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Stari vrh – Le teden dni po 
tem, ko so povabili na smu
ko, so s Starega vrha sporo
čili, da so smučišče primo
rani začasno zapreti. »Viso
ke temperature in dež so po
škodovali snežno podlago do 
te mere, da ne moremo za
gotoviti varne in dobre smu
ke,« so pojasnili in dodali, 
da se nadejajo ugodnejših 
vremenskih razmer. Tudi 
Soriška planina je v novo 
leto stopila z obvestilom, da 
smučišče zaradi pomanjka
nja snega do nadaljnjega ne 
obratuje. Ostala je možnost 
sankanja na progi Slatnik.Stari vrh v čakanju na obdobje hladnejšega vremena 

/ Foto: Primož Pičulin

Ana Jagodic Dolžan

Civilna iniciativa Glas ljudstva je bila na torkovi stavki pacientov jasna in 
odločna, med drugim zahtevajo dostop do družinskega zdravnika za vse, 
ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja 
denarja k zasebnikom. Pacienti so šli na ulice. Tudi v Kranju in Kamniku.

Kranj – Civilna iniciativa 
Glas ljudstva je oblikovala 
stavkovne zahteve v dialogu 
z različnimi deležniki, stro
kovnjaki na področju zdrav
stva in strokovnimi združe
nji, Zvezo organizacij pa
cientov in posameznimi 
zdravniki ter predvsem paci
enti. V imenu več kot 130 ti
soč zavarovanih oseb v drža
vi brez izbranega zdravni
ka zahtevajo takojšnje ukre
panje. »Ukrep, ki ga je pri
pravila vlada v obliki t. i. am
bulant za neopredeljene, ni 

rešitev. Ni mogoče priča
kovati, da bi isti družinski 
zdravniki, ki so preobreme
njeni do te mere, da odkla
njajo paciente v svojih re
dnih ambulantah, te iste pa
ciente lahko zunaj delovne
ga časa obravnavali enako, 
kot da bi bili njihovi izbrani 
zdravniki,« je na shodu paci
entov v Kranju v imenu ini
ciative opozoril Lado Nikšič.

Z ukrepi se lahko vsem pa
cientom takoj oz. v zelo krat
kem času zagotovi stalen 
osebni zdravnik, so prepri
čani v iniciativi. Predlaga
jo razbremenitev družin
skega zdravnika nekaterih 

administrativnih in stro
kovnih zadolžitev, vključi
tev drugih zdravstvenih de
lavcev v time v primarnem 
zdravstvu ter povečanje nor
mativa za delo družinskih 
zdravnikov na 2300 glava
rinskih količnikov. »Oce
njujemo, da vsi ukrepi pred
stavljajo od 25 do 30odsto
tno razbremenitev družin
skih zdravnikov, zato se nji
hov normativ lahko poveča. 
Vključitev 'cele' dipl. medi
cinske sestre v tim pa dodat
no pomeni tudi pomembno 
izboljšanje količine in kako
vosti dela tima.« Pri zdravstvenem domu v Kranju se je na mirnem shodu zbralo okrog petdeset 

protestnikov, ki so se zavzeli za ustavitev rušenja javnega zdravstva. / Foto: Primož Pičulin

Pacienti: Javnega zdravstva ne damo
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Žičničarji bijejo boj z vremenom. Na Starem vrhu in Soriški planini so 
ustavili naprave, v Kranjski Gori in na Krvavcu vztrajajo z nekaj progami.

Za smučišča sezona izzivov

GORENJSKA

Problem kopičenja  
vozil vse večji
Žirovniški občani so v anoni-
mnem pismu ponovno opozorili 
na čezmerno kopičenje odsluže-
nih vozil enega od domačih podje-
tnikov. S težavo se srečujejo že 
več kot desetletje.
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GORENJSKA

Kako prenoviti  
kopališče
V kakšno smer bo šla prenova 
Grajskega kopališča na Bledu, je 
še neznanka. V javnem podjetju 
Infrastruktura Bled se zavedajo, da 
mora biti v razpravo vključena šir-
ša javnost.

5

ŠPORT

Šenčurjani prvi  
polfinalisti pokala
Košarkarji Gorenjske gradbene 
družbe Šenčur so tudi na povratni 
tekmi četrtfinala Pokala Spar pre-
magali Šentjur in se kot prvi uvrsti-
li v polfinale.

8

GG +

Na trg dela prihajajo 
Filipinci
Na gorenjski trg dela prihajajo 
tudi Filipinci. Več v pogovoru z 
Urošem Kopavnikom, direktor-
jem kranjske območne službe 
Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje.

15

Suzana P. Kovačič, 
Aleš Senožetnik

Plačilo do  
24  

obrokov 

Podjetje ETIS vam omogoča nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniška kredita 
Summit Leasing brez potrebne dokumentacije. Vse informacije in izračun za izbrani 
aparat, so vam na voljo v vseh naših salonih. 

TIHO, MEHKO,  
POPOLNO  

POSUŠENO

Salon ETIS PE Kranj, 
Ljubljanska c. 30 /  

04 235 50 50 / www.etis.si

Bogata ponudba, zaloga in 
strokovno svetovanje.

Sušilni stroji Miele 

Nežni do perila in odgovorni 
do okolja, preizkušeni  
na življenjsko dobo do  

20 let.  Kakovost, ki 
postavlja nova merila.  

Da boste dlje z veseljem 
nosili svoja oblačila.

Etis_Oglas_127x95_MIELE_SusilniStroj_24obrokov_GorenjskiGlas .indd   1 10/01/2023   10:16

Priloga:  

jeseniške novice
Mladoletnik 
ubil mamo
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»Letošnja zima nam res ni 
naklonjena, nenavadno vi-
soke temperature in pa juž-
ni oziroma zahodni vetro-
vi vztrajajo že več kot mesec 
dni. Upamo, da bo v nasled-
njih dneh le prišel vremen-
ski obrat in se bodo tempe-
rature spustile, da bi lah-
ko vsaj umetno zasneževa-
li,« nam je v sredo poveda-
la direktorica Turističnega 
centra Soriška planina Po-
lona Golija. Če bodo pogo-
ji za obratovanje boljši, vse-
eno pričakuje dober obisk, 
bo pa po besedah sogovor-
nice zaradi januarske preki-
nitve sezone in slabega vre-
mena v decembru (naprave 
so pognali v sredini meseca) 
poslovanje ponovno oteže-
no in polno izzivov. »Pose-
ben izziv so tudi visoke cene 
energentov in vsesplošno 
dviganje stroškov, vendar se 
bomo tako kot do zdaj tru-
dili, da obiskovalcem ponu-
dimo kvalitetno in cenovno 
dostopno storitev.«

Krvavec in Kranjska Gora 
v omejenem obsegu

Direktor RTC Krvavec Ja-
nez Janša pravi, da strošek 
elektrike, ki ga beležijo pri 
zasneževanju, predstavlja 
štirideset odstotkov celotne-
ga stroška električne ener-
gije. Snežne topove so zno-
va zagnali v torek, včeraj so 
imeli do trideset centime-
trov snega in urejenih se-
dem prog.

Kranjskogorsko smučišče 
prav tako obratuje v obse-
gu, ki ga dopuščajo razme-
re. »Naša ekipa ratrakistov 
dela čudeže, ker je v teh raz-
merah prava umetnost za-
gotoviti proge,« so povedali 
v RTC Žičnice, ko je bilo na 
smučišču okoli dvajset cen-
timetrov snega in so bile na 
voljo tri proge od petnajstih. 
S četrtkom se je število prog 
dvignilo na šest.

(Pre)visoke temperatu-
re so jim težave povzroča-
le že konec novembra in v 
začetku decembra. Ker niso 
omogočale izdelave ume-
tnega snega, naravnega pa 
je bilo premalo, so sezono 
začeli kasneje kot običajno 
– 17. decembra. Obisk je bil 
minuli mesec sicer dober, 
tudi zasedenost kapacitet v 

destinaciji je bila visoka, v 
zadnjih dneh pa je bilo po 
besedah Mojce Mežek iz 
Turizma Kranjska Gora za-
radi slabih snežnih pogojev 
zaznati odpovedi oziroma 
spremembe pri terminih 
prihoda. »Žal je zmanjšano 
tudi povpraševanje za nove 
rezervacije. Najverjetneje 
se bo situacija hitro obrni-
la na bolje, ko bo v Kranj-
ski Gori zapadel nov sneg. 
Za čas počitnic je trenutno 
še kar nekaj prostih kapaci-
tet, smo se pa že navadili, da 
gosti rezervirajo v zadnjem 
trenutku.« Kot je še poja-
snila Mežkova, so obisko-
valcem kljub nestanovitne-
mu vremenu na voljo raz-
lične aktivnosti: od zimske-
ga pohodništva – daleč naj-
bolj priljubljeni destinaciji 

sta Tamar in Krnica – do 
smučanja in teka na smu-
čeh (v Nordijskem centru 
v Planici, na progi Plani-
ca–Tamar in od Rateč pro-
ti Italiji); urejeno je tudi 
drsališče Borovška šajba v 
Kranjski Gori.

Kaj pa tekmovanja
Zadnji konec tedna so v 

Kranjski Gori gostili Zla-
to lisico, v tem tednu po be-
sedah Mežkove potekajo 
FIS tekme, v nedeljo bo na 
smučišču Svetovni dan sne-
ga 2023, organiziran mesec 
dni pred svetovnim prven-
stvom v nordijskem smuča-
nju v Planici, ki bo potekalo 
od 21. februarja do 5. marca. 
»Upamo, da bomo do takrat 
deležni še kakšne pošiljke 
naravnega snega.«

Takole je bilo na kranjskogorskem smučišču v sredo popoldne. / Foto: Suzana P. Kovačič

Kranj – Ministrstvo za delo, 
družino, enake možnosti in 
socialne zadeve je v luči dvi-
ga državne subvencije za 
študentsko prehrano, ki ga 
je pospremilo tudi zvišanje 
maksimalne vrednosti obro-
ka, sporočilo, da se zaveda-
jo negativnega vpliva neso-
razmerne podražitve cen, 
ki močno slabša materialni 
položaj študentov. Sporoči-
li so, da so aktivno pristopili 
k iskanju rešitev za trenutna 
čezmerna doplačila za obrok 
študentske prehrane. Naj 
spomnimo, s 1. januarjem 
je država povišala subvenci-
je za študentsko prehrano z 
2,82 evra na 3,5 evra, vendar 
se je vzporedno zvišala tudi 
najvišja dovoljena vrednost, 
ki jo za posamezen obrok 
lahko zaračunavajo gostin-
ci. Prvič po uvedbi evra leta 

2007 se je tako maksimalna 
vrednost obroka zvišala s se-
dem na devet evrov.

Na ministrstvu posledič-
no pripravljajo novelo Zako-
na o subvencioniranju štu-
dentske prehrane (ZSŠP), s 
katero nameravajo dvigniti 
subvencijo za dodaten evro, 

dvig pa naj bi izvedli v dveh 
korakih. Kot so pojasnili, se 
bo subvencija zaradi redne 
uskladitve z inflacijo dvigni-
la za okrog 35 centov, kasne-
je pa bodo v noveli ZSŠP do-
ločili tudi višji znesek sub-
vencije, ki naj bi znašal naj-
manj 4,5 evra. Poleg tega na-
meravajo preučiti možnost 

zakonske omejitve najvišje 
možne cene študentskega 
obroka, pogoje glede izvaja-
nja razpisa in možnosti za-
gotavljanja bolj kakovostnih 
ter polnovrednih obrokov, 
saj se, kot so poudarili, zave-
dajo pomanjkljivosti trenu-
tne ureditve.

Obenem so opozorili na 
izigravanje sistema s stra-
ni nekaterih ponudnikov, 
ki nesorazmerno dvigujejo 
cene obrokov in ne spoštu-
jejo predpisanih standardov 
glede ponudbe študentske 
prehrane. V sredo so se pred-
stavniki pristojnega ministr-
stva sestali s predstavniki 

Študentske organizacije Slo-
venije (ŠOS) in se dogovo-
rili za sproten nadzor nad 
kvaliteto študentske prehra-
ne. V torek pa se je prvič ses-
tal strateški svet za prehra-
no, ki ga vodi dr. Nataša Fi-
dler Mis, univ. dipl. inž. ži-
vilske tehnologije ter mag. in 
dr. znanosti s tega področja. 
Seje se je udeležil tudi pred-
sednik vlade Robert Golob, 
ki je poudaril, da »kos pice 
ni polnovreden obrok in ni 
kosilo«, zato bodo na mini-
strstvu v sodelovanju s ŠOS 
pripravili izhodišča za pre-
novo kriterijev študentske 
prehrane. Predsednica ŠOS 
Marika Grubar je izrazila za-
dovoljstvo nad hitrim odzi-
vom ministrstva, ob tem pa 
je poudarila, da je za celoten 
sistem študentske prehrane 
– oz. da ta sploh obstane – po-
membna raznolika ponudba 
in predvsem zdrav obrok.

