni Odbor 1914–1918. 

Varnost temeljna vrednota
V sredo je minister za obrambo Matej Tonin k spominski plošči žrtvam prve 
svetovne vojne na pokopališču v Ljubnem položil venec, s čimer je obeležju 
in simbolno vsem podobnim v domovini dal državni pomen. 

Minister za obrambo Matej Tonin je k spominski plošči žrtvam prve svetovne vojne na 
pokopališču v Ljubnem položil venec. / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

Zabreznica – Minulo nede-
ljo je požar v Zabreznici uni-
čil dve gospodarski poslopji 
in poškodovali stanovanjsko 
hišo. Poleg domačih gasilcev 
in GARS Jesenice so pri prvi 
sanaciji pomagali tudi javno 
komunalno podjetje Jeko, 

Občina Žirovnica ter številni 
domačini s traktorji, lopata-
mi, metlami ... Ker je nastala 
velika materialna škoda in bi 
radi oškodovanim pomagali 
pri nadaljnji sanaciji objek-
tov, Občina Žirovnica z Va-
škim odborom Zabreznica in 
v sodelovanju z Območnim 
združenjem Rdečega križa 

Jesenice začenja enomeseč-
no humanitarno akcijo zbi-
ranja sredstev za prizadete v 
požaru. Sredstva zbira Rdeči 
križ Slovenije (RKS) – Obmo-
čno združenje Jesenice, Ces-
ta maršala Tita 9, 4270 Jese-
nice, TRR: 0400 1004 6479 
576, sklic 000 POMOČ PO-
ŽAR ZABREZNICA. 

Pomoč prizadetim v požaru
V Žirovnici so začeli akcijo zbiranja pomoči za družine, ki jim je požar uničil 
gospodarski poslopji in poškodoval stanovanjsko hišo.

Posledice nedeljskega požara

Območje, na katerem bo potekala rekonstrukcija ceste 
do Poslovne cone Hrastje, obsega 166 zemljiških 
parcel v skupni velikosti dobrega 4,3 hektarja. Od 
tega je 25 parcel v lasti Mestne občine Kranj, 12 v 
lasti države, 129 (skupaj 2,3 hektarja) pa jih pripada 
fizičnim oziroma pravnim osebam. 
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Na podlagi 30. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 
12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D) in 21. člena Odlo-
ka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-
da Kranjski vrtci (Ur. l. RS, št.15/2018, z dne 7. 3. 2018), Svet 
Kranjskih vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj,

razpisuje 
prosto delovno mesto 

RAVNATELJA / RAVNATELJICE
Kandidat/ka mora za imenovanje na prosto delovno mes-
to ravnatelja izpolnjevati pogoje, določene z veljavnimi 
zakonskimi in podzakonskimi predpisi, in sicer mora:
•  izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega  

delavca;
•  imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in  

izobraževanju;
•  imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj  

5 let naziv mentor;
• imeti opravljen ravnateljski izpit;
•  imeti ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske 

in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.

Za ravnatelja/ico je lahko imenovan tudi kandidat/ka, ki 
nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar ga bo pri-
dobil najkasneje v enem letu od pričetka mandata.

Kandidati morajo pisno prijavo s kratkim življenjepisom, 
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih pogojev 
(potrdilom o izobrazbi, potrdilom o nazivu, dokazilom o 
opravljenem strokovnem izpitu, dokazilom o opravlje-
nem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo kandidata, da bo 
ravnateljski izpit opravil v zakonsko predpisanem roku, 
potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 
dni, potrdilom sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilom iz evi-
denci izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno 
nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne 
sme biti starejše od 30 dni ter programom vodenja vrtca v 
mandatnem obdobju, ki je predmet razpisa. 

Predviden začetek dela bo 1. 9. 2022.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev je potrebno poslati s priporočeno pošiljko najpozne-
je v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Kranjskih 
vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj s pripisom »Pri-
java na razpis za ravnatelja – NE ODPIRAJ«.

Prepozno prispele prijave bodo zavržene. 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v za-
konitem roku.   

Kranj, 11.3.2022
Številka: 1000-5-15-02-71/2022

  Svet zavoda Kranjskih vrtci
  Namestnik predsednice
  Bojan Homan      

Alenka Brun

Tupaliče – Stalni sprehajalci 
ob Kokri iz Hotemaž, pa tudi 
z Visokega in Milj, večkrat re-
čejo, da Kokra ni več taka, kot 
je bila, da od nje celo zazna-
jo smrad. Predsednik Vaške 
skupnosti Hotemaže Seba-
stjan Guček pravi, da mu va-
ščani res potožijo o tem, in 
dodaja, da so enotnega mne-
nja, da je s čistilno napravo 
nekaj narobe, da ne deluje, 
kot bi morala. Želijo, da se 
zadeva začne reševati. 

Brez okoljske škode

Na Komunali Kranj so do-
mnevno nelegalen vtok one-
snažene vode v čistilno na-
pravo Preddvor pojasnili ta-
kole: »V nedeljo, 6. marca 
2022, so krajani Hotemaž 
in Visokega opozorili na 
onesnaženje Kokre. Vzrok 
je bila najverjetneje preve-
lika obremenitev odpadne 
vode, ko z vpihovanjem zra-
ka ni bilo možno zagotoviti 
zadostne potrebe po kisiku. 
Tako hiter padec ravni kisi-
ka pripisujemo nelegalne-
mu vtoku bolj obremenje-
ne vode v javni kanalizacij-
ski sistem. Prišlo je do izp-
lavljanja biološkega blata 
v reko Kokro, ki ni strupe-
no in okoljska škoda ni bila 
povzročena. Biološko blato v 
vodotoku sicer lahko zmanj-
ša vsebnost kisika v vodoto-
ku, vendar je bil čas izliva 
kratek, koncentracija pa ne 
visoka. Na sistem in čistilno 
napravo v občini tudi ni pri-
ključena nobena industrij-
ska odpadna voda.« V nada-
ljevanju izjave so pojasnili 

še, da na KČN Preddvor te-
densko izvajajo kontrol-
ne meritve obratovanja, ki 
redno dokazujejo skladno 
obratovanje. »Tudi v pone-
deljek zjutraj je bilo obrato-
vanje stabilno, zakonsko do-
ločeni parametri pa so bili v 
okviru mejnih vrednosti za 
iztok v vodotok.« Prav tako 
je bil pogodbeni vzdrževa-
lec na rednem pregledu de-
lovanja dan pred dogodkom 
ob 18. uri in ni zaznal ni-
kakršnih posebnosti, nad-
zorni sistem (scada) tudi ni 
zaznal morebitnega nedelo-
vanja kompresorjev za vpih 
zraka. Komunala Kranj pa 
enkrat tedensko – ob petkih 
– odvaža od dvajset do tride-
set kubičnih metrov odveč-
nega blata na Centralno či-
stilno napravo (CČN) Kranj. 
Zadnji odvoz blata je bil v pe-
tek, 4. marca. 

Čistilna naprava Preddvor, 
ki je sicer v lasti Občine 
Preddvor, je v najemu Ko-
munale Kranj, ki pa ima s 
podjetjem Marn sklenjeno 

pogodbo za vzdrževanje in 
pripravljenost ter vzdrževa-
nje vseh črpališč na javnem 
kanalizacijskem sistemu 
Občine Preddvor. 

Ni šlo za namerno 
dejanje

Za mnenje smo se obrni-
li še na preddvorskega župa-
na Roka Robleka, ki je pove-
dal tudi, da si občina priza-
deva, da bi spojila fekalni ka-
nal v Hotemažah in ukini-
la čistilno napravo. »Čistil-
no napravo bi uporabila kot 
zadrževalnik za frekvenčno 
prečrpavanje fekalij na CČN 
v Kranju. Težavi v zvezi z 
omenjenim pa sta dve. Prva: 
v strategiji razvoja omrež-
ja na širšem območju Kra-
nja se ta zadeva ni ustrezno 
uredila že pred leti, tako je 
na tej poti nekaj 'ozkih grl'. 
Ključni problem pa je po na-
ših informacijah mešani, fe-
kalno-meteorni kanal obči-
ne Kranj od Mercatorja na 
Primskovem do CČN Kranj 
z neustrezno hidravliko, ki 

probleme in skrbi povzroča 
v občini Šenčur že ob upo-
števanju vseh količin obča-
nov Šenčurja. Drugo teža-
vo pa predstavlja neustre-
zno razreševanje vpraša-
nja lastništva nad fekalni-
mi vodi (med občinami) in 
s tem pravice uporabe dolo-
čenih kanalov.« V nadaljeva-
nju je dodal, da ima naprava 
vsa potrebna dovoljenja, je 
redno vzdrževana, redno se 
izvajajo monitoringi in vse 
potrebne meritve – vsi pa-
rametri so ustrezni. »Skrat-
ka – niti v nedeljo niti kdaj 
poprej nikakor ni šlo za na-
merno puščanje neprečišče-
ne vode v Kokro,« je poudaril 
Roblek, ki se je obenem zah-
valil skrbnim sprehajalcem 
in občanom, ki so zadevo 
ugotovili in javili pristojnim 
službam ter s tem konkre-
tno pripomogli k zmanjša-
nju količine biološkega bla-
ta, ki je izteklo v Kokro, Ko-
munala Kranj pa je takoj 
tudi ustrezno pristopila k re-
ševanju problema.

Izplavljeno blato ni strupeno
V nedeljo je po družbenem omrežju Facebook zakrožila objava sprehajalca ob reki Kokri. Slike in 
videoposnetke je pospremil s sočnim zapisom, iz katerega razberemo, da je šlo tisto popoldne nekaj 
narobe v Komunalni čistilni napravi (KČN) Preddvor, ki sicer stoji v Tupaličah ob reki Kokri. 

Komunalna čistilna naprava Preddvor

Urša Peternel

Jesenice – V ponedeljek je v 
Kolpernu na Jesenicah pote-
kala volilna konferenca stran-
ke DeSUS za 1. volilno enoto 
Kranj. Na njej so določili listo 
kandidatov za aprilske držav-
nozborske volitve. Kandida-
ti so: v volilnem okraju 1 Jese-
nice Vinko Otovič, v volilnem 
okraju 2 Radovljica I in volil-
nem okraju 3 Radovljica II 
Gordana Ana Višnar Župan-
čič, v volilnem okraju 4 Kranj 
I Stanislav Lončarič, v volil-
nem okraju 5 Kranj II Mar-
ko Petrič, v volilnem okraju 6 
Kranj III dr. Bojan Potočnik, v 
volilnem okraju 7 Tržič Mari-
ja Mravlje, v volilnem okraju 8 
Škofja Loka I Erika Petkovič, v 
volilnem okraju 9 Škofja Loka 

II dr. Bojan Potočnik, v volil-
nem okraju 10 Kamnik Janez 
Pančur in v volilnem okraju 
11 Idrija Erika Petković. Trije 

kandidati kandidirajo v dveh 
volilnih okrajih.

Volilne konference na Je-
senicah se je udeležil tudi 

predsednik stranke DeSUS 
Ljubo Jasnič. DeSUS bo na 
volitvah nastopil samostoj-
no.

Gorenjski kandidati DeSUS za volitve

Kandidati stranke DeSUS v 1. volilni enoti Kranj: Stanislav Lončarič, Gordana Ana Višnar 
Župančič, Marko Petrić, Erika Petković, predsednik stranke Ljubo Jasnič, Janez Pančur, 
Vinko Otovič, Marija Mravlje in dr. Bojan Potočnik.

Kranja Gora – Avstrijski gost je v ponedeljek v igralniško-zaba-
viščnem centru Korona v Kranjski Gori zadel dolgo pričakovani 
jackpot oziroma najvišji dobitek na igralnem avtomatu v višini 
dobrih 276 tisoč evrov. Gostu se je sreča nasmehnila na klasič-
nem igralnem avtomatu, ko so se koluti ustavili na zmagovalni 
kombinaciji treh sedmic. Zaposlenim v kranjskogorski Koroni 
je dobitnik zaupal, da si je pred srečnim dogodkom že kupil 
letalsko vozovnico za Las Vegas. V Koroni oziroma tedanjem 
Hit Hotelu Casinò Kranjska Gora je sicer največji dobitek na 
igralnih avtomatih v zgodovini Hitovega igralništva padel pred 
desetletjem, natančneje 17. avgusta 2002. Hit mega jackpot 
v vrednosti slaba dva milijona evrov je tedaj osrečil gostjo iz 
italijanske pokrajine Emilija - Romanja.

Avstrijski gost zadel najvišji dobitek 
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BAUMASCHINEN   D
           TECHNIK   D
                       Auf Baustellen die Nr. 1

Naše podjetje spada med vrhunske proizvajalce opreme za gradbene stroje, 
lesno industrijo in področje recikliranja. Širimo naš tim, zato zaposlimo:
. vodjo proizvodnje/vodjo delavnice m/ž (Fertigungsleiter/Werkstättenmeister). ključavničarja/kovinarja m/ž (Schlosser bzw. Metalltechniker). varilca MAG m/ž (Schweißer mit Prüfung MAG). upravljavca stiskalnice za kovino m/ž; opravljen izpit za upravljanje viličarja je
      prednost (Maschienenbediener für Abkanntpresse; Staplerschein von Vorteil). upravljavca robota za varjenje IGM m/ž (Maschienenbediener für Schweißroboter IGM). proizvodnega delavca/upravljavca stroja za avtogensko 
   in plazemsko rezanje kovin m/ž; prednost je poznavanje področja Auto-CAD in izpit 
      za upravljanje viličarja (Produktionsmitarbeiter/Maschinenbediener für Autogen und Plasmaschneidanlage; 
      Auto-CAD Kenntnisse und Staplerschein von Vorteil). proizvodnega delavca/priprava dela m/ž (Produktionsmitarbeiter Arbeitsvorbereitung). sodelavca na področju hidravlike m/ž (Hydraulikfacharbeiter). tehničnega risarja Auto-CAD m/ž (Technischer Zeichner Auto-CAD). sodelavca z zaključeno srednjo tehniško šolo m/ž (HTL-Absolventen). vajence kovinske stroke m/ž (Lehrlinge für Metalltechnik)

Nudimo vam: ustrezno plačo, odvisno od kvalifikacije - do 3.850,00 € bruto/mesec.
Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini vključno s fotografijo po e-pošti na:
office@bmt.at   I   www.bmt.at
Baumaschinentechnik GmbH                         
St.Josef-Straße 33
A-9500 Beljak/Villach
T: 0043 4242 34506
F: 0043 4242 34346

Ana Šubic

Železniki – Direkcija RS za 
vode (DRSV) je konec lan-
skega leta začela uresniče-
vati obsežen projekt izbolj-
šanja poplavne varnosti Že-
leznikov. Dela po besedah 
župana Antona Luznarja in-
tenzivno potekajo na prvem 
odseku Selške Sore od Alple-
sa proti Domelu, kjer rekon-
struirajo Alplesov jez, gra-
dijo ribjo stezo in izvajajo 
podbetoniranje obrežnih zi-
dov. S tem tednom so se loti-
li tudi rekonstrukcije mostu 
čez regionalno cesto na Če-
šnjici. Kot je razložil župan, 
bodo najprej zgradili zača-
sni nadomestni most, po ka-
terem bodo speljali promet, 
ki bo med rekonstrukcijo ob-
stoječega mostu potekal iz-
menično enosmerno in bo 
urejen s semaforjem. Dela 
naj bi končali v letošnjem 
juliju. Enako velja za vodne 

ureditve na pritokih Dašni-
ca in Prednja Smoleva, ki ju 
že urejajo. Protipoplavnih 
ureditev na pritoku Češnji-
ca naj bi se lotili konec mar-
ca, trajala pa naj bi do kon-
ca letošnjega novembra. 
Župan je še povedal, da 
DRSV in izvajalec že napo-
vedujeta tudi začetek del na 
drugem odseku Selške Sore 
od Domela do Dermotove-
ga jezu, in sicer konec mar-
ca ali v začetku aprila. »Gre 
za zahteven odsek, kjer ima 
občina tudi vgrajeno kanali-
zacijo v strugi, prav tako jo 
na dveh mestih prečka vo-
dovod,« je razložil in do-
dal, da bodo pristojni potek 
gradnje prišli predstavit tudi 
prebivalcem ob tem odse-
ku. Predstavitev bo v sredo, 
16. marca, ob 16. uri v kul-
turnem domu v Železnikih. 
Župan upa, da bo čim prej 
prišlo tudi razrešitve ne-
davnega zapleta v postopku 

izdaje delnega gradbenega 
dovoljenja za edini manjka-
joči odsek prve faze projekta 
izboljšanja poplavne varnos-
ti Železnikov. Kot smo že po-
ročali, je zoper izdano grad-
beno dovoljenje za odsek od 
Dermotovega do Dolenčeve-
ga jezu, kjer bo vodnim ure-
ditvam sledila še gradnja 
obvoznice, ena od strank v 
postopku sprožila upravni 
spor.

Luznar je še povedal, da je 
DRSV za drugo fazo projek-
ta – gradnjo zadrževalnika 
pod Sušo – pridobil že oko-
li 95 odstotkov zemljišč in 
da je 9. februarja vložil vlo-
go za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja. Predstavniki 
DRSV, projektanti in izvajal-
ci bodo potek gradnje in de-
lovanje zadrževalnika v krat-
kem prišli predstavit na Zali 
Log; predstavitev za domači-
ne bo predvidoma 23. marca 
ob 15. uri.

Kmalu gradnja tudi 
na drugem odseku
Gradnja protipoplavne zaščite Železnikov na drugem odseku Selške Sore od 
Domela do Dermotovega jezu naj bi se začela že konec marca ali v začetku 
aprila. V sredo, 16. marca, bodo potek del predstavili domačinom.

Aleš Senožetnik

Šenčur – Združenje borcev 
za vrednote NOB Kranj in 
Krajevna organizacija zve-
ze borcev za vrednote NOB 
Šenčur sta minuli torek prip-
ravila spominsko slovesnost 
ob osemdeseti obletnici po-
žiga Pipanove hiše in sosed-
njega Sušnikovega skednja. 
V hiši, ki jo je požgala oku-
patorjeva vojska, sta zgorela 
mati Marija in sin Janko Pi-
pan, ob pomoči Alojza Rabi-
ča pa se je uspelo rešiti šestle-
tni Roziki in enajstletnemu 
Viktorju. Očeta Janeza Pipa-
na in Janeza Zlateta so ujeli 
in 31. marca 1942 ustrelili v 
Dragi pri Begunjah.

Na tragedijo v Šenčurju je 
spomnil tokratni slavnostni 
govornik, prvi predsednik 
države Milan Kučan, ki je 
poudaril, da je vojna presež-
no zlo, ki smo ga Slovenci iz-
kusili nekajkrat v svoji zgo-
dovini, nazadnje ob agresiji 
jugoslovanske armade v osa-
mosvojitveni vojni. »Pred 
tridesetimi leti smo verje-
li, da je to poslednja vojna, 
ne le na slovenskih, tem-
več tudi na evropskih tleh. 

Zmotili smo se,« je dejal 
Kučan in opozoril na vojno 
v Ukrajini, ki se odvija neda-
leč od nas. »To je vojna, ki 
se ne bi smela zgoditi. Zanjo 
ni nobenega opravičila. Tis-
ti, ki so jo ukazali, so vredni 
najostrejše obsodbe. Dosle-
dno je treba zavrniti njiho-
ve zločine zoper mir in člo-
veštvo,« je dejal in dodal, da 
je naša dolžnost, da »vzdig-
nemo glas za takojšnjo usta-
vitev vojne«, ter pozval k po-
moči beguncem.

Govor je zaključil z misli-
jo, da bo treba na novo utr-
diti mehanizme, da bomo 

Evropo gradili kot celino 
miru, veljave človekovih pra-
vic in pravne države, brez ka-
terih, kot pravi, ni svobode in 
ne demokracije. »Upraviče-
no pričakujemo in zahteva-
mo, da se bodo temu premi-
sleku posvetili tudi upravljav-
ci naše države,« je zaključil.

S kulturnim programom, 
ki ga je povezoval Franc Kr-
žan, so slovesnost popestri-
li pevci Kvinteta Viharniki, 
učenci Osnovne šole Šen-
čur, venec pa so k spomin-
ski plošči položili Jana Pi-
pan, Božidar Jože Janež in 
Jože Belehar.

Ob obletnici poziv k miru
V torek je minilo osemdeset let od požiga Pipanove hiše v Šenčurju.

Slavnostni govornik je bil prvi predsednik države Milan 
Kučan.

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jeseni-
ce vsako leto ob občinskem 
prazniku, ki ga praznu-
je 20. marca, skupaj z Gor-
njesavskim muzejem Jese-
nice pripravi kviz o pozna-
vanju mesta Jesenice. »Kviz 
se je začel leta 2001 z name-
nom, da bi mladim občanom 
predstavili različne vsebine o 
zgodovini mesta Jesenice ter 
na ta način vzbudili pri mlaj-
ših generacijah večjo pripa-
dnost do okolja, v katerem 
živimo. Lani smo ga zaradi 

koronarazmer prvič organi-
zirali na spletu in za širšo za-
interesirano javnost, ker je bil 
tak način zelo dobro sprejet, 
pa ga ohranjamo še naprej,« 
je povedal župan Blaž Račič. 

Kviz vsako leto poteka na 
drugo temo, letošnja tema 
so voda in vodni pogoni. Ob-
javljen je na spletni strani 
Občine Jesenice, dostopen 
pa bo do nedelje, 20. marca. 

»Tako občane kot drugo 
zainteresirano javnost va-
bim, da se pomerijo v zna-
nju o letošnji temi, na ta na-
čin pa izvedo marsikatero 

zanimivo informacijo o je-
seniški zgodovini,« je dejal 
župan. 

Gornjesavski muzej Jese-
nice v sklopu priprav za kviz 
organizira tudi predavanje 
na temo vode in vodnih po-
gonov, in sicer danes, v pe-
tek, 11. marca, ob 16. uri v 
Kosovi graščini. Občina Je-
senice bo med sodelujoči-
mi, ki bodo pravilno odgovo-
rili na vsa vprašanja in poda-
li soglasje ter podatke za so-
delovanje v žrebanju, izžre-
bala tudi prejemnike več kot 
petdesetih nagrad. 

Kviz o zgodovini Jesenic

Vilma Stanovnik

Škofja Loka –V zadnjih dneh 
v Škofji Loki poteka več akcij 
pomoči Ukrajincem. Tako 
se Rdeči križ Slovenije – Ob-
močno združenje Škofja 
Loka skupaj z Župnijsko ka-
ritas Škofja Loka in Civilno 
zaščito občine Škofja Loka 
pridružuje akciji zbiranja 
sredstev za pomoč prebival-
cem v Ukrajini.  Zbirajo higi-
enske pripomočke, material 
za prvo pomoč in hrano, upo-
rabno vsaj še šest mesecev. 
Vse lahko prinesete v huma-
nitarno skladišče RKS OZ 
na Partizanski cesti (nekda-
nja vojašnica). Informacije 

so na voljo na telefonski šte-
vilki 04 51 70 650.  Oblačil, 
obutve in posteljnine ne zbi-
rajo. Za vse tiste, ki želijo fi-
nančno pomagati, je Rde-
či križ Slovenije odprl sklic 
za zbiranje sredstev za po-
moč prizadetim v Ukrajini. 
Svoj prispevek za akcijo »Po-
moč Ukrajini« lahko naka-
žete na: Rdeči križ Sloveni-
je, Mirje 19, 1000 Ljubljana; 
TRR: SI56 0310 0111 1122 
296; sklic: SI00 96889; BIC 
banke: SKBASI2X; koda na-
mena: CHAR. Uporabniki 
mobilnih storitev A1, Tele-
kom, Telemcah in T-2 lah-
ko prispevajo tudi s posla-
nim SMS na 1919 z besedo 

BEGUNCEM (prispevate 1 
evro) ali BEGUNCEM5 (pri-
spevate 5 evrov).

V Škofji Loki so se z brat-
skim romunskim mestom 
Siret, s katerimi so skupaj v 
združenju Douzelage, dogo-
vorili za dostavo v Bučo. Po-
moč za Bučo z dostavo v mes-
to Černivci zbirajo pri obmo-
čni organizaciji Rdečega kri-
ža v Škofji Loki na računu, 
ki je odprt pri Gorenji ban-
ki: Rdeči križ Slovenije – Ob-
močno   združenje   Škofja 
Loka, Kidričeva cesta 1, 4220 
Škofja Loka. TRR: SI56 0700 
0000 0187 397; sklic SI 00 
246; namen plačila: Pomoč 
mestu Buča in Černivci.

Več akcij za pomoč Ukrajini

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Prosvetno dru-
štvo Sotočje Škofja Loka in 
OO SLS Škofja Loka v to-
rek, 15. marca, ob 19. uri 
pripravljata predavanje 

zgodovinarja Vincencija 
Demšarja o Plečnikovih de-
lih na Loškem. V Kristalni 
dvorani Sokolskega doma 
obiskovalce bo po sledeh 
Plečnikove zapuščine bli-
zu in daleč s fotografijami 

popeljal Janez Urh. Pred-
stavljena bo tudi nagrajena 
raziskovalna naloga Larise 
Demšar z naslovom Revita-
lizacija Plečnikovih del na 
Škofjeloškem. Po predava-
nju bo občni zbor društva.

O Plečnikovi zapuščini na Loškem
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52. Jasna Paladin

Kamnik – V petek, ponede-
ljek, predvsem pa v torek so 
ministri in državni sekretar-
ji v občinah severno od pre-
stolnice opravili več kot sto 
obiskov, ki so bili po bese-
dah predsednika vlade zelo 
produktivni. »Obravnava-
li smo razvojne potenciale 
teh občin, dobili smo števil-
ne predloge in prav je, da jih 
tudi soočimo,« je pred začet-
kom javne tribune dejal Ja-
nez Janša in dodal, da gre za 
regijo z največ prebivalci v 
Sloveniji, ki ustvarijo tride-
set odstotkov vsega BDP-ja 
in imajo največjo neto plačo 
v državi, zato »ni vseeno, kaj 
se tukaj dogaja.«

Kot je razvidno iz stati-
stičnih podatkov, ki so jih 
predstavniki vlade uvodo-
ma predstavili pred skoraj-
da polno dvorano Doma 
kulture Kamnik, občine te 
regije praktično v vseh ka-
zalnikih segajo nad sloven-
sko povprečje. A kot je bilo 
razbrati iz razprave na jav-
ni tribuni, imajo predvsem 
gospodarstveniki tudi veli-
ke težave. Direktor Livarne 
Titan Drago Brence je vla-
do opozoril, da je cena pli-
na v primerjavi z lani posko-
čila za kar 15-krat, zato proi-
zvodnja trpi izjemne podra-
žitve (livarna v Kamniku za-
radi skoka cen že dva tedna 
ne obratuje). Zanimalo ga 
je, kdaj se bodo cene umiri-
le in zakaj je cena elektrike 
še vedno odvisna od cene pli-
na. Tudi Miha Kirn, direktor 
in solastnik podjetja Calcit, 
je opozoril na skok energen-
tov in vprašal, ali bi skupina 
HSE zaradi izrednih razmer 
lahko prekinila izvoz elek-
trike v tujino, da bi je osta-
lo dovolj za domače potrebe. 
Vodstvo Farm Ihan in Mesa 

Kamnik je opozorilo, da so v 
nebo poskočile tudi cene žit, 
od katerih so odvisni živino-
rejci. Ker so številne države 
zaustavile izvoz svojih žit, 
predlagajo, da bi to storila 
tudi Slovenija. V družbi Pri-
moplast so opozorili na te-
žave pri zaposlovanju starej-
ših, v regijski agenciji RRA 
LUR na otežen dostop do 
evropskih sredstev, zaradi 

česar so kaznovane napre-
dnejše regije, podjetnik Gre-
gor Hubat pa je vladi očital, 
da so se servisi javne upra-
ve med epidemijo občutno 
poslabšali in da je zato da-
nes zaposliti delavca iz tuji-
ne prava znanstvena fanta-
stika. V razpravi smo lahko 
slišali tudi vprašanja v zvezi 
z urejanjem prostora, pred-
vsem povezovalno cesto 

Želodnik–Vodice in občin-
skimi prostorskimi načrti, 
na katere nekatere občine 
čakajo predolgo.

Janez Janša je skupaj s 
svojimi ministri pojasnil, 
da pravega odgovora, kdaj 
se bodo cene energentov in 
surovin umirile, ni, da se re-
šitve iščejo na ravni EU, da 
ima Slovenija zadosti za-
log in strateških rezerv, da 
naftnih derivatov in hrane 
ne bo zmanjkalo, da pa vla-
da že razmišlja o ublažitve-
nih ukrepih za del gospodar-
stva, ki je odvisen od ener-
gentov. »Rešitve obstajajo, a 
ničesar se ne da spremeniti 
čez noč. Naredili bomo vse, 
da se cene ublažijo, a nekaj 
naslednjih tednov bo zelo 
turbulentnih. Je pa jasno, 
da je obdobja poceni ener-
gije konec,« je v zvezi z naj-
bolj perečo temo ta hip med 
drugim še dejal Janez Janša, 
srečanje pa zaključil z nago-
vorom udeleženim, naj osta-
nejo ambiciozni, uspešni in 
zdravi.

Vladni obisk regije,  
ki je močan motor razvoja
Obisk enajstih občin severnega dela osrednjeslovenske regije je vlada v torek zaključila na javni tribuni 
z župani in gospodarstveniki v Domu kulture Kamnik. Premier Janez Janša je regijo opisal kot motor 
razvoja, a občine imajo prav zato od vlade toliko večja pričakovanja.

Predsednik vlade Janez Janša se je sestal tudi s kamniškim županom Matejem  
Slaparjem. / Foto: Gorazd Kavčič

Javna tribuna v Domu kulture Kamnik je bila dobro 
obiskana. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – Občina Železniki 
je izbrala izvajalca za nadalje-
vanje sanacije strme breži-
ne nad naseljem Na plavžu, 
kjer so se vrsto let spopada-
li s proženjem kamnitega 
materiala. Odločitev o od-
daji javnega naročila je ta te-
den postala pravnomočna, 

tako kot lansko prvo fazo sa-
nacije pa bo tudi drugo iz-
vedlo ljubljansko podjetje 
Eho projekt s partnerjema 
Miha Doles, s. p., in Kaska-
der ter podizvajalcem Feni-
ks +. Na razpisu sta se za po-
sel potegovala dva ponudni-
ka, vendar je bil konzorcij 
omenjenega podjetja s 561 
tisoč evrov (z DDV) vredno 

ponudbo za slabih 70 tisoč 
evrov ugodnejši od podjetja 
Monterra iz Jelšan.

Občina se tudi za nadalje-
vanje sanacije nadeja držav-
nih sredstev, in sicer v viši-
ni približno 450 tisoč evrov, 
zagotovilo jih bo ministrstvo 
za okolje in prostor. Preosta-
la sredstva bodo prispevali iz 
občinskega proračuna.

V drugi fazi, s katero bodo 
sanacijo brežine tudi konča-
li, bodo nad naseljem, kjer 
so lani s postavitvijo od štiri 
do pet metrov visokih podaj-
no-lovilnih sistemov v skup-
ni dolžini 414 metrov zago-
tovili osnovno zaščito, pos-
krbeli še za zaščito posame-
znih skal in skalnih gmot na 
samem izvoru.