Ministrstvo za delo, družino, enake možnosti in socialne zadeve napoveduje prenovo zakonodaje na 
področju subvencij za študentsko prehrano ter v sodelovanju s Študentsko organizacijo Slovenije tudi 
prenovo kriterijev za študentsko prehrano in poostren nadzor nad kvaliteto hrane.

Nika Toporiš

Na koncertu, polnem čustev, nostalgije in glasbenih presež-
kov, ki bo v soboto, 28. januarja 2023, ob 20. uri v Športni 
dvorani Trata v Škofji Loki, boste lahko uživali ob prepevanju 
vrhunskih dalmatinskih klap: Cambi iz Kaštela, Kampanel iz 
Primoštena in Mali grad iz Kamnika. Poletje, morje, sonce, 
dopust, brezskrbno poležavanje na plaži, vonj po morju, lad-
je na obzorju, morska hrana, rujna kapljica, ljubezen … Vse 
te lepe spomine in občutke nam bodo ob kapljici dobrega 
plavca pričarali izkušeni in prepoznavni glasovi iz Dalmacije. 
Vstopnica za koncert dalmatinski pesmi je lahko tudi odlično 
darilo pred valentinovim. Predprodaja vstopnic: Petrol, OMV, 
Trafike 3DVA in na www.mojekarte.si.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici. V 
žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na nagra-
dno vprašanje: Naštejte vse nastopajoče na klapskem večeru 
v Škofji Loki. Odgovore pošljite do četrtka, 19. januarja, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Klapski večer v Škofji Loki

V nagradni igri, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 3. janu-
arja, prejme platneno vrečko RTV Slovenija Krištof Verhovnik 
iz Komende. Nagrajencu čestitamo!

Nagrajenec

Ljubljana – Na torkovih po-
gajanjih o delu stavkovnih 
zahtev Sindikata vzgoje, izo-
braževanja, znanosti in kul-
ture Slovenije (Sviz) se je vla-
dna stran s predstavniki sin-
dikata dogovorila o dvigu 
plač pomočnic vzgojiteljic 
za štiri plačne razrede. Mini-
strica za javno upravo Sanja 
Ajanović Hovnik je po poga-
janjih sporočila, da so para-
firali besedilo, po katerem se 
bodo plače pomočnic vzgoji-
teljic dvignile z izhodiščne-
ga 22. plačnega razreda v 26. 
plačni razred, kar naj bi po-
menilo dvig plač za okoli 12 
oziroma 13 odstotkov.

Glavni odbor Sviza je do-
govor prav tako v torek tudi 
potrdil, glavni tajnik sindi-
kata Branimir Štrukelj pa 
je ob tem poudaril, da bodo 
za soboto napovedani pro-
testni shod pomočnic vzgo-
jiteljic odpovedali šele, ko 
prejmejo pisno zagotovilo 
vlade o dvigu plač pomoč-
nic vzgojiteljic. Opozoril je 
še, da jih v nadaljnjih poga-
janjih za sklenitev stavkov-
nega sporazuma čakajo še 
zahtevne naloge, ki se veže-
jo na odpravo zaostankov pri 
plačah visokošolskih, osnov-
nošolskih in srednješolskih 
učiteljih, vzgojiteljic in pred-
vsem pri delovnih mestih v 
skupini J.

Simon Šubic
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Knjigo prejme LOVRO SODJA, Srednja vas v Bohinju.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE Za smučišča sezona izzivov

Subvencija bo še višja, več nadzora

Dogovor o dvigu plač 
pomočnic vzgojiteljic
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V sredo so se predstavniki pristojnega ministrstva 
za delo, družino, enake možnosti in socialne zadeve 
s predstavniki Študentske organizacije Slovenije 
dogovorili za sproten nadzor nad kvaliteto študentske 
prehrane.
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Civilna iniciativa zahteva 
ukinitev dopolnilnega zdra-
vstvenega zavarovanja, ki, 
kot poudarjajo, zaradi enot-
nih premij povečuje neena-
kost v družbi. »Obenem 
omogoča zasebnim zavaro-
valnicam, da na račun zdra-
vstvenega varstva prebival-
stva kujejo dobičke.« Med 
zahtevami je tudi prekini-
tev dela zdravnikov v dvojni 
praksi, preprečitev preska-
kovanja čakalnih vrst, ki jih 
omogočajo komercialna za-
varovanja, in pa vzpostavi-
tev razmer, ki ne bodo spod-
bujale odlivanja javnih zdra-
vstvenih delavcev in javnih 
sredstev za zdravstvo v za-
sebni sektor.

Stavka sicer ni bila uperje-
na proti vladi niti proti zdrav-
nikom. Pozivajo pa: »Inici-
ativa Glas ljudstva zahteva, 
da reševanje akutnih proble-
mov zdravstva postane pri-
oriteta te vlade in v skladu s 
pristojnostmi tudi zdravstve-
ne blagajne (ZZZS) in zdra-
vstvenih organizacij,« je po-
udaril Nikšič. Ministrstvo za 
zdravje pa pozivajo, da ukre-
pe začne čim prej izvajati.

To se mora končati
Ena od govornic v Kranju 

je prebrala govor upokojene 
psihiatrinje Polone Jamnik 
z Bleda. »Naš skupni, javni 
zdravstveni sistem je ugra-
bil kapital, povezan s sloven-
sko zdravstveno elito ter z 
vsakokratno politiko. Ne iz-
pustijo ga iz rok, zato se je 
doslej še vsak poskus, da bi 
kaj spremenili, klavrno kon-
čal,« je kritična Jamnikova, 
ki dodaja: »Državljani s pov-
prečno plačo letno prispe-
vamo približno 3450 evrov, 
tudi tisti, ki nimajo dosto-
pa do osebnega zdravnika 
in naprej do specialistov  ... 
Zdravstveni sistem je na-
menjen nam, ne tistim, ki 
ga zlorabljajo in pregrešno 
bogatijo na naš račun. To se 
mora končati tukaj in zdaj.«

Jamnikova je kritična tudi 
do vodstva sindikata Fides. 
»Zdi se, da je Hipokratova 
prisega pri vodstvu Fidesa 

že močno zbledela. Names-
to da bi se zavzeli za bolni-
ke, vedno znova protestirajo 
za višje plače, ki so že tako 
visoke. Ker je od zdravnikov 
odvisno zdravje in tudi živ-
ljenje, je njihovo izsiljevanje 
še toliko bolj zavržno. Nobe-
ne empatije ne premorejo 
– niti do sodelavcev niti do 
mlajših zdravnikov kaj šele 
do nas, pacientov, zavaro-
vancev. Tiste požrtvovalne 
zdravnike, ki vztrajajo in iz-
gorevajo v vedno bolj nemo-
gočih razmerah, pa spoš-
tujemo in smo jim hvalež-
ni.« O vladi pa: »Predsedni-
ku Golobu se je menda zde-
lo, da poteka depolitizacija 
policije prepočasi; to se zdi 
tudi nam, a smo prepričani, 
da še veliko počasneje pote-
ka reševanje zdravstva ... ker 
z vsakim izgubljenim dnem 
tonemo še globlje.«

Branimo javno zdravstvo
Protestnik Borut Žonta 

se je pridružil stavki pacien-
tov v Kranju, »ker plačuje-
mo zdravstvo, storitev pa ne 
dobimo. To, kar delata naša 
politika in zdravstvo, ni v 
skladu s človekovim dosto-
janstvom. Občutek imam, 
da vse pelje v sistem privati-
zacije. Rešitve so, treba pa je 
začeti pošteno delati za dob-
robit državljanov.«

»Tukaj sem zato, ker bra-
nim idejo o javnem zdra-
vstvu. Upam, da se bodo vsi 

deležniki sposobni poslušati 
in se odločiti, kako naprej,« 
je dejala Nuša Nikšič. Prote-
stnik Dušan Krnel meni, da 
moramo biti tudi državljani 
aktivni in pomagati vsaj tis-
tim, ki dobro mislijo, da se 
kaj spremeni. »Moj transpa-
rent z napisom Fides pove 
dovolj, za kaj se v glavnem 
zavzemajo. Ne za to, da bi se 
izboljšala kakovost in učin-
kovitost ter spremenil sis-
tem. V glavnem jih skrbijo 
evri in dolarji.«

Miran Hladnik, ki se je 
tudi pridružil stavki paci-
entov v Kranju pa: »Krivci 
za to, da se javno zdravstvo 
izgublja, so znani. Cinično 
se obnašajo in izražajo gle-
de normalnih demokratič-
nih zahtev o tem, da je člove-
kovo zdravje ena od osnov-
nih pravic, ki morajo biti v 
socialni državi zagotovlje-
ne. Mislim pri tem na tis-
te, ki privatizirajo zdravstvo, 
to so v glavnem finančni za-
vodi, ki zdravje jemljejo kot 
nekaj, kar je treba plačati, ne 
pa kot dobrino, ki mora biti 
vsakemu državljanu na voljo 
zastonj.«

Urgence ne damo
Tudi pred kamniškim 

zdravstvenim domom je po-
tekal protest zaskrbljenih 
občanov Kamnika in Ko-
mende. Približno sto pro-
testnikov je z mirnim sho-
dom opozorilo na težave v 
javnem zdravstvu. »Situaci-
ja, ki je nastala, ni posledi-
ca slabega dela zdravnic in 
zdravnikov, ampak posledi-
ca krize slovenskega javne-
ga zdravstva,« je povedala 

protestnica Kartini Djalil. 
Sicer pa je bila bolj kot teža-
ve s pomanjkanjem zdrav-
nikov v Kamniku v ospred-
ju zaskrbljenost nad pre-
dlogom ukinitve oz. reorga-
nizacije službe nujne me-
dicinske pomoči, na kar so 
protestniki opozorili z glas-
nim vzklikanjem: »Urgen-
ce ne damo!« Kartini Djalil 
pa je poudarila: »Kamniška 
urgenca poleg sosednje Ko-
mende pokriva tudi oddalje-
na območja v Tuhinjski do-

lini do Motnika in Špitali-
ča. Predlagana selitev stori-
tev v Domžale bi zato bistve-
no poslabšala situacijo paci-
entov, še posebno tistih iz 
bolj oddaljenih krajev obči-
ne.« Ni izključila možnos-
ti, da bi v Kamniku v prihod-
nje pripravili še kakšen pro-
test za ohranitev službe nuj-
ne medicinske pomoči.

Protestnega shoda se je 
udeležil tudi kamniški žu-
pan Matej Slapar, ki se je 
zbranim zahvalil za podpo-
ro. »S tem ste jasno izrazili 
stališče, da se Kamničani in 
Komendčani ne bomo pus-
tili zavesti, da bi nam kakor-
koli omejili dostop do sto-
ritev nujne medicinske po-
moči, ki jo imamo. Naspro-
tno, naša želja je, da bi stori-
tve še nadgradili, nikakor pa 
ne zmanjšali,« je dejal Sla-
par, ki je že pred časom sku-
paj z vodstvom zdravstvene-
ga doma in sosednje občine 
Komenda na ministrstvo za 
zdravje naslovil poziv po oh-
ranitvi storitev. »Verjamem, 
da ga bodo preučili in da 
bodo naše zahteve upošteva-
ne,« je sklenil.Stavka pacientov v Kranju / Foto: Primož Pičulin

N e gre mi iz glave pred 
nedavnim dolga vr-
sta čakajočih na vpis 

k osebnima zdravnicama, ki 
sta začeli opredeljevati paci-
ente v ljubljanski enoti zdra-
vstvenega doma. Nekateri so 
se v vrsto postavili še v trdi 
temi. Čakajoči zunaj na mra-
zu, oviti v tople odeje, ki so jih 
prinesli s seboj. Čakajoči na li-
stek, ki bi jih odrešil stiske in 
skrbi, da bodo pa mogoče le 
dobili osebnega zdravnika na 
primarnem nivoju zdravstva, 
ki prvi omogoči vstop v zdra-
vstveno obravnavo. Kako po-
membno je to, kajne? Potrpež-
ljivo so ljudje čakali na svojo 
priložnost, vsi je tistega dne 
niso dobili. Žalostno, nepred-
stavljivo in nedopustno, da so 
se znašli v takšni situaciji. Po-
jasnila, zakaj se je zgodilo, kar 
se je, me niso prepričala.