Izbrali izvajalca sanacije brežine 
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BAUMASCHINEN   D
           TECHNIK   D
                       Auf Baustellen die Nr. 1

Naše podjetje spada med vrhunske proizvajalce opreme za gradbene stroje, 
lesno industrijo in področje recikliranja. Širimo naš tim, zato zaposlimo:
. vodjo oddelka za CNC-proizvodnjo/vodjo delovne ekipe 
   strojne obdelave kovin, m/ž (Abteilungsleiter für CNC-Fertigung/Teamleiter Zerspanung). strojnega tehnika - CNC-strugarja m/ž (Zerspanungstechniker - CNC Drehen). strojnega tehnika - CNC-rezkalca m/ž (Zerspanungstechniker - CNC Fräsen). upravljavca CNC-stružnice/rezkalnika m/ž    (Maschienenbediener CNC Drehen/Fräsen). vajence za strojno obdelavo kovin m/ž (Lehrlinge für Zerspanungstechnik)

Nudimo vam: ustrezno plačo, odvisno od kvalifikacije - do 3.850,00 € bruto/mesec.
Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini vključno s fotografijo po e-pošti na:
office@bmt.at   I   www.bmt.at 
Baumaschinentechnik GmbH                         
St.Josef-Straße 33
A-9500 Beljak/Villach
T: 0043 4242 34506
F: 0043 4242 34346

Aleš Senožetnik

Vodice – V sklopu vladne-
ga obiska v severnem delu 
osrednjeslovenske regije 
sta se na delovnem kosilu z 
vodiškim županom v torek 
sestala tudi minister za oko-
lje in prostor Andrej Vizjak 
ter Zvonko Černač, minister 
brez resorja, pristojen za ra-
zvoj in EU kohezijsko poli-
tiko. Kot je po sestanku po-

vedal minister Andrej Viz-
jak, država precej financira 
v ta del regije. Posebej je po-
udaril dva največja projekta, 
kanalizacijski projekt C0 in 
vlaganje v poplavno varnost. 
Gre za projekta v vrednosti 
sto oziroma šestdeset mili-
jonov evrov, oba pa potekata 
tudi po delu občine Vodice. 

»Danes smo se pogovarja-
li o razvojnih projektih obči-
ne. Kanalizacijski sistem je 
eden njihovih največjih za-
logajev, čakajo pa jih še dru-
ge pomembne investicije, 
zato smo se pogovorili tudi 
o možnostih, kako najti do-
datne finančne vire za obči-
no,« je dejal minister Vizjak.

S pogovori je bil zadovo-
ljen vodiški župan Aco Franc 
Šuštar. Kot je dejal, so zara-
di nižjega deleža sofinancira-
nja projektov v zahodni kohe-
zijski regiji, predvsem manj-
še občine v skrbeh, kako 

izvesti ambiciozne projekte. 
»Imamo za štirideset mili-
jonov evrov investicij v ceste, 
komunalno, socialno in dru-
go družbeno infrastrukturo, 
šibak proračun pa nam omo-
goča le milijon evrov letno za 
tovrstne projekte,« je pove-
dal vodiški župan, ki je poleg 
projekta C0 in krvavškega vo-
dovoda, ki sta v zaključni fazi, 
ter začetka gradnje obvozni-
ce, ki je pred vrati, med ve-

čjimi izzivi občine poudaril 
gradnjo Kopitarjevega sre-
dišča in večnamenske špor-
tne dvorane v Vodicah, sana-
cijo podružnične šole v Uti-
ku in dveh dislociranih enot 
vrtca ter izgradnjo preostan-
ka kanalizacijskega omrež-
ja. »Zato je bilo govora pred-
vsem o tem, kako rešiti pro-
blematiko manjših občin, ki 
so bile v preteklosti večkrat 
zapostavljene. Kot kaže, bo 
država zagotovila dodatne 
vire sofinanciranja glede na 
njihovo razvitost, kako se bo 
instrument uporabljal, pa še 
ni povsem dorečeno,« je še 
dejal Šuštar. 

Po zagotovilih ministrov 
Vizjaka ter Jerneja Vrtovca, 
ki je občino obiskal že v po-
nedeljek, pa bo država do po-
letja objavila tudi javni razpis 
za gradnjo državne ceste sko-
zi Skaručno, kjer bodo hkrati 
gradili tudi kanalizacijo.

Za lažje financiranje 
projektov
Ob obisku predstavnikov vlade so se v Vodicah 
zavzeli, da bi država sofinancirala večji delež 
projektov.

Minister Andrej Vizjak

Jasna Paladin

Kamnik – Dom starejših ob-
čanov Kamnik (DSO) po 
mnenju župana Mateja Sla-
parja sodi med boljše pri nas, 
a zaradi prostorskih omejitev 
niso več mogli zagotavljati 
sodobnih standardov bivanja 
starejših, zato se je vodstvo 
doma ob podpori občine pri-
javilo na javni razpis za sofi-
nanciranje tovrstnih projek-
tov. Čeprav so bili sprva kljub 
popolni vlogi zavrnjeni, so se 
nedavno vendarle razveselili 
dobre novice.

»Oskrba starejših je podro-
čje, ki ga je država v preteklih 
desetih letih močno zanema-
rila, zato se je na razpis za de-
nar iz sklada React-EU pri-
javilo zelo veliko projektov 
in predvidenih 91 milijonov 
evrov ni zadostovalo za vse. 
Takrat je izpadel tudi DSO 

Kamnik, a na vladi nam je us-
pelo zagotoviti dodatnih sto 
milijonov evrov iz državnega 
proračuna, zato bomo zdaj 
prizidek lahko zgradili tudi 
v Kamniku,« je v okviru vla-
dnega obiska v DSO povedal 

Janez Cigler Kralj, minister 
za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, ki je 
z direktorico DSO Kamnik 
Majo Gradišek podpisal spo-
razum o gradnji prizidka. 
Tega bo kot ustanoviteljica 

zavoda namreč skoraj v ce-
loti plačala država. Naložba 
je ocenjena na tri milijone 
evrov, lastni vložek DSO Ka-
mnik pa bo 67 tisoč evrov. 
Kot nam je povedala direkto-
rica, s prizidkom samih ka-
pacitet sicer ne bodo poveča-
li, bodo pa stanovalcem zago-
tovili boljši standard. »Ukini-
le se bodo tri in štiriposteljne 
sobe, ki jih bodo v nadstropju 
prizidka v celoti nadomestile 
eno- in dvoposteljne, v pritlič-
ju pa bomo lahko zagotovili 
prostor za dnevno varstvo in 
začasne namestitve, s čimer 
bomo rešili tudi problem za 
dementne stanovalce, ki tre-
nutno nimajo dovolj prosto-
ra. Gradbeno dovoljenje že 
imamo, sledijo javni razpi-
si za izvajalce,« nam je še po-
vedala. Prizidek bo dokončan 
konec letošnjega oziroma v 
prihodnjem letu.

Prizidek k domu starejših
S sporazumom o gradnji prizidka, ki sta ga v torek podpisala direktorica Maja Gradišek in minister 
Janez Cigler Kralj, je Dom starejših občanov Kamnik tik pred začetkom gradnje, ki bo uredila bivalni 
standard starejših.

Podpisa sporazuma sta se udeležila tudi župan Matej 
Slapar in obrambni minister Matej Tonin.

Maja Bertoncelj

Smlednik – Ministrica za izo-
braževanje, znanost in šport 
dr. Simona Kustec je v torek 
obiskala Osnovno šolo Si-
mona Jenka Smlednik.

Osnovnošolci so ji z men-
torji pripravili prijeten spre-
jem s pesmimi in recitacija-
mi. Srečala se je z županom 
Nejcem Smoletom, ravnate-
ljem Markom Valenčičem, 
predstavniki šole in Obči-
ne Medvode in si ogledala 
novi prizidek treh učilnic ob 
osnovni šoli. Naložbo, vred-
no dober milijon evrov, prek 
razpisa za sofinanciranje in-
vesticij v vrtce in osnovne 

šole sofinancira ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in 
šport, ki bo prispevalo ne-
kaj manj kot 503 tisoč evrov. 
»Z novo pridobitvijo so za-
gotovljeni pogoji za dvood-
delčno devetletno osnovno 
šolo, saj se je šola v Smledni-
ku zaradi naglega povečeva-
nja števila učencev zadnja 
leta spopadala s precejšnjo 
prostorsko stisko. Občina 
Medvode je v preteklih dneh 
že pridobila uporabno dovo-
ljenje za nove prostore, zače-
tek uporabe pa je predviden 
že v tem tednu,« so pojas-
nili na Občini Medvode, ki 
jo na področju šolstva čaka 
že naslednji precej velik 

projekt. To bo gradnja nove 
osnovne šole v Preski in tudi 
tam upajo, da bo del sredstev 

zagotovilo ministrstvo, saj je 
projekt trenutno ocenjen na 
dobrih 11 milijonov evrov.

Ministrici razkazali novi prizidek 
Občina Medvode je že pridobila uporabno dovoljenje za nove prostore v Osnovni šoli Simona Jenka 
Smlednik. Projekt gradnje prizidka je vreden dober milijon evrov.

Ministrico dr. Simono Kustec je sprejel Marko Valenčič, 
ravnatelj OŠ Simona Jenka Smlednik. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Prejšnji teden 
je Osnovna šola Jela Janeži-
ča pripravila posvet o medin-
stitucionalnem povezova-
nju v skrbi za osebe z motnjo 
v duševnem razvoju. Kot je 
v imenu organizatorjev spo-
ročila Nina Fabrin-Petersen 
so posvet pripravili v želji po 
oplemenitenju sodelovanja 

na različnih ravneh ter v is-
kanju skupnih novih poti. 
Udeležili so se ga direktor 
Zdravstvenega doma Ško-
fja Loka Aleksander Stepa-
nović, pomočnica direkto-
rice CSD Gorenjska Ivana 
Erman Košir, načelnik Po-
licijske postaje Škofja Loka 
Sašo Eniko, vodja za druž-
bene dejavnosti Občine 
Škofja Loka Rok Primožič 

ter predstavniki šole. Rav-
nateljica Marjeta Šmid je 
predstavila trenutno šola-
jočo populacijo ter primere 
dobre prakse sodelovanja z 
ustanovami v okolju. 

V razpravi so zbrani spre-
govorili o izzivih in izkuš-
njah medinstitucionalnega 
sodelovanja. Menili so, da le 
tvorno sodelovanje različnih 
strok omogoča tako učen-
cem šole kot tudi drugim 
osebam s posebnimi po-
trebami vzpostavljanje ce-
lovitega pristopa ter uspeš-
no vključevanje na podro-
čju vzgoje in izobraževanja 
ter tudi vključevanja v druž-
beno okolje in zaposlovanje. 

Najpomembnejše je 
sodelovanje
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Gorenja vas, Škofja Loka – V 
Gorenji vasi in Škofji Loki je 
minuli konec tedna potekal 
finalni turnir najboljše če-
tverice Mednarodne floor-
ball lige. Na turnir so se iz-
med devetih moštev iz Av-
strije, Madžarske in Sloveni-
je, ki so v tej sezoni nastopa-
la v ligi, uvrstile štiri najbolj-
še ekipe. To sta bili ekipi iz 
madžarskega Komaroma in 
Budimpešte ter Insport Ško-
fja Loka in Polanska banda.

Polfinale je v soboto pote-
kal v Gorenji vasi, kjer je do-
mače moštvo Polanske ban-
de v podaljšku z rezultatom 
3 : 2 premagalo Komarom, 
Insport pa je brez težav, z 
rezultatom 9 : 1, premagal 
Phoenix.

Prizorišče tekmovanja se 
je v nedeljo preselilo v Špor-
tno dvorano Poden, kjer je 
bila na tekmi za tretje mesto 
z rezultatom 5 : 4 boljša eki-
pa Phonixa. Več zanimanja 
med navijači, ki so napolni-
li tribune, je bilo za finalni 
obračun, kjer sta se pomerili 
ekipi domačega Insporta in 
Polanske bande. Po prvem 
delu igre, ko so Ločani po-
vedli s 3 : 0, je že kazalo, da 
bo zmaga domačih lahka, 
vendar pa so igralci Polan-
ske bande nato hitro dvakrat 
zadeli in se vse do zadnjih 
sekund borili za zmago, ki 
so se je na koncu vendarle 
zasluženo veselili igralci In-
sporta, ki so slavili s 6 : 4. 

»Obema ekipama česti-
tam za borbenost, prav tako 

pa se za podporo zahvalju-
jem navijačem. Vsi skupaj 
smo zagotovo veseli, da ste 
navijači sploh lahko prišli 
in si ogledali res zanimiv fi-
nalni obračun,« je ob koncu 
tekme povedal predsednik 
Floorball zveze Slovenije 
Borut Mavsar, škofjeloški 

podžupan Robert Strah in 
direktor Zavoda za šport 
Škofja Loka Igor Draksler 
pa sta podelila srebrna odlič-
ja članom Polanske bande in 
zlata odličja članom Inspor-
ta Škofja Loka. 

Pokal zmagovalcev so viso-
ko dvignili igralci Insporta, 

pokal za najboljšega vratar-
ja je prejel Jani Dolenec (Po-
lanska banda), najboljši stre-
lec pa je bil Nejc Peklaj (In-
sport), ki je v nedeljo prazno-
val 18. rojstni dan in je zato 
tudi razrezal zmagovalno 
torto.

»Rad bi pohvalil organi-
zacijo turnirja tako v Go-
renji vasi kot tukaj v Škofji 
Loki. Mi smo odlično odi-
grali že polfinalno tekmo, 
tudi v finalu pa smo odloč-
no začeli. Sredi tekme smo 
sicer malo popustili, ven-
dar smo se hitro zbrali in 
zasluženo zmagali,« je po-
vedal Nejc Peklaj, ki floor-
ball igra praktično vse živ-
ljenje. »Treniram že 14 let, 
všeč mi je, ker je pri igri moč 
uporabljati domišljijo. Če 
bo po sreči, bi kdaj rad za-
igral tudi v tujini,« je še do-
dal Nejc Peklaj.

Zmagovalni pokal Ločanom
Po dveh letih so naslov najboljših v Mednarodni floorball ligi (IFL) znova osvojili igralci Insporta Škofja 
Loka, ki so v Gorenji vasi najprej premagali madžarsko ekipo Phoenix, v domači dvorani na Podnu pa  
v velikem finalu še sosede iz ekipe Polanska banda.

Člani Insporta Škofja Loka so se skupaj z navijači veselili novega naslova prvakov 
Mednarodne floorball lige. / Foto: Tina Dokl

Navijači so si lahko ogledali borbeno igro med Insportom 
in Polansko bando. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli konec tedna 
je v kranjskem bazenu pote-
kal zadnji turnir regionalne 
vaterpolske lige A1, na njem 
pa so vaterpolisti Triglava 
odigrali tri težka srečanja. 

Najprej so se pomerili z 
ekipo Primorja EB z Reke ter 
po veliki borbi izgubili z re-
zultatom 7 : 11. Na drugi tek-
mi so morali priznati premoč 
ekipi Valisa, izgubili pa so z 
rezultatom 11 : 15. Na zadnji, 
nedeljski tekmi so triglavani 
po slabšem uvodu, ko so ob 
polčasu za pet golov zaosta-
jali za Cattarom, v drugem 
delu igre zbrali vse moči, kar 
pa je zadoščalo zgolj za poraz 
z 12 : 14.

Tako je Triglav po treh tur-
nirjih osvojil končno deveto 

mesto. Na enajstih srečanjih 
jim je uspelo zbrati dvanajst 
točk. 

»Fantje so dali vse od sebe, 
kar pa na domačem turnir-
ju na žalost ni bilo dovolj za 
vsaj eno zmago. Veseli pa 
nas lahko, da smo v tej moč-
ni ligi zelo blizu najboljšim. 
Prav tako je pomemben na-
predek vseh igralcev, pohva-
lili pa bi tudi upravo klu-
ba, ki nam je omogočila teh 
enajst težkih tekem. Prepri-
čan sem, da samo tako lah-
ko napredujemo,« je po tur-
nirju povedal trener Krištof 
Štromajer.

Tekmovalni del se bo za 
vaterpoliste Triglava z dr-
žavnim prvenstvom nada-
ljeval v sredo, 16. marca, ko 
bodo v preloženem srečanju 
gostili Ljubljano Slovan.

Vaterpolisti Triglava 
deveti v regionalni ligi

Zgornje Duplje – Ko se je v ponedeljek zvečer 15-letna smučar-
ska skakalka Taja Bodlaj, ki je tako kot Nika Prevc na nedavnem 
svetovnem mladinskem prvenstvu v smučarskih skokih v Za-
kopanih na Poljskem osvojila tri kolajne (srebrno v posamični 
konkurenci, zlato v ekipi deklet in srebrno v mešani ekipi), 
vrnila domov v Zgornje Duplje, jo je čakalo presenečenje. Na 
vhodnih vratih je bil napis Bravo Taja, naša šampionka, po-
nosni smo nate!, na dvorišču pa razigrani domači, sorodniki 
in sosedje. Čestitke mladi šampionki so deževale. Svoje so 
skupaj z darili dodali tudi župana občin Naklo Ivan Meglič in 
Tržič Borut Sajovic ter predsednik Nordijskega smučarskega 
kluba Tržič FMG Matija Stegnar, katerega članica je Taja.

Presenečenje za Tajo

Smučarska skakalka Taja Bodlaj (v sredini) z županoma 
občin Naklo in Tržič Ivanom Megličem in Borutom 
Sajovicem ter starši Uršo in Boštjanom. 

Kranj – Plavalni klub Triglav bo jutri, v soboto, pripravil tek-
movanje za najmlajše kategorije plavalk in plavalcev. Tradici-
onalno tekmovanje Dr. Fig, ki je od leta 2018 posvečeno tudi 
Boštjanu Pavliču, ki je bil idejni oče plavalnega spektakla, so 
organizatorji zaradi epidemiološkega stanja z januarja presta-
vili na marec, poleg plavalcev domačih klubov pa bodo gostili 
tudi številne tuje mlade plavalne upe. Tekmovanje bo trajalo 
ves dan, na svečanem odprtju ob 18. uri pa bodo nastopile 
sinhrone plavalke, prav tako pa ne bo manjkal tradicionalen 
prihod dr. Franceta Prešerna in Primičeve Julije v spremstvu 
balerin iz Baletne šole Stevens.

Jutri znova Boštjanov Dr. Fig

»Dobro mi gre in upam, 
da mi bo to uspelo pokazati 
tudi v Kranjski Gori,« je po-
vedal Žan Kranjec.

Slovensko vrsto bosta na 
domači tekmi poleg Kranj-
ca zastopala tudi predstav-
nika mlajše generacije Rok 
Ažnoh in Anže Gartner, ki 
se danes vračata s svetovne-
ga prvenstva v Kanadi. 

Tako jutrišnja kot ne-
deljska prva vožnja se bosta 
začeli ob 9.30, drugi vožnji 
pa sta na sporedu ob 12.30.

Denarne nagrade bodo 
tudi letos prejeli vsi tekmo-
valci, ki se bodo uvrstili od 
prvega do tridesetega mes-
ta. Nagradni sklad za posa-
mezno tekmo znaša 120 ti-
soč švicarskih frankov.

Vstopnice za tekmo so v 
prodaji na spletni strani po-
kala Vitranc ter eventim.si. 
Na voljo so le vstopnice za 
stojišča, ki so v prodaji na 
spletu cenejše od nakupa na 
eventimovih fizičnih pro-
dajnih mestih ali tik pred 
tekmo ob vstopu na prizo-
rišče v Podkorenu. Imetni-
ki vstopnic iz leta 2020, ko 
je bilo tekmovanje tik pred 
izvedbo odpovedano, si lah-
ko tekmo ogledajo s tistimi 
vstopnicami.

Kot je pojasnil general-
ni sekretar organizacijske-
ga komiteja Pokala Vitranc 
Srečko Medven, bodo obi-
skovalci lahko osebne avto-
mobile parkirali na urejenih 
in označenih parkiriščih v 
Kranjski Gori in Podkorenu, 
parkiranje pa bo brezplačno. 

Smučarji za Pokal Vitranc
31. stran

Žan Kranjec, ki se je z olimpijskih iger vrnil s srebrnim 
odličjem, bo skušal sebe in navijače razveseliti tudi na 
domači tekmi v Kranjski Gori. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Nogometaši v Prvi ligi Telemach so odigrali tekme 26. 
kroga. Nogometaši Domžal so z 2 : 1 izgubili v Celju, ekipo 
Kalcer Radomlje pa je doma z 0 : 1 premagal Koper. Jutri ob 15. 
uri bo v Domžalah obračun med Domžalami in Kalcerjem Ra-
domlje. V drugi SNL bo Triglav jutri gostoval v Dekanih, Roltek 
Dob pa bo v nedeljo ob 15. uri gostili nogometaše Primorja iz 
Ajdovščine. S spomladanskim delom bodo prvenstvo konec 
tedna nadaljevali nogometaši v tretji slovenski nogometni ligi 
– zahod. Pari so: Sava Kranj – Arol Škofja Loka, Slovan – Šobec 
Lesce in Tinex Šenčur – Eksist Žiri. 

Domžalčani in Radomljani brez točk 
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Cveto Zaplotnik

Po vladnih načrtih naj bi 
spremembe zakona spreje-
li že lani in jih uveljavili 1. 
januarja letos. To se ni zgo-
dilo. Stranka Levica je glede 
sprememb zakona predla-
gala posvetovalni referen-
dum, a je potlej, ko je vla-
da kot možni datum za iz-
vedbo referenduma predla-
gala 24. april, hkrati z dr-
žavnozborskimi volitvami, 
predlog umaknila. Medtem 
ko opozicija nasprotuje pre-
dlagani spremembi zakona, 
češ da bi sprejetje zakona 
zmanjšalo proračunske pri-
hodke in ogrozilo javne fi-
nance, pa v koaliciji poudar-
jajo, da bi zvišanje splošne 
olajšave vsem prineslo višje 
neto plače. V stranki NSi so 
se celo odločili za akcijo Viš-
je plače za vse, v okviru kate-
re zbirajo podpise v podpo-
ro zakonu.

Odločitev o spremem-
bah zakona bo predvido-
ma padla danes. Po predla-
ganem zakonu naj bi sploš-
no olajšavo do leta 2025 

zvišali s sedanjih 3500 na 
7500 evrov, kar naj bi doseg-
li tako, da bi jo vsako leto zvi-
šali za tisoč evrov, s čimer bi 
se neto plače zvišale vsem. 
Ponovno naj bi uvedli uskla-
jevanje olajšav in neto dav-
čnih osnov s koeficientom 
rasti cen. Pri lestvici za od-
mero dohodnine naj bi dav-
čno stopnjo v najvišjem, pe-
tem razredu znižali s 50 na 
45 odstotkov. Stopnjo doho-
dnine pri dohodkih iz kapi-
tala naj bi znižali s 27,5 na 
25 odstotkov ter obdobje 
imetništva kapitala, od ka-
terega ne bi bilo treba pla-
čati dohodnine od dobička, 
skrajšali z 20 na 15 let. Stop-
njo dohodnine od dohodka 
iz oddajanja premoženja v 
najem naj bi znižali s 27,5 na 
15 odstotkov, odstotek nor-
miranih stroškov, ki jih dr-
žava priznava za ugotavljan-
je davčne osnove, pa s 15 na 
10 odstotkov. Uvedli naj bi 
spodbudnejšo ureditev pla-
čil za poslovno uspešnost, 
seniorsko olajšavo, olajšave 
za gasilce, olajšavo za zeleni 
in digitalni prehod ... 

DOBRO JE VEDETI

V pričakovanju sprememb 
zakona o dohodnini
Državni zbor naj bi danes, v petek, na izredni seji 
odločal o spremembah zakona o dohodnini.

Aleš Senožetnik

Žiri – Na podlagi zakona o fi-
nančnem poslovanju pod-
jetij (ZFPP) iz leta 1999 je 
država iz sodnega registra 
izbrisala več tisoč podjetij. 
Koliko natančno, ni znano, v 
javnosti pa se pojavljajo šte-
vilke od 10 do 25 tisoč. »Do 
natančnih ocen nismo niko-
li prišli, po podatkih Ajpe-
sa, naj bi jih bilo dobrih 17 ti-
soč,« pravi Janez Mohorič iz 
Osojnice pri Žireh, direktor 
Zasebnega zavoda za zaščito 
podjetništva – Civilne inicia-
tive nasilno izbrisanih pod-
jetnikov (ZZZP – CINIP), ki 
meni, da jih je slaba desetina 
tudi na območju Gorenjske. 

Sporni zakon, ki je bil v ve-
ljavi do leta 2011, je zaobšel 
eno temeljnih načel korpo-
rativnega prava, da za dol-
gove kapitalske družbe od-
govarja družba sama. Ob-
veznosti izbrisanih družb 
so prešle na družbenike, ki 
so morali odplačevali dolgo-
ve družb in v nekaterih pri-
merih ostali tudi brez vsega 
osebnega premoženja. Šte-
vilni še danes odplačujejo 
te dolgove, v ZZZP – CINIP 
pa opozarjajo tudi na tragič-
ne zgodbe posameznikov, ki 
zaradi krivičnega izbrisa do-
življajo stres, se spopadajo z 
zdravstvenimi težavami, ve-
liko je bilo samomorov.

Dr. Šime Ivanjko v knji-
gi Zakaj ste nas kaznovali? 
Podrobneje opisuje proble-
matiko, ki se vleče že dobri 
dve desetletji. Med oškodo-
vanci navaja številne prime-
re, med njimi tudi primer 
carinske deklarantke in nje-
nih dveh sodelavk v zaseb-
ni špediterski družbi. Di-
rektor, večinski družbenik 
in tuji državljan, jih je želel 
stimulirati s tem, da jim je 
omogočil nakup manjšin-
skega družbenega deleža. 
Ko je družba zaradi neplača-
nih terjatev in zmanjšanega 
obsega poslovanja zašla v te-
žave, so jo »po uradni dolž-
nosti« izbrisali iz sodnega 
registra, večinski lastnik pa 
se je umaknil v tujino. Kot 
piše Ivanjko, so imeli upniki 
tako možnost in ugodnost, 
da terjajo plačila dolgov 
izbrisane družbe le od tistih, 
ki so živeli v Sloveniji, čeprav 

so bili mnogokrat, kot tudi v 
tem primeru, nevešči pod-
jetništva in velikokrat sploh 
niso imeli možnosti, da izva-
jajo regrese proti družbeni-
kom v tujini.

Sporna retrogradnost 
zakona

Kot med drugim piše 
Ivanjko, je država z zako-
nom želela sanirati opus-
titve nalog sodišč, ki bi mo-
rala za nedelujoča podje-
tja sprožati postopke likvi-
dacije oz. stečaja po uradni 
dolžnosti, in to od 1. janu-
arja 1995 dalje do sprejetja 
ZFPP. »Težko je razumeti, 
da sodišča zaradi namerne 
opustitve z zakonom pred-
pisane dolžnosti niso trpe-
la nobene sankcije, družbe-
niki pa so trpeli hude sankci-
je, ker niso opravili dejanja, 
ki bi ga sicer lahko opravili, 
vendar ga niso bili dolžni op-
raviti,« piše Ivanjko. 

»Najbolj sporni sta bili 
retrogradna aktivnost zako-
na in t. i. fikcija, da podjetni-
ki odgovarjajo z vsem svo-
jim premoženjem. Danes 
nam tudi večina nekdanjih 
ustavnih sodnikov priz-
nava, da so o problematiki 
korporativnega prava vede-
li premalo,« pravi Mohorič. 
Po sprejetju zakona je na-
mreč skupina pobudnikov 
vložila pobudo za oceno 
ustavnosti določb zakona, 
a ustavno sodišče neskla-
dnosti ni ugotovilo. »Spre-
jelo samo manjše 'kozme-
tične' popravke, uvedlo je t. 
i. aktivne in pasivne družbe-
nike, ki pa jih korporativno 
pravo v svetu ne pozna,« do-
daja Mohorič. 

Tudi Mohoričevo podje-
tje je bilo med izbrisanimi, 
čeprav ni izpolnjevalo nobe-
nega od pogojev za izbris, ki 

jih je določal zakon, namreč 
da v zadnjem letu ni poslo-
vala, da ni imela premoženja 
oz. da v dveh zaporednih po-
slovnih letih ni predložila le-
tnega poročila. O izbrisu je 
Mohorič izvedel šele ob obi-
sku notarja. O začetku po-
stopka izbrisa družbeniki 
namreč niso bili obveščeni 
osebno, temveč le z oglas-
nim delom Uradnega lista.

Decembra sprejet zakon 
o odpravi krivic

Izbrisani podjetniki ves 
čas opozarjajo na pomen 
odprave krivic. Leta 2011 jim 
je uspelo odpraviti škodljivi 
zakon, pri čemer, kot pravi 
Mohorič, zakon iz leta 2011 
ni odpravil škodljivih posle-
dic za nazaj, temveč samo za 
naprej. Nadaljujejo se priza-
devanja za sprejetje zakona, 
ki bi oškodovancem vsaj del-
no povrnil škodo. Nazadnje 
je bil zakon o odpravi krivic 
zaradi izbrisa pravnih oseb 
iz sodnega registra sprejet 
novembra lani, v veljavo pa 
je stopil 15. decembra. A v 
ZZZP – CINIP s sprejetim 
zakonom niso zadovoljni. 
Nanaša se namreč na obdob-
je od 23. julija 1999 do 15. ja-
nuarja 2008, čeprav je spor-
ni zakon o poslovanju pod-
jetji veljal do 16. novembra 
2011. Prav tako je zakonodaj-
ni predlog, ki ga je v zakono-
dajno proceduro v državni 
zbor vložil državni svet, do 
končnega sprejetja doživel 
številne spremembe. »Sko-
raj k vsem členom zakona 
so bili sprejeti amandmaji, 
ki so predlog državnega sve-
ta spremenili v celoti, spre-
menjen je sam kontekst pre-
dloga. Pogoji za odobritev 
odškodnine so tako zaostre-
ni, da je skoraj nemogoče, 
da bi jo komurkoli uspelo 

uveljaviti,« pravi Mohorič, 
ki dodaja, da sicer v zdru-
ženju ne pričakujejo popol-
ne odprave krivic. Zavzema-
jo se namreč, da bi država v 
polnosti povrnila škode za 
odvzete nepremičnine, pri 
drugem premoženju pa bi 
se upošteval 60-odstotni de-
lež. Po njihovih ocenah bi 
celotna vrednost izplačanih 
odškodnin tako lahko do-
segla znesek največ 45 mili-
jonov evrov za območje cele 
Slovenije.

Po pravico tudi na 
Sodišče EU

V prihodnje bi državni 
svet lahko zahteval ustavno 
presojo spornih členov zako-
na, hitrejša in boljša rešitev 
pa bi bila po mnenju sogo-
vornika novelacija zakona. 

»Nekateri naši člani pa so se 
odločili, da bodo šli samos-
tojno v ustavno pritožbo, 
saj so bili izbrisani po da-
tumu, ki ga zakon določa,« 
pravi. V ZZZP – CINIP se 
sicer zavzemajo tudi za to, 
da se v obravnavo vzame ob-
dobje do leta 2011, ko je za-
kon veljal.

Ne izključujejo niti mož-
nosti, da bi pravico iskali 
pred Sodiščem EU s sede-
žem v Luxembourgu, a se za-
vedajo, da je pot do tja zelo 
zapletena.

Problematika izbrisanih 
podjetij tako tudi po skoraj 
23 letih še ni zaključena.

Na pravico še čakajo
Posledice izbrisa več tisoč pravnih oseb iz sodnega registra so vidne še danes. Konec lanskega leta je 
v veljavo stopil zakon o odpravi krivic tem podjetnikom, ki pa po mnenju Zasebnega zavoda za zaščito 
podjetništva CINIP ni ustrezen.

Janez Mohorič

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Po nerevidira-
nih podatkih je Skupina Tri-
glav v minulem letu za de-
set odstotkov povečala celot-
ne prihodke, ki so tako zna-
šali 1,46 milijarde evrov, do-
biček pred obdavčitvijo pa je 
znašal 132,6 milijona evrov 
in je bil glede na leto prej viš-
ji za 46 odstotkov. Kot sporo-
čajo iz družbe, gre za rekor-
dne rezultate.

»Dobri rezultati izvirajo 
iz zavarovalno-tehničnega 
dela poslovanja ter upravlja-
nja premoženja strank v 

vzajemnih skladih in indivi-
dualnem upravljanju. Sku-
pina Triglav je premijsko 
rast dosegla v vseh zavaro-
valnih segmentih in na vseh 
trgih, kjer deluje, pri čemer 
je na večini trgov svoj polo-
žaj tudi okrepila,« so sporo-
čili iz Triglava. 

Tudi Zavarovalnica Sava 
je lani poslovala rekordno. 
Prihodki so znašali skoraj 
733 milijonov evrov, kar je 
slabih 8 odstotkov več kot 
leto prej, dobiček pa je zna-
šal 76,2 milijona evrov oz. 
dobrih 35 odstotkov več kot 
v letu 2020.

Zavarovalnici rekordno

Koliko podjetji je bilo 
s spornim zakonom 
izbrisanih, ni natančno 
znano. Po podatkih 
Ajpesa naj bi jih bilo okoli 
17 tisoč, slaba desetina od 
tega tudi na Gorenjskem. 

Nedavno sprejeti zakon 
o popravi krivic po 
mnenju sogovornika 
tako zaostruje pogoje za 
odobritev odškodnine, 
da bi jo le malokdo lahko 
prejel. 

Ljubljana – Ob torkovem dnevu žena so na Gospodarski 
zbornici Slovenije ustanovili sekcijo podjetnic. Kot pravijo 
na GZS, sekcija trenutno šteje 24 podjetnic, ki so si zasta-
vile ambiciozen program. Poleg povezovanja s sorodnimi 
organizacijami, izobraževanj in mentorstev si bodo med 
drugim prizadevale tudi za pridobivanje sredstev za pomoč 
in promocijo ženskega podjetništva. Predsednica sekcije je 
postala dr. Mateja Vadnjal.

Ustanovili sekcijo podjetnic

Ljubljana – Delež ponaredkov v primerjavi z vsemi evrskimi 
bankovci in kovanci v Sloveniji ostaja zanemarljivo majhen, 
poročajo iz Banke Slovenije. V minulem letu so iz obtoka 
umaknili 598 ponarejenih evrskih bankovcev in 2.475 pona-
rejenih evrskih kovancev, kar je 12 odstotkov manj kot leto 
prej. Pri bankovcih prevladujejo ponaredki apoena 50 evrov, 
pri kovancih pa je največkrat umaknjen kovanec za dva evra.

Delež ponarejenega denarja zanemarljiv
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloški po-
licisti so v sredo s hišno pre-
iskavo zaključili obravnavo 
osumljenca torkovega na-
silja v družini. Moškega so 
do konca preiskave tudi pri-
držali, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj. Osumlje-
nec naj bi že dlje časa grozil 
staršem, nazadnje pa je v to-
rek po prepiru huje verbalno 
in z nožem grozil enemu od 
njih, v kaznivem dejanju pa 
ni bil nihče poškodovan, so 
pojasnili.

Škofjeloški policisti so v 
torek s hitrim posredova-
njem in uporabo prisilnih 
sredstev obvladali moškega, 
ki je enemu od staršev gro-
zil z nožem. V preiskavi so 
mu zasegli več predmetov, 

ki jih je uporabljal za grož-
nje staršem. Med njimi so 
samostrel, več nožev, boda-
lo, plinska pištola in pred-
met z videzom paralizatorja. 
Z ugotovitvami so policisti 
že seznanili kranjsko tožil-
stvo. Osumljencu so izrekli 

prepoved približevanja, zo-
per njega pa bodo tudi poda-
li kazensko ovadbo. 

Gorenjski policisti so v le-
tošnjem letu obravnavali 15 
prijav kaznivih dejanj nasi-
lja v družini, lani v enakem 
obdobju pa 21. Izrekli so tri 

prepovedi približevanj žrt-
vam nasilja, štiri manj kot 
lani. 

Nasilje v družini naj bo 
prijavljeno čim prej, svetuje 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. »Policija bo izved-
la ukrepe v korist žrtve ter 
zbrala obvestila in dokaze 
za obravnavo osumljenca,« 
je povedal. Prijavo je možno 
podati na interventno števil-
ko 113, anonimni telefon po-
licije 080 1200 (če gre za pri-
če), elektronsko, osebno na 
policijski postaji, prek nevla-
dnih organizacij, ki se ukvar-
jajo s problematiko nasilja v 
družini ..., je dodal. »Mož-
nosti za prijavo je ogromno, 
pomoč blizu, na žrtvi pa je, 
da o nasilju spregovori, sicer 
se težko pomaga,« je še pou-
daril Kos. 

Moški dlje časa grozil staršem
Škofjeloški policisti so v torek s hitrim posredovanjem in uporabo prisilnih sredstev obvladali moškega, 
osumljenega nasilja v družini. Zasegli so mu več predmetov, ki jih je uporabljal pri grožnjah staršem. 

Pri moškem, ki je osumljen nasilja v družini, so policisti 
med drugim zasegli več nožev, samostrel, bodalo, plinsko 
pištolo in paralizatorju podoben predmet. / Foto: PU Kranj

Simon Šubic

Kranj – Lani se je na sloven-
skih cestah zgodilo 17.050 
prometnih nesreč, kar je 
za 14 odstotkov več kot leto 
poprej, število prometnih ne-
sreč s telesnimi poškodba-
mi in smrtjo pa se je poveča-
lo za dvanajst odstotkov, izha-
ja iz uradnih podatkov o sta-
nju prometne varnosti za leto 
2021, ki jih je pred dnevi ob-
javila Agencija za varnost ce-
stnega prometa (AVP). Umr-
lo je 114 udeležencev cestne-
ga prometa oz. 34 več kot v 
letu 2020, ki ga je močno za-
znamovala epidemija koro-
navirusa. Število hudo po-
škodovanih je za 16 odstot-
kov večje kot leta 2020, laž-
je poškodovanih pa za 13 od-
stotkov več. 

Na AVP so ob objavi po-
datkov o prometni varnosti 
za leto 2021 poudarili, da so 
na poslabšanje stanja v pro-
metu opozarjali vse leto. Po-
udarjali so, da bo ponovno po-
večanje prometa kot posledi-
ca sproščanja ukrepov za za-
jezitev pandemije lahko pri-
vedlo do poslabšanja stanja 
prometne varnosti. »Vozni-
ški vzorci so se v času pan-
demije bistveno spremeni-
li in se žal pogosto odraža-
jo v bolj tveganem vedenju v 
prometu. Človek je odločilni 
faktor v 93 odstotkih prome-
tnih nesreč. Brezbrižnost do 
ranljivih udeležencev, upora-
ba mobilnega telefona med 
vožnjo, vožnja pod vplivom 

alkohola ali drog, neprilago-
jena hitrost, izsiljevanje pred-
nosti, neupoštevanje voznih 
razmer in zavestno kršenje 
predpisov ne morejo obro-
diti boljše prometne varnos-
ti,« poudarjajo. AVP je zato 
v letu 2022 podvojila število 
nacionalnih preventivnih ak-
cij, pripravlja pa tudi niz regij-
skih posvetov o prometni var-
nosti v dvanajstih slovenskih 
statističnih regijah, saj si pri-
zadeva negativne trende obr-
niti na bolje. Vse udeležence 
v prometu pozivajo, da z od-
govorno udeležbo v prometu 
njihova prizadevanja aktivno 
podprejo. 

Preglednica števila umrlih 
na 10 tisoč prebivalcev po po-
sameznih statističnih regi-
jah pokaže, da so v letu 2021 

najbolj negativno izstopale 
pomurska, obalno-kraška in 
goriška statistična regija, kjer 
so zabeležili od 0,77 do 0,79 
umrlega na 10 tisoč prebival-
cev. V celotni Sloveniji smo 
sicer lani zabeležili statistič-
no 0,55 umrlega na 10 tisoč 
prebivalcev, na Gorenjskem 
pa 0,44 umrlega, s čimer 
se je uvrstila na tretje mesto 
najbolj prometno varnih re-
gij. Pred njo sta se uvrstili za-
savska regija (0,18) in osre-
dnjeslovenska regija (0,27). 
Absolutno število umrlih se 
je v lanskem letu najbolj po-
večalo v posavski (z 0 umr-
lih v letu 2020 na 5 umrlih 
v 2021), savinjski (s 5 na 17 
umrlih) in podravski statistič-
ni regiji (s 15 na 23 umrlih). 
V primerjavi z letom 2020 se 

je število umrlih zmanjšalo v 
zasavski (s 3 na 1 umrlega), 
gorenjski (z 11 na 9 umrlih) 
in jugovzhodni Sloveniji (z 11 
na 10 umrlih).

Najpogostejši vzroki za 
nastanek prometnih nesreč 
s smrtnim izidom so bili 
neprilagojena hitrost (49 
nesreč in 49 umrlih), nepra-
vilna stran oz. smer vožnje 
(31 nesreč in 32 umrlih) in 
neupoštevanje pravil o pred-
nosti (11 nesreč in 11 umr-
lih). V teh nesrečah je sku-
paj umrlo 92 udeležencev 
oziroma 81 odstotkov vseh 
umrlih. Največje povečanje 
števila umrlih v primerja-
vi z letom 2020 so zabeleži-
li pri neprilagojeni hitrosti, 
saj je število naraslo s 27 na 
49 umrlih.

Promet lani terjal več žrtev
Prometna varnost v Sloveniji se je lani v primerjavi z letom 2020 precej poslabšala: policisti so 
obravnavali za dvanajst odstotkov več nesreč s smrtnim izidom ali poškodbami. 

Na avtocestah in hitrih cestah se je lani zgodilo šestnajst prometnih nesreč s smrtnim 
izidom, v katerih je umrlo sedemnajst oseb. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Na aplikaciji za mo-
bilne naprave Promet+ so 
odslej na voljo tudi zvočna 
in tekstovna opozorila o ne-
varnosti vožnje v napačno 
smer na omrežju avtocest in 
hitrih cest, so ta teden sporo-
čili iz Družbe za avtoceste v 
RS (Dars). Dovolj je, da ima-
jo vozniki Darsovo aplikacijo 
odprto in ob tem omogočeno 
sledenje lokaciji, so pojasnili.

Aplikacija po novem voz-
nike opozarja na nevarnost 
vožnje v nasprotno smer na 
slovenskih avtocestah, ki so 
jo zaznale naprave oziroma 
sistem senzorjev Darsa, ki 
je podprt s sodobnimi inteli-
gentnimi transportnimi sis-
temi. Obvestilo je tudi zvoč-
no, prebere ga elektronski 
bralec. 

Dars na avtocestah name-
šča senzorje oziroma tako 
imenovane induktivne zan-
ke, ki zaznavajo vozila, ki 

to zanko prevozijo. Števil-
ne zanke so usposobljene, 
da zaznajo tudi vozilo, ki jo 
je prevozilo v napačni sme-
ri. Takšen primer zanka javi 
v sistem, ki alarm dopolni 
z lokacijsko informacijo in 
pripravljenim tekstom ter ga 
pošlje kot opozorilo v aplika-
cijo Promet+. Če se uporab-
nik s priklopljeno aplikacijo 
z možnostjo sledenja loka-
ciji (GPS) vozi po avtocesti 
proti mestu, kjer se je sprožil 
alarm, bo prejel to obvestilo 
v nekaj sekundah od zazna-
ve. Ko bo zapeljal mimo sen-
zorja, ki je zaznal nevarnost, 
ali ko bo alarm odpravil nad-
zornik prometa v nadzor-
nem centru, pa bo prejel ob-
vestilo o koncu nevarnosti. 

Storitev omogoča razvoj 
kooperativnih inteligentnih 
transportnih sistemov, ki 
jih Dars v sodelovanju z mi-
nistrstvom za infrastruktu-
ro razvija v okviru evropske-
ga projekta C-Roads.

Aplikacija opozarja  
o vožnji v nasprotno smer

Aplikacija Promet+ odslej opozarja tudi na nevarnost vožnje 
v nasprotno smer na avtocestah in hitrih cestah. 
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Kranj – V okolici Kranja se je v sredo ponesrečil voznik mo-
tokros motorja. Z motornim kolesom, ki ni bilo registrirano, 
je padel zaradi neprilagojene hitrosti. Pri vožnji ni uporabljal 
čelade. Motorist je utrpel več poškodb, med njimi tudi po-
škodbo glave, zato so ga odpeljali na urgenco. 

Motokrosist si je pri padcu poškodoval glavo

Kranj – Gorenjski prometni policisti so v začetku tedna v 
krajših nadzorih poostreno merili hitrost vožnje voznikov in 
ugotovili osem prekoračitev hitrosti. V naselju v Kranju so pri 
omejitvi hitrosti 50 km/h obravnavali voznika, ki je vozil 72 
km/h. Na cesti zunaj naselja je bila najvišja hitrost 114 km/h 
(Radovljica), na avtocesti pa 170 km/h. 

Policisti spet uporabljali radar

Naklo – V ponedeljek popol-
dan je gorelo ostrešje stano-
vanjske hiše v Naklem. Požar 
je povzročil za nekaj deset ti-
soč evrov škode, poškodovan 
ni bil nihče. Najprej je zago-
relo v elektro omarici. 

Gorelo ostrešje
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Svet v gibanju
avtomobili in oprema                                              marec 2022

Zakonski rok, po katerem 
zimska oprema na avtomo-
bilih ni več potrebna, je 15. 
marec. Razen, seveda, če ne 
vladajo še vedno zimske vo-
zne razmere. Za razliko od 
začetka zimske avtomobil-
ske sezone (15. novembra), 
ko morate svoje vozilo nuj-
no opremiti z zimsko opre-
mo, pa zakonsko predpisan 
datum za konec obvezne 
uporabe zimske opreme ne 
pomeni, da morate po tem 
datumu nujno zamenjati 
pnevmatike. Te lahko na vo-
zilu ostanejo, zaradi tega vas 
ne bodo kaznovali. Vseka-
kor pa vožnja z zimskimi 
pnevmatikami poleti ni pri-
poročljiva, saj so narejene iz 
mehkejših sestavin in poleti 
manj varne. Z menjavo pa 

tudi ne kaže prav hiteti, 
sploh če se vozite v tujino, 
saj imajo v sosednji Avstriji 
in severnih predelih Italije 
zimsko opremo predpisano 
do sredine aprila. 
Letošnja zima je bila bolj 
skopa s snegom, in če gre 
verjeti vremenoslovcem, bo 
marec topel, vendar pa spre-
membe rušijo stare vremen-
ske vzorce in prav lahko se 
zgodi, da bo čez mesec dni 
sneg še enkrat pobelil naše 
ceste. Zato nasvet: spre-
mljajte razmere in se ravnaj-
te po njih, ne po zakonu ali 
plakatih trgovcev s pnevma-
tikami.
V času pandemije so servi-
serji zaznali bistveno manj 
sezonskih menjav pnevma-
tik. Razmere se očitno po-

pravljajo, saj nam iz prilju-
bljenega spletnega portala 
Ceneje.si sporočajo, da v teh 
dneh beležijo 23 odstotkov 
večje povpraševanje po le-
tnih pnevmatikah kot lani. 
Slovenski potrošniki že tre-
tje leto zapored najbolj zau-
pajo blagovnim znamkam 
Sava, Continental, Kumho, 
Bridgestone in Goodyear. 

Najnovejši test letnih 
pnevmatik
V pomoč pri izbiri novih 
pnevmatik so vam različni 
testi evropskih avto klubov. 
Konec letošnjega februarja 
so pri AMZS-ju v sodelova-
nju z drugimi evropskimi 
avto klubi opravili nov test 
letnih pnevmatik, tokrat v 
razredu 185/65/R15, ki je 

primeren za manjše avto-
mobile (renault clio, VW 
polo, peugeot 208) in pnev-
matike v razredu 215/60/
R16, ki jih uporablja se-
gment priljubljenih manj-
ših cestnih terencev (škoda 
karoq).
Razveseljivo je, da je čedalje 
več kvalitetnih pnevmatik in 
da nobena testirana pnev-
matika ni pokazala resnej-
ših pomanjkljivosti. V vrhu 
ostajajo pnevmatike najbolj 
priznanih proizvajalcev. V 
razredu 185/65/15 so to: Go-
odyear EfficientGrip 2, Brid-
gestone Turanza T005 in 
Michelin Primacy 4, v razre-
du 215/60/16 pa: Continen-
tal Premium Contact 6, Mi-
chelin Primacy 4 in Bridge-
stone Turanza T005. 

Poglavitne razlike med naj-
boljšo in najslabšo pnevma-
tiko lahko strnemo v nasle-
dnje ugotovitve:
•  najboljša pnevmatika se 

pri zaviranju pri hitrosti 
100 km/h na asfaltu lahko 
ustavi v povprečju 5 m 
prej,

•  razlika med najboljšo in 
najslabšo pnevmatiko pri 
zaviranju na mokri cesti 

pri hitrosti 80 km/h je v 
povprečju 9 m,

•  najslabša pnevmatika spla-
va na mokri cesti 5–10 
km/h prej kot najboljša,

•  razlike med življenjsko dobo 
so velike, z najboljšo lahko 
prevozite skoraj 50 tisoč km, 
z najslabšo pol manj in

•  z najbolj varčno pnevmatiko 
porabimo do 0,5 litra manj 
goriva na 100 km.

Čas menjave pnevmatik
Spremljajte razmere in se ravnajte po njih, ne po zakonu ali plakatih trgovcev s pnevmatikami.

Vozniki pnevmatike izbiramo subjektivno, 
velika večina gleda na ceno, kar pa ni prav. S 
testiranji se vedno išče najbolj uravnotežena 
pnevmatika, zato so vam testi lahko v pomoč pri 
nakupu. Vendar pa priporočamo, da izberete 
tisto, ki najbolj ustreza vašim voznim navadam 
in okolju, kjer živite. Tisti, ki živite v predelih z 
dolgo zimo, bi morali biti pozorni na to, kako se 
pnevmatika obnaša na snegu oz. mokrem 
cestišču, če živite ob obali ali pa vam ni treba 
vsak dan na cesto, pa izberite pnevmatiko, 
zaradi katere bo poraba goriva manjša in ki 
povzroča manj hrupa.

HERNEC vlečne kljuke

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

(CAN-vodila) in komunici-
rajo izključno preko njega 
in priklop na zadnje luči ni 
več potreben (kot varnost 
se v večini primerov pri-
klopi zgolj zavorna luč v 
primeru, da CAN-vodilo 
odpove). S priklopom na 
računalnik pridobimo vse 
možnosti, ki jih vozilo 
omogoča (te možnosti se 
od znamke do znamke ra-
hlo razlikujejo). Velika ve-
čina električnih in hibri-
dnih avtomobilov ne sme 
vleči težjih tovorov, kot so 
prikolice ali priklopniki, 
zaradi potencialnega pre-
grevanja avtomobilske 
baterije, pomanjkanja 
moči motorja ali presežka 
izpusta emisij CO2 v zrak. 
Brink je v ta namen razvil 
prav posebno vlečno klju-
ko RMC, ki dovoljuje mon-
tažo nosilca na vaš elek-
trični avto.

V podjetju Hernec, d. o. o., 
boste dobili tudi različne 
nosilce za kolesa.
 
AKCIJA!
Nakup in montaža  
s popustom do 20 %. 
Pokličite in si  
zagotovite svoj termin.

Z nakupom in vgradnjo 
vlečne kljuke Hernec boste 
dobili kvaliteno in varno 
vlečno kljuko. To vam zago-
tavlja 30-letna tradicija in 
lasten razvoj izdelkov. 
V podjetju Hernec vam 
bodo prijazno in strokovno 
svetovali, kak šna kljuka je 
za vaše vozilo in vrsto upo-
rabe najprimernejša. Ne 
glede na to, kakšen tovor 
boste vlekli za sabo, bodo 
za vas in vaše potrebe ve-
dno našli naprimernejšo 
vlečno kljuko.

Poleg lastnih kljuk za vsa 
osebna, dostavna in tovor-
na vozila vam nudijo tudi 
vlečne kljuke priznanih pro-
izvajalcev Brink in pa Thule. 
V zad njih nekaj letih so trži-
šču ponudili specifične ele-
ktrične module za priklop 
vlečne kljuke, ki so narejeni 
specifično za vsako vozilo. 
Pri vozilih (VAG Group, Mer-
cedes-Benz, BMW, Ford,  
PSA, Renault ...), ki omogo-
čajo napred nejše funkcije, 
se moduli priklopijo direk-
tno na računalnik vozila 

Akcijska ponudba letnih pnevmatik

195/65R15 91V INTENSA HP2                  
Mpc: 45,38 EUR z ddv za kos

205/55R16 91V PremiumContact 6        
Mpc: 71,75 EUR z ddv za kos

205/55R16 91V SPEED-LIFE 3
Mpc: 55,33 EUR z ddv za kos

205/60R16 96V SPT BLURESPONSE XL   
Mpc: 102,85 EUR z ddv za kos

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 27 00 246 ali 04 27 00 225
www.avtohisavrtac.si

Pomladne poti  
z novimi pnevmatikami.
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Ena največjih kriz v 
avtomobilizmu doslej
Med pandemijo so bile težave zaradi prekinitev in zamikov v dobavnih verigah, ko se ni dalo dobiti 
polprevodnikov in drugih potrebnih sestavnih delov. Izdelava je bila vsake toliko časa onemogočena, 
krčila se je proizvodnja, odpuščali so delavce in celo zapirali tovarne. Zgodila se je vojna v Ukrajini, 
proizvodnja vozil dodatno upada in stroški energentov skokovito naraščajo. Ob tem se je 
avtomobilska industrija znašla na prelomnici prehoda na digitalno in zeleno mobilnost.

Lansko leto je bilo za avto-
mobilske proizvajalce kata-
strofalno slabo, pandemija je 
prodajo novih avtomobilov 
oklestila kar za 27 odstotkov. 
Čeprav so proizvajalci letos 
še računali na nadaljevanje 
težav z dobavo polprevodni-
kov, je bil vsaj začetek leta 
bolj optimističen, vse do za-
četka vojne v Ukrajini. Vojna 
in gospodarska izolacija Ru-
sije pušča pečat povsod, tudi 
v proizvodnji in prodaji avto-
mobilov, saj sta Ukrajina in 
Rusija pomembna igralca v 
proizvodnji in na trgu avto-
mobilov. Vojna hromi do-
bavne verige, ustavlja plačil-
ni promet in stroje v tovar-
nah. Med najbolj izpostavlje-
nimi evropskimi proizvajalci 

sta Renault (Rusija je za Re-
nault drugi največji trg) in 
Škoda, med azijskimi pa 
Hyundai in Kia, ki imata v 
Rusiji kar 22,6-odstotni tržni 
delež. Ob enem sta Rusija in 
Ukrajina pomembni dobavi-
teljici surovin (plin, paladij, 
nikelj, jeklo …). Ukrajina je 
pomemben dobavitelj avto-
mobilskih kablov. Proizva-
jalci prilagajo in ustavljajo 
proizvodnjo že zaradi po-
manjkanja polprevodnikov, 
zaradi vojne so pritiski še 
večji. Tudi v slovenskem Re-
vozu v aprilu predvidevajo 
odpuščanja in samo eno-
izmensko delo. 
Ob splošnem pomanjkanju 
polprevodnikov, ki mu tudi 
letos ni videti konca, bo vse 

to pomenilo povišanje cen 
avtomobilov in še daljše roke 
dobave. Če ste med tistimi, 
ki kupujete nov avto, potem 
ste že seznanjeni, da se no-
vih trenutno ne da dobiti, 
oziroma boste nanj čakali 
pol leta ali več, in to skoraj 
pri vseh proizvajalcih. 
Posledica pomanjkanja avto-
mobilov na trgu so tudi višje 
cene rabljenih avtomobilov, 
te so po ocenah prodajalcev v 
povprečju poskočile za 10–15 
odstotkov Na AMZS-ju pou-
darjajo, da pomanjkanje av-
tomobilov prinaša tudi večja 
tveganja pri nakupu rablje-
nih avtomobilov, saj se pro-
da vse, zato velja biti pri na-
kupu še bolj previden. Nobe-
na skrivnost ni, da je na trgu 

veliko avtomobilov s prikriti-
mi napakami in prevrtenimi 
kilometri. Vse to odvrača po-
trošnike tudi od pričakova-
nega odnosa do električnih 
vozil in jih sili, da odlašajo z 
nakupi in dlje zadržijo svoje 
trenutno vozilo.

Tehnološka kriza, ki ji ni 
videti konca
Lahko zapišemo, da gre za 
pravo tehnološko krizo, saj 
se v tem ni znašla samo av-
tomobilska industrija, enak 
problem je tudi pri drugi 
tehnološki opremi, od tele-
fonov, računalnikov do 
kontrolnih naprav ipd. Po-
manjkanje je posledica več 
faktorjev, med katerimi je 

na prvem mestu izjemna 
rast povpraševanja po tovr-
stnih izdelkih zaradi elek-
trifikacije avtomobilov in 
uvajanja tehnologije 5G, na 
drugi strani pa je vzrok tudi 
pandemija, ki je za nekaj 
časa ustavila proizvodnjo v 
največjih tovarnah v Južni 
Koreji in Tajvanu, povzroči-
la zastoje dobavnih poti 
skozi Kitajsko ter premeša-
la prioritete in povpraševa-
nje na trgu. Avtomobilska 
industrija se je lani srečala 
z ogromnim upadom pov-
praševanja oziroma naročil, 
kar je pomenilo, da se je 
tudi industrija prilagodila 
izdelavi tovrstne, torej ne-
avtomobilske opreme. Sko-
raj istočasno so nekaj ključ-

nih proizvajalcev zadele 
naravne nesreče in politič-
ne napetosti. In ko se je av-
tomobilski trg začel malo 
popravljati, je s povpraševa-
njem pristal na repu nabav-
ne verige. Vojna v Ukrajini 
je vse še bolj zapletla. Kdaj 
se bodo razmere stabilizira-
le, je nemogoče napovedati. 
V prvi vrsti bo to odvisno od 
zaustavitve vojne in delne-
ga prestrukturiranja avto-
mobilske industrije, saj 
proizvajalci že iščejo alter-
nativne variante dobave su-
rovin in sestavnih delov. Če 
bi šlo samo za dobavo pol-
prevodnikov, potem bi se 
po napovedih razmere v do-
brem letu morale urediti, 
tako pa ...

Proizvodnjo avtomobilov ustavljata pomanjkanje 
polprevodnikov (čipov) in vojna v Ukrajini.

Posveti mi pozornost. 
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Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec  
in serviser Toyota.

PE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 65b, Kranj
T: 04 777 77 77, G: 030 480 000, E: prodaja@aclovse.si

AVTO CENTER LOVŠE D.O.O., JARŠKA CESTA 11, DOMŽALE / OGLASNO SPOROČILO

Prodaja novih 
avtomobilov pada 

V Sloveniji smo lani po po-
datkih Trgovinske zbornice 
Slovenije registrirali 53.988 
vozil, kar je sicer malenko-
stno več kot leto prej, pa še 
vedno bistveno manj kot v 
letu pred pandemijo. Zdi se, 
da je pomanjkanje polprevo-
dnikov še bolj zavrlo proi-
zvodnjo in prodajo osebnih 
avtomobilov kot epidemija 
sama, saj je pomanjkanje 
polprevodnikov plod več de-
javnikov. Vojna v Ukrajini 
dodatno prinaša strah in ne-
gotovost, saj je spremenila 
proizvodne pogoje, dobavne 
verige ter cene energentov 
in surovin. 
»Na dobavo avtomobilov se 
v povprečju čaka od tri do 
devet mesecev, odvisno od 
znamke in modela. Nove 
razmere lahko celo privede-
jo do tega, da določenih av-
tomobilov enostavno na 
trgu ne bo več. Več težav z 
dobavami imajo evropski 
proizvajalci, manj azijski. 
Vsekakor bodo avtomobili 
dražji in vsaj še nekaj časa 
težje dobavljivi,« pravi Zo-
ran Sodnik, predsednik sek-
cije pooblaščenih trgovcev 
in serviserjev (PTS) pri 

GZS. »Ocenjujem, da so 
cene novih avtomobilov že 
sedaj zaradi pomanjkanja 
oz. zastojev pri dobavah viš-
je za od 10 do 15 odstotkov 
kar se na ceniku morda niti 
ne odraža, občutijo pa jih 
končni kupci, ker niso več 
deležni različnih popustov.« 

Večja tveganja pri nakupu 
rabljenih vozil
Pomanjkanje in daljši do-
bavni roki za nove avtomo-
bile so prinesli nadaljnjo 
rast cen avtomobilov, obe-

nem pa vplivali tudi na do-
gajanje na trgu rabljenih 
vozil, pri katerih so cene v 
minulem letu prav tako po-
skočile za od 10 do 20 od-
stotkov. Poleg tega pa je za-
radi manjše prodaje novih 
avtomobilov leta 2020 sedaj 
na trgu manko malo rablje-
nih vozil. Marsikatero ra-
bljeno vozilo je precenjeno. 
Dobro ohranjen avto starosti 
dve ali tri leta drži ceno no-
vega. Povečano povpraševa-
nje pa prinaša tudi večja tve-
ganja. Proda se vse, zato je 
zelo pomembno, da rabljen 
avto kupujete pri preverje-
nih trgovcih, ki avto temelji-
to pregledajo in nudijo ga-
rancijo. Nakup rabljenega 
avtomobila naj se začne s 
pregledom njegove zgodovi-
ne, za vpogled v dejansko 
stanje avtomobila pa naj ga 
temeljito pregledajo strokov-
njaki v servisnih delavnicah. 