Kdo ve, mogoče bom že jut-
ri tudi jaz in še marsikdo drug 
neprijetno presenečena, kot go-
spa, s katero sem govorila na 
torkovi stavki pacientov in ki 
je zgolj po spletu »tretjih« oko-
liščin izvedela, da je že od ok-
tobra brez osebnega zdravni-
ka, pa je o tem nihče niti ni 
obvestil. V državi je več kot 130 
tisoč zavarovancev brez oseb-
nega zdravnika. Na Gorenj-
skem razmere, kjer je okrog 
devet tisoč ljudi brez osebnega 
zdravnika, sicer še niso tako 
kritične. A ljudje nismo šte-
vilke. Ne družinske ambulan-
te za neopredeljene, s katerimi 
ministrstvo za zdravje »maši« 
kaotične razmere, pacienti so 

tisti, ki postajajo »neopredelje-
ni«. Ne vem točno, kdo je za-
nje rekel, da so »izbrisani«. 
Skozi zgodovinsko izkušnjo 
samostojne Slovenije pa vemo, 
kaj to pomeni.

Naše javno zdravstvo je zbo-
lelo. Viden transparent: »Javno 
zdravstvo hira, zasebniki boga-
tijo.« Ta trenutek se ni zgodil 
včeraj. Trajalo je leta. Zato se 
je na poziv civilne iniciative 
Glas ljudstva, ki je oblikovala 
stavkovne zahteve v dialogu z 
različnimi deležniki, strokov-
njaki na področju zdravstva in 
strokovnimi združenji, zgodila 
prva stavka pacientov v zgodo-
vini samostojne Slovenije. Mi-
nister za zdravje je govoril, da 
ga skrbi, da ne bi prišlo do ek-
stremizma. Naknadno je sicer 
pojasnil, da je bil napačno ra-
zumljen. Meni se zdijo ekstre-
mne razmere že, ko gledam 
posnetke zunaj čakajočih lju-
di sredi noči.

Ulica stavkajočih, ki po-
leg dostopa do družinskega 
zdravnika za vse zahteva uki-
nitev dopolnilnega zdravstve-
nega zavarovanja in ustavitev 
odtekanja denarja k zasebni-
kom. V javno zdravstveno bla-
gajno vsi vplačujemo, košarica 
storitev pa se krči. Kar pomisli-
te, kaj še dobite pri zobozdrav-
niku brez doplačila.

Hvaležni smo v teh razme-
rah lahko tistim zdravnikom 
in drugim zdravstvenim de-
lavcem, ki s svojo predanostjo 
in srčnostjo vztrajajo v javnem 
zdravstvu v korist pacientov. 
Ne glede na vse. A do kdaj?

Pacienti na ulicah

Javnega zdravstva ne damo
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1. stran

Mediacija med zdravstvenim ministrstvom in 
stavkovnim odborom sindikata Fides je bila uspešna 
in sredina stavka zdravnikov zato preklicana. Vlada 
je včeraj potrdila stavkovni sporazum s Fidesom, ki 
med drugim predvideva vzpostavitev novega plačnega 
stebra za zdravstvo, vključenost predstavnikov 
zdravniških organizacij pri reformi in oblikovanju 
dostopnega in kakovostnega javnega zdravstvenega 
sistema ... Vlada tudi izjavlja, da za nevzdržne razmere 
v javnem zdravstvu niso odgovorni zdravniki.

Približno sto ljudi se je zbralo pred kamniškim zdravstvenim domom. / Foto: Aleš Senožetnik

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič
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Žirovnica – Kot so v pismu 
zapisali avtorji anonimne-
ga pisma, domači podje-
tnik svojo dejavnost opra-
vlja sredi vasi v mirnem 
stanovanjskem naselju na 
robu parka Natura 2000 v 
vasi Moste pod Stolom. »Z 
dejavnostjo, ki jo opravlja, 
krši celo vrsto predpisov in 
bi kot tak moral predsta-
vljati izziv za inšpekcijske 
službe,« so zapisali avtorji, 
ki menijo, da kršitve zadoš-
čajo za zaprtje dejavnosti 
podjetja in kaznovanje od-
govorne osebe.

Podjetju očitajo tržni pre-
kršek, saj naj podjetje ne bi 
bilo registrirano za dejav-
nost avtoodpada in skladi-
ščenje rabljenih rezervnih 
delov, prav tako navajajo 
prekršek s področja varova-
nja okolja in narave ter pre-
kršek s področja varnosti in 
zdravja pri delu, ne nazad-
nje pa tudi kršitev zakona 
o graditvi objektov. Ob tem 
pozivajo žirovniško občino 
in pristojne službe k ukre-
panju. Med drugim predla-
gajo, da se podjetju omogo-
či nakup zemljišča v Obr-
tno-poslovni coni Žirovni-
ca, kjer že deluje zbirališče 
komunalnih in kosovnih 
odpadkov.

Državne inšpekcije 
neučinkovite

Žirovniški župan Leo-
pold Pogačar pojasnjuje, da 
si že leta prizadevajo, da bi 
rešili težavo kopičenja od-
služenih vozil v naselju Mo-
ste in Breg, ki ga izvaja do-
mači podjetnik. Strinja se z 
navedbami občanov, obe-
nem sprejema kritiko, ki je 
namenjena občini. »Razu-
mem občane, da jih ne za-
nima, da je naša pristojnost 
omejena in jo izvajamo lah-
ko le prek Medobčinske-
ga inšpektorata in redar-
stva. Državne inšpekcije pa 
so po mojem mnenju neu-
činkovite, kljub temu da to 
ni prvi in ne edini primer v 
Sloveniji,« je poudaril žu-
pan in dodal, da so že pred 
leti na poziv njihove obči-
ne sklicali koordinacijo in-
špekcijskih služb. »Kjer pa 
smo le poslušali, kdo za kaj 
ni pristojen, spremenilo pa 
se ni nič,« je dejal župan.

Obveščali so tudi Medob-
činski inšpektorat in redar-
stvo (MIR) občin Jesenice, 
Gorje, Kranjska Gora in Ži-
rovnica, ki je v okviru svo-
jih pristojnosti zadeve do-
kumentiral, zbiral doka-
ze in jih pošiljal pristojnim 
inšpekcijam. Župan se je 
pred časom pogovoril tudi 
z lastnikom podjetja. »Edini 

odgovor z njegove strani je 
bil, da onemogočamo pod-
jetništvo v občini. Gospod je 
imel tudi možnost, da svojo 
dejavnost prenese v poslov-
no cono, a se za to ni odlo-
čil,« je še dodal župan.

Izrabljena vozila 
nacionalni problem

Da žirovniški primer ni 
edini, temveč je problem 
izrabljenih vozil nacional-
ni problem, pa je poudaril 
vodja MIR Gregor Jarkovič. 
Pojasnil je, da so že pred ča-
som predlagali spremembo 

zakonodaje, na podlagi ka-
tere se je uveljavila ekolo-
ška taksa za izrabljena vo-
zila. »A ukrep ni zadostil 
stanju na terenu,« je dejal 
Jarkovič, ki verjame, da se 
na območju žirovniške ob-
čine izvaja nedovoljena de-
javnost. »Ta dejavnost je 
zelo natančno opredeljena 
v uredbi o izrabljenih vo-
zilih, kjer je tudi določeno, 
kaj vse mora zagotoviti po-
sameznik, ki to dejavnost 
izvaja.« MIR je po njego-
vih besedah zaznal nespo-
štovanje določb uredbe 

žirovniškega podjetnika, o 
tem so redno obveščali pri-
stojne inšpektorate in dru-
ge službe, kot sta Finančna 
uprava in policija.

Tudi na zadnjo anonimno 
prijavo so se na MIR odzva-
li, potekajo namreč dogovo-
ri o koordinaciji inšpekcij-
skih služb za nadaljevanje 
aktivnosti, da bi se ta pro-
blematika omejila in uredi-
la v zakonskih okvirjih. »Iz-
razili smo željo, da se koor-
dinacija v širši sestavi zopet 
sestane in ovrednoti vse do-
sedanje ukrepe ter ugotovi, 

v čem niso bili učinkoviti. 
Dejstvo namreč je, da niso 
bili, saj je stanje praktično 
nespremenjeno oziroma je 
še slabše, kot je bilo,« je de-
jal Jarkovič, ob tem meni, da 
bo nujno potreben druga-
čen pristop. »Že ves čas na-
mreč opozarjamo, da je in-
špekcijski postopek predol-
gotrajen in pretog, zato želi-
mo, da se zakon o inšpekcij-
skem nadzoru vnovič odpre 
in se osvežil z učinkovitej-
šimi in preglednejšimi po-
stopkovnimi določili.«

Zemljišča v poslovni coni 
predraga

Lastnik podjetja se zaveda 
»težav z ljudmi in inšpekci-
jami«. Kot je pojasnil, se je 
večkrat skušal dogovoriti z 
županom. »Pa mi je jasno 
dal vedeti, da moram sam 
urediti glede naše dejavno-
sti,« je dejal in še povedal, 
da se je večkrat dogovarjal 
tudi za ceno odkupa zem-
ljišča v Obrtno-poslovni 
coni Žirovnica. »A je zemlja 
predraga,« je dodal. Tudi o 
menjavi zemljišča se je sku-
šal dogovoriti. »Pa podjetje 
Ržišnik Perc ni zainteresi-
rano,« je še povedal lastnik 
podjetja, ki letos sicer načr-
tuje ograditev prostora in 
postavitev šotora, če bo do-
bil ustrezna dovoljenja.

Maša Likosar

Žirovniški občani opozarjajo na problem čezmernega kopičenja odsluženih vozil.  
/ Foto: Primož Pičulin

Jesenice – Prihodnji teden 
bo v sklopu ureditve obmo-
čja krajevne skupnosti Sava 
stekla dolgo pričakovana ob-
nova Delavske ulice in dela 
Ulice Viktorja Kejžarja. Dela 
naj bi končali maja, v tem 
času pa bo na omenjenem 
območju popolna zapora 
ceste, so sporočili z jeseni-
ške občinske uprave.

V okviru naložbe bodo ob-
novili oziroma uredili Dela-
vsko ulico in Ulico Viktor-
ja Kejžarja na območju od 
krožišča pri upravni eno-
ti mimo kitajske restavraci-
je do TVD Partizan Jeseni-
ce, so sporočili z občine Je-
senice.

V sklopu sanacije ces-
te so predvidene izvedba 
dela nove fekalne kanaliza-
cije, rekonstrukcija vodovo-
da, fekalne in meteorne ka-
nalizacije ter ureditev javne 
razsvetljave, so dodali.

Od naslednjega tedna 
do predvidoma maja bo na 
omenjenem območju po-
polna zapora ceste. Izvaja-
lec, podjetje HIP KA, bo za 

stanovalce na območju za-
pore omogočal prevoznost 
ceste, ko to ne bo mogoče, pa 
jih bo po pojasnilih občine o 
tem obvestil dan vnaprej.

Investicijo bo Občina Je-
senice financirala iz svoje-
ga proračuna, pogodbena 
vrednost pa znaša 747.500 
evrov.

Na Jesenicah bodo obnovili oziroma uredili Delavsko ulico in Ulico Viktorja Kejžarja na območju od 
krožišča pri upravni enoti mimo kitajske restavracije do TVD Partizan. Dela naj bi končali maja, cesta 
bo do takrat zaprta.

Marjana Ahačič

V okviru naložbe bodo obnovili oziroma uredili Delavsko in Kejžarjevo ulico na območju od 
krožišča pri upravni enoti mimo kitajske restavracije do TVD Partizan Jesenice./ Foto: Nik Bertoncelj

Težko pričakovana obnova

Žirovniški občani so v anonimnem pismu ponovno opozorili na čezmerno kopičenje odsluženih vozil enega od domačih podjetnikov. Težava, s katero se 
srečujejo že več kot desetletje, pa po njihovem mnenju ni le moteča in nevarna za okolje, temveč tudi škodljiva za zdravje in premoženje občanov.