Zavarovalnice brez 
pravega posluha. 
Pandemija oz. kriza je odno-
se pooblaščenih trgovcev in 
serviserjev z zavarovalnica-
mi postavila malo v ozadje. 
»Gre za dvoje, za zagotavlja-
nje nadomestnih vozil za 
čas popravila in za dogovor 
o 'pošteni ceni' servisiranja, 

ki ga priznavajo zavarovalni-
ce iz naslova škodnih pravic 
in odgovornosti,« pravi So-
dnik. V Sekciji ocenjujejo, 
da je sodelovanje zgledno, 
želijo pa si, da bi jim zavaro-
valnice bolj prisluhnile. Po-
oblaščene servisne delavni-
ce se namreč vse pogosteje 
srečujejo s tem, da skušajo 
zavarovalnice v primeru 
prometnih nesreč obveznost 
zagotavljanja nadomestnega 
vozila iz avtomobilske odgo-
vornosti (AO) povzročitelja 
nesreče prevaliti na servisno 
delavnico. V Sekciji so na-
mreč prepričani, da lahko 
oškodovanec stroške nado-

mestnega vozila ali najema 
enakovrednega vozila uve-
ljavlja že iz naslova osnov-
nega (AO) zavarovanja. Zah-
tevke oškodovancev cenilci 
pogosto zavrnejo z napoti-

lom, naj nadomestno vozilo 
zagotovi servis. In kar je 
prav tako pomembno, pravi-
ca do najema nadomestnega 
vozila mora zajemati celo-
tno obdobje, ki je potrebno 
za popravilo ali nakup dru-
gega vozila.
Sodnik poudarja: »V Sekciji 
pooblaščenih trgovcev in 
serviserjev se moramo z Za-
varovalnicami dogovoriti 
tudi o tako imenovani pošte-
ni ceni servisne ure, ki je 
sedaj tudi do 50 petdeset in 
več nižja od uradnih ceni-
kov, kot jo priznavajo zava-
rovalnice pooblaščenim ser-
visom. To v praksi velikokrat 

pomeni, da se oškodovanci 
raje obračajo na servise, ki 
večkrat nimajo potrebnih 
kvalifikacij za to, da avto 
ohrani vse oblike tovarni-
ških garancij.«

In za konec pogovora še 
vprašanje, ki zanima vsake-
ga novega kupca: Kakšen 
avto naj si letos omisli? Ele-
ktrični avtomobili so še pre-
dragi, polnilna infrastruktu-
ra je skromna in nepopolna, 
avtomobili na klasični po-
gon pa nimajo več prave pri-
hodnosti. V strategijah sko-
raj vseh avtomobilskih proi-
zvajalcev je zaslediti, da po 
letu 2030 ne bo več klasič-
nih dizelskih ali bencinskih 
agregatov.
»Prihodnost bo v večini ele-
ktrična, to je gotovo, vendar 
močno dvomim, da bo čez 
deset let že vse pripravljeno. 
Svoje bo morala odigrati 
tudi država s subvencijami, 
ki se pri nas zadnja leta celo 
nižajo. Dokler bodo električ-
na vozila večinoma odvisna 
od električnega omrežja, bo 
v primeru stoodstotne 'elek-
trifikacije', šlo tudi za bistve-
no večje potrebe po električ-
ni energiji, ki jo bomo težko 
zagotavljali v celoti. Končno 
menim, da kupcu v tem tre-
nutku ni treba biti izbirčen 
pri izbiri avtomobila, po-
membno je, kaj bo dobavlji-
vo, avtomobili s klasičnimi 
pogoni imajo še vsaj 15 let 
perspektive,« zaključi So-
dnik.

Aktualne razmere v Sloveniji
Pogovarjali smo se z Zoranom Sodnikom, direktorjem AC Lovše in predsednikom Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev motornih vozil pri GZS.

Zoran Sodnik, predsednik 
Sekcije PTS pri GZS

»Prihodnost bo v večini električna, to je gotovo, 
vendar močno dvomim, da bo čez deset let vse 
že pripravljeno. Vsekakor menim, da kupcu v 
tem trenutku ni treba biti izbirčen pri izbiri 
novega avtomobila, pomembno je, kaj bo 
dobavljivo. Avtomobili s klasičnimi pogoni 
imajo še vsaj 15 let perspektive.«

Če vas vprašamo, po čem je 
najbolj znana Toyota, boste 
najbrž rekli, da po zaneslji-
vosti. Druga stvar, po kateri 
slovi, pa je zagotovo tudi 
hibridni pogon. Danes ga 
ponujajo že skoraj vsi, am-
pak prav Toyota je bila prva, 
ki je leta 1997 s priusom 
konkretno zaorala v to ledi-

no in svetu pokazala, da je 
takšna kombinacija pravi re-
cept za uspeh.

Slovenski avto leta 2022, 
zakaj prav Toyota Yaris 
Cross? 
Zaradi naprednega hibri-
dnega pogonskega sklopa, 
robustnega terenskega vi-

deza ter štirikolesnega po-
gona. Nekaj pametnih odlo-
čitev pri razvoju je poskrbe-
lo, da je Yaris Cross v svojem 
razredu skoraj izjema, vse-
kakor pa odlična izbira da-
nes za povsem električno 
prihodnost jutri. Toyota se je 
prvič v zgodovini izbora za 
slovenski avto leta zavihtela 

na prestol, čeprav je seveda 
v svetu že prejemala nagra-
de. Manjši brat, model Toyo-
ta Yaris, je bil proglašen za 
evropski avto leta 2021. 
Prav tako predvsem zaradi 
voznih lastnosti in učinkovi-
tega hibridnega sistema, ki 
ga odlikuje nizka poraba in 
čistost emisij v mestu. 

Glavna beseda je »Cross«
Toyota dviga svoje modele in jih spreminja v večje ali manjše križance. Po modelih Aygo in 
Yaris jeseni še Corrola Cross.

Corolla Cross 
Jeseni k nam prihaja še Corolla 
Cross. Z dolžino slabega 4,5 m 
se uvršča med Toyoto C-HR in 
RAV4. Od navadnega modela 
Corolla je 18 cm višja. Za po-
gon so izbrali samopolnilni hi-
brid najnovejše pete generaci-
je. To pomeni, da gre za kom-
binacijo dvolitrskega bencin-

skega in električnega motorja, 
skupna sistemska moč pa pri 
dvokolesno gnani verziji znaša 
146 kilovatov. Peta generacija 
hibridnega sistema ima izbolj-
šane tudi vozne lastnosti. Na 
novo zasnovana litij-ionska 
baterija je v primerjavi s prej-
šnjo zmogljivejša in za 40 od-
stotkov lažja. 
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Pokličite Želvo na telefon:
04 515 03 80 ali 031 869 780.
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 Invalidsko podjetje Želva  
poskrbi za urejeno okolje vaše hiše,  

bloka, naselja ali podjetja.

Obrežejo grmovje in drevesa, pokosijo  
travo, uredijo zelenico, prekopajo vrt, 

pospravijo listje.

Nudijo tudi manjša mizarska  
popravila in druga hišniška opravila.

Naj urejanje okolice, vrta  
in vzdrževanje hiše za vas ne bo  

več neprijetno opravilo.

Maša Likosar,  
Cveto Zaplotnik

Vodice – Na 245 hektarjih 
kmetijskih površin v osre-
dnjem delu občine Vodice 
so v letih 2015–2017 izved-
li komasacijo, za katero se je 
tedaj odločilo 85 odstotkov 
lastnikov kmetijskih zem-
ljišč. V okviru agromeliora-

cijskih del so na komasacij-
skem območju med drugim 
zgradili poljske poti, uredi-
li melioracijske kanale, skr-
čili gozdove in izvedli zarast 
grmovnic. Za izvedbo proje-
kta je bilo izplačanih nekaj 
manj kot 257.000 evrov. 
»Projekt se je izkazal za ene-
ga boljših, vidnejših težav 
ni prinesel, celo nasprotno. 

Tako lastniki zemljišč kot 
občani smo veliko pridobi-
li, med drugim devet kilo-
metrov novih ustrezno širo-
kih poljskih poti, kjer kmet-
je s kmetijskimi stroji brez 
težav dostopajo do svojih 
zemljišč, uporabne so tudi 
za občane kot sprehajalne 
poti,« je dejal župan Obči-
ne Vodice Aco Franc Šuštar.

Minister Podgoršek je 
pojasnil, da v 14 dneh pri-
čakujejo v državnem zboru 
obravnavo zakona, s katerim 
omogočajo razdružitev sola-
stnine v komasacijskih pos-
topkih in ukinjajo overovitev 
podpisa lastnikov za uvedbo 
komasacij. »Računamo, da 
bomo s tem pospešili koma-
sacije na območju Sloveni-
je in tudi rešili problemati-
ko solastnine z lastniki kme-
tijskih zemljišč; ugotavlja-
mo namreč, da je solastni-
na ena od pomembnih ovir 
pri upravljanju teh zemljišč. 
Izračuni sicer kažejo, da so 
komasacije poleg namaka-
nja ena boljših sistemskih 
pomoči kmetom in območ-
jem za kmetovanje, zato so 
tako komasacije kot nama-
kanja ena ključnih prioritet 

tudi v novem programskem 
obdobju,« je pojasnil. 

Minister je ponedeljkov 
terenski obisk zaključil z 
ogledom namakalnega sis-
tema Jable v Mengšu, ki ga 
je zgradil Kmetijski inšti-
tut Slovenije, namenjen pa 
je več uporabnikom. Nama-
kalni sistem obsega sedem 
vodnjakov, ki so vključe-
ni v nadzorni sistem prek 
omrežja GSM, ter primar-
no in sekundarno namakal-
no infrastrukturo. Vključuje 
okoli 82,7 hektarja namakal-
nih površin. Za investicijo je 
bilo odobrenih nekaj več kot 
377.000 evrov. 

Minister se je v torek 
mudil tudi v družbi Jata 
Emona, ki na leto za trg 
proizvede 150 tisoč ton 
krmil in 110 milijonov jedil-
nih jajc. Vodstvo podjetja je ministru predstavilo pos-

lovanje podjetja in izzive. 
Eden takšnih izzivov so tudi 
posledice vojne v Ukrajini. 
Minister je ob tem dejal, da 
vojna lahko vpliva na rast 
cen, vendar pa za zdaj še ne 
more dati končne ocene o 
tem, kako bo vplivala na rast 
cen hrane, goriva in repro-
dukcijskega materiala. 

V okviru vladnega obiska 
na obrobju Gorenjske sta bila 
na terenu tudi ministrova 
najtesnejša sodelavca. Drža-
vni sekretar Anton Harej se 
je v Kamniku in Medvodah 
seznanil s potekom proje-
kta Lokalne akcijske skupi-
ne (LAS) Za mesto in vas, v 
okviru katerega so v 29 nase-
ljih zbrali približno osemsto 

starih hišnih imen. Ogledal 
pa si je tudi gozdno posest 
Kolovec v okolici Domžal. 
Državni sekretar Aleš Irgolič 
je obiskal družbo Meso Kam-
nik ter kmetijo Mlinar Roka 
Koncilje v Zgornjem Tuhin-
ju, oba državna sekretarja pa 
sta bila še na obisku pri kme-
tu Gregorju Mlakarju - Svatn-
šku na Klemenčevem.

Učinkovita državna pomoč kmetom
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je v okviru regijskega obiska vlade med drugim srečal z vodstvom podjetja Jata Emona 
in z mladim prevzemnikom kmetije Primožem Kopačem iz Medna, ogledal pa si je tudi Posestvo Pr' Maršet v Vodicah, agromelioracijo na komasacijskem 
območju Vodice ter izgradnjo namakalnega sistema Jable v Mengšu.

Minister Jože Podgoršek si je skupaj z vodiškim županom Acom Francem Šuštarjem 
ogledal Posestvo Pr' Maršet v Vodicah, kjer se družina Koželj že več kot sedem generacij 
ukvarja z vzrejo živine in pridelavo poljščin. / Foto: Primož Pičulin 

Minister dr. Jože 
Podgoršek: »Komasacije 
so poleg namakanja 
eden boljših sistemskih 
ukrepov pomoči 
kmetom in kmetijskim 
območjem.«

Marija Stare, lastnica 
gozdne posesti Kolovec, 
je na svoji posesti 
iztrebila intenzivno 
tujerodno rastlinsko 
vrsto navadno barvilnico, 
ki sicer otežuje naravno 
pomlajevanje gozdov.

V harmoniji z naravo

Vrtni center

VRHUNSKA KVALITETA

RASTLINA MESECA MARCA - RANUNKULA

POMLAD SE PREBUJA

DARILCA ZA 
 MATERINSKI 

DAN

PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100
PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

VEČ KOT 60 SORT
SEMENSKEGA
KROMPIRJA
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Državni zbor je ob 
koncu februarja sprejel 
spremembe in dopolnitve 
zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, 
ki izboljšujejo tudi finančni 
položaj kmetov. 

Na podlagi zakona bodo 
kmečkim zavarovancem, 
ki so bili zavarovani za ožji 
obseg pravic in so dosegli 
polno pokojninsko dobo, 
določili novo višino najni-
žje pokojnine v višini 41 
odstotkov najnižje pokoj-
ninske osnove, ki jo bodo 
kasneje usklajevali enako 
kot pokojnine. Po tej spre-
membi znaša pokojnina, 
upoštevajoč letošnjo uskla-
ditev, 409,70 evra.

Na podlagi zakona bodo 
lahko na novo odmerili 

pokojnino zavarovancem, 
ki so opravljali kmetijsko 
dejavnost in so dopolni-
li polno pokojninsko dobo 
v enaki višini, kot je pred-
pisana višina pokojninske 
dobe brez dokupa za prido-
bitev pravice do starostne 
pokojnine pri najnižji sta-
rosti, pretežni del zavaro-
valne dobe pa so bili zava-
rovani za ožji obseg pravic. 
Pokojnino jim bodo sicer 
odmerili brez upoštevan-
ja določb o najnižji pokoj-
ninski osnovi, vendar jim jo 
bodo izplačevali najmanj v 
znesku, ki ustreza višini 41 
odstotkov najnižje pokoj-
ninske osnove.

Spremembe zakona dolo-
čajo tudi podlago za novo 
odmero vdovskih in družin-
skih pokojnin, izvedenih iz 
pokojnin posameznikov, ki 

bi se jim pokojnina izplače-
vala v višini 41 odstotkov naj-
nižje pokojninske osnove, a 
so že pokojni. Novo odmero 
pokojnine bodo opravili le 
na zahtevo upravičenca do 
vdovske oziroma družinske 
pokojnine. 

V Kmetijsko gozdarski 
zbornici Slovenije pozdra-
vljajo spremembe zakona, 
saj prinašajo kmetom rešit-
ve, za katere so se tudi zav-
zemali. Pri tem še posebej 
poudarjajo zvišanje zago-
tovljene pokojnine za zava-
rovance, ki so bili pretežni 
del zavarovalne dobe zava-
rovani za ožji obseg pravic. 
»Sprejeta rešitev je ustrezna 
in hkrati pravična, saj ohran-
ja razmerje med prejemniki 
pokojnin glede na obseg nji-
hovega zavarovanja,« ugota-
vljajo v zbornici.

Višja pokojnina za ožji 
obseg pravic
Po novem bodo kmečki zavarovanci, ki so zavarovani za ožji obseg pravic 
in so dosegli polno pokojninsko dobo, prejemali najmanj 409,70 evra 
pokojnine. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Subvencijska kam-
panja, to je elektronsko 
izpolnjevanje in oddajan-
je zbirnih vlog za neposre-
dna in druga kmetijska pla-
čila, ki bo trajala do 6. maja 
in v zamudnem roku do 
31. maja, je v polnem teku. 
Kmetje in drugi upravičen-
ci lahko sicer vlogo izpolnijo 
in oddajo tudi sami, a takih 
je bolj malo, velika večina bo 
to storila s pomočjo kmetij-
skih svetovalcev. 

V Kmetijsko gozdarski 
zbornici Slovenije svetuje-
jo kmetom, da naj na izpol-
njevanje prinesejo s sabo lan-
sko zbirno vlogo in zahtevke. 
Če so spremenili transakcij-
ski račun, naj prinesejo tudi 
kartico oziroma knjižico z 
novim računom. V prime-
ru, da na izpolnjevanje vloge 
ne pride gospodar (nosilec) 
kmetije, ampak njegov poo-
blaščenec, mora ta imeti dve 

originalno podpisani poob-
lastili na obrazcu, ki ga naj-
de na spletni strani kmetij-
sko-gozdarskega zavoda ali 
zbornice. Dobro je, da ima 
vlagatelj s sabo tudi podatke 
o izmeri (površini in razdalji) 
poljin za posamezne Gerke 
njiv, na katerih goji več vrst 
rastlin, prav tako tudi sez-
nam vseh vrst živali po stan-
ju na dan 1. februar 2022. S 
sabo naj prinese tudi podat-
ke o količini in vrsti živinskih 
gnojil, ki jih oddaja drugim, 
podatke o prejemnikih gno-
jil in druge dokumente, ki so 
kmetijskim svetovalcem lah-
ko v pomoč pri izpolnjevan-
ju vloge in zahtevkov. Med 
takšne dokumente sodijo 
zapisniki kontrolorjev, izpis 
o (urejenih) Gerkih iz regis-
tra kmetijskih gospodarstev, 
odločbe o prejetih plačilih za 
preteklo leto, odločbe o dode-
litvi plačilnih pravic, morebi-
tne še nerešene pritožbe na 
odočbe ...

V kmetijsko-gozdar-
ski zbornici tudi opozarja-
jo kmete, da je vsaj en dan 
pred izpolnjevanjem zbir-
ne vloge treba urediti razli-
čne podatke v registrih. Pri-
poročajo jim tudi, da naj v 
registru kmetijskih gospo-
darstev preverijo pravilnost 
vrisanih Gerkov na svo-
jem gospodarstvu. Pri pre-
gledu naj bodo pozorni na 
to, da so na letalskih pos-
netkih meje Gerkov pravil-
no izrisane glede na dejan-
sko stanje v naravi. Iz Ger-
kov morajo izločiti ceste, 
dvorišča, jarke, razna nasu-
tja gradbenega ali kakšne-
ga drugega materiala, na 
novo zgrajene objekte in 
zaraščene površine, javiti 
spremembo rabe zemljiš-
ča, odjaviti zemljišča, ki jih 
ne uporabljajo več ... Kakrš-
nokoli urejanje podatkov v 
registru kmetijskih gospo-
darstev je treba opraviti na 
upravni enoti. 

S katerimi dokumenti na 
izpolnjevanje zbirne vloge
Kmetje lahko z različnimi dokumenti olajšajo kmetijskim svetovalcem 
pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge.

NAJBOLJŠI ZA ZRNJE:
GLUMANDA | fao 300 | zobanka

LG 31.330 | fao 330 | trda zobanka

DKC 4569 | fao 350 | zobanka

AJOWAN | fao 350 | zobanka

DKC 4416 | fao 350 | zobanka

DKC 4717 | fao 370 | zobanka

TEXERO | fao 380 | zobanka

DKC 5812 | fao 560 | zobanka

NAJBOLJ PREBAVLJIVI
ZA SILAŽO:
LG 30.308 | fao 320 | poltrdinka

LG 31.377 | fao 370 | zobanka

SHANNON | fao 400 | zobanka

LG 31.479 | fao 410 | zobanka

LG 34.90 | fao 430 | zobanka

Več informacij dobite na prodajnih mestih,
v katalogu Gospodarjev priročnik 2022,

na naši spletni strani www.agrosaat.si
ter pri svetovalni službi Agrosaat.

KORUZA
IZBOR HIBRIDOV 2022

P R I M E
T R E T I RA N J E :

Fungicid
(Redigo M ...)

+
Insekticid

(Lumiposa)
+

Odvračalo za ptice
(Korit 420 FS)

+
Stimulator rasti
z mikroelementi

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Kmetijsko goz-
darski zbornici Sloveni-
je zaskrbljeno spremlja-
jo razmere na trgu naft-
nih derivatov. Pred dne-
vi so se namreč cene ben-
cina in dizelskega goriva 
čez noč zvišale za dvajset 
centov, pri tem pa je zaradi 
povečanega povpraševanja 

na marsikateri bencinski 
črpalki zmanjkalo goriva. 
V zbornici ob tem pozivajo 
vlado, da v primeru poma-
njkanja goriva kmetom 
zagotovi gorivo iz blagov-
nih rezerv. »Kmetje potre-
bujemo nemoteno oskrbo, 
saj je gorivo nujno za pri-
delavo hrane, ki je strateš-
ka dobrina,« je dejal pred-
sednik zbornice Roman 

Žveglič in dodal, da so se 
cene goriva zvišale prav v 
času, ko so kmetje začeli 
priprave na spomladansko 
setev. Ker so na evropskih 
trgih v zadnjem času moč-
no poskočile tudi cene pše-
nice, koruze, oljnic in dru-
gih surovin, v zbornici zah-
tevajo, da kmetijska politika 
s svojimi ukrepi bolj podpre 
pridelavo hrane. 

Zbornica zahteva stabilno 
oskrbo z gorivom

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.
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DELOVNI ČAS: pon.–pet. od 8. do 16. ure, sob. od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, GSM: 064/19 14 22, E-pošta: info@agrotehnika.si

               PREKOPALNIKOV  
IN PREZRAČEVALCEV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih  

proizvajalcev, servis in popravilo vseh 
vrtnih strojev na naši lokaciji!

prezračevalnika za travo.
Izposoja  
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
pripravlja tudi tržno poro-
čilo za goveje meso. Poglej-
mo, kakšne so bile cene v 
tednu med 21. in 27. feb-
ruarjem, ko je bilo zakla-
nih 326 do dveh let starih 
bikov, 13 več kot dve leti sta-
rih bikov, 203 krave, 168 
telic, 113 do osem mesecev 

starih goved in eno govedo, 
staro od osem do dvanajst 
mesecev. K ceni so prište-
ti povprečni prevozni stro-
ški v višini 6,54 evra na sto 
kilogramov hladne mase. 
Pri kakovostnih razredih se 
oznake U, R, O in P nana-
šajo na vizualno ocenjevan-
je mesnatosti živali, oznake 
2, 3 in 4 pa določajo razvrs-
titev trupov glede na zama-
ščenost.

Tržne cene govejih klavnih 
trupov oziroma polovic

Cene klavnih trupov oziroma polovic (v EUR/100 kg)

 Kakovostni  Teleta do Biki do   Krave Telice
 razred     8 mesecev 24 mesecev

 U2 - 421,21 - 409,11
 U3 - 417,29 - 413,11
 U4 - - - 397,11
 R1 447,84 - - -
 R2 428,66 415,66 - 367,77
 R3 - 406,22 314,74 393,41
 R4 - - 330,37 361,92
 O1 438,44 - - -
 O2 421,10 384,08 295,59 334,61
 O3 - 400,94 311,56 373,38
 O4 - - 314,88 362,17
 P1 249,64 - - -
 P2 - - 248,07 -
 P3 - - 270,70 -

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je prejšnji teden obja-
vilo javni razpis, s katerim 
Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja in sloven-
ska država namenjata 1,47 
milijona evrov nepovratnih 
sredstev za sanacijo gozdov. 
Kot poudarjajo na ministr-
stvu, želijo ohraniti proiz-
vodne potenciale ter eko-
loške in socialne funkcije 

poškodovanih gozdov ter 
preprečiti škodo v nepoško-
dovanih gozdovih. Za sana-
cijo gozdov, ki jih je leta 
2014 poškodoval žled, je na 
voljo 700 tisoč evrov, za goz-
dove, ki jih je v letih 2017 in 
2018 prizadel močan veter, 
320 tisoč evrov in za sana-
cijo gozdov, v katerih je po 
15. maju 2015 nastala velika 
škoda zaradi čezmerne raz-
množitve podlubnikov, 450 
tisoč evrov. Vloge bo možno 
vlagati v elektronski sistem 

od 28. marca dalje do obja-
ve obvestila o zaprtju razpi-
sa. Ker je to odprt tip raz-
pisa, bo agencija za kme-
tijske trge in razvoj pode-
želja dodeljevala finančne 
podpore do porabe denar-
ja le vlagateljem s popol-
nimi vlogami, ki presežejo 
vstopno mejo. Pri merilih 
za izbor bo upoštevala vrsto 
del, stopnjo poudarjenosti 
funkcij gozda ter potencial-
no nevarnost za širitev bole-
zni in podlubnikov.    

Denar za sanacijo 
poškodovanih gozdov
Država namenja poldrugi milijon evrov za sanacijo gozdov, ki so jih 
poškodovale naravne ujme.

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

AKCIJA  
OLJE FUCHS

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA DRSNA IN SAMONOSNA DVORIŠČNA VRATA
JOYTECH AC 600 ALLMATIC MOVEO 600 BENINCA BULL 5M BFT DEIMOS 400 ALLMATIC BIG ALLMATIC KALOS

 TURBO

do 500 kg do 400 kg do 2200 kgdo 600 kg do 600 kgdo 650 kg

229 € 269 € 349 € 279 € 499 € 399 €

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA KRILNA, DVOKRILNA DVORIŠČNA VRATA

do 250 kg / 2,5 m

TERRIER 200 ALLMATIC SO400 ALLMATIC HYPER 400 in HYPER 600 ALLMATIC MAXIARTK ALLMATIC PLUS L

do 350 kg / 3 m do 300 kg / 3 m do 300 kg / 4,5 m do 500 kg / 5 mdo 3,5 m

329 €

359 €

465 € 599 € 690 €

500 €

PANELNE / ŽIČNE OGRAJE IN STEBRI

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

22,50 €
25,50 €
32,50 €
40,00 €

steber v. 100 cm

steber v. 125 cm

steber v. 150 cm

steber v. 200 cm

15,50 €
17,00 €
19,50 €
23,00 €

5 mm

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

17,50 €
19,50 €
22,50 €
32,00 €

4 mm

prodaja@kipkop.si  /  prodaja1@kipkop.si  /  prodaja2@kipkop.si  /  prodaja3@kipkop.si  /  prodaja4@kipkop.si  

www.kipkopshop.si  /  www.kipkopshop.si  /  www.kipkopshop.si

infoline:    040 974 470    /    030 479 955    /    030 464 480    /    030 360 630

TOPLOZRAČNI KAMINI NA PELETE ZA UGODNO OGREVANJE

moč: 4,6 kW moč: 7,5 kW moč: 9,5 kW moč: 8 kW moč: 10 kW moč: 12 kW moč: 9 kW

KK Camilla slim KK Thelma TOBY Helena 8 TOBY Helena 12 SOLE Croatica 12 SOLE Inserto vložekRade Končar TEP10

899 € 1149 € 1149 €1099 €

www.kipkop.si
www.kipkopshop.si

NA ZALOGI PRI NAS 
TUDI DIMNIŠKE CEVI, 

ROZETE, KOLENA, 
TESNILA, SPOJKE, 

NOSILCI...

TOPLOVODNI KAMINI NA PELETE ZA PRIKLOP NA CENTRALNO OGREVANJE

moč: 20 kW moč: 24 kWmoč: 15 kW

TOBY H 15 TOBY H 20 TOBY H 24 

1699 € 1799 € 1999 €

PROIZVODNJA VSEH VRST GARAŽNIH VRAT NA ENEM MESTU

ŽE OD 1354 €

ŽE OD 1449 €

ŽE OD 779 €

ŽE OD 779 €

ŽE OD 699 €
SEKCIJSKA DVIŽNA 

INDUSTRIJSKA VRATA

GOSPODARSKE OBJEKTE Z 
ODPIRANJEM NA STRAN 

OB STENO

VHODNA SIDE STEP 
STRANSKA VRATA

SEKCIJSKA DVIŽNA 
GARAŽNA VRATA Z 

VGRAJENIM OSEBNIM 
PREHODOM

DVIŽNA ROLO NAVOJNA 
GARAŽNA VRATA

www.dvizna-vrata.si
www.dvizna-vrata.si
www.dvizna-vrata.si
www.dvizna-vrata.si

moč: 12 kW

1299 €749 € 1149 €

KK Susy slim

779 €

ŽE OD 779 €

SEKCIJSKA DVIŽNA 
GARAŽNA VRATA

  

www.dvizna-vrata.si

swiss made
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

ZGODBE

RAZGLED

Kultura
Razstava Kaša, žganci, zelje 
– Dediščina prehrane na 
Gorenjskem ... Stran 22

Pogovor
Prof. dr. Iztok Prezelj, dekan 
Fakultete za družbene vede,  
o vojni v Ukrajini ... Stran 23

Obletnice
Na Brdu so ob 90. obletnici 
rojstva dr. Jožeta Pučnika odkrili 
doprsni kip. Stran 24

Mateja Rant

»Poljanska dolina je doli-
na ljubezni. Do življenja, na-
rave, umetnosti, aktivnosti, 
kulture in kulinarike. Ravno 
na slednjem področju si že-
limo biti še boljši,« so si že 
pred časom zastavili v Zavo-
du Poljanska dolina. Že lani 
so tako v okviru Zelenega 
dneva Poljanske doline v so-
delovanju z uglednimi stro-
kovnjaki s tega področja za-
risali smernice za nadgra-
dnjo kulinarične ponudbe v 
Poljanski dolini. Kot najbolj 
značilno jed Poljanske doli-
ne so poudarili drobnjakove 
štruklje »na župi«, ki jih raz-
vijajo v vodilni produkt desti-
nacije. Letos so z dogodkom 
Ta dobra stara kuha, pri ka-
terem so se povezali z Višjo 
strokovno šolo za gostinstvo, 

velnes in turizem Bled, na-
redili še korak naprej pri ra-
zvoju kulinarike tega obmo-
čja. Za osnovo so vzeli jedi iz 
preteklosti, ki pa so jim nade-
li pridih sodobnosti. 

Študenti Višje strokov-
ne šole za gostinstvo, velnes 
in turizem Bled so postreg-
li z večerjo, ki so jo pripravili 
na osnovi receptov iz kuhar-
ske knjige Pavleta Hafner-
ja Ta dobra stara kuha, v ka-
teri so zbrani številni recep-
ti škofjeloškega območja, ki 
jih je na Dvorcu Visoko prip-
ravljala nekdanja gospodinja 
Ana Kalan. Gospodinja si je 
recepte vestno zapisovala, saj 
takrat kuharskih knjig še ni 
bilo in so se recepti prenašali 
iz roda v rod. Minuli petek so 
tako na Visokem spet streg-
li jedi, pripravljene po starih 
hišnih receptih, ki pa so jih 

prilagodili sedanjosti. Kuhar-
ji in natakarji VSŠGVT Bled 
so pod mentorstvom preda-
vatelja strežbe Zorana Jozića 
in predavatelja kuharstva Jo-
žeta Zalarja gostom za do-
brodošlico najprej postreg-
li z ocvirkovco ter toplim bu-
kovim likerjem s cimetom in 
pomarančo. Glavna »zvez-
da« večerje so bili zagoto-
vo že omenjeni drobnjako-
vi štruklji v kokošji juhi, sle-
dila pa je glavna jed, ki je ob-
segala pečen svinjski trebuh, 
janeževo omako, klobaso v 
vinu, krompirjevko, pečeno 
kislo zelje in koreničje. Na 
koncu je pri sladici na mizi 
zadišalo po pečenih jabolkih 
z medom, ki so jih postreg-
li na orehovem biskvitu in z 
vinskim šodojem. Od gostov 
so se poslovili z izborom si-
rov s Kmetije Pustotnik, lo-
kalne ponudnike pa so vklju-
čili tudi pri drugih jedeh, in 
sicer Kmetijstvo Čadež, Me-
sarstvo Perešuti ter kmetiji 
Galjot in Demšar. 