Kranjska Gora – Kranjsko-
gorski občani so doslej za 
parkiranje na javnih parkir-
nih mestih v občini (razen 
brezplačnih kratkotrajnih 
parkiranj na določenih loka-
cijah) plačali 30 evrov za le-
tni abonma. S sklepom ob-
činskih svetnikov iz minule 
sredine seje pa bo po novem 
parkiranje na javnih parkir-
nih mestih za občane brez-
plačno, kar je bila tudi pred-
volilna obljuba županje He-
nrike Zupan. Vlagatelj mora 
ob oddaji vloge predložiti re-
gistrsko oznako vozila, ki je 
registrirano nanj oziroma je 
vlagatelj uradni uporabnik 
vozila. Tisti občani, ki ima-
jo še od prej veljaven abon-
ma, so upravičeni do vračila 
sorazmernega deleža plača-
ne kupnine.

Predlog je podprlo osem 
svetnikov, drugi prisotni so 

se vzdržali. Med vzdržani-
mi so bili tudi svetniki Alp-
ske liste. Blaž Veber je imel 
predvsem pomislek, na kak-
šen način bo občina povrnila 
denar občanom abonentom 
za nekaj, kar je urejal do zdaj 
veljaven in zakonit odlok, in 
dodal, da so več sprememb 
pravilnika, ki ureja javne 
parkirne površine in plačilo 
parkirnine, zastavili preširo-
ko in prehitro.

Županja je pojasnila, da je 
zadevo glede vračila soraz-
mernega deleža že plačanih 
abonmajev občanov pregle-
dala občinska pravna služ-
ba, ki kršitve ni ugotovila. 
Mnenja so se kresala glede 
nekaterih drugih abonma-
jev, npr. za abonma G in D 
(gost, zaposleni pri deloda-
jalcu), do naslednje seje pa 
naj bi bilo pripravljeno po-
ročilo o neto učinku pobira-
nja parkirnin lani, investicij 
iz tega naslova ...

Suzana P. Kovačič

Za občane brezplačno 
parkiranje

Problem kopičenja vozil vse večji

Kranjskogorski občani ne bodo več kupovali letnega 
abonmaja za parkiranje na javnih parkiriščih.
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V kakšno smer bo šla prenova Grajskega kopališča na Bledu, je še neznanka. A v javnem občinskem 
podjetju Infrastruktura Bled, ki je upravljavec kopališča, se zavedajo, da mora biti v celovito prenovo, 
ki jo načrtujejo, vključena širša javnost.

Bled – Skoraj sto let mineva 
od zadnje celovite prenove 
Grajskega kopališča na Ble-
du, ki ga upravlja javno ob-
činsko podjetje Infrastruk-
tura Bled, kjer razmišljajo o 
temeljiti prenovi. Kopališče 

ni le pomembna točka go-
renjskega turističnega bise-
ra, ampak tudi Slovenije in 
Evrope nasploh. V torek se je 
tako množica občanov ude-
ležila javne tribune in pris-
luhnila predlogom in načr-
tom o prenovi.

»Nasploh je kopališče zelo 
dobro obiskano,« je pouda-
ril direktor Infrastrukture 
Bled Janez Resman in do-
dal, da je kar se da vrhunsko 

vzdrževano in da slišijo ve-
liko pohval na ta račun. »So 
pa materiali že dotrajani in 
je potrebno obnove. Pri tem 
bi lahko beton, ki je bil pred 
stotimi leti najpomembnej-
ši gradbeni element, zdaj pa 
ga skoraj nikjer več ni, v do-
ločeni meri zamenjali z le-

som.« Še vedno bo Grajsko 
kopališče ostalo javno, bi 
pa lahko nudilo tudi neka-
tere druge produkte, s kate-
rimi bi lahko sezono z dveh 
ali treh mesecev podaljšali 
na šest do osem mesecev ter 
zvišali raven ponudbe. »Tu 
bodo svoje povedali stroka, 
prebivalci in lokalno gospo-
darstvo. Mi smo pripravljeni 
na vse možne rešitve,« je po-
udaril Resman.

Bled je 
»instagramabilen«

»Bled je svojevrsten feno-
men tudi v smislu, da je na 
neki način bolj prepoznaven 
od same Slovenije in je izje-
mno pomemben za identi-
teto in 'instagramabilnost' 
Slovenije,« se je moderno 

izrazil arhitekt Aleš Vrho-
vec iz arhitekturnega biro-
ja GregorcVrhovec + Žiher 
arhitekti. »Ljudem, ki o tem 
prostoru ne nazadnje vedo 
precej več kot mi, dajemo 
priložnost, da povedo svoje 
mnenje, izkušnje in želje, 
kaj v zvezi s tem prostorom 
narediti,« je pojasnil Vrho-
vec in dodal, da se jim zdi 
pomembno pred začetkom 
kakršnegakoli dela najširše 

odpreti prostor za javno raz-
pravo vseh javnosti. Tu je 
padla odločitev za odprt pri-
stop z vključevanjem širše 
javnosti, saj menijo, da gre 
za zares pomembno točko 
Gorenjske in Slovenije in 
je ob njej vizija enega sa-
mega človeka premajhna. 
»Poskusili bomo pionirsko 
vstopiti v proces participa-
tivnega urbanizma,« je po-
udaril Vrhovec.

Prav je, da soočijo mnenja
Odprt način načrtovanja 

podpira tudi blejski župan 
Anton Mežan. »Spodobi 
se, da najprej vprašamo lju-
di, potem pa začnemo dru-
ge postopke, kajti to je edina 
prava pot za končno skup-
no zadovoljstvo,« je pove-
dal Mežan. »To je praksa, ki 
bi jo morali uporabljati tudi 
v bodoče in ne bi smela biti 
več izjema, temveč pravilo.« 
Mežan je poudaril tudi ve-
lik pomen Grajskega kopa-
lišča. Želi si, da bi tja priha-
jali tudi tisti, ki se kopajo na 
območjih ob jezeru, kjer je 
to prepovedano. Zato je po-
membno, da je kopališče 
takšno, kakršnega si ljud-
je želijo, hkrati pa se mora 
dobro vklopiti v okolje. Jav-
na tribuna je bila sicer dob-
ro sprejeta, bila je prva, a ne 
zadnja, tako da bodo predlo-
ge še usklajevali. Obiskoval-
ci Grajskega kopališča si v 
prvi vrsti želijo predvsem, da 
bi se ob prenovi tam dobro 
počutili, da ne bi bilo nevar-
nosti, in se strinjajo, da bo 
vsaka izboljšava dobrodošla.

Klara Mrak

Grajsko kopališče bo še naprej ostalo javno. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V Kranju je na loka-
ciji v bližini Vodovodnega 
stolpa odslej na voljo reha-
bilitacijska terapija recove-
riX, namenjena bolnikom, 
ki so preživeli možgansko 
kap ali druge nevrološke 
bolezni. Terapija, ki jo izva-
ja certificirano osebje, »po-
maga bistveno izboljšati 
motorične okvare zgornjih 
in spodnjih udov tudi več let 
po možganski kapi, napre-
dek je klinično dokazan«. 
Kot pojasnjuje dr. Andraž 
Stožer, dr. med., znanstve-
ni svetovalec: »Sistem reco-
veriX v obliki vmesnika mo-
žgani – računalnik združuje 
tri zelo uveljavljene nevro-
fiziološke in fizioterapev-
tske koncepte, to so moto-
rična predstava, navidezna 

resničnost in funkcional-
na električna stimulacija, v 
smiselno biološko povratno 
zanko, ki krepi plastičnost 
možganov oziroma njiho-
vo sposobnost, da se po bo-
lezni ali poškodbi prizadete 

funkcije nauči zdravi del 
možganov.«

V skupno 25 terapevtskih 
obravnavah, od katerih vsa-
ka traja 50 minut, bolniko-
vi možgani trenirajo. »Mo-
žganska kap velikokrat 

prizadene popolno gibanje, 
vendar ne onemogoči raz-
mišljanja o izvedbi določe-
nega giba. Sistem recove-
riX meri možgansko aktiv-
nost skozi samo razmišlja-
nje o gibu, poda povratno in-
formacijo in omogoči izved-
bo dejanskega giba pri člo-
veku, kar pomaga pacientu 
ponovno pridobiti izgublje-
ne motorične funkcije zgor-
njega in spodnjega uda,« do-
datno pojasni Tatjana Hor-
vat, mag. fizioterapije. Kot 
je povedal Sergej Prosen iz 
RecoveriX Slovenija, terapi-
jo uporablja že več kot dvaj-
set držav po svetu. Na Fin-
skem npr. tovrstno rehabi-
litacijo že ponujajo v okviru 
javnega zdravstva, v Avstriji 
stroške zanjo pacientu del-
no povrnejo, pri nas pa je za 
zdaj še samoplačniška.

Suzana P. Kovačič

Podnart – V začetku leta so 
v Podnartu med gasilskim 
in kulturnim domom ure-
dili nadstrešnico nad pro-
storom, kjer otroci vsak dan 
čakajo na šolski avtobus, ki 
jih vozi k pouku v nekaj ki-
lometrov oddaljeno Lipnico. 

Prostor, kjer sta že sta-
la miza s klopmi in pitnik, 
je namenjen tudi obisko-
valcem, na primer kolesar-
jem in pohodnikom, zato je 
opremljen tudi z informacij-
sko tablo. Projekt sta Občina 
Radovljica in Krajevna skup-
nost Podnart izvedli v okviru 
participativnega proračuna.

Na avtobus zdaj čakajo 
pod streho
Marjana Ahačič

Župan Ciril Globočnik, predsednik sveta KS Podnart Nejc 
Šter, predstavnik PGD Podnart Bine Perič in Miha Potočnik, 
član sveta KS Podnart, predstavnik Ovsiš

Podpisana pogodba za novo gasilsko vozilo
Naklo – V Občini Naklo nadaljujejo opremljanje prostovoljnih 
gasilskih društev (PGD) z novimi gasilskimi vozili. Pred nekaj 
dnevi je župan Ivan Meglič podpisal pogodbo za sofinancira-
nje v višini sto tisoč evrov za nakup novega gasilskega vozila 
GV1 za PGD Žeje - Bistrica. Prevzem vozila bo predvidoma 
konec junija ob občinskem prazniku. Predsednik in podpred-
sednik PGD Žeje - Bistrica Matej Celec in Matjaž Slak, ki sta 
se udeležila slovesnega podpisa, sta povedala, da bo skupna 
končna vrednost vozila slabih 130 tisoč evrov.

Kako prenoviti kopališče

Ob podpisu pogodbe Matej Celec, Ivan Meglič in Matjaž 
Slak / Foto: Občina Naklo

Nova terapija po možganski kapi

Trening za možgane s pomočjo virtualne resničnosti 
/ Foto: arhiv RecoveriX Slovenija
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Kranj – Gorenjska prestol-
nica je prejela novo potrdi-
tev na področju trajnostne-
ga turizma – platinasti znak 
Zelene sheme slovenske-
ga turizma (Slovenia Green 
Destination). Kranj je sicer 
k Zeleni shemi slovenskega 
turizma pristopil leta 2021 
in takoj prejel zlati znak, 
po ponovni presoj pa mu je 
Slovenska turistična orga-
nizacija pred dnevi podeli-
la najvišje, platinasto pri-
znanje.

»Presoja je potekala v šes-
tih kategorijah: destinacij-
ski management, narava 
in pokrajina, okolje in pod-
nebje, kultura in tradicija, 
družbena klima ter poslo-
vanje turističnih podjetij. S 
povprečno oceno 9,2 od mo-
žnih 10 se je Kranj pridružil 
petim platinastim destina-
cijam v Sloveniji: Bohinju, 
Ljubljani, Čatežu in Breži-
cam ter Laškemu,« so pojas-
nili v Zavodu za turizem in 

kulturo Kranj (ZTKK). Naj-
višjo oceno (10) so dosegli v 
kategoriji Kultura in tradi-
cija, najnižjo (8,3) pa v ka-
tegoriji Okolje in podnebje. 

»Kar me še posebej razve-
seljuje, pa je, da sta bili obe 
kategoriji, ki sta direktno 
vezani na turizem, ocenje-
ni zelo dobro; destinacijski 

management z 9,4 in poslo-
vanje turističnih podjetij z 
9,5. To je dober kazalnik, da 
na ZTKK aktivno sodeluje-
mo s turističnim sektorjem 

in drugimi deležniki in da 
skupaj strateško načrtuje-
mo razvoj turizma, pri če-
mer upoštevamo potrebo 
po trajnostni naravnosti ter 
skrbi za okolje in podnebje. 
Ob tem je usmerjenost ob-
čine k zelenemu in trajno-
stnemu razvoju zelo velika 
spodbuda,« je poudaril di-
rektor ZTKK Klemen Ma-
lovrh.

Ocenjevalci so med števil-
nimi trajnostnimi projek-
ti, ki jih izvajajo v Kranju, 
še posebej poudarili vključi-
tev Kranja v misijo Evropske 
unije 100 podnebno nev-
tralnih in pametnih mest do 
leta 2030, največji elektrifi-
ciran sistem izposoje koles v 
državi KRsKOLESOM, traj-
nostni kulinarični dogodek 
Kranjska dolga miza, pro-
jekt Zeleni pingvin, s kate-
rim spodbujajo trajnostni 
način življenja že pri osnov-
nošolcih, števec obiskoval-
cev in spremljanje obiska na 
območju Bobovka ter podro-
čje e-mobilnosti.

Med projekte trajnostnega turizma v Kranju sodi tudi decembra odprt Informacijski center 
SOS proteus v kranjskih rovih s predstavitvijo človeške ribice in pomembnosti varovanja 
podzemnih voda. / Foto: arhiv GG/Primož Pičulin

Kranj – V sklopu kvačkanja 
odej za starostnike na in-
validskih vozičkih, ki ga je 
predlansko jesen sprožila 
Meta Nelc iz Kranja, sedaj 
pa poteka pod okriljem zavo-
da Rajhenburške zanke in se 
mu pridružujejo tudi članice 
skupine na Facebooku Nit-
ke nas povezujejo, so kvač-
karice iz vse Slovenije doslej 
ustvarile že blizu 1600 odej. 
Na pobudo Mete Nelc so se 
lotile tudi kvačkanja za sta-
novalce Doma upokojencev 
Kranj in tako so jih v začetku 
tega tedna razveselile s 70 
odejami. »Podarjenih odej 

smo zelo veseli,« je pouda-
rila direktorica doma Nad-
ja Gantar in dodala, da so jih 
poleg stanovalcev na invalid-
skih vozičkih prejele še ose-
be z demenco.

V domu so zelo hvaležni 
vsem, ki so darovali volno 
za odeje, in kvačkaricam, ki 
so jih ustvarile. Kot je dejala 
Gantarjeva, bodo odeje sta-
novalce grele tako v domu 
kot na sprehodih, pričaku-
je pa, da bodo imele tudi po-
mirjujoč vpliv, zlasti na ose-
be z demenco, saj bodo ves 
čas imele isto odejo, na ka-
teri bodo lahko otipale po-
znane vzorce. »Všeč mi je, 
da so odeje živih barv, sicer 

pa je ročno delo vedno cenje-
no. Veš, da je nekdo podaril 
določeno število ur za neko-
ga drugega. In to je tisto, kar 
šteje,« je pristavila.

Stanovalke in stanoval-
ci so med podarjenimi ode-
jami izbrali svojo najljubšo; 
slišati je bilo, da so zares ču-
dovite in tople. »Prav čuti se, 
kako malo je treba, da neko-
ga osrečiš,« sta po predaji 
odej ugotavljali predstavni-
ci kvačkaric Irena Zaletelj iz 
Ljubljane in Nataša Pehad-
žič iz Kranja, obe zadovoljni, 
da so starostnikom polepša-
li dan. Pravzaprav ne samo 
enega, saj jih bodo kvačkane 
odeje še dolgo grele.

Stanovalci Doma upokojencev Kranj so se razveselili kvačkanih odej.

Ana Šubic

Simon Šubic

Stanovalci doma z direktorico Nadjo Gantar (v sredini) so bili nad odejami navdušeni, pri 
predaji pa sta bili tudi kvačkarici Nataša Pehadžič (levo) in Irena Zaletelj. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj je prejel najvišji, platinasti znak Zelene sheme slovenskega turizma, s čimer se je pridružil elitni druščini Bohinja, Ljubljane, 
Čateža in Brežic ter Laškega.

Kranju še platinasti znak

Odeje za starostnikeVELIKI DOBRODELNI KONCERT
 LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA

KVATROPIRCI
s  solistiCRESCENDO

simfonični 
Orkester  

in mepz

Generalni 
pokrovitelj

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

sobota, 
21. januar 2023, 

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

škofja loka 
Lions klub

Škofja Loka
organizator

MUZIKALI 
EVROVIZIJSKE USPEŠNICE 
JUŽNOAMERIŠKA GLASBA

dirigent: Žiga Kert

Šenčur – Župan Ciril Kozjek 
in direktor Gorenjske gradbe-
ne družbe Stane Remic sta v 
tem tednu podpisala Okvirni 
sporazum o vzdrževanju in 
varstvu lokalnih cest v obči-
ni Šenčur za obdobje 2022–
2025. Ocenjena vrednost del 
in nalog je nekaj več kot 1,2 
milijona evrov brez DDV. Gre 
za letno in zimsko vzdrževa-
nje cest, ki obsega zagota-
vljanje njihove prevoznosti 
in varnosti prometa ter dela 
in opravila s področja varstva 
cest. Izvajalec je bil izbran z 
razpisom, potem ko se je iz-
tekel tovrstni sporazum za 
minulo štiriletno obdobje.

Nov okvirni sporazum 
za lokalne ceste

Železniki – V Zbirnem cen-
tru Studeno v Železnikih so 
z januarjem uvedli nov obra-
tovalni čas. Tedensko obra-
tuje tri ure več kot prej, saj 
ga ob četrtkih namesto ob 
13. uri odpirajo že ob 10. uri, 
zapirajo pa ga ob 18. uri. Pri 
ostalih dneh ni sprememb: 
ob ponedeljkih obratuje od 7. 
do 15. ure, ob torkih in sredah 
od 13. do 19. ure, ob petkih je 
zaprt, ob sobotah pa deluje 
med 8. in 13. uro.

Nov obratovalni 
čas Zbirnega centra 
Studeno
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Kokra – S pomočjo Občine 
Preddvor, ki je financirala 
preureditev učilnice v igralni-
co, so z novim oddelkom jas-
lic pridobili preddvorski vrtec, 
občina in tudi vas Kokra, kjer 
sicer doslej vrtca niso imeli – 
le Podružnično šolo Kokra.

Suzana Delavec, vodja vrt-
ca v Preddvoru: »Občina je 
s tem, ko je odprla nov jas-
lični oddelek v Kokri, pos-
krbela za vse tiste otroke, 
ki so bili pri prvotnem vpi-
su v vrtec lani odklonjeni, 
ker ni bilo prostora. Ti otro-
ci tudi niso bili dovolj stari, 
da bi jih lahko vključili v vr-
tec. Če ne bi na novo odprli 
še enega jasličnega oddelka, 
bi morali starši zanje iskati 
varstvo drugje.« Delavčeva 
razloži, da se po vseh okoliš-
kih vrtcih, tudi v Kranju, ki je 
Preddvoru najbližji, srečuje-
jo s prostorsko stisko. Kapa-
citete v Preddvoru so zapol-
njene in starši bi tako do sep-
tembra 2023 težko prišli do 
javnega vrtca. Z vrtčevskim 
oddelkom je seveda pridobi-
la tudi podružnična šola, saj 
je s svojim obstojem vedno 
nekoliko na meji, ker je vpis 

otrok vanjo vsako leto bolj 
vprašljiv, meni Delavčeva.

V preteklosti so v Preddvo-
ru prostorsko stisko reševali 
tako, da so iskali druge loka-
cije v občini. »Na Beli smo 
odprli dodatni oddelek, v 
Preddvoru pa zbornico vrtca 
preuredili v igralnico. Kokra 
je sedaj tako že tretja lokaci-
ja,« pojasni Suzana Delavec.

Priprave na novi oddelek 
so se začele konec lanskega 
oktobra, vmes so še enkrat 
preverjali interes staršev in 

resnost njihovih prijav, saj 
so bile vloge prvotno odda-
ne za Preddvor. Preselili so 
učilnico iz spodnjega v zgor-
nje nadstropje, spodnjega 
pa potem preuredili za pot-
rebe vrtca, saj so normativi 
za vrtce drugačni kot za šole. 
»Šlo je zelo na tesno – 20. de-
cembra lani so prišli monti-
rat opremo, 3. januarja pa je 
vrtec odprl svoja vrata,« raz-
loži Delavčeva.

Pove tudi, da jih je se-
daj v oddelku sedem, konec 

meseca se jim bo pridru-
žil še en mali nadobudnež, 
do konca aprila pa naj bi jih 
bilo 14. Upa, da bodo sča-
soma odprli še kombinira-
ni oddelek, da bi otroci os-
tali tu in nadaljevali šolanje 
v Kokri. Zagotovo pa ima 
ta vrtec eno veliko prednost 
pred mestnimi: otroci stopi-
jo skozi vrata in so v naravi, 
kar je po besedah Delavčeve 
danes že privilegij. Doda še, 
da se otroci v novem okolju 
izjemno dobro počutijo.

Nova igralnica je prostorna in prijazna do malih uporabnikov. / Foto: Alenka Brun

Medvode – Na začetku man-
data 2022–2026 je župan 
Nejc Smole imenoval novo 
podžupanjo. To mesto je 
prevzela Mojca Murnik, čla-
nica občinskega sveta iz Lis-
te Nejca Smoleta. Funkci-
jo bo opravljala nepoklicno, 
zadolžena pa bo za področje 
investicij, gospodarskih jav-
nih služb in lokalne samou-
prave.

Murnikova je maturira-
la na Gradbeni tehniški šoli 
v Ljubljani in diplomirala 
na prvi stopnji Fakultete za 
organizacijske vede v Kra-
nju. Njena prva zaposlitev 
je bila na Geodetskem zavo-
du Republike Slovenije, nato 
je bila zaposlena v Donitu v 
Medvodah, zatem pa do upo-
kojitve v Iliriji v Ljubljani. Kot 
so pojasnili na Občini Med-
vode, se je zelo kmalu vklju-
čila v reševanje lokalnih pro-
blemov tako na nivoju občine 
kot tudi krajevne skupnosti. 
»Pri svojem delovanju se še 
posebno zavzema za enakov-
reden razvoj podeželja, za 
ohranjanje možnosti izobra-
ževanja in razvoja kulturnih 

ter športnih dejavnosti v na-
jožjem lokalnem območju. 
Svoje delovanje usmerja v iz-
gradnjo osnovne komunalne 
opremljenosti hribovitih ob-
močij in splošno izboljšanje 
upravljanja komunalnih sto-
ritev v občini. V zadnjih letih 
ji poseben izziv predstavlja 
uresničevanje lokalnih pro-
jektov z možnostjo črpanja 
evropskih sredstev.«

V Listo Nejca Smoleta se 
je vključila pred štirimi leti. 
V zadnjem mandatu je delo-
vala v Odboru za komunalo 
in Komisiji za kulturno de-
diščino, hkrati je bila tudi 
predstavnica ustanovitelja v 
Svetu Osnovne šole Preska. 
Na lanskih lokalnih volitvah 
je kandidirala na Listi Nejca 
Smoleta in bila izvoljena za 
članico občinskega sveta.

Župan Medvod Nejc Smole je za novo podžupanjo imenoval Mojco Murnik.

Maja Bertoncelj

Kamnik – Tik pred koncem 
leta je Občina Kamnik skle-
nila koncesijsko pogodbo 
s Komunalnim podjetjem 
Kamnik za izvajanje ob-
vezne občinske gospodar-
ske javne službe zagotavlja-
nja 24-urne pogrebne de-
žurne službe in izbirne ob-
činske gospodarske javne 
službe upravljanja pokopa-
lišč na območju občine Ka-
mnik. KPK bo tako upravljal 

pokopališča Žale, Podgor-
je, Mekinje in Nevlje. Kot so 
sporočili z Občine Kamnik, 
to pomeni zagotavljanje ure-
jenosti pokopališča (vzdrže-
vanje, najem, storitve gro-
barjev), oddajo grobov v na-
jem, izdajanje soglasij v zve-
zi s posegi na območju poko-
pališč ter vzpostavitev in vo-
denje evidenc (o pokojnikih, 
o najemnikih ter vodenje ka-
tastra grobov). Javno službo 
je podjetje začelo opravljati s 
1. januarjem.

Aleš Senožetnik

Alenka Brun

Mojca Murnik bo funkcijo podžupanje opravljala 
nepoklicno, zadolžena bo za področje investicij, 
gospodarskih javnih služb in lokalne samouprave.  
/ Foto: arhiv Občine Medvode

Z januarjem so odprli nov jaslični oddelek v podružnični šoli OŠ Matije Valjavca Preddvor v Kokri. 
Skupina se imenuje Bibe.