Nad kulinaričnim večerom 
je bil navdušen tudi etnolog 
Janez Bogataj. Celotni večer 
je označil za zelo prijetno do-
živetje, krožniki, sestavljeni 
iz živil lokalnega porekla, pa 
so bili z odlično sestavljeni-
mi okusi primerni današnje-
mu času. »Čeprav smo uživa-
li jedi, ki sodijo v kategorijo 
prehranske dediščine, nismo 
dobili postreženo tako, kot ko 

jih je Ana Kalan pripravljala 
v teh prostorih, in to je pravi 
način. Dediščina ne sme biti 
prehranski muzej, ampak 
nas mora motivirati pri iska-
nju novih rešitev.« Prepričan 
je, da bi morali dobro pozna-
ti našo kulinarično dediščino, 
saj so to temelji, na katerih je 
treba graditi sodobno prehra-
no. »Občutek imam, da se v 
zadnjem času na tem podro-
čju premika in da prihajajo 
časi, ko bomo veliko kulina-
rično bogastvo, ki ga premo-
re Slovenija, znali razume-
ti na pravi način.« Prav knji-
ga Pavleta Hafnerja, ki je bil 
po izobrazbi sicer inženir, je 
po njegovih besedah klasičen 

primer ljubezni do lokalnega 
gastronomskega okolja. »To 
pa je bila tudi prva kuharska 
knjiga na Slovenskem, kjer 
recepte spremljajo zgodbe o 
ljudeh.« Bogataj je še pohva-
lil prizadevanja župana Mila-
na Čadeža in sodelavcev, ki 
se trudijo, da bi Dvorec Viso-
ko spet zaživel. »Dvorec si za-
služi, da postane pomemben 
kulturni in gostinski objekt 
na Slovenskem.« 

Župan, direktor Zavo-
da Poljanska dolina Tomaž 
Trobiš in direktor VSŠGVT 
Bled Peter Mihelčič so ob 
tem poudarili pomen dob-
rega medsebojnega sodelo-
vanja za nadaljnji razvoj. Za 

to bo pomemben tudi ustre-
zno usposobljen kader, za 
kar skrbijo tudi z vključe-
vanjem mladih, tokrat štu-
dentov drugega letnika, v 
pristno delovno okolje, je po-
udaril Jože Zalar, ki ga vese-
li, da so študenti po dolgem 
času spet dobili to priložnost. 
»Na naši šoli velik poudarek 
namenjamo kulinarični de-
diščini, mar nam je za kme-
ta, lokalne pridelovalce, želi-
mo vključevati slovenske pri-
delke in biti trajnostni,« je še 
dejal Zalar, ki opaža, da je go-
stinska ponudba v zadnjem 
obdobju veliko bolj osmišlje-
na, kot je bila še pred petnaj-
stimi ali dvajsetimi leti. 

Stara visoška kuhinja  
s sodobnim pridihom
Ta dobra stara kuha so poimenovali gastronomsko-kulinarični večer, ki so ga minuli petek na Dvorcu Visoko pripravili študenti Višje strokovne šole za 
gostinstvo, velnes in turizem Bled (VSŠGVT) v sodelovanju z Zavodom Poljanska dolina in na katerem so jedi, pripravljene po starih hišnih receptih, 
postregli v sodobni obliki.

Gastronomsko-kulinarični večer na Dvorcu Visoko Ta dobra stara kuha so pripravili v 
sodelovanju z Višjo strokovno šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled.

Študenti so postregli z jedmi po receptih iz kuharske knjige 
Ta dobra stara kuha, ki pa so jim nadeli sodoben pridih.
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Simon Šubic

Slovenska vojska naredila 
napredek, a ne zadosten

V luči vojne v Ukrajini sta 
minuli petek minister za ob-
rambo Matej Tonin in načel-
nik Generalštaba Slovenske 
vojske (SV) generalmajor 
Robert Glavaš predsedniku 
republike in vrhovnemu po-
veljniku obrambnih sil Bo-
rutu Pahorju tradicionalno 
predstavila letno poročilo o 
pripravljenosti Slovenske 
vojske za leto 2021. Pahor je 
ob tem dejal, da je SV nare-
dila viden napredek, ki pa še 
ni zadosten za celovito de-
lovanje v vojnih razmerah. 
Kljub temu pa ocenjuje, da 
je SV »skupaj z drugimi si-
lami in ob podpori ljudi spo-
sobna ubraniti ozemeljsko 
celovitost in suverenost Re-
publike Slovenije«. Iz po-
ročila izhaja, da se sredstva 
za SV povečujejo, izboljšu-
je se tudi opremljenost, a 
precejšnjega zaostanka na 
tem področju ni bilo mogo-
če odpraviti v enem koraku, 
je poudaril. »Za dosego vi-
soke stopnje pripravljenosti 
v vseh razmerah bo treba v 
naslednjih letih vložiti doda-
tna sredstva, dodatne napo-
re pri izboljšanju organiza-
cije in strukture, infrastruk-
ture, opremljenosti in zago-
tovitve vseh potrebnih ma-
terialnih sredstev,« je še de-
jal predsednik. Glavaš pa je 

povedal, da SV je in bo tudi 
v prihodnje pripravljena za 
obrambo domovine. Ob tem 
se zavedajo omejenosti s ka-
drovskimi in finančnimi 
viri, a računajo tudi na pod-
poro državljanov, je dodal. 

Slovenci zaskrbljeni 
zaradi vojne v Ukrajini

Javnomnenjska raziskava 
družbe Valicon je pokazala, 
da sta stopnji zaskrbljenos-
ti in pesimizma med sloven-
sko javnostjo zaradi vojne v 
Ukrajini višji kot kadarkoli 
v času epidemije. Raziska-
va je poleg slovenske javno-
sti zajela tudi prebivalce Hr-
vaške, Bosne in Hercegovi-
ne ter Srbije. Tudi v teh dr-
žavah je stopnja zaskrblje-
nosti zaradi vojne v Ukraji-
ni izrazito visoka; najvišja je 
na Hrvaškem, sledijo Slove-
nija, Bosna in Hercegovina 
ter Srbija. Zelo pesimistične 
– predvsem na Hrvaškem in 
v Sloveniji – so tudi ocene, 
ali gredo stvari v zvezi z voj-
no v Ukrajini na bolje ali na 
slabše.

Slovenski vojaki tudi na 
Slovaškem?

Na Slovaškem naj bi 
vzpostavili novo bojno sku-
pino zveze Nato, v katero bi 
bilo vključenih 2100 voja-
kov, med njimi tudi do sto 
slovenskih. Predlog je slova-
ška vlada pred dnevi že potr-
dila, mora pa ga še tamkaj-
šnji parlament. Skupina pa 

bi z delovanjem lahko zače-
la 15. marca, poročajo medi-
ji. Gre za odločitev o okre-
pljeni prisotnosti Natovih 
sil na vzhodu Evrope, pred-
vsem v luči vojne v Ukraji-
ni. Slovenska vlada sicer za 
zdaj o tem še ni odločala, v 
postopek odločanja pa naj bi 
bil vključen tudi parlament. 
Postopek še ni zaključen, pa 
tudi končna odločitev o šte-
vilu vojakov še ni sprejeta, so 
za STA povedali na obramb-
nem ministrstvu.

Levica z zahtevo za 
presojo ustavnosti

Opozicijska Levica je v to-
rek na ustavno sodišče vloži-
la zahtevo za presojo ustav-
nosti odločitve državnega 
zbora, ki je prepovedal refe-
rendum o zakonu o ratifika-
ciji sporazuma z Organiza-
cijo za sodelovanje pri sku-
pnem oboroževanju (OC-
CAR). Prepričani so, da je 
prepoved referenduma o 
nakupu 45 osemkolesnih 
oklepnikov boxer za Sloven-
sko vojsko neustavna. Po 
besedah poslanca Mateja T. 
Vatovca v času, ko se druž-
ba srečuje z nesorazmerno 
draginjo in težavami, tudi 
zaradi dolgotrajne koronavi-
rusne krize, država ne sme 
vztrajati pri nesmiselnem 
trošenju za orožje. Cena za 
45 vozil uradno še ni znana, 
po zadnjem povpraševanju 
pa je narasla na 412 milijo-
nov evrov za 53 vozil.

Svetina: Neenakost med 
spoloma se je povečala

V torek smo praznovali 
mednarodni dan žensk. Va-
ruh človekovih pravic Peter 
Svetina je ob tej priložnos-
ti opozoril, da je za krepitev 
enakosti med spoloma nuj-
no izobraževanje in ozave-
ščanje javnosti. Ženske na-
mreč še vedno prevladuje-
jo v slabše plačanih pokli-
cih, premalo jih je na vo-
dilnih položajih, pogosteje 
pa se srečujejo tudi z nasi-
ljem, so sporočili iz varuho-
vega urada. Med pandemi-
jo covida-19 se je neenakost 
med spoloma še povečala, 
saj so ženske poleg osnovne-
ga poklica skrbele tudi za šo-
lanje otrok na domu, za go-
spodinjstvo in starejše. Bolj 
so bile obremenjene tudi v 
službah, saj jih veliko dela 
v socialnih poklicih, kjer je 
delo slabo ovrednoteno. Va-
ruh zato poziva k ureditvi 
tega vprašanja in dodaja, da 
imajo lahko ženske tako kot 
moški uspešno poklicno živ-
ljenje ob družini. Po podat-
kih policije so v lanskem letu 
zakonci, nekdanji zakonci 
ali intimni partnerji umori-
li štiri ženske. Poleg tega se 
pojavljajo primeri spolne-
ga nadlegovanja, tudi v šo-
lah in na univerzah. Varuh 
meni, da bi lahko mnogo tra-
gedij preprečili z ustrezno 
preventivno pomočjo druži-
nam, ki se znajdejo v stiski. 

Slovence vojna skrbi bolj, 
kot jih je epidemija

Minister Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske 
vojske generalmajor Robert Glavaš sta predsedniku 
republike Borutu Pahorju predstavila poročilo 
pripravljenost Slovenske vojske za lani. / Foto: Nebojša Tejić (STA)

V novo bojno skupino zveze Nato na Slovaškem naj bi bilo 
vključenih tudi do sto slovenskih vojakov. / Foto: arhiv GG

Med pandemijo covida-19 se je neenakost med spoloma še 
povečala, je ob mednarodnem dnevu žensk opozoril varuh 
človekovih pravic Peter Svetina. / Foto: arhiv GG

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (841)

Slovenski praznik ob Baškem jezeru
Praznovanje mednaro-

dnega praznika žena je na 
Koroškem tudi slovensko 
obarvano. V Domu umetni-
kov v Celovcu so postavili 
razstavo, na kateri je predsta-
vljenih 16 žensk, ki v koroški 
kulturi in javnem življenju 
kaj pomenijo. Med njimi so 
tudi pisateljica Maja Hader-
lap, dramska igralka Magda 
Kropiunig in arhitektka Ta-
nja Prušnik, ki je v sredo pre-
jela visoko priznanje – veli-
ki častni znak dežele Koro-
ške. Zveza slovenskih žena 
pa bo jutri, v soboto, ob 14. 
uri v kulturnem domu Dani-
ce v Št. Primožu v Podjuni 
priredila osrednjo počasti-
tev tega praznika. Govornici 
bosta podpredsednica Zveze 
slovenskih žena Julija Schel-
lander - Obid in predsedni-
ca domačega Slovenskega 
prosvetnega društva Danica 

Sonja Hribar - Marko. Pela 
bosta mešani in mladinski 
zbor Danice, recitirale pa 
članice društva. Del praznič-
nega programa bosta tudi 
pogovor s partizanko, novi-
narko in pisateljico Valeri-
jo Skrinjar - Tvrz in predsta-
vitev filma o pokojni Mile-
ni Gröblacher, ki je bila 42 
let, od leta 1954 do leta 1996, 
predsednica Zveze sloven-
skih žena. 

Slovensko kulturno dru-
štvo Jepa Baško jezero iz 
Loč (Latschach) ob Baškem 

jezeru (Faaker See) je v so-
boto, 5. marca, v kulturnem 
domu v Ledincah (Ledeni-
tzen) v Zgornjem Rožu za-
čelo praznovanje stote oble-
tnice ustanovitve. Takra-
tno Slovensko izobraževal-
no društvo so za župnije Le-
dince, Loče in Drava usta-
novili učitelj in šolski rav-
natelj Franc Aichholzer, žu-
pnik dr. Josip Ogris in kmet 
Franc Resman iz Ledinc, 
po domače Tratnik. Njego-
vo delo v predsedniški vlogi 
nadaljuje njegova vnukinja 

Anica Lesjak - Ressmann. 
Jepa, tako domači rečejo 
nad Zgornjim Rožem dvi-
gajoči se gori Kepa, je osre-
dnjo slovensko kulturno 
društvo v občini Bekštajn 
(Finkenstein). Društvo z 
razvejano pevsko, tambura-
ško in gledališko dejavno-
stjo uživa med Slovenci in 
tudi nemško govorečimi 
– mnogi med njimi imajo 
slovenske korenine – velik 

ugled. V Ledincah deluje 
tudi večjezični vrtec Rin-
ga - raja, ki skupaj z dvoje-
zično šolo in glasbeno šolo, 
cerkvijo in tudi občinsko 
oblastjo ohranja slovenski 
jezik in slovensko kulturo. 
V programu sobotne prire-
ditve so sodelovali pevke in 
pevci skupine Akzent, daleč 
naokoli znani tamburaši iz 
Loč in učenci oddelka glas-
bene šole.

Ob Baškem jezeru radi pojejo. Pevsko tradicijo nadaljujejo 
tudi dekleta skupine Mladi Akzent. / Foto: SKD Jepa Baško jezero

Danes, 11. marca, ob 18. uri bodo v K&K centru 
v Šentjanžu (St. Johann) v Rožu odprli razstavo 
fotografij Nežke Pinter (1955–2021) z naslovom 
Na vrhu gora, blizu neba – Planine v sliki. Pokojna 
Pinterjeva je bila navdušena planinka, dolgoletna 
tajnica Slovenskega planinskega društva Celovec in 
izvrstna fotografinja. Razstava bo odprta do 9. aprila.
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Zadnje leto je imela obno-
vitvena zadruga v Dražgo-
šah 16 milijonov dinarjev 
čistega dobička. Od teh nam 
je 5 milijonov uspelo »reši-
ti« za izgradnjo pokopališča 
v Dražgošah, preostalih 11 
milijonov pa je »izginilo« v 
Kmetijski zadrugi Češnjica. 

Vsa leta po vojni in po ob-
novi vasi je tlela želja doma-
činov, da bi zgradili novo 
cerkev, ker je bila stara med 
vojno popolnoma poruše-
na. Prvi sestanek za načrto-
vanje njene izgradnje je bil 
jeseni leta 1963. Udeležil se 
ga je tudi župan tovariš Osoj-
nik iz Škofje Loke, ki je sku-
paj s svojimi somišljeniki 
z vsemi silami nasprotoval 
izgradnji cerkve. Dal nam 
je na izbiro: ali izgradnja 
cerkve ali cesta Dražgoše–
Jamnik. Na sestanku je bila 

sprejeta odločitev o gradnji 
cerkve. Nato smo začeli zbi-
rati dovoljenja za gradnjo. 
Po takratnem zakonu je bilo 
treba imeti zagotovljena 
sredstva na računu na ban-
ki in za dodelitev gradbe-
nega dovoljenja je bilo tre-
ba zbrati 11 milijonov dinar-
jev. Z veliko truda in dobre 
volje smo ta denar zbrali in 
ga položili na račun v ban-
ko. Na podarjeni denar (do-
nacije domačinov in dobrih 
ljudi) pa bi bilo treba takrat 
plačati 72 odstotkov davka, 
kar je pomenilo, da s pre-
ostankom denarja gradnje 
cerkve ne bi mogli niti za-
četi. Ker smo spoznali, da 
nam gradnja na ta način ne 
bo uspela, sem se posveto-
val z odvetnico Ljubo Pret-
ner, kaj je mogoče storiti v 
tem primeru. 

Svetovala nam je, da lahko 
navedemo, da so nam denar 
za gradnjo cerkve ljudje le 
posodili. Tako smo ljudem 
izstavili račune za posojeni 
denar in se izognili plačilu 
prometnega davka. S temi 

računi pa smo si nakopali 
14-dnevno zasliševanje (zas-
lišali so vse, ki so imeli raču-
ne o posojilu denarja). Ker 
zasliševanjem ni bilo konca, 
se je delegacija 12 ljudi (s tre-
mi »fički«) odpravila najprej 
do škofa Pogačnika, ki pa ni 
imel poguma, da bi skupaj 
z nami odšel na sekretariat 
za verske zadeve. Tako smo 
tja odšli sami in prišli le do 
vratarja. Ta nas je odpravil z 
besedami, češ da trenutno v 
uradu ni nikogar od ljudi, ki 
jih iščemo. Zato sva skupaj z 
Andrejem Marenkom odšla 
do odvetnice Ljube Pretner 
in se z njo takoj odpeljala 
na Občino Škofja Loka, kjer 
je ona po pravni poti uredi-
la, da je bil naslednji dan de-
nar na banki sproščen. Od-
vetnica Pretnerjeva je tudi 
poskrbela, da se je s tem 
dnem končalo zasliševanje 
Dražgošanov in da se je z 
zbranim denarjem lahko za-
čela gradnja cerkve. Cerkev 
je bila zgrajena leta 1966, 
cesta Dražgoše–Jamnik pa 
leto pozneje ... Sam sem bil 

od vsega začetka v odboru za 
gradnjo cerkve, zato lahko 
jamčim, da so vsi navedeni 
podatki resnični. 

Do kdaj še proslavljanje 
dražgoške tragedije? 

Po več kot šestdesetih letih 
se še vedno slavi zmaga par-
tizanov in njihove obrambe 
Dražgoš in ljudi pred Nem-
ci. Žalostno je, da tudi neka-
teri ljudje, katerih dedje in 
očetje so umrli v Dražgošah, 
to podpirajo. Celo Dražgoša-
ni so glede tega razdeljeni v 
dva tabora. 

Žalostno je, da ne more-
mo reči bobu bob, da še da-
nes ne moremo priznati, 
da je bila dražgoška bitka le 
boj za oblast za vsako ceno. 
Žalostno je, da so postavi-
li tako veličasten spome-
nik partizanom, padlim v 
Dražgošah, posmrtne os-
tanke ubitih domačinov pa 
iz svete zemlje prenesli v 
neposvečeno grobnico pod 
spomenikom, in to brez 
vsakršnih imen, čeprav je 
večina domačinov prekopu 
nasprotovala. 

Mit o pogumnih partiza-
nih, ki so branili Dražgoše 
in ljudi, je izmišljen in nere-
sničen. Resnica je, da je bila 
vas Dražgoše izbrana načr-
tno, da so partizani s tem iz-
zivali Nemce. Ko pa so Nem-
ci zasedli vas, so partizani 
stisnili rep med noge in po-
begnili na Jelovico, ljudi pa 
prepustili na milost in nemi-
lost Nemcem. Če tisto zimo 
1941/1942 ne bi bilo meter 
in pol snega, bi se ta neslav-
na bitka končala v pol ure ali 
največ v eni uri. 

Sprašujem se, kdaj se 
bo končalo to »slavje« v 
Dražgošah? Kdaj se bo daro-
vala maša za ubite domači-
ne in padle partizane? Ne ob-
sojam mladih partizanov, ki 
so morali izpolnjevati ukaze 
in za to plačati z življenjem. 
Koliko nedolžne krvi je bilo 
prelite v tej neslavni bitki 
samo zaradi hlepenja pred-
stavnikov partije po oblasti?! 

(Konec)
P. S. Avtor članka potrjujem, 
da so vsi opisani dogodki in 
podatki resnični.

Franc Kavčič

Resnica o »dražgoški bitki« in povojni obnovi 
Dražgoš v očeh domačina

Dražgoše, 7. del

Miha Naglič

»Operacija« se komplicira

V tistem delu sveta, ki uži-
va svobodo medijev, sprem-
ljamo dokaj realno sliko te 
vojne, ki je ruska oziroma 
Putinova agresija na sose-
dnjo, neodvisno in še nedav-
no bratsko državo. Drugače 
je v Rusiji, kjer svobodnih 
medijev ni več, državni, ki 
so pod Putinovo kontrolo, pa 
vojno predstavljajo kot »po-
sebno vojaško operacijo«. 
Putin v tej prirejeni medijski 
zgodbi nastopa kot nekakšen 
kirurg, ki bo iz obolelega 
ukrajinskega telesa izrezal 
tumorja ukrajinskega »na-
cizma« in prozahodne de-
kadence, in potem bo Ukra-
jina spet zdrava. Preberimo, 
kako to dogajanje razlaga ru-
ski publicist in predavatelj 
Ilja Budraickis. Kakšna je 
podoba te vojne v ruski jav-
nosti, v čem se razlikuje od 
naše? V vsem. »Ruska vlada 
je na trenutno situacijo pov-
sem nepripravljena. Ko se je 
Putin odločil za začetek voj-
ne, je resnično verjel, da bo 
to zelo hitra operacija, ki se 
bo končala v dveh dneh. Ta 
načrt bliskovite vojne je pro-
padel. Rusija se sooča s sank-
cijami, ki jih ni pričakovala. 
Zaradi tega je tudi državna 
propaganda zelo nepriprav-
ljena na to situacijo. Ravno 

včeraj (pogovor je bil posnet 
v četrtek, 3. 3.) je ministrstvo 
za obrambo prvič priznalo 
izgube življenj vojakov. Priz-
nali so, da je bilo v Ukrajini 
ubitih okoli 500 ruskih vo-
jakov. Pred tem so zanikali 
kakršne koli izgube, čeprav 
so se informacije o njih že 
precej razširile. Ruski medi-
ji zdaj dogajanje predstavlja-
jo kot povsem drugačno res-
ničnost od tiste, ki jo pozna-
va vi in jaz. Kot da gre za novi-
ce z drugega planeta. Ni po-
ročil o obstreljevanju ukra-
jinskih mest, ni informacij o 
tem, kako ljudje trpijo v Kije-
vu, Harkovu in drugih ukra-
jinskih mestih. Poroča se le 
o Donbasu (regiji na vzho-
du Ukrajine, v delu katere so 
proruski separatisti razglasi-
li ljudski republiki Doneck 
in Lugansk, op. a.), o tem, 
kako je bil tam vzpostavljen 
mir, mediji tudi ponavlja-
jo, da se bo ta 'operacija' hit-
ro končala. Ljudje, ki verja-
mejo državni propagandi, in 
žal večina prebivalstva verja-
me državni televiziji, vidijo 
samo to perspektivo.« 

Ne vojna, le »operacija«

Tudi v Rusiji je dogajanje 
v Ukrajini v središču javne 
pozornosti, le zorni kot je 
povsem drug. »Seveda. Ni 
sicer neke panike, a ljudje 
posvečajo veliko pozornosti 

dogajanju v Ukrajini. To je 
gotovo glavna tema pogovo-
rov. Naj podam le en primer. 
Danes bodo v vseh osnovnih 
in srednjih šolah organizi-
rali uradni t. i. pouk miru. 
Obstajajo uradna priporoči-
la oblasti, kako učencem in 
dijakom razložiti, kaj se do-
gaja v Ukrajini in kaj tam 
počne ruska vojska. Ta pro-
gram je ministrstvo za izo-
braževanje poslalo vseh šo-
lam v državi, dopis pa vse-
buje potencialna vprašanja 
in ustrezne odgovore nanj. 
Vprašanja so recimo, kaj se 
dogaja v Ukrajini, ali se bo 
vojna nadaljevala, kako bo to 
vplivalo na gospodarstvo Ru-
sije, ali bo država mednaro-
dno osamljena in ne bomo 
mogli nikamor potovati in 
tako naprej. Ministrstvo pa 
ponuja tudi odgovore na ta 
morebitna vprašanja, ki bi 
jih zastavljali učenci in dija-
ki. Eden je, da to ni vojna. To 
je zelo pomembno. Sam iz-
raz 'vojna' je prepovedan. Če 
rečeš, da je to, kar se dogaja, 
'invazija' ali 'vojna', glede na 
odločitev vlade že širiš lažne 
informacije. Ne gre za vojno, 
niti invazijo, pač pa za poseb-
no mirovniško vojaško ope-
racijo, ki se bo hitro zaklju-
čila. To je eden od glavnih 
poudarkov v teh odgovorih. 
Tudi ponujene razlage, kaj 
je namen te operacije, bolj 
ali manj ponavljajo razlage 

iz Putinovih govorov, torej o 
genocidu v Donbasu, nevar-
nosti, ki jo predstavlja Nato 
in ostalo, kar smo slišali od 
Putina. Glede gospodarstva 
je glavni narativ, da panika 
ni potrebna, da to niso prve 
sankcije, s katerimi se soo-
čamo, da so že sprejeli sank-
cije proti nam leta 2014 po 
priključitvi Krima in da to ni 
bil velik problem in da tudi 
zdajšnje ne bodo. Te naj bi 
predstavljale dober izziv za 
rusko industrijo in samoza-
dostnost. Tudi težave s poto-
vanji v druge države naj ne 
bile pomembne, saj je Rusi-
ja velika država in lahko ljud-
je potujejo znotraj nje.« 

Neodvisnih medijev ni več

Je v Rusiji sploh še kakšen 
medij, ki bo o dogajanju po-
ročal kritično in neodvi-
sno od državne propagan-
de? Ilja Budraickis: »Do še 
pred nekaj dnevi smo v Ru-
siji imeli nekaj, recimo jim, 
opozicijskih medijev. Glav-
na opozicijska televizija TV 
Dež (TV Dožd), nekakšna 
alternativna televizijska po-
staja, ki jo je večina gledal-
cev spremljala na platformi 
YouTube, je zdaj blokira-
na. Drug pomemben medij 
je bil radio Odmev Moskve, 
ki je prav tako nehal oddaja-
ti.«  (Vir: Boris Vasev, MMC 
RTV SLO)

Putin operira Ukrajino
Vojna v Ukrajini, ki se je začela z ruskim napadom v četrtek, 24. februarja, je v središču pozornosti 
svetovne javnosti. Kakšna pa je podoba te vojne v Rusiji? Ruski mediji jo predstavljalo kot »posebno 
vojaško operacijo« …

Putin naj bi imel patološki strah pred covidom-19, na sliki 
med obiskom kovidnih bolnikov, 24. marca 2020. Zdaj 
doktor Putin operira Ukrajino. / Foto: Wikipedija

Radio Odmev Moskve, eden zadnjih neodvisnih medijev, 
je nehal oddajati. Na sliki pogovor urednika Alekseja 
Venediktova z Gorbačovom, 26. oktobra 2008. / Foto: Wikipedija

Prestižni medijski tehnični center Ostankino v Moskvi, od 
koder oddajajo državni propagandni mediji, ki jih nadzira 
Putinova oblast. / Foto: Wikipedija
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Besedo lačen v mojih mis-
lih – pogovor in razstava o 
prehranskih navadah člove-
ka včasih že vnaprej zlakotni 
– je kaj hitro prebrala soavto-
rica razstave Tatjana Dolžan 
Eržen z besedami: »Najprej 
bo hrano treba pridelati, 
šele potem bomo pogleda-
li, kaj se je nekoč znašlo na 
mizi v povprečni Gorenjski 
družini.« Ob nekaj zanimi-
vih podatkih, ki so jih o pre-
hranjevanju v naši pokrajini 
pred več tisoč leti dale arhe-
ološke raziskave na Bledu in 
v Bohinju, je prva soba raz-
stave Kaša, žganci, zelje pos-
večena pridelavi hrane, pri 
čemer kolo časa zavrtimo za 
sto, sto petdeset let nazaj. 

Mnogo dela, pa malo jela

»V preteklosti je bila sa-
mooskrba zelo pomembna. 
Ljudje so jedli tisto, kar so 
pridelali. Niso hodili v trgo-
vine, ker jih niti ni bilo. Se-
veda je bilo moč osnovne su-
rovine za pripravo hrane ku-
piti tudi na tržnici, a so ljud-
je privarčevali, če so upo-
rabljali, kar so pridelali na 
lastnih njivah in vrtovih,« 
poudari Dolžan Erženova 
in uvodni del označi kot pot 
od zemlje in setve do žetve. 
Predstavljena so tradicional-
na orodja plug, brana, kosa, 
srp in podobno, na fotografi-
jah predvsem iz druge polo-
vice prejšnjega stoletja vidi-
mo podobe nekaterih kmeč-
kih opravil na polju, v krajših 
zapisih pa sta avtorici ubese-
dili načine pridelave, za ka-
tero so bili značilni težki de-
lovni pogoji in veliko truda 
za ne vedno dobro letino. 

Od rok do ust je dolga pot, 
nas vodi prvi naslov ali nas-
lednji, ki pravi Suša en kos 

kruha sne, moča ti kose. 
»Naslove sva si izposodili 
iz ogromne količine prego-
vorov, ki jih imamo na Go-
renjskem na temo hrane. Za 
posamezne teme sva izbrali 
primerne pregovore in citate 
ter s tem že v naslovih ilustri-
rali, o čem bo govora. Hkra-
ti pa vsi ti pregovori tako kot 
ilustracije Andrejke Čufer 
poskušajo pokazati na od-
nos do hrane, nekakšno ob-
čutenje ljudi, ki ga lahko v 
daljšem časovnem obdob-
ju povežemo s hrano,« poja-
snjuje Monika Rogelj.

Kdor je božji, ta je sit

Prehrana je bila precej 
enolična, kot pojasnita vo-
dnici po razstavi, pa gospo-
dinje pri kuhi tudi niso bile 
ravno izvirne in še manj ino-
vativne. Tudi zaradi obili-
ce dela na kmetiji in ob tem 
pomanjkanja časa so kuhale 
predvsem, kar so se naučile 
od svojih mam, čim bolj eno-
stavno in skrbno s hrano, saj 
te ni bilo v izobilju. Da včasih 
ni bilo vredno gledati v skle-
do, saj si vedel, kaj je tam, 
običajno kaša ali pa močnik. 
To je bil cilj, pri obroku sesti 
za isto mizo in pojesti, kar je 
bilo skuhano, ker drugega ne 
boš dobil, pa naj je bilo to hra-
na iz kakšnega žita, krompir, 
kislo zelje ali repa, za prazni-
ke tudi meso in pecivo.

Ob enostavni mizi je pod 
stropom v kotu razpelo z odre-
šenikom. »Oče naš se je molil 
pred obrokom, velikokrat pa 
tudi po njem. Matevž Oman 
iz Stražišča je zapisal, da ko je 
ata rekel: 'Kdor je božji, ta je 
sit!', so morali vsi odložiti žli-
co, ne glede na to, ali je bilo še 
kaj v skledi. No, to je na kon-
cu pojedel kar ata,« pove Ta-
tjana. Zato je bilo včasih dob-
ro, če si hitro jedel – ni zaman 

pregovor, da kdor je hiter pri 
jelu, je hiter tudi pri delu. 

Osemnajstkrat v tednu 
kaša ali močnik, šele v nede-
ljo je na mizo včasih prišlo 
tudi meso in kakšna sladica. 
Šele v 20. stoletju se je hrana 
nekoliko izboljšala, med obe-
ma vojnama in v drugi polo-
vici stoletja pa so začeli orga-
nizirati različne kuharske in 
gospodinjske tečaje tudi za 
podeželske ženske.

Meščani so na vsak način 
jedli bolje. Na ogled sta me-
ščanski jedilni pribor pa tudi 
na roko napisana knjiga re-
ceptov samo za sladice. »V 
tem zvezku se že odraža zna-
nje kuhe. Recepte si je zapi-
sovala Marija Kušar, žena 
kranjskega uradnika, kjer so 
si lahko privoščili boljšo in 
bolj raznoliko prehrano, pa 
tudi kuharskega znanja je 
bilo več.« pripoveduje Dol-
žan Erženova. K boljši pre-
hrani pa je prispevalo tudi 
to, da so črne kuhinje poča-
si šle v zaton. »Velike kme-
tije so že pred drugo svetov-
no vojno imele bele kuhinje, 
vgradne štedilnike in bival-
ne kuhinje, po vojni pa se je 
to še bolj razmahnilo.«

Od močnika do rašovne

»Z Moniko sva se odlo-
čili, da namesto praznične 
prehrane v preteklosti, ki jo 
že dobro poznamo, tokrat 
predstaviva vsakdanjo hra-
no, ki ima potencial tudi za 
današnji čas,« o trendu vra-
čanja k tradicionalnim je-
dem iz preteklosti, seve-
da pripravljenih na sodo-
ben način, pove etnologinja 
Gorenjskega muzeja, ki je 
doma pripravila kar 24 tovr-
stnih jedi. »Vsi smo se zre-
dili,« se Tatjana pošali, da je 
povsod zraven moka. A ne le 
to, številne jedi so zabeljene 

z maslom ali ocvirki. Več 
vrst močnika, žganci, mlin-
ci, tržiška flika, krapi, kaša, 
rašovna, okisani ričet, me-
šta, gvavnek, gluhi štruklji 
in druge značilne jedi vzbu-
dijo in pospešijo tek. Pogled 
na veliki pano s fotografija-
mi vseh teh jedi in sestavin 
zanje daje občutek »za prste 
obliznit«. A obe sogovorni-
ci potrdita: že, že, če tovr-
stno hrano jemo vsake toliko 
časa, če je vsak dan na mizi 
recimo močnik, pa bi ob tem 
težko kazali navdušenje. 