V Kokri domujejo Bibe

V Medvodah podžupanja

Podelili koncesijo

Pripravljajo več projektov na 
področju sončnih elektrarn

Škofja Loka – Solarna ener-
gija je vroča tema v Slove-
niji. Tako se več projektov 
na tem področju pripravlja 
tudi v Škofji Loki. »Mi mo-
ramo na eni strani prostor-
sko umeščati večje sončne 
elektrarne, tu v tem trenut-
ku poteka več projektov. Si-
cer pa preverjamo pogoje za 

prostorsko umeščanje več-
je sončne elektrarne na za-
prtem odlagališču v Dragi, 
ki bi bila potem skupnostna 
sončna elektrarna,« nam 
je povedal škofjeloški žu-
pan Tine Radinja. Naredi-
li so tudi študijo o možnos-
ti izkoriščanja vseh streh jav-
nih zavodov, preverjajo na-
čine, kako postavljati sonč-
ne elektrarne in na kašen 

način lahko posamezniki in 
društva pri tem sodelujejo. 
»Prepričan sem, da se bomo 
v letu 2023 s tem ogromno 
ukvarjali. Pomemben se mi 
zdi tudi energetski prehod, 
ki potem zmanjša stroške 
v gospodinjstvu ali javnem 
zavodu, in da omogočimo to 
tudi tistim, ki nimajo nujno 
možnosti za to,« še poudar-
ja Radinja.

Občina Škofja Loka med drugim preverja tudi pogoje za prostorsko 
umeščanje večje sončne elektrarne na zaprtem odlagališču v Dragi.

Klara Mrak

Kamnik – Kamniški občinski svetniki so na prvi izredni seji 
sprejeli sklepe o imenovanju delovnih teles občinskega sveta, 
nadzornega odbora občine ter delovnega telesa občine. Kot 
je povedala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Ivanka Učakar, so upoštevali usklajen 
predlog političnih strank in list v občinskem svetu, svetniki pa 
so kandidate podprli brez razprave. V nadzorni odbor Občine 
Kamnik so bili imenovani Uroš Pestotnik, Urška Petek, Elvira 
Peterlin, Primož Pirc, Janez Rifel, Matija Romšak in Franci 
Spruk.

Imenovali delovna telesa in nadzorni odbor

Kranj – Mestna občina Kranj (MOK) je lani pridobila naziv pro-
stovoljcem prijazna občina, kar jo zavezuje k sistematičnemu, 
povezovalnemu in kakovostnemu delu na področju prosto-
voljstva. V ta namen so na spletni strani MOK pripravili anke-
to (na povezavi https://1ka.arnes.si/prostovoljstvoMOK), ki 
predstavlja prvi korak k razvoju najrazličnejših aktivnosti za 
promocijo in krepitev prostovoljstva ter sodelovanje organi-
zacij na področju prostovoljstva, so pojasnili. Svoje predloge 
in mnenja lahko občani oddajo do 20. januarja.

Anketa o prostovoljstvu v Kranju
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Kranj – Biatlonci po Pokljuki 
tekme svetovnega pokala 
nadaljujejo v Ruhpoldingu 
v Nemčiji, od koder prihaja 
trener slovenske reprezen-
tance Ricco Gross.

Zadel vseh dvajset 
strelov

Tekmovalni spored so v 
sredo s posamično tekmo 
na dvajset kilometrov zače-
li moški. Izjemen nastop je 
uspel Jakovu Faku, ki je za-
del vseh dvajset strelov in se 
veselil stopničk. Bil je tret-
ji z zaostankom 29 sekund. 

Pred njim sta bila le Norve-
žana Johannes Thingnes 
Boe z dvema minutama ča-
sovnega pribitka in Vetle 
Sjaastad Christiansen z eno. 
Fak je bil na zadnje na sto-
pničkah pred dvema letoma: 
24. januarja 2021, ko je bil 
tretji na tekmi s skupinskim 
startom v Antholzu. »Osvojil 
sem svoje 27. stopničke v ka-
rieri. Po dveh letih sem zno-
va stopil na oder za zmago-
valce. Super dan, odličen ob-
čutek. Predvsem na brezhib-
no streljanje sem zelo dolgo 
čakal. Bil sem eden izmed 
dveh tekmovalcev na tek-
mi, ki je zadel vseh dvajset 

strelov. Tudi tek je bil zelo 
soliden. Škoda, da nisem še 
močnejši, da bi bil lahko še 
višje. Vseeno sem zelo zado-
voljen. Izpostavil bi tudi do-
ber ekipni uspeh. Se že vese-
lim naslednjih tekem. Hva-
la vsem, ki me spremljate in 
podpirate, hvala tudi celotni 
ekipi v ozadju,« je bil zado-
voljen Jakov Fak. V letošnji 
sezoni je bil pred to tekmo 
najvišje na sedmem mestu.

Izkazala sta se tudi Toni 
Vidmar in Alex Cisar, ki sta 
z 22. in 24. mestom doseg-
la svojo najboljšo uvrstitev 
v karieri. »Odličen rezultat. 
Jaka na stopničkah in tudi 
Toni ter Alex sta bila odlič-
na. Danes je bilo resnično 
pomembno dobro strelja-
nje. Jakov je bil 100-odsto-
ten, ostala dva pa 95-odsto-
tna, kar je vrhunsko. To je 
naš najboljši rezultat v se-
zoni, a sem prepričan, da še 
ni konec,« je bil vesel trener 
Gross. Včeraj so na posamič-
ni tekmi nastopile ženske, 
danes bo na vrsti moška šta-
feta, jutri ženska, v nedeljo 
pa obe tekmi s skupinskim 
startom.

Obletnica prve slovenske 
biatlonske zmage

Zgodovina uspehov slo-
venskih biatloncev je že kar 
dolga. V teh dneh bo obletnica 

prve slovenske biatlonske 
zmage v svetovnem poka-
lu. Zanjo je poskrbela An-
dreja Koblar (takrat še Gra-
šič) iz Križev pri Tržiču, ki z 
družino živi na Norveškem – 
18. januarja 1996 je zmagala 

na 15-kilometrski preizkuš-
nji v Osrblieju na Slovaškem. 
Za 2,2 sekunde je bila hitrej-
ša od Norvežanke Anne Elen 
Skjelbreid, tretja je bila še ena 
Norvežanka, Hildegunn Mi-
kelsplass Fossen.

Gorenjca sta se veselila v Ruhpoldingu: Jakov Fak prvih 
stopničk po skoraj dveh letih, Alex Cisar pa uvrstitve 
kariere. / Foto: SloSki biatlon

Šenčur – V košarkarskem 
Pokalu Spar igrajo tekme 
četrtfinala. Prvi, ki jim je 
uspelo napredovanje med 
najboljše štiri, so košarkar-
ji Gorenjske gradbene druž-
be Šenčur.

V četrtfinalu so se pomeri-
li s Šentjurjem in dobili obe 
tekmi. Na prvi v gosteh so 
bili boljši s 76 : 83, na dru-
gi pa v torek doma z 92 : 64. 
Najboljši strelec je bil Alen 

Malovčič (GGD Šenčur), ki 
je dosegel 17 točk, Dino Mu-
rić jih je prispeval 14. Varo-
vanci Miljana Pavkovića so 
dobili vse četrtine, njihova 
najvišja prednost pa je bila 
30 točk. Prvi četrtfinalni tek-
mi pa sta za ekipama Helios 
Suns in ECE Triglav Kranj. 
Domžalčani so igrali v No-
vem mestu pri košarkarjih 
Krke. Obetala se je izenače-
na tekma, saj gre za vodilni 
ekipi v Ligi Nova KBM. Ko-
šarkarji Krke so bolje igrali v 
prvem polčasu in si priigra-
li 12 točk prednosti. Gostje 
se niso predali in so v tret-
jem delu prišli do prednos-
ti, ki so jo zadržali do konca. 
Zmagali so s 74 : 82. V dresu 
Helios Suns je izstopal Blaž 
Mahkovic z 21 točkami, Ta-
dej Ferme jih je dal 15. Po-
vratna tekma bo 8. februar-
ja v Domžalah.

Kranjčani imajo za 
nasprotnika Cedevito Olim-
pijo. Prva tekma je bila odi-
grana v Kranju, Ljubljančani 

so jo dobili prepričljivo s 55 
: 90. V vrstah domačih, ki 
sicer igrajo v drugi ligi, sta 
največ točk dosegla Miha 

Muratović (12) in Lovro Ur-
biha (11). Povratna tekma bo 
predvidoma 13. februarja v 
Stožicah.

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so tudi na povratni tekmi četrtfinala Pokala Spar 
premagali Šentjur in se kot prvi uvrstili v polfinale. V četrtfinalu igrajo tudi Helios Suns in kranjski 
Triglav.

Maja Bertoncelj

Kranj – Paraalpski smučar Jernej Slivnik, 22-letni Hrušičan, je 
leto 2023 začel z dvema četrtima mestoma na tekmah svetov-
nega pokala. Obe je osvojil na dveh veleslalomih v švicarskem 
Veysonnazu, kjer ostaja vse do konca tedna. Danes ga čaka 
še en veleslalom, jutri pa slalom. Tekme svetovnega pokala 
v Švici so zadnje pred svetovnim prvenstvom v Španiji, ki bo 
med 19. in 29. januarjem.

Kranjska Gora – FIS Svetovni 
dan snega, ki je bil običajno 
v Planici, bo letos izjemoma 
v Kranjski Gori, in sicer to 
nedeljo med 9. in 15. uro. 
Razlog za spremembo je, da 
se v Planici pripravlja prizori-
šče za svetovno prvenstvo v 
nordijskem smučanju. Obeta 
se prava snežna zabava. Ot-
rokom bo omogočeno ne-
pozabno spoznavanje z no-
rdijskimi disciplinami. Tam 
bo tudi maskota svetovnega 
prvenstva Vita. Pripravljajo 
pravo planiško animacijo, 
brezplačne prigrizke, nagra-
de ... Dogodek je za vse obi-
skovalce brezplačen.

Slivnik dvakrat tik pod stopničkami

Svetovni dan snega v 
Kranjski Gori

Jesenice – V torek se je v dvo-
rani Tivoli začel finale držav-
nega prvenstva v hokeju na 
ledu, nov večni derbi med 
ekipama SIJ Acroni Jeseni-
ce in HK SŽ Olimpija.

Prvo tekmo so dobili Lju-
bljančani s 4 : 0 (prvi zade-
tek je padel šele v 38. minu-
ti) in so le še korak oddalje-
ni do novega naslova. Fina-
le se namreč igra le na dve 
zmagi. Odločilna je tako 
lahko že današnja tekma v 
Podmežakli, kjer so žele-
zarji v letošnji sezoni sko-
rajda nepremagljivi. »To bo 
drugačna tekma, naša dvo-
rana, naše občinstvo, nova 

energija. Zavedamo se, da 
se finale igra na dve dobljeni 
zmagi. Nič še ni izgubljene-
ga,« napoveduje trener Je-
seničanov Gaber Glavič. Na 
drugi strani trener Olimpi-
je Mitja Šivic pričakuje, da 
bodo njegovi varovanci tek-
mo vzeli zelo resno. »Da 
bomo imeli željo, energijo, 
disciplino kot danes. Mora-
mo ostati osredotočeni, tudi 
danes smo jih dolgo lomili. 
Čaka nas še zelo zahtevno 
delo,« je razmišljal po prvi 
tekmi.

Če Jeseničanom ne uspe 
zmagati, bo finala konec, v 
nasprotnem primeru pa bo 
sledila tretja tekma v nedeljo 
v Ljubljani.

Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur (v rumenih 
dresih) so bili od Šentjurja prepričljivo boljši na obeh 
tekmah. / Foto: Primož Pičulin

Jakov Fak je v nemškem Ruhpoldingu osvojil svoje sedemindvajsete stopničke v karieri.

Po dveh letih na stopničkah

Šenčurjani prvi polfinalisti pokala
Hokejisti Jesenic so na prvi tekmi finala 
državnega prvenstva proti Olimpiji izgubili. Druga 
tekma bo danes na Jesenicah.

Danes šteje le zmaga

Na sedežu Košarkarske 
zveze Slovenije so 
izžrebali polfinalna para 
zaključnega turnirja 
Pokala članic, ki bo 18. 
in 19. marca. Na prvi 
polfinalni tekmi se bosta 
pomerili ekipi Pro-Bit 
Konjice in Triglav, na 
drugi pa Cinkarna Celje 
in Derby Ježica.