Psihološki učinek vseh 
teh jedi je, da se mi zdi, da 
v naslednjo sobo stopam dva 
ali tri kilograme težji. »Če 
hočeš pojesti, tisto, kar si 
pridelal, moraš znati to tudi 
shraniti,« povesta vodički, 
ko vstopamo v naslednji raz-
stavni prostor.

K prihranjenemu se 
pride, k pojedenemu ne

V kleti kašče so okopavine, 
krompir, korenje, repa, kole-
raba, najpomembnejša pa je 
kašča za žito. Na razstavi sta 
na ogled dve. Večja je bila na-
menjena različnim žitom, 
manjša fižolu, suhemu sad-
ju. Različna žita so predsta-
vljena na lesenih ploščicah 
in jih lahko otipamo. 

V nadaljevanju so prikazani 
različni načini in z njimi po-
sodje in drugi pripomočki za 
shranjevanje in tudi predela-
vo živil, da imajo ta daljšo traj-
nost. Že naši predniki so se 
zavedali, da je treba vse pora-
biti, da se hrana ne meče proč. 
Tako imenovani zero waste 
pravzaprav ni nič novega. 

Ob žitu, zelenjavi in stroč-
nicah je predstavljeno tudi 
shranjevanje mlečnih izdel-
kov pa tudi mesa in jajc in ne 

nazadnje zelišč, gob in goz-
dnih sadežev. Mesnine so se 
sušile tudi pod stropom na 
skednju. Na ogled je tudi ne-
kaj zelo izvirno pripravljenih 
posod oziroma skrinj za shra-
njevanje živil, od tistega za 
šunko do zanimive posode za 
kuho zelja in klobas skupaj. 

Pri mnogih so oči bolj 
lačne kot želodec

To, o čemer ste prebirali, 
je v šestdesetih in sedemde-
setih letih na neki način so-
bivalo s sodobnim načinom 
prehranjevanja. Po drugi 
svetovni vojni smo bili na 
tem področju priča postop-
nim spremembam. Kot po-
jasnjuje Monika Rogelj, so 
ljudje od pomanjkanja preš-
li v dobo izobilja. »Večina 
hrane se kupuje v trgovinah, 
ljudje se večinoma zaposlijo 
zunaj svojega doma. Že po 
prvi svetovni vojni je vedno 
večji delež zaposlen zunaj 
kmetijstva, sredi šestdesetih 
let pa je delež ljudi, ki se pre-
življajo s kmetijstvom, le še 
deset odstotkov. Hrana se še 
vedno pridela doma, na Go-
renjskem je še veliko malih 
mešanih kmetij, hkrati pa se 
ljudje na veliko selijo v mes-
ta, kjer živijo v stanovanjih 
in hrane nimajo kje pridela-
ti, zato jo morajo kupiti.« 

Na razstavi sta na ogled 
dva ambienta. Majhna dela-
vska kuhinja je bila standar-
dna oprema stanovanj – raz-
stavljena je iz bloka na Zla-
tem polju v Kranju. Kuhinje 
so bile majhne, ker v stano-
vanjih ni bilo veliko prosto-
ra, hkrati pa so bile ženske 
zaposlene, tako kot moški so 
začele služiti denar in niso 
imele veliko časa za ukvar-
janje s kuho. »Zato je bilo 

treba olajšati delo v kuhinji 
in v trgovinah je bilo moč do-
biti vedno več predpriprav-
ljene hrane,« dodaja Rog-
ljeva.

Drugi ambient predstavlja 
trgovino oziroma tisto, kar 
je v drugi polovici 20. stole-
tja prihajalo v delavske do-
move, od prvih UNRA pake-
tov do prave eksplozije po-
trošništva, supermarketov 
in vedno več izdelkov v em-
balaži iz plastike. Tu pokuka-
mo tudi v obrat delavske pre-
hrane.

V aktualnem času se spet 
poskušamo vračati, se vklju-
čiti v lokalno preskrbovalno 
verigo in prehranske navade 
spet prilagoditi načinu brez 
odpadkov. Če smo bili pred 
petdesetimi leti navdušeni 
nad tem, da je bilo vse na do-
segu roke, smo danes prip-
ravljeni narediti več, da pri-
demo do lokalne, preverjene 
in kvalitetnejše hrane. 

V današnjem času pozi-
tivne prakse kot generator-
ja razvoja prodaje lokalno 
pridelane hrane nastopata 
dva znana gostinca – Uroš 
Štefelin in Tomaž Krištof, 
ki sta pripravila pogrinjka, 
na kakršna naletimo v nju-
nih gostilnah. Ob domisel-
nem oblikovanju prosto-
ra ob omenjenih pogrinj-
kih in prehranski raznovr-
stnosti sodobnega časa sko-
zi steno vidimo v preteklost 
in čas enolične prehrane. 
Ob razstavi je izšel tudi bo-
gat katalog, ki je njena nad-
gradnja, saj so v njem posa-
mezne predstavljene teme 
še podrobneje opisane. 
Predstavitev kataloga, ki je 
prava monografija o dedišči-
ni prehrane na Gorenjskem, 
bo 17. marca ob 18. uri v Go-
renjskem muzeju.

Osemnajstkrat kaša, pa je nedelja
Šestkrat na teden po trikrat na dan se ni ravno gledalo v skledo, saj je bila prehrana v preteklosti slaba in enolična. Ljudje so komaj čakali na nedeljo, ko se je 
na mizi znašlo tudi kaj boljšega. Vodnici po razstavi Kaša, žganci, zelje s podnaslovom Dediščina prehrane na Gorenjskem za sodobno rabo, ki je na ogled v 
Gorenjskem muzeju v gradu Khislstein, sta bili njeni avtorici etnologinja Tatjana Dolžan Eržen in zgodovinarka Monika Rogelj.

Pri prijateljici na kavi: avtorici razstave Monika Rogelj in Tatjana Dolžan Eržen v kuhinjskem 
ambientu stanovanja v šestdesetih letih 20. stoletja. / Foto: Igor Kavčič

Kako, kam in koliko shraniti za preživetje, da pri tem ni odpadkov. / Foto: Miran Kambič
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Alenka Brun

Prof. dr. Iztok Prezelj je si-
cer prva štiri leta v otroštvu 
preživel v Železnikih, po-
tem je odraščal v Kranju. Po 
osnovni šoli se je vpisal na 
Gimnazijo Kranj in zaklju-
čil smer računalniški teh-
nik. Želel je biti računalni-
ški programer, a ko je prišel 
čas izbire fakultete, se na-
smehne, se je znašel pred 
problemom: »Poleg raču-
nalništva so me zanimali še 
psihologija, obramboslovje, 
ekonomija in pravo. In po-
tem sem se odločil za štu-
dij, ki združuje vse navede-
no: obramboslovje.« 

Po študiju se je hotel vpisa-
ti na podiplomski študij v tu-
jini, a je dobil na fakulteti po-
nudbo za mladega razisko-
valca in ostal. Kasneje je dok-
toriral iz obramboslovja na 
temo kriznega managemen-
ta, danes pa je profesor in de-
kan na Fakulteti za družbene 
vede. Obenem je tudi pred-
sednik Evro-atlantskega sve-
ta Slovenije, nevladne orga-
nizacije, ki se ukvarja z var-
nostno-obrambnimi vpraša-
ji. Strokovno pa se prof. dr. 
Prezelj poleg kriznega mana-
gementa ukvarja še s podro-
čji nacionalne varnosti, proti-
terorizma in s tem povezani-
mi temami. 

Tokrat smo se z Iztokom 
Prezljem pogovarjali o vojni 
v Ukrajini.

Če definiramo sedanji kon-
flikt med Rusijo in Ukraji-
no: se ga je dalo predvideti?

En mesec nazaj da. Ameri-
ške obveščevalne službe ozi-
roma ameriška vlada je jav-
no objavila del njihove obve-
ščevalne ocene, da se pred-
sednik Vladimir Putin prip-
ravlja na napad na Ukrajino. 
Problem pa je, da je malo lju-
di verjelo tej oceni, vključno 
z ukrajinskim predsedni-
kom, z ljudmi, ki so sedaj v 
Kijevu ujeti. Amerika je na-
mreč enkrat že objavljala ne-
kaj podobnega v zvezi z Ira-
kom in so se navedbe izkaza-
le za neresnične. Stroka tega 
še ni pozabila. Pa tudi veči-
na ljudi verjame, da ljudje 
niso tako slabi, kot bi lahko 
bili. In tudi stroki se je zdela 
možnost vojne neverjetna.

Putin očitno ni računal na 
to, da se bo Evropa odzvala in 
da se njegova »posebna voja-
ška operacija« ne bo končala 
v dveh, treh dneh. 

Putin je računal, da se bo 
Evropa odzvala, vendar ne 

na tako radikalen način. Ra-
čunal je tudi na več javno-
mnenjske podpore. Pa da 
Kitajska ne bo odreagirala, 
ker se je verjetno o tem z nji-
mi pogovarjal. Vedel je, da če 
napade, Amerika ne bo pos-
lala svojih sil v Ukrajino, kar 
je dokaj neprevidno izjavil 
ameriški predsednik Joe Bi-
den. In še sedaj, ko je že voj-
na, je to ponovno izjavil. 

Na spletu so zakrožile infor-
macije, da naj bi šlo v Rusiji 
za vpoklic rezervistov, mla-
dih fantov, ki dejansko mis-
lijo, da so na vojaških vajah. 

Rusija je uporabila tudi 
rezerviste, ker ima nabor-
niško vojsko – prav tako jo 
ima Ukrajina. To so mladi 
fantje, praktično brez izku-
šenj oboroženih spopadov. 
Res je, da so bili nekateri na 
vojaških vajah v Belorusiji 
ali na Krimu in na začetku 
niso vedeli, ne kam so posla-
ni in ne zakaj, in so bili pre-
senečeni. Mislim, da je mo-
goče celo prišlo v ruskih vo-
jaških krogih do neke ome-
jene stopnje nejevolje, mor-
da celo znotraj ruske vojske 
do poskusov prebegov, ven-
dar teh informacij nimamo. 
Morda bo to nekdo raziskal 
čez dvajset let.

Strah vzbujajoča kolona ru-
skih oklepnikov, o kateri se 
toliko govori, stoji.

Kolona lahko stoji zaradi 
več vzrokov. Lahko da mal-
ce tudi iz propagandnih ra-
zlogov. Že samo dejstvo, da 
taka dolga kolona prihaja v 
Kijev, tudi če nič ne naredi, 
je ogromen psihološki pri-
tisk na ljudi v Kijevu. 

Oktobra letos bo Putin star 
sedemdeset let. Kakšen je 
vaš pogled nanj kot na vod-
jo?

Putin je vse življenje v vo-
jaškoobveščevalnem ali po-
litičnem filmu. Je politik, ki 
sicer v nekem smislu prak-
ticira demokracijo, a je v 
resnici nedemokrat, na kar 
kažejo številni indikatorji. 
Predstavlja enega najbolj iz-
kušenih politikov, ki jih Ru-
sija v tem trenutku premo-
re. Rusko javno mnenje boli 
dejstvo, da Rusija ni več tako 
močna, kot je bila nekoč, in 
tako poskusi povečanja ru-
ske moči v resnici pade-
jo na dokaj plodna tla. Ven-
dar Rusija lahko to doseže 
na različne načine. Brutal-
na vojaška sila je zgolj eden 
od njih. Putin se je na neki 
točki zavestno odločil zanjo. 

Pretehtal je morebitne po-
sledice – po mojem mne-
nju zaradi jedrskega orožja 
– in presodil, da bo Rusija na 
koncu še vedno na boljšem 
in da pač lahko uresniči svo-
ja cilja: denacifikacijo in de-
militarizacijo Ukrajine. 

Gre za merjenje moči Rusi-
je in Amerike na poligonu 
Evrope, kjer bo Ukrajina ko-
lateralna škoda?

Da.

Pojavil se je tudi izraz, da je 
Ukrajina ruski Vietnam. Bi 
se strinjali s tem? 

Ali pa balkanska Bosna ... 
Vsi, ki so v podobni situaci-
ji ali bi lahko bili, se opazu-
jejo. Države, ki bi v svojih sa-
njah želele kaj zasesti, nas-
talo situacijo budno opazu-
jejo; kot tudi mednarodno 
reakcijo nanjo. 

Kako pomembno je, da se 
Slovenija zna odločiti, na ka-
tero stran bo stopila?

Je že stopila, na stran Za-
hoda. 

Nastala situacija v Evropi 
ustvarja občutek nelagodja. 
Lahko vojna pride do nas? 

Imamo dve vrsti prenosa: 
vojaški in nevojaški. Nevo-
jaško se že prenaša z begun-
ci in gospodarsko krizo, ki si 
jo ustvarjamo s sankcijami. 
In to še v času, ko se koro-
nakriza še ni popolnoma 
končala. Kar se tiče vojaške-
ga prenosa, pa je po zadnjih 

prognozah jasno, da če Pu-
tinu uspe doseči svoje cilje 
v Ukrajini, bo začel gledati 
naprej. Eni se bojijo, da bo 
šel v smeri Baltskih držav, 
kjer Nato sicer je in je zato 
to malce manj verjetno; dru-
gi pa, da bo šel v smeri Mol-
davije in Gruzije, ki sta tako 
lahko naslednji postaji voja-
škega prenosa.

Posledice evropskih sankcij 
mi že čutimo. Kaj pa Rusi?

Nič od trenutnih evrop-
skih sankcij ni vplivalo na 
nič vojaškega na terenu. Nji-
hov vpliv je treba gledati šir-
še: onemogočile so poslova-
nje Rusije navzven, z delom 
sveta. Povzročile so upad 
vrednosti ruske valute, po-
večale inflacijo, onemogo-
čile uvoz marsičesa. V Ru-
siji se bo gospodarska kriza 
začela poglabljati. Vmes čas 
teče in ljudje bodo vse bolj 
nezadovoljni, ruska javnost 
vse bolj kritična. Prej ali slej 
bo zunanja fronta odprla no-
tranjo in po mnenju nekega 
strokovnjaka, katerega mne-
nju se pridružujem, sta dve 
možnosti: ali bo Putina usta-
vilo lastno ljudstvo ali pa ga 
bo odstavil nekdo iz njegove-
ga varnostnega aparata.

Kaj pa ruski oligarhi?
Vsako vojno je treba fi-

nancirati. Ko državi zmanj-
ka denarja, pogleda navzven 
in tam bi bili prvi oligarhi 
in lastniki podjetij, ki pa, če 
bodo delovali omejeno, ne 

bodo mogli pomagati. Če bo 
ta vojna trajala, bo – če po-
tegnemo vzporednico – šel 
Putinov režim v smer Milo-
ševićevega. Z vsemi konota-
cijami in posledicami: nede-
mokratičen način vladanja 
z represijo do lastnih ljudi, 
s povezavami do kriminal-
nega podzemlja in koruptiv-
nimi povezavami do varno-
stnega sistema, ki bi moral 
kriminal, ki omogoča obstoj 
oblasti, preganjati. V Rusiji 
bo ta fenomen t. i. ugrabitve 
države vedno bolj prisoten, 
če bo vojna trajala.

Torej gre za »tek na dolge 
proge«? 

Kratkoročna rešitev ne 
obstaja: ali Rusi zmagajo ali 
se umaknejo. Eno je nespre-
jemljivo za eno stran, drugo 
za drugo. V tem smislu krat-
koročne rešitve tukaj ni.

Bili smo proti oboroževanju, 
sedaj so se vrata zanj na širo-
ko odprla. 

Ko je prisotna vojaška gro-
žnja, je to normalno. Vsi se 
želijo zaščititi. Tako drža-
ve kot posamezniki. Zapad-
li bomo v spiralo, kjer se bo 
ena stran oboroževala, da se 
zaščiti, druga stran bo to vi-
dela kot grožnjo, kar bo raz-
log, da se bo še ona – in to je 
bil smisel hladne vojne.

Se hladna vojna sploh ni 
končala?

Se je, vendar se je ponov-
no začela pred kakimi dese-
timi leti v diplomatskih kon-
ferenčnih dvoranah in na 
obveščevalnem področju v 
obliki tajnih operacij. To so 
bile nejavne situacije in jav-
nost tega ni toliko čutila. V 
tistem času sem bil na nekaj 
posvetih in sem na sestan-
kih zaznal uporabo retorike 
iz časa hladne vojne.

Kako pa se vi počutite ob 
spremljanju dogajanja?

Tudi če se izobražuješ o 
krizah, vojnah, obrambi, te-
rorizmu ..., verjameš, da je 
svet danes bistveno bolj do-
zorel in da se je kaj naučil iz 
preteklosti. Z grozo in zgro-
ženostjo opazujem, kako 
hitro se lahko poruši nekaj, 
kaj se je gradilo od leta 1945, 
če vzamemo ta mejnik; ali pa 
od leta 1991, recimo. Čeprav 
se EU in Nato relativno hit-
ro odzivata, bomo kar nekaj 
časa potrebovali, da prebavi-
mo vse, kar se sedaj dogaja. 
Saj si nepredstavljivosti kar 
sledijo ena za drugo, vsak 
dan. 

Putin se je odločil za vojno
»Rusom pri doseganju svojega strateškega cilja ni v interesu, da povzročijo veliko žrtev, ampak da je teh, ko zavzamejo Kijev in 
odstranijo predsednika Zelenskega, čim manj. Zato bodo ob hkratni aplikaciji vojaške grožnje stalno odpirali možnost pogajanj in 
poudarjali možnost predaje,« meni prof. dr. Iztok Prezelj.

Prof. dr. Iztok Prezelj / Foto: Tina Dokl

Prof. dr. 
Iztok 
Prezelj

»Rusko javno 
mnenje boli 
dejstvo, da 
Rusija ni več 
tako močna, kot 
je bila nekoč, 
in tako poskusi 
povečanja ruske 
moči v resnici 
padejo na 
dokaj plodna 
tla. Vendar 
Rusija lahko 
to doseže na 
različne načine. 
Brutalna 
vojaška sila je 
zgolj eden od 
njih. Putin se 
je na neki točki 
zavestno odločil 
zanjo.«
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Simon Šubic

»Jugoslavije ni več, gre za 
Slovenijo.« Znamenita izja-
va, ki jo je nekdanji politik in 
vodja Demosa v osamosvo-
jitvenem času dr. Jože Puč-
nik izrekel ob razglasitvi re-
zultatov plebiscita o samo-
stojnosti Slovenije 23. de-
cembra 1990, je vklesana 
tudi na spomenik s Pučniko-
vim doprsnim kipom, ki so 
ga na Brdu pri Kranju odkrili 
v sredo, na devetdeseto oble-
tnico njegovega rojstva. Gre 
za večne besede in prav je, da 
jih velikokrat zapišemo v ka-
men, v času, ko je marsikaj 
spet na tehtnici, pa jih mo-
ramo ponavljati vsak dan, 
je poudaril predsednik vla-
de Janez Janša, ki je doprsni 
kip, delo akademskega ki-
parja Metoda Frlica, odkril 
skupaj z Gorazdom Pučni-
kom, sinom dr. Jožeta Puč-
nika. 

Pučnik je bil zaradi kri-
tičnega razmišljanja v pet-
desetih in šestdesetih letih 
zaprt za skupno sedem let, 
od tega je dve leti preživel 

v samici. Po prestanem za-
poru je emigriral v Nemči-
jo, kjer ponovno doštudi-
ral, saj mu slovenske oblas-
ti niso hotele izdati potrdi-
la o diplomi, kasneje pa tudi 
doktoriral. Kot docent je bil 

zaposlen na Znanstveni vi-
soki šoli v Lüneburgu, kjer 
si je tudi ustvaril družino. 
Konec osemdesetih let se 
je vrnil v Slovenijo in postal 
vodja Demokratične opozi-
cije Slovenije (Demos), ki je 

zmagala na prvih svobodnih 
volitvah leta 1990. Kot vodi-
telj Demosa je ključno pri-
speval k uresničitvi dveh te-
meljnih programskih točk – 
osamosvajanja in demokra-
tizacije Slovenije.

»Ta njegova drža: vrniti se 
iz udobnega profesorskega 
mesta na Zahodu pomagati 
domov, v tveganje, v državo, 
kjer so še isti ljudje vladali 
kot takrat, ko so ga poslali 
v samico, kjer so bili še isti 
zapori in isti režim – to je 
bil pogum. Dr. Jože Pučnik 
ni bil obremenjen z razno-
raznimi in takšnimi ter dru-
gačnimi malenkostmi, za-
merami, ki jih je bilo v Slo-
veniji že takrat veliko na 
vseh polih, kjer je majhno 
okolje, kjer se vsi pozna-
jo, kjer je vsak že komu kaj 
rekel,« je v nagovoru dejal 
Janša. 

»Nekaj vprašanj je bilo, za-
kaj postavljamo kip ravno na 
Brdu. Res je, dr. Pučnik ni 
bil velikokrat na Brdu, bil pa 
je na Brdu takrat, ko je bila 
sprejeta ena najusodnejših 
političnih odločitev, in to na 
njegovo pobudo in njegovo 
vztrajanje, konec aprila leta 
1991,« je razložil Janša. Po 
plebiscitu o samostojnosti 
Slovenije so se namreč zače-
li pojavljati dvomi o odločitvi 
za samostojno pot Slovenije. 

Pučnik je zato takrat na Brdu 
sklical sestanek Demoso-
ve vlade, ki se je poenotila 
v odločitvi za samostojnost 
»in od takrat naprej so stva-
ri tekle odločno«, je pojasnil 
Janša, tedanji obrambni mi-
nister. 

Minister za kulturo dr. Va-
sko Simoniti je v nagovoru 
poudaril, da je Pučnik s svo-
jo neustrašnostjo, dosledno-
stjo, razgledanostjo in dosto-
janstvom ohranjal vero v živ-
ljenje, v današnji in jutrišnji 
dan. Prihodnost Slovenije je 
videl v samostojni slovenski 
državi in ostal je eden njenih 
osrednjih stebrov. 

»Malokdo se lahko hvali 
s takim zgledom v družini. 
Vesel sem, da sem imel take-
ga očeta,« pa je dejal Gorazd 
Pučnik, za katerega je bilo 
odkritje očetovega doprsne-
ga kipa na Brdu zelo lep tre-
nutek. »Seveda on ne bi bil 
vesel, ker je bil tak. Ampak 
kot sem že povedal pred ne-
kaj leti: tudi če nekdo ne želi 
torte, mu jo vseeno lahko po-
darimo. In da se ga spomni-
mo.« 

Na Brdu odkrili Pučnikov kip
Pred kongresnim centrom na Brdu pri Kranju so odkrili doprsni kip dr. Jožeta Pučnika, ki je odigral eno osrednjih vlog pri slovenski demokratizaciji in 
osamosvajanju. Pučnik ni bil velikokrat na Brdu, bil pa je takrat, ko je bila na njegovo pobudo sprejeta ena najusodnejših političnih odločitev, je dejal Janša. 

Doprsni kip dr. Jožeta Pučnika sta odkrila njegov sin Gorazd Pučnik (desno) in predsednik 
vlade Janez Janša. / Foto: Gorazd Kavčič

Igor Kavčič

»Buna,« po poti ideje 'nau-
či se pozdraviti v 20 jezikih', 
ene izmed sedemdesetih, ki 
jih ponuja knjižica, pozdra-
vim Staša Štefančiča iz Kri-
žev, mladeniča pri 23 letih, 
sicer študenta menedžmen-
ta na Univerzi v Novi Gori-
ci. »Če se še prav spomnim, 
je to pozdrav v eni od bal-
kanskih držav, mislim, da je 
Romunija,« pravilno ugoto-
vi Staš, ki je v času drugega 
zaprtja zaradi epidemije je-
seni 2020 v nekem trenut-
ku spoznal, da mu vse pre-
več časa vzame pametni te-
lefon z vsem, kar ta ponuja. 

»Ko sem telefon odložil in 
ga minuto zatem spet prijel 
v roke, da bi klikal naprej, 
sem ugotovil, da tako ne gre 
več. Ko sem se potem lotil 
'čiščenja' računalnika, sem 
na spletni strani za grafično 
oblikovanje Canva zasledil 
enega mojih nedokončanih 

projektov oblikovanja stra-
ni. Zapisal sem naslov Kaj 
početi doma in se zavedel, 
da bi v tistem trenutku po-
treboval knjigo, ki bi mi po-
nudila čim več odgovorov 
na moje vprašanje.« Začel je 
zbirati ideje o tem, kaj poče-
ti doma, in po kakšnem me-
secu se jih je nabralo več kot 
sedemdeset.« Kot pove, je to 
počel z dušo, kreativnostjo 
in ljubeznijo, kar v grškem 
jeziku označuje beseda me-
raki. Ker je ustvarjal zbirko 
idej, je spletno stran poime-

noval Merakilist, za logotip 
pa je uporabil molekulo do-
pamina, enega od hormo-
nov sreče. Zbirko idej – idej-
nik je zasnoval tako, da je ta 
interaktiven, torej ga lastnik 

lahko soustvarja ter vanj 
riše, piše ...

Ideje, ki jih je izbral, so 
zelo raznolike, od spodbud k 
razgibavanju možganov (re-
šuj križanke, sestavi puzzle, 
igraj ali izumi novo namizno 
igro, reši rubikovo kocko, go-
vori dodaten tuj jezik ...) do 
preizkusov v ročnih in gibal-
nih spretnostih (vrti žogo na 
prstu, uporabljaj drugo roko, 
nauči se žonglirati, uporab-
ljaj kitajske palčke …), op-
ravil, ki bi jih radi preskoči-
li ali pa zanje nikoli ni časa 

(pospravi omaro, stestiraj 
kulije, pobeli stanovanje, 
očisti čevlje …), in nekaterih 
prav posebnih zamisli (riši 
z zavezanimi očmi, piši kot 
nekoč, utihni za 24 ur, ostani 

buden celo noč, profesional-
no mešaj karte …). »Vse ide-
je sem tudi sam preizkusil, 
nekatere bolj druge manj us-
pešno, pri tem sem se na-
učil marsikaj novega, tudi 
žongliranja. S tremi žogica-
mi gre, s petimi pa bi mo-
ral prej malo povaditi,« z na-
smeškom pojasni Staš Šte-
fančič, ki je knjižico oziro-
ma interaktivni idejnik tudi 
sam grafično oblikoval, prip-
ravil prelom in za izpis na-
slovov posameznih idej s po-
močjo spletne platforme za 

kaligrafijo izoblikoval tudi 
lastni stil pisave (font). V ta 
namen je pripravil kar okrog 
sedemdeset znakov. 

Natis knjižic je naro-
čil po internetu v Maribo-
ru, najprej poskusno seri-
jo desetih izvodov, z nekaj 
popravki je naročil novih 
sto izvodov in nato še sto. 
Slaba polovica je že poš-
la, knjižico pa je moč na-
ročiti na spletni strani me-
rakilist.com. »Vsekakor je 
idejnik na plodna tla padel 
tudi pri meni. To je bil tudi 

eden mojih namenov pri 
celotnem projektu. Seveda 
nisem popolnoma ukinil 
uporabe pametnega telefo-
na, sem pa močno zmanj-
šal prisotnost na družab-
nih omrežjih,« potrdi mla-
di podjetnik, ki je trenutno 
vključen v štirimesečni pro-
jekt PONI v kranjski Kovač-
nici, da bi v nadaljevanju iz-
popolnil in razširil svojo po-
slovno idejo. V mislih ima 
še več knjižic, ki se ukvar-
jajo s tem, kaj početi. Kjer-
koli že.

Kaj početi doma
Le kakšen naslov je to – in še brez vprašaja na koncu? Na prvo stran svojega 
interaktivnega idejnika, kot ga je poimenoval, ga je z razlogom zapisal Staš 
Štefančič. Z drobno knjižico in v njej sedemdesetimi idejami za notranje 
aktivnosti odgovarja tudi na prvozapisane besede. Kaj početi doma, odslej ni 
več vprašanje, ampak ugotovitev.

Staš Štefančič interaktivni idejnik predstavlja tudi kot zanimivo poslovno idejo. / Foto: Igor Kavčič

»Vse ideje sem tudi sam preizkusil, nekatere bolj 
druge manj uspešno, pri tem sem se naučil marsikaj 
novega, tudi žongliranja. S tremi žogicami gre, s 
petimi pa bi moral prej malo povaditi.«
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ecki na Goriškem in Kranjskem
Eck (Eckh, Egk, Egkh) von 

Ungrispach (Ungersbach, 
Ungrichspach) je bila ple-
miška rodbina, ki je odigra-
la pomembno vlogo na Go-
riškem in bila tudi v tesnih 
stikih s sorodniki na Kranj-
skem. To se je še posebej 
izkazalo s povezavo s Pri-
možem Trubarjem. Ko se 
je Trubar leta 1562 vračal z 
Nemškega v Ljubljano čez 
Podkoren in Bled, je preno-
čil v Kranju pri baronu Iva-
nu Jožefu Ecku. Ta ga je za-
upno opozoril, da sta dospe-
la v Ljubljano dva cesarska 
ukaza, naj ga primejo takoj, 
ko se tam prikaže … 

Gospod na Vogrskem, 
glavar v Trstu in Devinu Si-
mon Ungrispach, je umrl 7. 
marca 1511 brez moških po-
tomcev. Njegovo gospostvo 
na Vogrskem je prešlo po 
hčerki Margareti na njene-
ga moža Henrika Ecka, ki si 
je tedaj privzel naslov Egkh 
von Ungrichspach. Rodbi-
na se je najprej uveljavila na 

Kranjskem, kjer je med dru-
gim posedovala grad Brdo 
(Egg) in dvorec v Kranju. 

S Kranjskega so Ecki priš-
li na Goriško v 15. stoletju. 
Tu so že pred letom 1500 
imeli gospostva in poses-
ti v Medei, Coroni in Mora-
ru. Od leta 1511 so gospodo-
vali v Kanalu in si pridobili 
posest v Ročinju in na Tol-
minskem. Na Goriškem se 
je uveljavil Jurij Eck, nekda-
nji vicedom na Kranjskem 
in poveljnik med prvo vojno 
z Benetkami (1508–1509). 

Po smrti zadnjega gori-
škega grofa Leonarda (12. 
april 1500) je Goriška pri-
padla Habsburžanom. To je 
sprožilo prvo beneško voj-
no. Goriški deželni stanovi 
so se hoteli pokloniti cesar-
ju Maksimilijanu in mu iz-
reči prisego zvestobe in vda-
nosti. Ker pa cesar ni mogel 
leta 1511 priti osebno v Gori-
co, je imenoval posebno ko-
misijo, ki naj bi ga pri pok-
lonitvi zastopala. Njen član 

je bil tudi Jurij Eck, ki je leta 
1512 postal glavar na Gori-
škem.

Prvi, ki se je ponašal s 
častjo goriškega patricija, 
je bil Bonaventura, glavar 
v Tolminu (1530–1541). Da 
bi lažje opravil razna pos-
lanstva, si je imenoval za 
podglavarja in namestnika 
(rodnega brata?) Jurija Ecka. 

Pomembno vlogo na Gori-
škem je odigral Hanibal Eck. 
Kot odposlanec goriških de-
želnih stanov je leta 1571 pri-
sostvoval poroki nadvojvoda 
Karla in bil 1578 na kongre-
su avstrijskih dežel v Bruc-
ku, kjer so razpravljali o ob-
rambi proti Turkom. Gori-
ška je tedaj obljubila posla-
ti petsto lokostrelcev na hr-
vaško mejo in stotnijo voja-
kov pod vodstvom Sigismu-
nda Ecka na Kranjsko. Ha-
nibal je bil dejanski voditelj 
luteranske skupnosti na Go-
riškem, vendar pa je z njim 
in tudi z luteranstvom izgi-
nila tudi rodbina Eck.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:

  V Krnici pri Bledu se je 7. 3. 1837 rodil politik in 
gospodarstvenik, prvi slovenski deželni glavar 
Kranjske Josip Poklukar. Leta 1875 je opustil 
juridično službo, prevzel nadzorstvo, pozneje pa 
vodstvo Blasnikove tiskarne. Ko se je poročil z 
Blasnikovo hčerko Aleksandrino, je postal solas-
tnik tiskarne.

  Osemnajstletni cesar Franc Jožef je 7. 3. 1849 izdal 
tako imenovano oktroirano ustavo. Med drugim 
je ta ustava omenjala tudi Ilirsko kraljestvo, kar je 
nekaterim Slovencem narekovalo upanje, da bo 
vlada združila njihovo ozemlje v posebno »ilirsko« 
enoto …

  Na Ovsišah pri Podnartu se je 9. 3. 1752 rodil 
Gašpar Primic, prvi znani predstavnik rodbine 
Primic. Trgovska rodbina Primic je delovala v 18. 
in prvi tretjini 19. stoletja v Tržiču in Ljubljani. 
Gre za prednike Primičeve Julije.

 Na Dovjem se je 9. 3. 1914 rodila agronomka Tilka 
Krivic. Ukvarjala se je z žlahtnjenjem novih ra-
stlinskih sort in hibridov. S Kmetijskim inštitutom 
Slovenije je sodelovala pri uvajanju novih krompir-
jevih sort. Umrla je 25. 2. 2003 v Mengšu.

  Pred 13. 3. 1582 je umrl na Bavarskem teolog, 
humanist, profesor in duhovnik Lovrenc Čadež. 
Rodil se je v Škofji Loki v 16. stoletju. Leta 1564 je 
postal rektor univerze na Dunaju.

Janez Logar

Pretekli teden sem imel 
obisk strokovnjakinj, ki pro-
učujeta dolgoročne posledi-
ce migracij in medgenera-
cijski prenos travm. Posle-
dice, ki jih utrpijo ljudje, ki 
so morali pred mnogimi leti 
zapustiti svoje domove ozi-
roma ki so bili deležni voj-
nih grozot. Obiskali sta me 
dve etnologinji, obe doktori-
ci znanosti. Ena je profesori-
ca na univerzah, druga mu-
zealka. Slovenka in Nemka, 
ki dela na Norveškem. Pro-
jekt financira Evropska uni-
ja in poteka v sedmih drža-
vah. Udeleženci raziskave 
so druga in tretja generaci-
ja žrtev vojn ali množičnih 

migracij. Torej, kaj se do-
gaja, kaj doživljajo otroci in 
vnuki žrtev vojn ali mno-
žičnih migracij. In cilj pri-
zadevanja raziskovalcev je 
predstaviti ugotovitve šir-
ši javnosti in tudi na ta na-
čin zmanjšati negativne po-
sledice (beri trpljenja ljudi) 
vojn – celo 70 let po koncu 
bojev. 

Ne glede na vojne in mi-
gracije veljajo nekatere splo-
šne značilnosti. Obstaja ve-
čina in izoblikuje se manjši-
na, ki je izločena. Ali izobli-
kuje se manjšina, ki obvla-
duje večino. Tako so npr. na 
Norveškem nemški vojaki 
zaplodili 12.000 otrok, ki so 
bili diskriminirani, zasme-
hovani, izločeni do nekaj let 
nazaj. Premierka se je opra-
vičila tem otrokom in njiho-
vim materam. Podobni pro-
cesi (tudi opravičila) poča-
si potekajo tudi pri nas. Ta-
kih primerov nepravilnosti, 
grozot, izločenosti, zatrtos-
ti je pri nas in po svetu veli-
ko. Zgodovina je prepletena 
z nerazumljivo človeško gro-
bostjo. Splošna značilnost 
je, da so žrtve največkrat pre-
več prestrašene, da bi govori-
le. Na drugi strani pa so rab-
lji, ki jih je preveč sram go-
voriti o svojih dejanjih. Torej 

na eni strani se vrtinči strah, 
obup, nemoč, razočaranje, 
ponižanje …, na drugi stra-
ni sram, moč navzven, zas-
mehovanje, zatiranje šibkej-
ših … Kar so žrtve in rablji 
doživljali v živo, se žal kru-
to in zelo natančno prenaša 
na naslednje rodove. Najbolj 
zanesljivi način za prenos je 
molk. Nihče noče govoriti o 
preteklosti, vsi pa jo doživ-
ljamo. Poznani so primeri, 
ko vnuki doživljajo nenadne 
strahove, strahove za preži-
vetje, panične napade brez 
razloga, strah pred lakoto. 

Projekti, kot je omenjen 
zgoraj, spodbujajo dia-
log med ljudmi. Spodbuja 
najprej institucije, muzeje, 
univerze, inštitute …, da se 
dvignejo nad krute dogod-
ke preteklosti. Takšne razi-
skave želijo poudariti člove-
kovo trpljenje, ki je tako na 
strani žrtev kot na strani ra-
bljev. Le v sočutnem dialo-
gu lahko začnemo razume-
vati trpljenje drug drugega. 
Nujno pa je seveda prekini-
ti molk, kot da se ni nič zgo-
dilo. Vsi, ki začnejo govoriti 
o zamolčanih zgodbah, kas-
neje poročajo o čudežnem 
olajšanju. Namen takšnih 
raziskav je spodbuditi druž-
bo, da dopusti iskreno iska-
nje resnice, ki živi v vsakem 
posamezniku. Tako v žrtvah 
kot v rabljih, tako njihovih, 
v njihovih sinovih in hče-
rah, kot v njihovih vnukih in 
vnukinjah. 

Neizgovorjeno
zakonski in 
družinski terapevt
janez.logar@toplina.net

Resnica vedno osvobaja, 
čeprav včasih zaboli.

Mojca Logar

Slepi in slabovidni lahko 
berejo knjige v braillovi pisa-
vi ali poslušajo zvočne knji-
ge, ki so posnete na zgoščen-
ke. Včasih je bila brajica edi-
ni način branja, danes lahko 
računalnik ali telefon upo-
rabljamo tudi s pomočjo zvo-
ka. Knjižnica Minke Skaber-
ne v Ljubljani je namenjena 
slepim in slabovidnim, kjer 
lahko dobijo zvočne knjige, 
prav tam pa te knjige tudi na-
stajajo. Prostovoljci jih bere-
jo in snemajo, zaposleni v 
knjižnici jih tehnično obde-
lajo in tako običajna knjiga 
dobi tudi zvočno podobo na 

zgoščenki. Povsem slučajno 
sem se srečala s slepimi in 
skupaj smo ustvarili že kar 
nekaj dogodkov. Pripravi-
li smo skupne likovne raz-
stave, literarne večere, špor-
tne igre, čajanke, velike pri-
reditve, pogovore. Od orga-
nizatorja sem pogosto dobi-
la v dar kakšno knjigo, po-
tem pa sem mu enkrat tudi 
jaz poklonila knjigo – najino 
knjigo (izbor tukaj objavlje-
nih kolumn). Čez nekaj časa 
se je ta gospod ponovno obr-
nil name in predlagal, da bi 
to knjigo prebrali tudi za sle-
pe. Tedaj sem se ponudila, 
da bi najino knjigo prebrala 
kar jaz. Tako sem kar nekaj 
ur preživela v tamkajšnjem 

studiu in brala knjigo. Ko 
je bila knjiga pripravljena, 
so naju povabili na pogovor 
ob kavici. Torej takšen pogo-
vor, kot jih imamo recimo 
tudi mi v naših knjižnicah, 
le da vse teče po spletu. Reče-
jo jim Petkove Zoom kavice, 
saj so te dogodke začeli prip-
ravljati v času korone. Dogo-
dek so uporabniki tako zelo 
dobro sprejeli, da so organi-
zatorja poimenovali zmago-
valec koronskih časov, saj je 
novo obliko srečanj začel v 

času krize, kmalu pa bodo 
imeli že petdeseto Petkovo 
Zoom kavico. Prav gotovo 
jih ne bodo prekinili, tudi ko 
bo pandemija končana. Lah-
ko si predstavljate, da knjige 
za slepe izdajajo z zamudo. 
Prav tako v zvočni obliki ne 
pripravijo vseh knjig, ki iz-
idejo na slovenskem knjiž-
nem trgu. Prostovoljcev, ki 
bi brali, je vedno premalo. 
Če koga to zanima, je zago-
tovo dobrodošel. Prvo vpra-
šanje je bilo namenjeno Ja-
nezu. Bralce in poslušalce 
je zanimalo, zakaj in kdaj 
naj bi šel človek na terapi-
jo. Nekateri so Janeza pred 
več leti slišali v neki oddaji 
na radiu. Udeleženka se je 
spomnila njegovega glasu in 
teme, o kateri je govoril. Sle-
pi zaznajo zvok mnogo bolje 
in trajneje. Potem smo priš-
li na moje teme. Po pogovo-
rih o petju, kolesu in otrocih 
so omenili prigodo, ko nam 
je pes požrl prato. Tudi oni 
so se smejali, pa ne le naši 
Lini, ampak tudi sebi, saj 
ima še kdo izkušnjo s pož-
rešnim psom. Velika noč je 
pred vrati in z njo pride tudi 
prata. Zdaj bolj pazim, kam 
jo odložim. V svojem bistvu 
smo videči in slepi enaki, 
želimo se družiti, pogovar-
jati, smejati se, brati dobre 
knjige. Naše prepreke so le 
v glavah. Drug drugega lah-
ko zelo obogatimo, če le živ-
ljenje živimo polno, zveda-
vo, aktivno. 

Zvočne knjige

Povsem slučajno sem 
se srečala s slepimi in 
skupaj smo ustvarili že 
kar nekaj dogodkov.

profesorica geografije 
in zgodovine
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Razgledi

Vaš razgled

Tino Mamić

V matičnih knjigah najde-
mo prvega Novaka že dalj-
nega leta 1587: v koprski 
krstni knjigi je rojstvo Lucije 

Dominike Novak, hčere Vida 
Novaka. Leta 1588 pa je bil 
rojen Jakob Novak, sin Petra 
Novaka. Ali so Jakob, Vid in 
Andrej bratje ali sorodniki, 
ne vemo. Povsem možno je, 

da niso v sorodu, tako kot da-
našnji Novaki. Novaka naj-
demo tudi že na prvih stra-
neh najstarejše koprske po-
ročne knjige. Leta 1589 se je 
Katarina Novak, hči Andreja 

Novaka iz Bertokov, poroči-
la s Kuzmo Bernikom. Žal 
nimamo podatkov, od kod 
je ženin prišel, a zaradi pri-
imka, zelo pogostega na Go-
renjskem, lahko domneva-
mo, da iz Kranjske.

Zelo pogosto se Novak 
pojavlja tudi v obliki hišne-
ga imena. Samo na Gorenj-
skem tako vemo za najmanj 
24 hiš, kjer se je po domače 
reklo pr' Novak. 

V Sloveniji živi 10.853 
Novakov. Med temi so ve-
činoma Slovenci, precej pa 
je tudi Hrvatov. Tudi onkraj 
Kolpe je namreč okoli 
10.000 Novakov, velika ve-
čina pa izvira iz okolice Ča-
kovca v Medmurju. Med-
murje je precej pozablje-
no slovensko ime za hrva-
ško Medžimurje, kjer go-
vore podobno narečje kot v 
Prekmurju. Na vsem svetu 
živi 134.000 Novakov. Naj-
več jih je v ZDA: 50.000. 
V Ukrajini jih je 15.000 v 

Rusiji 10.000, na Češkem 
7000 in v Avstriji 5000. 
Tem pa moramo prišteti še 
priimke Novack, Novaki, 
Novaku in Novakh.

Število slovenskih Nova-
kov je po letu 1970 narašča-
lo do 11.543, zadnji dve dese-
tletji pa rahlo pada.

Izpeljanka priimka Novak 
je Novaković, to je sin Nova-
ka. Veliko jih najdemo med 

Hrvati v osrednji Bosni. No-
vakovići so tudi Srbi, nekaj 
jih je v Bosni, nekaj več pa 
v Srbiji. Različica priimka 
Novaković je priimek Nov-
ković.

Jezikoslovec Keber pravi, 
so enako kot Novak nastali 
še priimki Novačan, Novič, 
Novinič, Novinščak, Novin-
šek, Novljan, Novosel, Novo-
kmet, Novoselič …

Novak, novi priimek, 2. del

Poroka Jurija Novaka s Kregarjevega iz leta 1728 v Kamniku. 
Poročno knjigo hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana  
(P 1712–1744 Kamnik, zv. 2, str. 116).

V župniji Višnja Gora, kjer je eno od mnogih gnezd Novakov, najdemo prvi vpis priimka 
Novak v najstarejši matični knjigi na drugi strani. Knjiga je obnovljena, saj je bila precej 
natrgana. Dne 6. novembra 1619 je Štefan Novak dobil sina, katerega ime se končuje na 
-rtinus. Ker je blizu god sv. Martina z gotovostjo sklepamo, da gre za Martina. Priimek se je 
v Višnji Gori ohranil vse do danes. Knjigo hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana (K 1619–1632 
Višnja Gora, zv. 1, str. 2).

Gorazd Stariha

»Dekle« v naslednji sku-
pini prisiljencev ljubljanske 
delavnice je predstavljal Fer-
dinand Lohr, rojen v Grad-
cu, leta 1859 star 16 let, sam-
ski, brez poklica, brez pre-
moženja, vešč branja in pi-
sanja, večkrat kaznovan za-
radi kraje.

Na zaslišanju je priznal 
nečistovanje s Francem 
Bertonom in Štefanom La-
tinijem. Berton da ga je 
že decembra 1857 nagovo-
ril, da sta šla na stranišče. 
Tam je Lohr z roko tako dol-
go zadovoljeval Bertona, da 

je temu brizgnilo seme iz 
uda. To se je zgodilo v de-
cembru dvakrat. Enkrat pa 
je Lohr pustil Bertonu, da 
mu je vtaknil ud v zadnjik 
in ga premikal ven in no-
ter, to je Berton ponovil še 
enkrat maja 1858. 

Podoben dogovor je imel 
Lohr tudi z Latinijem, s ka-
terega udom »se je igral« 
na stranišču septembra 
1858, novembra pa je pus-
til, da mu je Latini vtkanil 
ud v zadnjik. Za te usluge 
da sta mu dajala njuhanca 
in kruha.

Izjave Lohra sta Berton 
(31) in Latini (24) zavračala 
kot lažne in zaradi pomanj-
kanja dokazov glede nena-
ravnega nečistovanja so ju 
vrnili v prisilno delavnico.

Tretji, ki je zlorabljal Loh-
ra, je bil Franc Petrič, rojen 
v Trstu, star dvajset let. Pe-
trič je priznal, da je Lohra 
v prisilni delavnici trikrat v 
zadnjik »busarirte« in da ga 
je Lohr dvakrat zadovolje-
val do izliva semena. Lohr 
je priznal ročno zadovolje-
vanje, zanikal pa je »buza-
riranje«.

Ker je Petrič priznal, je 
sredi februarja 1859 začel 
prestajati enoletno zapor-
no kazen, nato so ga vrnili v 
prisilno delavnico. Enako je 
bilo določeno za Lohra, ven-
dar ga je že na začetku sep-
tembra 1859 pobrala jetika.

Za njuhanec in kruh je bil 
pripravljen nastaviti svoj 
zadnjik v ljubljanski pri-
silni delavnici tudi Franc 
Pauser, 19-letni samski 

kolarski vajenec iz Gradca. 
Neke noči v letu 1859 sta 
mu Jakob Bilban, 16-letni 
čevljarski vajenec iz Trsta 
(rojen v Kamniku) in Ange-
lo Sartoretti, 26-letni sam-
ski sin kleparja iz Gorice, 
obljubila omenjene dobro-
te v zameno za spolne uslu-
ge. Strinjal se je in v skupni 
spalnici so primaknili po-
noči svoje postelje skupaj, 
potem pa šepetali med se-
boj in se smejali, da so jih 
opominjali k tišini, nazad-
nje prižgali luč in jih do-
bili v primaknjenih poste-
ljah. Na kazenskem zasliša-
nju so priznali, da je prišlo 
do izvršenega analnega ko-
itusa in najmlajšega so ob-
sodili na 14 mesecev zapo-
ra, druga dva pa na 15. Po 
prestani kazni so jih vrnili 
v prisilno delavnico.

Pri homoseksualnem za-
dovoljevanju strasti seveda 
ne moremo mimo dogaja-
nja v duhovniških vrstah. 
Vendar je v teh primerih, 
če se je zanje že razvede-
lo, zelo težko prišlo do sod-
ne obravnave, saj je bila 
Cerkev zelo zaščitena in je 
takšne zadeve urejala oziro-
ma prikrivala znotraj usta-
nove. Kljub vsemu se je 
sem ter tja našel kak prepo-
trebnež, ki ga tudi oblast ni 
več mogla zaščititi pred so-
dno obravnavo. V omenje-
nem obdobju se nam je oh-
ranil primer z Dolenjskega. 
O tem je poleti leta 1856 po-
ročalo novomeško orožniš-
ko poveljstvo državnemu 
pravdništvu, kot sledi.

Sodomija

spolnost  
in nasilje

Noči so sicer še vedno hladne in jutra tudi, pa vendar se v marcu z brstenjem že prebuja 
narava in ljubitelji vrtnarjenja so se že lotili prvih opravil. Po priporočilih strokovnjakov 
zemljo obdelujemo le, ko je ta suha in topla, sicer ji lahko škodimo, saj uničimo strukturo 
tal ter mikroorganizme, ki živijo v njej. Marljivi dijaki Biotehničnega centra Naklo bodo vse 
to znanje kmalu uporabili tudi sami, vedoč, da se bodo ure napornega dela povrnile ob 
času pobiranja pridelkov. S. L. / Foto: Tina Dokl 

V Medvodah je v torek potekal delovni posvet Vlade RS v sklopu obiska severnega dela 
osrednjeslovenske statistične regije. Ta dan je bil dan žena, mednarodni praznik žensk, 
ki ga v približno sto državah praznujejo vsako leto 8. marca. Tudi na Občini Medvode so 
pripravili lepo gesto in udeleženkam posveta z rožo čestitali za praznik. Sprva jih je delil 
župan Nejc Smole, nato pa podžupan Ivo Rep (na sliki). M. B. / Foto: Gorazd Kavčič
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_LAZJI_22_20
NALOGA

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

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

3 8 1 7
9 4

sudoku_LAZJI_22_20

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_22_20
NALOGA

9 1
7 6 8

8 2 5 4 7
6 7

2 8 4
4 2

6 3 4 1 9
1 9 3

7 5
sudoku_TEZJI_22_20

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_22_20
NALOGA

164
7192
92813

43257
5369
26538
71529

3817
94

sudoku_LAZJI_22_20

REŠITEV

162734859
837195462
549268137
413829576
758316294
926457318
671542983
394681725
285973641

sudoku_TEZJI_22_20
NALOGA

91
768

82547
67

284
42

63419
193

75
sudoku_TEZJI_22_20

REŠITEV

975432861
341768952
682951473
526319784
197284536
834675219
263547198
458193627
719826345

Zvonček in marjetica 
Na travniku skupaj rasteta zvonček in marjetica. Pa vpraša 
zvonček: »Marjetica, a imaš ti mene kaj rada?«
Pa marjetica malo pomisli in odgovori: »Ja, zvonček, 
imam te rada!«
In rasteta dalje. Čez nekaj časa pa vpraša marjetica: 
»Zvonček! Kaj pa ti, imaš mene kaj rad?«
In zvonček odgovori: »Ja, marjetica, veš, da te imam rad!«
In reče marjetica: »Potem pa hitro čebelico pokličiva!«

Skoraj vsak dan
Se pogovarjajo trije sošolci, 17-letniki. Beseda nanese na 
seks. Pa pravi prvi, da seksa skoraj vsak mesec. Drugi se 
pohvali, da seksa skoraj vsak teden. Tretji pa pravi: »Jaz 
pa seksam skoraj vsak dan!«
Druga dva ga začudeno pogledata: »Kako to?«
Tretji odgovori: »V ponedeljek skoraj, v torek skoraj, v sre-
do skoraj ...«

Policijska prodaja
Na policijski postaji se odločijo prodati dve leti starega 
golfa. Z njim se odpeljejo na sejem, a ga nihče noče kupi-
ti, ker ima 200.000 prevoženih kilometrov. Ko se dolgih 
nosov vrnejo na postajo in komandirju povedo, da ima 
avto preveč kilometrov in ga ne morejo prodati, se ta odlo-
či, da bodo kilometre pač zavrteli na 20.000.
Ko to storijo, komandir ugotovi: »Eh, zdaj ima pa tale naš 
golf tako malo prevoženih kilometrov, da ga bom kar jaz 
kupil!«

Kdo je bogatejši 
Se hvalita dva tajkuna, kdo je bogatejši.
»Jaz imam toliko denarja, da lahko kupim cel svet.«
»Saj ga ne prodajam,« mu odgovori drugi.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Če vas samo skrbi, je v redu. Če pa vas je strah, potem 
morate stopiti v akcijo in ga razumno odpraviti. Saj veste: 
strah je votel, okoli pa ga nič ni. Situacija v naših življenjih 
se res spreminja, toda ceniti moramo tisto, kar imamo. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Nekdo v vaši bližini vas potrebuje. Ali je to v partnerskem 
odnosu, prijateljskem ali starševskem. Lahko tudi v slu-
žbi. Ta oseba vam bo za podporo tudi neskončno hva-
ležna, zato se le razglejte in pristopite. Konec tedna bo 
zanimiv.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Nikoli ne pozabite, da ste za okolico enigma. Zdaj ste pri-
jazni, zdaj zoprni. Zdaj ste blizu, naslednjo minuto zelo 
daleč. Za večino ljudi je to težko dojemljivo in vas ne razu-
mejo. Poskusite se prilagoditi, vaše življenje bo lažje.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Hm, mogoče se boste pa morali odločati med dvema dru-
žinama. Med tisto primarno, v kateri ste živeli prvi del živ-
ljenja, in to drugo, ki ste jo osnovali sami. Izpeljite tako, da 
boste imeli najboljše od obeh. Ne bo vam dolgčas.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Tile vaši levji predsodki vas lahko veliko stanejo. Stresite 
no z grivo in se jih znebite. Obleka, denar, prestiž … – to 
niso pomembne stvari. Osredotočite se na dobro v ljudeh 
in od tod črpajte. Saj veste, bistvo je očem nevidno. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
No, malce pa lahko tudi vi zamigate in pokažete, da ste še 
živi. Trenutno delujte zelo zadržano in ljudje si to razlaga-
jo po svoje. Če vam je vseeno, kaj si mislijo drugi, potem 
je to v redu. Toda ni vam vseeno, kajne? Zlasti glede ljudi 
okoli vas. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Posvetite se končno tej svoji neodločenosti. Zavedajte se, 
da je to vaša slaba stran in da večno tehtanje ne prinese 
nič dobrega, še manj pa kaj dokončnega. Ljudje vas vidijo 
kot neodločenega in to vam ni pogodu. Spoprijeli se boste 
s spremembami.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Saj veste, da vas svet potrebuje, kajne? Tako zaradi vaše 
intuicije kot zaradi vaše vztrajnosti, da vedno pridete do 
jedra oziroma bistva. Osredotočite se nase in na to, kaj 
morate trenutno storiti zase, preden boste začeli delovati 
za druge. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
No, vse te tegobe boste pa že obvladali, kajne? Saj niso 
drugi krivi, da vas razganja pomlad. In tudi niso krivi, da 
nimate dovolj prostora, da bi mahali z rokami okoli sebe. 
Tako je pač življenje in prej ga boste sprejeli, prej vam bo 
lažje. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Počasi pa se vam spet nabirajo dobre karte. Zdi se vam, 
da vam kamenje ne drsi več pod nogami in da prihodnost 
kljub negativnosti okoli vas niti ni tako slaba. Obdržite ta 
občutek oziroma to prepričanje v sebi in ga skrbno neguj-
te. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Imate krasno lastnost, da ljudi ne sodite. Izkoristite jo, da 
naredite nekomu drugemu nekaj dobrega. Življenje nam 
trenutno ponuja zelo veliko izzivov, kar je nekatere ljudi 
prignalo na rob. Vi jim lahko pomagate. Presenečenje.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Razmislite, ali bo trenutno pravi pristop k življenju zate-
kanje v fantaziranje. Verjetno ne, kajne? Četudi se znate 
odklopiti od vsega dogajanja, vam v tej situaciji to ne bo 
pomagalo. Raziščite in uberite drugo pot, ki vam bo olaj-
šala bivanje.

Alenka Brun

V 
Hujski loki, na
ravnem prede
lu Arboretuma 
Volčji Potok, 
se vsako pom

lad razcvetijo kronice. Pra
vimo jim tudi veliki pomla
dni zvončki. Kronice s svoji
mi cvetovi pobelijo pet hek
tarjev močvirnega gozda, 
bregove potokov in robove 

vlažnih travnikov. To je eden 
od večjih predelov s kroni
cami v osrednji Sloveniji. 
V parku tako do 20. marca 
2022 poteka Praznik kro
nic. V tem času je odprt tudi 
natečaj za najboljšo fotogra
fijo in kratek, do 45 sekund 
dolg filmček na temo Kroni
ce v Arboretumu. Nagradijo 
tudi najboljši osnovnošolski 
spis, kratko pravljico o kro
nici. Najboljši fotografski 
posnetki z lanskega natečaja 

pa so razstavljeni na panojih 
pri pristavi. Prve tri je izbra
la strokovna komisija foto, 
kino in video kluba Mavrica 
iz Radomelj. Prvič so natečaj 
razpisali lani, prispelo pa je 
kar 52 fotografij desetih foto
grafov. 

Praznik kronic pa so v 
parku nadgradili še s poseb
no ponudbo sladic v arbore
tumski kavarnici. Privoščite 
si lahko »cakepops«, kolaček 

ali torto kronica. Po slednjih 
obiskovalci radi posežejo, 
izbirajo pa lahko med sad
no in čokoladno monopor
cijsko tortico. Pri sadni vani
ljev biskvit lepo dopolni
jo okusi maline, pasijonke 
in mousse temne čokolade, 
medtem ko čokoladno sesta
vlja čokoladni biskvit z doda
nim čokoladnim ganšem in 
ravno tako moussom temne 
čokolade.

PRAZNIK KRONIC

Monoporcijska tortica kronica

Kronice cvetijo od februarja do aprila.

Vratarnica in Darja Pirš v sodelovanju s Polono Janežič ter 
Obujenimi okusi ter Kristino Jakopič, tekmovalko iz Mas-
terChefa Slovenija, 12. marca 2022 ob 19. uri v Kamniku 
načrtujeta pethodno srednjeveško večerjo. Gostila jo bo 
gostilnica Pri podkvi v središču Kamnika. Dekleta pravijo, 
da bodo gostom poskušala pričarati čim bolj avtentično 
kulinarično doživetje.

Ne gregorjevo srednjeveška večerja v kamniški 
gostilnici Pri podkvi

V soboto, 12. marca, ob 20. uri v Bled Rose Hotel na Bledu 
prihaja Samuel Lucas. Organizatorji koncerta obljublja-
jo zvrhano mero dobre glasbe in zabave. Vstopnine ni. 
Že čez teden dni, 19. marca, pa v hotelu pripravljajo tudi 
večer za dame, na katerem ne bo manjkalo plesnih kora-
kov, zaupali vam bodo skrivnosti ličenja, glasbo pa bo 
prispeval Marko Stankovič. Začnejo ob 19. uri.

Že jutri koncert Samuela Lucasa, naslednjo 
soboto damski večer
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Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o 
uporabi čebeljih 
pridelkov, doziranju 
in trajanju uporabe 
za posamezne 
namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

13160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

EUR

1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR 
2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/ Jaz, midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 23. 
marca 2022, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

www.gorenjskiglas.si  
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
BANJA VRUĆICA (AKCIJA) 25. 3.–1. 4., DODATNI TERMIN BANJA 
VRUĆICA 11.–18. 5., TRST 15. 3.; BANJA VRUĆICA S SARAJE-
VOM 24.–27. 4., POTEPANJE PO BOSNI 25.–29. 4., MEDŽUGORJE 
29. 4.–1. 5.; TURISTIČNI BONI: RADENCI 22.–27. 5., MORAVSKE 
TOPLICE 22.–27. 5., STRUNJAN 24.–29. 3., ŠMARJEŠKE TOPLICE 
3.–8. 4., MORJE: DUGI OTOK, LASTOVO, OREBIČ VEČ TERMINOV.  
www.rozmanbus.si

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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                  PETKOVA PRIREDITEV 

                     Izvaja: Lutkovno gledališče Nebo                                        
                 ZRCALCE 

                       Petek, 11. marec 2022, ob 17.30  
                       OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                  SOBOTNA MATINEJA 

                       Izvaja: Magični teater Jaba Daba Du   
                   ČARODEJ TONI 

                                         Sobota, 12. marec 2022, ob 10.00 
          www.pgk.si                           Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Petek, 11. marca
19.30 Ajdin Huzejrović, Gledališka skupina Dramatikon JSKD OI Kranj: ŽIVLJENJE V ENEM 
DNEVU (v Stolpu Škrlovec) 
19.30 Avtorski projekt: ZADNJI NAJ UGASNE LUČ (v dvorani PGK)

Sobota, 12. marca
10.00 Magični teater Jaba-Daba-Du: NAJLEPŠE ČAROVNIJE ČARODEJA TONIJA (v dvorani PGK)
19.30 Ajdin Huzejrović, Gledališka skupina Dramatikon JSKD OI Kranj: ŽIVLJENJE V ENEM 
DNEVU (v Stolpu Škrlovec) 
19.30 Avtorski projekt: ZADNJI NAJ UGASNE LUČ (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 14. marca
19.30 Ajdin Huzejrović, Gledališka skupina Dramatikon JSKD OI Kranj: ŽIVLJENJE V ENEM 
DNEVU (v Stolpu Škrlovec) 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA

Nedelja, 13. marca
10.00 Čarovniški blues: MAGIČNA KNJIGA (predstava za otroke)

GLEDALIŠKI SPORED

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 12. 3.
17.00, 18.45, 20.00 BATMAN
9.45, 13.45 BTS PERMISSION TO DANCE ON 
STAGE – SEOUL (prenos koncerta v živo)
17.30, 19.30 BADMAN
14.00, 15.00, 16.00, 17.45 JAZ, RDEČA 
PANDA, sinhro.
18.00, 20.45 PES
14.20, 20.15 UNCHARTED
21.15 SMRT NA NILU
13.30, 16.45 PETER ZAJEC: SKOK V 
PUSTOLOVŠČINO, sinhro.
13.00, 15.30 VELIKI RDEČI PES CLIFFORD, 
sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 11. 3.
20.00 UPANJE

Sobota, 12. 3.
18.00 JAZ, RDEČA PANDA,  
sinhro.
20.00 UPANJE

Nedelja, 13. 3.
17.00 JAZ, RDEČA PANDA, sinhro.
19.00 DOGODEK

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

Grad Devin, vrtovi
Miramare in Trst

Republika
San Marino

Šarganska osmica 
in Višegrad

Švica; vožnja z vlakom
Bernina Express

Benetke z otoki

nedelja, 10. 4., 1 dan

22. 4.,  3 dni

9. 4., 2 dni

21. 4., 4 dni

22. 4., 24. 6., 3 dni

9. 4., 1 dan

 38,00

209,00

  127,00

284,00

49,00

od

od

od

EUR

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        

254,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Medičejci 
in gospodarji Firenc

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

od

Pomlad v Prekmurju

24. 3., 1 dan 2. 4., 2 dni
19,00 139,00

od

EUR EUR

od

Nakupi v Trstu

                              

romarsko središče Loreto, grad Castel del Monte, Bari, Lecce,
belo mesto Ostuni, trulli v mestu Alberobello...