V teh dneh bo obletnica prve slovenske biatlonske zmage 
v svetovnem pokalu. Zanjo je poskrbela Andreja Koblar 
(takrat še Grašič). / Foto: arhiv družine Grašič

Kranj – Slovenska moška 
članska rokometna reprezen-
tanca je včeraj v Katovicah na 
Poljskem začela nastope na 
svojem desetem svetovnem 
prvenstvu. Prvi nasprotnik 
je bila Savdska Arabija, tek-
ma do konca naše redakcije 
še ni bila končana. Izbrano 
vrsto pod vodstvom selek-
torja Uroša Zormana v sku-
pinskem delu med 12. in 16. 
januarjem čakata še tekmi s 
Francijo in Poljsko. Osnovni 
cilj je uvrstitev v glavni del 
tekmovanja. To jim prinaša 
eno od prvih treh mest v sku-
pinskem delu, v tem primeru 
se bo nato med 18. in 22. ja-
nuarjem v Krakovu pomerila 
s tremi najboljšimi iz skupine 
A, kjer bodo nastopili Špani-
ja, Črna gora, Čile in Iran.

Rokometaši na 
svetovnem prvenstvu
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Kranj, Železniki – Novela za-
kona o dohodnini, ki je zače-
la veljati z novim letom, a je 
njena usoda trenutno odvi-
sna od ustavnega sodišča, ki 
mora oceniti ustavnost ne-
katerih členov, je predvsem 
v vrstah gospodarstvenikov 
naletela na številne kritike.

Poleg očitkov, da bodo 
imeli zaposleni zaradi spre-
memb nižje neto plače, go-
spodarstveniki med dru-
gim opozarjajo tudi na ote-
ževanje notranjega lastni-
štva podjetij. Novela namreč 
razveljavlja možnost obdav-
čitve prodaje lastnih deležev 
po sistemu kapitalskih do-
bičkov, ko je po 15 letih da-
vek enak nič, in je veljal od 
začetka minulega leta, ter 
ponovno uveljavlja obdavči-
tev po sistemu dividend, kar 
pomeni, da so prodaje ob-
davčene po 25-odstotni dav-
čni stopnji.

Kaj konkretno spremem-
ba prinaša podjetjem v lasti 
zaposlenih in nekdanjih za-
poslenih, smo povprašali v 
Domel. Uspešno podjetje iz 
Železnikov, ki izdeluje ele-
ktrične motorje in kompo-
nente, velja za zgled notra-
njega lastniškega upravlja-
nja pri nas.

Po besedah predsedni-
ka uprave družbe Matjaža 
Čemažarja sprememba vsa 
podjetja z organiziranim 
notranjim lastništvom ter 
njihove delničarje postavlja 
v neenakopraven polo-
žaj. »Konkretna spremem-
ba zakonodaje pomeni, da 
je trgovanje z lastnimi del-
nicami predvsem z dele-
ži, pridobljenimi pred več 
kot 15 leti, oziroma dele-
ži iz lastniških certifikatov 

sedaj obdavčeno s 25 odstot-
ki. To v praksi hkrati pome-
ni, da ne bo interesa za pro-
dajo skladu lastnih delnic, s 
katerim nam je v preteklosti 
uspelo zagotoviti pregleden 
način odkupa delnic in pro-
daje zaposlenim,« pojasnju-
je Čemažar.

V podjetju imajo namreč 
vzpostavljen sistem, po kate-
rem podjetje s pooblastilom 
skupščine delnice odkupuje 
za sklad lastnih delnic z iz-
ključnim namenom proda-
je zaposlenim. V minulih le-
tih so na ta način od nekda-
njih zaposlenih ali upokoje-
nih odkupovali delnice in jih 
prodajali zdajšnjim zaposle-
nim v podjetju. »Imamo od-
lično delujoč pravilnik, s ka-
terim lastne delnice priori-
tetno prodamo mlajšim za-
poslenim, ki so vsaj dve leti 
že zaposleni v podjetju in še 

niso lastniki, v drugem kro-
gu pa lastne delnice proda-
mo še zaposlenim, ki so že 
obstoječi lastniki, ki želijo 
povečati svoj delež. Tako na 
pregleden in kontroliran na-
čin ohranjamo naše podjetje 
v lasti zaposlenih in zasledu-
jemo prvotni namen ustano-
vitve družbe pooblaščenke 
in kasneje delniške družbe 
Domel Holding, d. d.,« je še 
povedal sogovornik in zavr-
nil tudi domnevo ministra 
za delo Luke Mesca, ki je de-
jal, da bi zunanji lastniki sča-
soma lahko postali večinski 
in kot primer navedel prav 
Domel. »Struktura lastni-
kov se zaradi procesa upo-
kojevanja počasi spreminja 
v korist upokojenih sodelav-
cev, kar v osnovi ni niti spor-
no niti kritično, saj gre za la-
stnike, ki so v podjetju dela-
li štirideset let, so še vedno 

pripadni 'domelovci' in na 
podjetje ponosni, zato ne 
moremo reči, da so zunanji 
lastniki. Vrednost deleža je 
rezultat njihovega dela, če-
sar se zavedajo in na delež 
gledajo kot naložbo za tret-
je življenjsko obdobje,« pra-
vi in dodaja, da verjame, da 
bodo z ustrezno politiko di-
vidend in instrumentom 
pridobivanja lastnih del-
nic lahko tudi v prihodnje 
vzdrževali zdravo razmer-
je lastništva med nekdanji-
mi in sedanjimi zaposleni-
mi. »Za tiste lastnike, ki se 
v naši zgodbi ne prepozna-
jo, je odkup za sklad lastnih 
delnic najustreznejši instru-
ment in prav zato smo se 
zavzemali za vključitev iz-
jeme v novelo zakona o do-
hodnini, vendar žal naši pre-
dlogi niso bili upoštevani,« 
je sklenil Čemažar.

Aleš Senožetnik

V podjetju imajo vzpostavljen sistem, po katerem podjetje delnice odkupuje za sklad 
lastnih delnic z namenom prodaje zaposlenim. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Med desetimi fi-
nalistkami so na torkovi pri-
reditvi v Cankarjevem domu 
za inženirko leta izbrali Ro-
sano Kolar. Kot nam je pove-
dala v decembrskem pogo-
voru za Gorenjski glas, je že 
pri 11 letih vedela, kaj hoče 
postati, ko odraste, želja pa 
se ji je izpolnila z zaposlitvi-
jo v podjetju Adria Tehnika 
na Zgornjem Brniku, kjer 
se je po zaključenem študi-
ju letalske smeri na Fakulte-
ti za strojništvo zaposlila kot 
letalska mehaničarka. »V 

oči pade njena skromnost 
in spoštljiv odnos do dela 
– njeno zavedanje, da je za 
varno in udobno popotova-
nje nad tlemi ključen prav 
vsak zaposleni,« so o Šta-
jerki, ki prihaja iz Sloven-
skih Konjic, zapisali pri re-
viji IRT3000 in družbi Me-
diade, ki skupaj s partnerji 
organizirata izbor. »Rosana 
je ena redkih žensk v Slove-
niji, ki opravlja poklic meha-
ničarke potniških letal; pok-
lic, za katerega se je odloči-
la že v mladih letih – in od 
svoje ambicije ni odstopala. 
Žirija letošnjega izbora je v 

njeni vztrajnosti, samozave-
sti in trdni prepričanosti v 
svoje poslanstvo prepozna-
la svojevrstno pionirko dela 
v aviaciji, področja, na kate-
ro so vezani globoki stereoti-
pi,« so še dodali.

»Tako s pogumom in za-
upanjem v inženirstvo daje-
te zgled mladim, ki se še od-
ločajo, kam bi se usmerili. 
Predvsem pa orjete ledino 
tam, kjer prej ni bilo sadu,« 
pa je povedal Miha Bobič, 
predsednik projekta Inže-
nirke in inženirji bomo!, 
pod okriljem katerega pote-
ka izbor inženirka leta.

Nominiranke je nagovori-
la tudi predsednica republi-
ke Nataša Pirc Musar. Kot je 
dejala, poklicev ne smemo 
deliti »na moške in ženske, 
temveč moramo spodbujati 
čisto vsakega, da dela tisto, 
kar ima rad, kjer najde vese-
lje in izživi svoje sanje«.

Med letošnjimi nomini-
rankami iz Gorenjske pri-
hajata še Kranjčanka Viki 
Petrovič, zaposlena v šen-
čurskem podjetju Loftware 
in Špela Poklukar s Poljši-
ce pri Gorjah, specialistka 
strojnega učenja v ljubljan-
ski Endavi.

Inženirka leta je postala Rosana Kolar, letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika.

Aleš Senožetnik

Dohodninski zavezanci 
lahko pri odmeri dohodnine 
uveljavljajo posebno olajša-
vo za vzdrževane družinske 
člane. Uveljavljajo jo lahko 
pri izračunu akontacije do-
hodnine (na mesečni rav-
ni) ali pri informativnem iz-
računu dohodnine (na letni 
ravni). Če jo uveljavljajo na 
mesečni ravni, morajo iz-
polniti in delodajalcu dosta-
viti poseben obrazec; v tem 
primeru imajo zaradi med-
letnega načina uveljavljanja 
olajšave višjo mesečno neto 
plačo, kot bi jo imeli sicer.

Tisti, ki med letom ne uve-
ljavljajo olajšave za vzdrže-
vane družinske, in tisti, ki jo 
uveljavljajo, a jo želijo spre-
meniti, lahko to storijo pri 
informativnem izračunu 
dohodnine, pogoj pa je, da 
za to pravočasno oddajo vlo-
go. Iz finančne uprave ob-
veščajo zavezance, da mo-
rajo za uveljavljanje olajšave 
pri informativnem izračunu 
dohodnine za leto 2022 od-
dati vlogo v papirnati ob-
liki do 6. februarja, preko 

sistema eDavki pa do 20. 
februarja. V finančni upra-
vi spodbujajo oddajo vloge 
po elektronski poti, saj za-
vezanci pri tem lahko upo-
rabijo obrazec, ki je že delno 
izpolnjen z lanskimi podat-
ki. Oddaja vloge je enostav-
nejša, večja pa je tudi verje-
tnost, da je oddana pravilno, 
saj elektronski obrazec z ne-
katerimi že vgrajenimi kon-
trolami preprečuje vnos na-
pačnih podatkov.

Če zavezanec ni uveljavljal 
olajšave na mesečni ravni in 
je ne bo niti na letni ravni, 
bo prejel informativni izra-
čun dohodnine, v katerem 
olajšava ne bo upoštevana, 
zato bo doplačilo dohodnine 
večje oziroma vračilo manj-
še, kot bi bilo sicer z upo-
števanjem olajšave. Zaveza-
nec kljub temu še vedno lah-
ko uveljavlja olajšavo, zad-
nja možnost je ugovor zoper 
informativni izračun doho-
dnine, vendar v tem prime-
ru prejme morebitno vračilo 
dohodnine kasneje, kot bi ga 
prejel, če bi uveljavljal olaj-
šavo že pri informativnem 
izračunu dohodnine.

Uveljavljanje olajšave 
za vzdrževane člane
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Novela zakona o dohodnini prinaša 25-odstotno obdavčitev tudi za trgovanje z lastnimi delnicami, 
kar podjetja z notranjim lastništvom postavlja v neenak položaj, pravijo v Domelu.

V neenakem položaju

Ljubljana, Mengeš – Kot je 
ta teden poročal portal N1, 
je Novartis del mengeške lo-
kacije Leka oddal kitajske-
mu dobaviteljskemu podje-
tju Porton, ki za družbo do-
bavlja farmacevtske učinko-
vine. Kitajci naj bi po infor-
macijah portala v Mengšu v 
prihodnjih letih na tem mes-
tu zgradili tudi bioznanstve-
ni park Life Science Park, ki 

bi stal severno od mengeške 
lokacije, na zemljišču, ki ga 
Lek za zdaj ne uporablja. Ki-
tajsko podjetje pa menda 
zdaj čaka na izdajo gradbe-
nega dovoljena.

Spremembe na men-
geški lokaciji so potrdili tudi 
v Leku. Projekt, ki ga načr-
tuje kitajsko podjetje, naj bi 
na mengeški lokaciji, ki se v 
zadnjih letih pospešeno raz-
vija, omogočil okoli tristo 
novih delovnih mest.

Znanstveni park v Mengšu
Aleš Senožetnik

Priznanje letalski mehaničarki

Inženirka leta Rosana Kolar / Foto: Andrej Križ
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Škofja Loka – Škofjeločane 
je ta teden pretresla družin-
ska tragedija, ki se je zgodila 
za zidovi stanovanjske hiše v 
soseski Podlubnik. Tam naj 
bi mladoletnik, neuradno 
star sedemnajst let, ubil svo-
jo mamo.