 379,00
 EUR

Apulija

od
27. 4.,  8 dni
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brez 
alkohola

V znamenje solidarnosti  
z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola.

www.brezalkohola.si

2. 3. - 16. 4. 2022
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Rezultati – žrebanje 9. 3. 2022
16, 24, 26, 29, 32, 35, 38 in 15

Loto PLUS: 13, 15, 22, 24, 26, 30, 33 in 8
Lotko: 9 0 3 5 4 9

Sklad 13. 3. 2022 za Sedmico: 1.500.000 EUR
Sklad 13. 3.  2022 za PLUS: 170.000 EUR
Sklad 13. 3. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
POSESTI
KUPIM

ZAZIDLJIVO zemljišče, Britof in okoli-
ca, tel.: 051/362-632 22000424

ODDAM

VRT v Kranju, velikosti do 80 m2, za 
pridelovanje zelenjave. Za več informa-
cij pokličite, tel.: 051/643-594  
 22000658

NAJAMEM

KMETIJSKO zemljišče v okolici Šen-
čurja, tel.: 041/787-995 22000653

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A6, 3.0 TDi, letnik 2012, limuzi-
na, črne barve, tel.: 041/227-338  
 22000648

MERCEDES 180 C, elegance, letnik 
94, prva barva, vsa oprema, odličen, 
cena 3.400 EUR, tel.: 031/374-706 
 22000674

GOLF dizel, serija 4 SDI, tel.: 
031/604-918 22000665

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23 a, Kranj, tel.: 031/629-
504 22000556

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 22000065

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LETNE pnevmatike 185/65 R15, 
pnevmatike in ALU platišča za BMW 
255/50-R19, tel.: 041/506-584 
 22000686

LETNE gume Dunlop 185/65/15, 
cena 150 EUR, tel.: 040/871-516 
 22000688

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

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.

STROJI IN ORODJA
PRODAM

MOTORNO koso Al-Ko 500 B v garan-
ciji in pralni stroj Beko WB 6110 XE, 5 
kg, star 4 leta, tel.: 040/381-170  
 22000668

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

BETONSKI steber za kozolec. Okolica 
Kranja, tel.: 031/604-918 22000664

STAVBNO  
POHIŠTVO
PRODAM

DESKE 4 x 5, dolžina 4 m in notranja 
vrata s krilom, masivno ohišje, tel.: 
04/59-58-754, 051/458-346 22000679

HRASTOVE plohe in deske fi 50, 40 in 
25, tel.: 031/426-469 22000687

KUPIM

ODKUPUJEM hlodovino oreha in ma-
cesna, Biomasa&Mizarstvo Ovsenik 
d.o.o., Jezerska c. 108/C, Kranj, tel.: 
041/756-007 22000578

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 22000549

SLABŠA drva, meterska, pakirana po 
1. meter, tel.: 041/214-500 22000673

SUHA, pokrita bukova in hrastova drva, 
okolica Radovljice, tel.: 031/420-412  
 22000663

STANOVANJSKA  OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

FOTELJ, po simbolični ceni, tel.: 
031/503-826 22000667

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

CVRTNIK Delmano, nov, dnevno mi-
zico, oljni gorilec, malo rabljen in več 
delavnih oblek, tel.: 040/791-315 
 22000690

PODELEMENTNO kuhinjsko napo 
Ikea, nov filter, š. 60 x g. 51x v. 14 cm, 
cena 30 EUR, tel.: 040/129-077  
 22000566

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

SKORAJ novo žensko kolo Nakamura, 
cena po dogovoru, tel.: 040/259-011  
 22000563

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 22000471

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 22.2.2022 v Gorenj-
skem glasu je bilo podjetje Avtohiša Vrtač d.o.o. iz Stražišča pri Kranju. 
Nagrajenci: 1. nagrada: vikend paket VW TAIGO–  DUŠAN MARKUTA, 
ŽELEZNIKI, 2. nagrada: enodnevna uporaba VW TAIGO– KATARINA 
ŠTOJS, ŠKOFJA LOKA, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – TEREZIJA 
JAKOPIN, KRANJSKA GORA. 

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: KAKOVOSTNO SEME 
ZA DOBER PRIDELEK, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 25. fe-
bruarja 2022 so: Anica Brišnik iz Zgornje Besnice, ki prejme 1. nagra-
do (darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR), Franci Kržišnik iz Polhove-
ga Gradca in Marija Gosar iz Vodic, ki prejmeta 2. nagrado in 3. nagra-
do (knjiga Zdravje in jaz - Prijatelja). 

Vsem nagrajencem čestitamo!

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

Za vse prireditve je obvezno spoštovanje vladnih odlokov in 
priporočil NIJZ za zajezitev covida-19.

IZLETI
Pohod v Ljubno iz Podbrezij
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v torek, 15. mar-
ca, na pohod v Ljubno iz Podbrezij. Zbor pohodnikov bo ob 
8. uri pri Domu upokojencev v Naklem. Pohodniki si bodo 
ogledali del občine Naklo, cerkev v Ljubnem in vas Ljubno.

Pohod na Štucelj
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 
16. marca, pohod na Štucelj: Kokrica–Udin boršt–Cegelni-
ca–Malo Naklo (Naklo)–križev pot–Štucelj (Gradišče)–Poli-
ca–Zlato polje–Veliki hrib–Kokrica. Skupne zmerne hoje bo 
okrog 2 uri (8 km). Informacije daje in prijave zbira do torka, 
15. marca, Franci Erzin na telefonsko številko 041 875 812.

OBVESTILA
Pljučnica in cepljenje proti pljučnici
Begunje – Društvo upokojencev Begunje obvešča svoje čla-
ne, da bo predavanje medicinske sestre Pljučnica in ceplje-
nje proti pljučnici v sredo, 16. marca, ob 9. uri v prostorih 
društva. Sledilo bo brezplačno merjenje krvnega tlaka, slad-
korja in holesterola.

RAZSTAVE
Fotografinje
Jesenice – Člani Fotografskega društva Jesenice so 9. marca 
v Foto galeriji na Trgu Toneta Čufarja 4 odprli fotografsko 
razstavo fotografinj društva. Razstava bo na ogled do 5. 
aprila.

Palmovo olje naše vsakdanje
Kranj – V soboto, 12. marca, bo ob 11. uri pred Mergenta-
lerjevo galerijo (Layerjeva hiša) na Tomšičevi ulici odprtje 
razstave Palmovo olje naše vsakdanje o eni o najbolj perečih 
tem našega časa, proizvodnji palmovega olja. Avtorja: Bar-
bara Borko in Tom Veber.
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ZAHVALA

ob izgubi naše mame 

Marije Rupnik 
rojene Vehar (15. 2. 1927–26. 2. 2022), 
po domače Sivkarjeve Marice iz Stare Oselice

Ob izgubi naše mame, sestre, tete, tašče, babice in prababice se 
iskreno zahvaljujemo zdravniku dr. Marku Možini, vsemu zdrav
stvenemu osebju, župnikom g. Lampretu, g. Kralju, g. Fortuni 
in g. Pojetu, mežnarju, pevcem, sosedom, gasilcem PGD Trebija, 
vnukinji Alenki za prebran poslovilni govor, violinistu Ivanu in 
vsem, ki ste jo v tako velikem številu obiskovali v bolezni, pospre
mili na zadnjo pot, nam stali ob strani in darovali za Cerkev in 
svete maše. 
Hvala vsem, ki se jo z molitvijo spominjate in ste jo imeli radi. 

Žalujoči vsi njeni

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
(T. Kuntner)

ZAHVALA 

V 92. letu nas je zapustila naša mama, tašča, stara mama,  
prababica in teta 

Frančiška Koritnik 
iz Cerkelj
 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter darovane svete 
maše. Zahvala g. župniku Marenku, pevcem in pogrebni službi 
Jerič za lepo opravljen pogrebni obred. Posebna zahvala še DU in 
RK Cerklje ter sosedi Anici in patronažni sestri Andreji za vso 
pomoč. 

Vsi njeni 

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

V SPOMIN

Te dni mineva deset let, odkar nas je zapustila naša draga mama, 
babica in prababica

Milka Zupanc
iz Čirč

Hvala vsem, ki nanjo ohranjate lep spomin.

Vsi njeni
Čirče, 10. marca 2022

Ni smrt tisto, kar nas loči.
In življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

ZAHVALA
 

V 92. letu se je poslovila draga mama 

Julijana Burgar
po domače Višovtova Julka, iz Podreče

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
izrečena sožalja in darovane sveče. Zahvala tudi dr. Valeriji Vi
potnik, patronažni službi Kranj, še posebno sestri Tini, za vso os
krbo. Iskrena hvala g. župniku za lepo opravljen cerkveni obred. 
Zahvala tudi pogrebni službi Navček in pevkama Petri in Zali za 
lepo zapete pesmi. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo pospre
mili na njeni zadnji poti in jo ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni

Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

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

                        + poštnina

21
EUR

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 22000554

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

EZOTERIKA, knjige iz mističnih pre-
-izkušenj, čtivo za iskalce resnice, tel.: 
040/567-544 22000652

IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225 22000656

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE - unikati različnih velikos-
ti, tehnične, umetniške in sporočilne 
vrednosti, tel.: 040/567-544 22000651

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI voziček Stokke, siv, lepo 
ohranjen, vsi dodatki, cena 400 EUR,  
Kranj, tel.: 031/325-326 22000646

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MALINE, jagode, ki 2 x rodijo in rože 
perunike, tel.: 031/228-235 
 22000644

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drva, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 22000637

SUŠILNO za seno, puhalnik Tajfun, 
mlin za žito in gumi voz, 16 col, tel.: 
040/739-512 22000647

PRIDELKI
PRODAM

KORUZO v zrnju in ječmen. Mož-
nost dostave v big beg vrečah, tel.: 
040/479-752 22000675

KROMPIR beli in rdeči, bikce in telice 
LIM, težke cca 200 kg, tel.: 031/585-
345 22000681

NARAVNI lipov in hojev med, tel.: 
041/843-955 22000676

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 22000569

VINO cviček, domače ocvirke, doma-
čo svinjsko mast in ptujsko čebulo, tel.: 
031/206-874 22000682

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

 KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, 
črne in grahaste pred nesnostjo in kg 
piščance za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 22000552

10 DNI staro teličko simentalko, tel.: 
041/378-755 22000654

BIKCA simentalca, starega pol leta, 
tel.: 041/589-194 22000670

BREJO kravo - 5 mesecev, kravo staro 
5 let, telico staro 16 mesecev in 2 bika, 
tel.: 069/719-481, 064/112-448  
 22000655

ČB bikca, stara 3 tedne in 1 mesec, 
tel.: 031/446-519 22000641

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
031/210-494 22000669

ČEBELJE družine na AŽ satih, lan-
ske matice, panje 10 AŽ, Kranj, tel.: 
041/386-662 22000645

DVE pašni kravi LS, z 2,4 mes. starima 
teletoma, tel.: 031/420-412 22000672

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo, 
tel.: 041/969-099 22000685

NESNICE - rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava po 
celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Tibaot 
Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 Ljuto-
mer, tel.: 02/58-21-401 22000662

PAŠNO telico, staro 10 mesecev, cena 
po dogovoru, tel.: 04/57-23-207  
 22000677

PUJSE, težke od 30 do 120 kg, možna 
izbira moškega spola in možna dosta-
va, tel.: 041/455-732 22000562

TELICO LS/CK, stara 11 mesecev, 
pašna, tel.: 031/532-567 22000649

TELIČKO ČB, staro 14 dni, tel.: 
040/543-208 22000671

TELIČKO ČB, staro 14 dni, tel.: 
041/643-949 22000684

ZAJCE in mlado kamerunsko ovco, 
tel.: 031/828-594 22000666

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 1 do 2 me-
seca, tel.: 051/441-722 22000640

MLADO kravo simentalko, po telitvi, 
tel.: 031/542-877 22000689

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  
 22000551

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 030/312-205 22000643

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 22000621

OSTALO
PRODAM

50 bal kock otave, tel.: 040/951-707  
 22000680

ČEBELJE družine na AŽ satju, tel.: 
031/694-913 22000683

MODEL za vlivanje satnic in nerjavečo 
točilnico, po ugodni ceni, tel.: 04/59-
58-754, 051/458-346 22000678

ULEŽAN hlevski gnoj, na kmetiji nima-
mo silosa, tel.: 051/262-579 22000650

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA v Kranju išče nove sode-
lavce za delo v kuhinji, kot kuhar in 
kuharski pomočnik (lahko tudi mlajši 
upokojenec-ka) ter za pomoč v strež-
bi. Simona Virant s.p., Jezerska c. 41, 
Kranj, tel.: 04/23-43-360 22000657

VOZNIKA z B kategorijo, z izkušnjami, 
zaposlimo za razvoz blaga po Sloveniji, 
lokacija Kranj, Savska loka 21, Inter-
trend d.o.o. Info. med 9. in 10. uro, 
040/745-538, pisarna@intertrend.si 
 22000660

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 22000550

ADAPTACIJE - vsa gradbena dela od 
temeljev do sterhe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija - po zelo ugodni 
ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo  
 22000555

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali - možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 22000659

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični 
premazi, dekorativni ometi in opleski, 
barvanje nadstreškov, ograj in fasad, 
vam nudim Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 
179, Naklo, tel.: 031/392-909  
 22000500

BELJENJE - Najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenskem - samo 1,95 
EUR + DDV, 2 krat pobeljeno z mate-
rijalom. Pokličite za brezplačni ogled in 
izmero. Korošec Mateja s.p., Glavarje-
va 75, Komenda, tel.: 068/137-109  
 22000661

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 22000553

PEČARSTVO, lončene peči, zidani ka-
mini, kmečke peči, obnova, popravilo, 
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš 
Avsenek d.o.o., Kranjska cesta 2, Ra-
dovljica, tel.: 040/364-636  
 21002913

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 21002914

ŽE 25 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B d.o.o., Adergas 13, Cerklje - iz-
vajamo 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 
 22000599

RAZNO
PRODAM

SOD za vino, 10-litrski, na podstavku, 
tel.: 041/333-524  
 22000639

STARE slike, jedilno mizo 80 x 120 in 
zložljivo posteljo, tel.: 040/705-145  
 22000642

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

OSMRTNICA
                                                 

Branko Skubic -  
Lungo
(1952–2022)

Na poti do mavrice te bomo pospremili 14. marca 2022, ob 15. uri 
na Mestnem pokopališču Kranj. Od tebe se bomo poslavljali od 
12. ure dalje. Cvetju in svečam se odrekamo v korist MDSS Kranj. 
Nepopisno radi te imamo.

Žena Lilijana ter hčerki Martina in Saša z družino
Zgornji Brnik

Živel si polno, 
pomagal vsem nam,
neštetim …
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OSMRTNICA

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

Julijana Vizjak
roj. Ceferin, s Kokrice pri Kranju

Na zadnjo pot smo jo pospremili v četrtek, 10. marca 2022, na pokopališču na Kokrici.

Žalujoča: sin Metod in hčerka Lidija z družinama

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(Mila Kačič)

ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

V SPOMIN

Tjaši Kastelic
(1992–2008)

iz Čirč pri Kranju

Minilo je štirinajsto leto, odkar si odšla v nebesa med angelčke. Zelo te pogrešamo.
Za vsako svečko, za vsak cvet in lepo misel ob njenem grobu iskrena hvala.

Mami, ati in vsi njeni
Čirče, 12. marca 2022

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in vprašala, kje si ti.
Sedla bo na rosna tla
in jokala, ker te ni.

V SPOMIN 
V naša srca si se vpisal, 
čas ne bo te več izbrisal. 
In čeprav spokojno spiš, 
z nami kakor prej živiš. 

Minilo je žalostno leto, odkar je k svojemu Stvarniku odšel naš 

Drago Zaplotnik
  
Hvala vsem, ki se ga spominjate v molitvi, mu prižigate sveče in 
darujete za svete maše. 

Pogrešamo te vsi tvoji.
Letenice, 10. marca 2022 

ZAHVALA

V 87. letu starosti se je poslovila

Ida Slemc
z Zg. Brnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in pri
jateljem za izrečena sožalja. Hvala g. župniku, pevcem za lepo 
opravljen pogrebni obred. Hvala vsem in vsakemu posebej. 

Žalujoči: mož Tine, sin Zdravko z družino, hči Vlasta z Rokom 
in Ines
Zg. Brnik, Sp. Brnik, Kranj

Ko pošle so ti moči, 
zaprla trudne si oči.
A čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš. 

ZAHVALA

V 78. letu nas je zapustil naš dragi mož, ati, ata, brat in stric

Miha Fojkar
iz Podlubnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan
cem za izrečeno sožalje. Zahvala velja tudi PGD Stara Loka in Dru
štvu invalidov Škofja Loka. Hvala g. župniku za lep obred, pogreb
ni službi Akris, pevcem in trobentaču ter vsem neimenovanim. 
Najlepša hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Škofja Loka, 4. marca 2022 

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal!
(Tone Pavček)

ZAHVALA

Za vedno se je poslovila naša draga mami, sestra in teta

Slavka Rant
iz Podlubnika 153 v Škofji Loki

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri
jateljem, sosedom in nekdanjim sodelavkam za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala zdravstvenemu oseb
ju Infekcijske klinike v Ljubljani za zdravljenje in nego v času bo
lezni, g. župniku za lep pogrebni obred ter pogrebni službi Akris, 
pevcem in trobentaču. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste jo imeli 
radi in jo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. 

Pogrešali jo bomo: sin Jani, sestri Dora in Olga, brata Janez in 
Pavle ter ostali sorodniki

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
(Tone Pavček)

ZAHVALA 

V 88. letu starosti nas je zapustil mož, ati, dedi, brat, bratranec, 
stric, tast in svak 

Miro Grohar 
s Smledniške ceste 61 v Kranju 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav
cem, prijateljem in znancem za izražena pisna in ustna sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala osebju 
Hemodializnega centra Nefrodial Naklo, ki je zanj požrtvovalno 
skrbelo zadnja tri leta. Zahvaljujemo se gospodu župniku Eriku  
Šviglju za lep pogrebni obred in zadušnico, Janezu Trilerju za  
prelepo petje na pokopališču in v cerkvi ter pogrebni službi 
Navček in Komunali Kranj za lepo pripravljeno zadnjo pot. Še  
enkrat hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste se poslo
vili od njega. Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Žena Marinka, hči Mirjana in hči Andreja z družino 
Kranj, marec 2022 

ZAHVALA

Tako kot reka v daljavi se zgubi, odšla si tiho brez slovesa,
za seboj pustila si spomin na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve, kako boli, ko več te ni. 

V 75. letu starosti je v krogu družine za vedno zaspala naša draga 
žena, mami, mama, babica, prababica, tašča, sestra, botra in teta

Marija Kropivnik
s Pšate, Cerklje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, 
znancem ter vaščanom za izrečena ustna in pisna sožalja, podar
jeno cvetje, sveče, za darove svetih maš in dar za cerkev sv. Marije 
Magdalene. Posebna zahvala gre Onkološkemu inštitutu Ljublja
na in enoti SB Jesenice. Hvala pogrebni službi Pogrebnik Dvorje, 
pevcem, trobentaču, ge. Žani za prebran poslovilni govor. Iskrena 
hvala tudi g. župniku Jerneju Marenku in somašniku Pavletu Ju
hantu za sočutno lepo opravljen pogrebni obred s sveto mašo. Še 
enkrat hvala vsem imenovanim in neimenovanim. Najlepša hvala 
vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku.
Ohranite jo v lepem spominu. 

Žalujoči: mož Jakob, sinova Robi in Jakob z družino, hčerke 
Marija, Helena in Simona z družinami ter brat Lovro z družino 
in ostalo sorodstvo
Pšata, 25. februarja 2022

ZAHVALA 

V 87. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, babica, 
prababica in teta 

Gabrijela Oman 
iz Gorenje vasi 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, za izrečena in napisana sožalja in dobre misli, podar
jeno cvetje, sveče in vse darove. Zahvala g. župniku Marjanu Lam
pretu za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. Hvala zdravniku dr. 
Janezu Koprivcu in osebju doma starostnikov v Horjulu. Hvala 
pogrebnemu podjetju Hipnos iz Medvod. Zahvala Andreji in Šte
fanu Benkoviču za vso pomoč. Iskrena hvala vsem imenovanim in 
neimenovanim ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.  
 
Vsi njeni

Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen 
ostajata za vedno med nami.
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PETEK SOBOTA NEDELJA
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo sprva pretežno oblačno, sredi dneva se bo zjasnilo. 
Jutri in v nedeljo bo jasno. Danes in jutri bo pihal šibak veter 
vzhodnih smeri.

Maša Likosar

Mojstrana – Torek je bil 
dan, posvečen ženskam. Na 
Trgu olimpijcev v središču 
Mojstrane je predvsem za-
nje, čeprav je bilo ob našem 
obisku več moških, Gašper 
Zima skupaj s partnerko Ka-
rol Ribaš stregel pasulj, za 
dozo sladkega pa poskrbel z 
buhteljnom. »Nekateri svoje 
partnerke pripeljejo na kosi-
lo, drugi pridejo s posodo in 
jedačo odnesejo domov. Ob 
tem so zagotovo najbolj vese-
le gospe, saj jim ta dan ni tre-
ba kuhati,« je dejal Gašper. 

Pasulj so pripravili iz štiride-
set kilogramov fižola, in kot 
pravi Zima, več ga je – bolj-
ši je. V Mojstrani pa niso po-
zabili tudi na moške. Včeraj, 
ob dnevu mučenikov, ko je 
bil dan posvečen moškim, 
sta Gašper in Karola zanje 
pripravila pečenico, matevž 
in kislo zelje. »Naj bo pošte-
no za oba spola,« je pristavil 
Gašper. »Več obiska je obi-
čajno ob dnevu žena, morda 
tudi zato, ker je praznik bolj 
znan, lahko pa morebiti do-
kazuje, da moški posvečamo 
več pozornosti ženskam kot 
one nam,« je v smehu dodal.

Izidor Podgornik, ki se je 
priženil v mojstranške kon-
ce, je na pasulj pripeljal svo-
jo gospo Elizabeto. »Najprej 

je nameraval pasulj dostaviti 
domov v 'kanglici', a sem ga 
ustavila z vprašanjem, ali jo 
bo on pomil. V trenutku si je 
premisli in sva šla,« je deja-
la Elizabeta Podgornik. »Ne-
koč je imel ta dan večji po-
men, častili smo ženske, ki 
so se uprle, v dar prejele na-
gelj, danes pa nima več pra-
vega žara,« je še dodala. Pri 
Ludviku in Ivici Kavčič Stra-
žišar pa je bilo ravno obra-
tno, gospa je na kosilo pripe-
ljala svojega gospoda. »Dan 
žena praznujem, podobno 
kot materinski dan, saj že-
lim ohraniti tradicijo. Mož 

me vselej obdari, med dru-
gim me je na ta dan peljal 
tudi k frizerju,« nam je za-
upala Kavčič Stražišarjeva. 

Melita Djurič pa pravi, da 
si vsak dan naredi lep. »Je pa 
zelo lepa gesta gospodarja 
Gostilne pr' Železnk, da se 
ob tej priložnosti spomni na 
nas in predvsem da ohranja 
tradicijo,« je dejala Djuriče-
va. Božena Pečar je ob tem 
še povedala, da so nekoč pa-
sulj kuhali v velikem kotlu 
pri hotelu Triglav. »Tedaj 
ga sicer niso stregli na licu 
mesta, možje so prišli s po-
sodo in ga odnesli domov. 
Spomnim se, da je tudi moj 
oče 8. marca hodil po pasulj 
za mamo,« je pojasnila Pe-
čarjeva. 

Ženskam pasulj, 
moškim pečenico
V Mojstrani od dnevu žena kuhajo pasulj. Zadnja 
leta to tradicijo ohranja Gašper Zima iz Gostilne 
pr' Železnk, ki ni pozabil niti na moške ob dnevu 
mučenikov. 

V torek, ob dnevu žena, so se na Trgu olimpijcev v središču 
Mojstrane gostili s pasuljem in buhteljni. / Foto: Tina Dokl

Gašper Zima s partnerko Karolo Ribaš / Foto: Tina Dokl

M. L., A. Š., A. B., A. Se.

Kranj – V Kamni Gorici 
bodo tradicionalni praznik 
spuščanja barčic začeli s slo-
vesnostjo Pod lipo, kjer bodo 
v danes, 11. marca, ob 17. uri 
kot poklon žebljarstvu in 
žebljarjem postavili spome-
nik Žebelj v kaplji znoja. Že-
belj je delo kovačev iz Kam-
ne Gorice in je replika ene-
ga največjih žebljev, ki so jih 
kovali kovači v Kamni Gorici 
in Kropi. Po kratki slovesno-
sti pod vaško lipo se bo pri-
reditev nadaljevala s spušča-
njem barčic v potoku pred 
Kapusovo graščino. Lastni-
ki barčic se bodo vpisali v 
knjigo udeležencev in pre-
jeli sladko nagrado. Na dan 
prireditve bo v Domu kraja-
nov na ogled slikarska raz-
stava Hiše v Kamni Gorici, 
ki je pregledna razstava slik 
z Langusove slikarske kolo-
nije. V preddverju dvorane 
bo moč kupiti knjigo Hiše v 
Kamni Gorici, njihovi lastni-
ki in prebivalci. 

Ob 18. uri pa bodo prve 
barčice spustili v Kropi, na 
bajerju nekdanje spodnje 
fužine. »Spuščanje barčic 
na predvečer praznika sve-
tega Gregorja, 11. marca, je 
običaj, ki v večstoletni zgo-
dovini kraja nikoli ni za-
mrl,« poudarja Metka Kav-
čič, predsednica Turistične-
ga društva Kropa, ki ob po-
moči drugih organizacij v 
kraju in številnih posame-
znikov organizira to priljub-
ljeno prireditev. 

Večstoletni tržiški običaj 
Vuč u vodo je v preteklosti ži-
vel med domačimi čevljarji, 
danes pa ga obujajo na pred-
večer sv. Gregorja. V Tržiču 
bodo ob tem prazniku od-
prli razstavo z naslovom Ko 
luč na vodi še ni bila gregor-
ček in podnaslovom Tržič in 
feldmaršal Radetzky, in si-
cer danes ob 18. uri v Atriju 
Občine Tržič. Na ogled bodo 
gregorčki otrok Osnovne 
šole Križe in Tržiškega mu-
zeja ter vsebine, ki s spušča-
njem luči po vodi povezuje-
jo 215. obletnico Radetzkyje-
vega nakupa tržiškega gos-
postva in 170. obletnico nje-
govega zadnjega obiska Tr-
žiča. Program prireditve so 
skupaj z mentorji pripravili 
otroci iz Osnovne šole Križe. 
Razstavo, ki bo na ogled do 
1. aprila, pa bo odprl župan 
Občine Tržič Borut Sajovic. 
Po programu bo v spremstvu 
tržiškega pihalnega orkestra 
krenil sprevod, ki se bo zak-
ljučil z dejanjem, ki je v trži-
škem praznovanju gregorje-
vega ključen – »vuč« bo šla v 
vodo. V Kurnikovi hiši bo na 
ta dan tudi manjša razstava 

gregorčkov Osnovne šole 
Križe, od 16. ure dalje bo po-
tekala delavnica peke ptičk-
ov v krušni peči. Prav tako si 
boste lahko od 16. ure dalje v 
preddverju Kulturnega cen-
tra Tržič izdelali gregorčka. 

Ob gregorjevem bodo da-
nes ob 18. uri »vrgli luč v 
vodo« tudi ob mostu čez 
reko Kokro v Hotemažah. 
Organizatorji vabijo, da 
»gregorčke« izdelate iz eko-
loško neoporečnih materia-
lov. V primeru, da bodo izde-
lane iz stiropora ali plastike, 
jih ne bodo sprejemali.

Grad Dvor in okolica jeze-
ra Črnava bosta konec tedna 
gostila Gregorjev vikend v 
Preddvoru. Danes med 16. 
uro in 17.30 bo terasa gradu 
Dvor namenjena izdelavi 
gregorčkov. Delavnice, na-
menjene otrokom od tretje-
ga leta starosti dalje, bo vodi-
la miss grofična gradu Dvor 
Petra Potrebuješ, pomagale 
pa ji bodo tudi grajske grofi-
ce. Sledilo bo spuščanje gre-
gorčkov ob 18. uri na jeze-
ru Črnava. Dogodek bodo s 
pesmijo obarvali učenci OŠ 
Matije Valjavca Preddvor. 

Tudi v soboto in nedeljo bo 
na gradu Dvor živahno. V 
soboto bodo tako med dru-
gim pripravili razstavo ptič-
jih hišic, z ornitologom bos-
te lahko spoznavali prosto-
živeče preddvorske ptice, 
lahko pa se boste udeleži-
li delavnice izdelave rož iz 
krep papirja s Sonjo Rob-
lek. V nedeljo si boste lah-
ko ogledali grad ali pa se us-
tavili na delavnici lepopisja 
z Mari Gregorin oziroma si 
ogledali demonstracijo sta-
rega tiska z mojstrom Jane-
zom. Dogajanje je brezplač-
no, razen vodenih ogledov, 
pri delavnici izdelave rož iz 
krep papirja se zaračunajo 
prispevki za material in je 
nanjo obvezna predhodna 
prijava.

Gregorjevo bodo pra-
znovali tudi v Kranju. Za-
vod za turizem in kulturo 
Kranj vabi danes ob 16. uri 
v Kranjsko hišo na delavni-
co izdelovanja gregorčkov, 
ki jo pripravljajo v sodelo-
vanju z umetniško skupino 
Krice krace, ob 18. uri pa na-
črtujejo še spust barčic v ka-
njonu reke Kokre.

Spuščanje barčic po vodi
Danes, na predvečer gregorjevega, bodo v gorenjskih krajih z bogato rokodelsko tradicijo spet spuščali 
gregorčke po vodi. V Tržiču bodo praznik zaznamovali z odprtjem razstave Ko luč na vodi še ni bila 
gregorček, v Kamni Gorici bodo postavili spomenik Žebelj v kaplji znoja.

Danes bodo v Atriju Občine Tržič odprli razstavo z naslovom Ko luč na vodi še ni bila 
gregorček in podnaslovom Tržič in feldmaršal Radetzky. / Foto: Tina Dokl

Praznovanju 
gregorjevega so se 
običajno pridružili tudi 
v Železnikih, vendar pa 
tradicionalne prireditve 
Luč v vodo letos ne bodo 
pripravili.