Policijska uprava (PU) 
Kranj je zaradi interesa pre-
iskave, varstva osebnih po-
datkov in občutljivosti pri-
mera z informacijami zelo 
skopa. Potrdila pa je, da so 
bili policisti v torek okoli 

19.30 obveščeni, da je na ob-
močju občine Škofja Loka za 
posledicami kaznivega deja-
nja zoper življenje in telo 
umrla ženska. »Policija je 
opravila ogled in osumljen-
cu odvzela prostost. Poli-
cisti nadaljujemo kriminali-
stično preiskavo in zbiranje 
obvestil o vseh okoliščinah 
kaznivega dejanja. O vsem 

bomo obvestili pristojno dr-
žavno tožilstvo,« je povedal 
Roland Brajič, predstavnik 
za odnose z javnostmi na 
PU Kranj.

»Kaj se je zgodilo, sem iz-
vedela naslednje jutro. V to-
rek zvečer nisem opazila, da 
bi bili pri tej hiši policisti, 
verjetno so k hiši prišli z zad-
nje strani. Pokojno mamo 
sem bolje poznala, delala je 
v bližnji šoli, ostale družine 

pa ne toliko. Gre za običaj-
no družino, nič ni kazalo, da 
bi se lahko zgodilo kaj tako 
groznega,« je povedala sta-
novalka iz bližnje stolpnice.

Sosedje so dan po pretres-
ljivem dogodku znali pove-
dati, da je sedemnajstletni 
sin deloval kot običajen naj-
stnik, da je dolgo treniral ro-
komet, nato pa naj bi lansko 
jesen obiskovanje treningov 
začel opuščati. Usodnega 

večera naj bi doma priča-
kal svojo mamo, ki naj bi jo 
v spalnici večkrat zabodel z 
nožem. O dejanju naj bi po-
tem po telefonu najprej ob-
vestil svoje svojce, nato pa 
naj bi poklical policijo in se 
ji predal pri bližnjem vrtcu.

Mladoletnega osumljenca 
so policisti pridržali, včeraj 
pa so ga privedli k preisko-
valni sodnici Okrožnega so-
dišča v Kranju.

Družinska tragedija se je v torek zvečer zgodila v stanovanjski soseski Podlubnik v Škofji 
Loki. / Foto: Simon Šubic

Jesenice – Jeseniški poklic-
ni gasilci so v minulem letu 
posredovali pri približno 
350 intervencijah, skupno 
pa so bili prisotni na več kot 
1500 dogodkih, kamor sodi-
jo tudi spremstvo nevarnih 
snovi skozi predor Karavan-
ke, požarne straže, črpanje 
in prevoz vode po dogovo-
ru in podobno. Gasilsko re-
ševalna služba (GARS) Jese-
nice, ki šteje 44 zaposlenih, 
od tega 43 operativnih gasil-
cev, sicer deluje na območju 
občine Jesenice, pogodbe-
no pa še v občinah Žirovnica 
in Kranjska Gora. Na celot-
nem območju Zgornje Go-
renjske priskočijo na pomoč 
z avtolestvijo, pri prometnih 
nesrečah in nesrečah z ne-
varnimi snovmi pa pokri-
vajo območje vse do Vršiča, 
Lesc in Savskega mostu, ki je 
meja z blejsko občino.

Po besedah direktorja 
GARS Jesenice Roberta Kej-
žarja so imeli lani največ teh-
ničnih intervencij, kar 130, 

sledijo požari (85), prome-
tne nesreče (60) in nevar-
ne snovi (27). »Lani je bilo 
zaradi izredno sušnega ob-
dobja tudi več prevozov pi-
tne vode,« je povedal Kejžar 
in dodal, da število interven-
cij na njihovem območju v 
primerjavi s preteklimi leti 
upada. »Razlog za to je tudi 
epidemija, ki je omejila do-
gajanje,« je dejal.

Tudi jeseniške poklicne 
gasilce je v lanskem letu naj-
bolj zaznamoval veliki po-
žar na Krasu, kjer so opra-
vili skupno 1104 ur. Janu-
arja so med drugim posre-
dovali pri sproščanju nevar-
nih snovi v hali Podmežakla, 
kar je bila po Kejžarjevih be-
sedah ena bolj zahtevnih in-
tervencij. Marca so gasili po-
žar hiše v Zabreznici. »Ga-
šenje in sanacija sta skupno 
trajala 15 ur,« je povedal Kej-
žar. Junija so reševali kozlič-
ka, ki je v Planini pod Goli-
co zašel v odtočni kanal, nas-
lednji mesec pa so v meha-
nični delavnici iskali kačo, 
jo ujeli in izpustili v naravo. 

Med neobičajnimi dogodki 
je Kejžar omenil še avgusto-
vski zasilni pristanek letala 
na avtocesti in požar v pre-
doru Karavanke, ko je ogenj 
zajel avtodom. »V tem pri-
meru se je pokazalo, da je 
naša enota v dobri priprav-
ljenosti, naše posredovanje 
pa hitro, saj smo – čeprav se 

je nesreča zgodila sedem ki-
lometrov v smeri proti Av-
striji – požar pogasili pred 
prihodom avstrijskih gasil-
cev,« je pojasnil Kejžar.

Poklicni gasilci GARS Je-
senice med drugim skrbi-
jo za varnost v avtocestnem 
in železniškem predoru Ka-
ravanke. Letos decembra si 

obetajo novo dvopotno vo-
zilo za posredovanje v žele-
zniškem predoru in logistič-
ni avto, lani pa so za ti vozi-
li že zgradili garažni objekt. 
»Razpis za vozili in opre-
mo v vrednosti 2,5 milijona 
evrov je že zaključen, preje-
li pa naj bi ju sredi decembra 
letos,« je še povedal Kejžar.

V Gasilsko reševalni službi Jesenice so v letu 2022 zabeležili več kot 1500 dogodkov, kamor poleg intervencij sodijo tudi 
spremstvo nevarnih snovi skozi predor Karavanke, požarne straže, črpanje in prevoz vode ...

Maša Likosar

Kranj, Škofja Loka – Gorenj-
ski policisti so v okviru pre-
ventivne akcije Varno brez 
telefona, ki poteka ta teden, 
v torek na območju policij-
skih postaj Kranj in Škofja 

Loka izvedli poostren nad-
zor nad uporabo mobilnih 
telefonov v prometu. Ugoto-
vili so 32 kršitev prometnih 
pravil, za katere so vozni-
kom izdali 26 plačilnih na-
logov in izrekli šest opozoril.

»Med izstopajočimi kršit-
vami je devet voznikov ne-
pravilno uporabljalo mo-
bilni telefon, dvanajst oseb 
v vozilu ni bilo privezanih 
z varnostnim pasom, šest 
voznikov pa je zapeljalo v 
rdečo luč na semaforju. Z 

alkotestom je bilo preizku-
šenih 29 voznikov in prav 
pri vseh je bil rezultat 0,00, 
kar je zelo pohvalno,« so 
sporočili s Policijske upra-
ve Kranj.

Gorenjski policisti so v 
letu 2022 ugotovili 1380 

prekrškov (1936 v letu 2021) 
zaradi nepravilne uporabe 
mobilnega telefona, v prvih 
desetih dneh letošnjega leta 
pa so ugotovili 31 (41) tovr-
stnih prekrškov. Vozniki so 
v desetih januarskih dneh v 
rdečo luč zapeljali v 23 (49) 
primerih in niso bili pripe-
ti z varnostnim pasom v 49 
(78) primerih. Policisti še 
opozarjajo, da so telefoni 
nevarni tudi v rokah kolesar-
jev, rolarjev, voznikov skiro-
jev in tudi pešcev.

Simon Šubic

Podljubelj – V torek je zago-
relo v gozdu na območju Po-
dljubelja. Po ugotovitvah po-
licistov je zaradi vetra padla 
veja na električni daljnovod 
in ga pretrgala. Elektriko so 
izklopili, ogenj pa pogasili.

V gozdu zagorelo pri 
daljnovodu

Simon Šubic

Med neobičajnimi dogodki, ki so lani terjali intervencijo jeseniških gasilcev, je tudi zasilni 
pristanek letala na avtocesti. / Foto: Gorazd Kavčič

Poostreni nadzor so v torek izvedli na območju Kranja in 
Škofje Loke. Slika je simbolična. / Foto: arhiv GG/ Primož Pičulin

V Škofji Loki naj bi v torek zvečer mladoletni sin vzel življenje svoji mami. Na domu naj bi jo večkrat 
zabodel z nožem. Policija je zaradi občutljivosti primera skopa z informacijami.

Mladoletnik ubil mamoDevet voznikov 
uporabljalo telefon

Enota v dobri pripravljenosti

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

Mladoletnega 
osumljenca so policisti 
pridržali, včeraj pa so ga 
privedli k preiskovalni 
sodnici Okrožnega 
sodišča v Kranju.

Kranj – Gorenjski krimina-
listi so na začetku tedna v 
sodelovanju z avstrijskimi 
varnostnimi organi izvedli 
obsežnejša preiskovalna de-
janja na območju Slovenije in 
Avstrije. Preiskave so opravili 
na podlagi odredbe pristoj-
nega sodišča zaradi sumov 
organizirane kriminalitete 
s področja prepovedanih 
drog in nelegalnega orožja. 
Podrobneje naj bi rezultate 
kriminalistične preiskave 
predstavili v prihodnjem 
tednu.

Iskali droge in orožje
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Po svetu
Pokopali so zaslužnega papeža 
Benedikta XVI., ki je bil eden od 
freisinških škofov. Stran 13

Od konca druge svetovne 
vojne naprej je Egi Gašper-
šič, častni občan Radovlji-
ce, povezan s Koroško in 
koroškimi Slovenci. Prva 
poznanstva segajo v leta po 
vojni, ko so v internatu v 
Radovljici prebivali sloven-
ski fantje in dekleta s Koro-
škega, ki jim koroške oblas-
ti doma niso dovolile šola-
nja. Tam je spoznal tudi pe-
snika Andreja Kokota, ki je 
kasneje, ko je bil predsednik 
Slovenske prosvetne zveze, 
iskal gorenjski pevski zbor, 
ki bi gostoval na Koroškem. 
Odločil se je za kroparske-
ga, ki ga je takrat že vodil Egi 
Gašperšič. Po preverjanju, 
ali so kroparski pevci zados-
ti kakovostni za gostovanje, 
so smeli na Koroško, na Ra-
diše. Takrat začeto sodelo-
vanje med Kropo in Radiša-
mi traja še danes in je eno 

najstarejših sodelovanj med 
kulturnimi društvi na obeh 
straneh meje. Še več. Po po-
datkih dolgoletnega tajnika 
Krščanske kulturne zveze v 
Celovcu Nužeja Tolmajerja 
so bili Kroparji prvi pevski 
zbor iz Slovenije, ki jih je po-
snel slovenski program Ra-
dia Celovec. Do takrat so bili 
prvi in edini Avseniki!

Sodelovaje Egija Gašper-
šiča s Slovenci na Koroškem 
se je nadaljevalo in širilo. Egi 
je sodeloval pri nastajanju 
Slovenske glasbene šole na 
Koroškem, še posebej pa so 
vidne njegove zbirateljske 
in uredniške sledi v zbir-
kah koroške glasbe in koro-
ške ljudske pesmi, ki jih je 
izdajala Krščanska kulturna 
zveza, še posebej zbirk zna-
nih, vendar pozabljenih ko-
roških slovenskih avtorjev. 
Bil je pobudnik za sodelova-
nje gorenjskih in Slovenske 
glasbene šole na Koroškem.

Kaj vam pa jaz povem …
Tak je naslov najnovej-

še in najobsežnejše zbirke 
oziroma monografije, ki ga 
je izbral avtor Egi Gašperšič 
sam. V sredo sta jo izdajate-
lja, Krščanska kulturna zve-
za iz Celovca in Narodopisni 
inštitut Urban Jarnik iz Ce-
lovca, predstavila v Mohor-
jevi hiši v Celovcu. Nekaj pe-
smi iz zbirke, ki obsega kar 
244 skladb vokalne in in-
strumentalne glasbe iz Slo-
venije in Koroške, pa tudi iz 
nekaterih drugih držav, je 
ob spremljavi pianistke Ane 
Tijssen zapela mezzosopra-
nistka Bernarda Fink.

Zbirko, ki je neke vrste 
krona polstoletnega mu-
zikološkega zbirateljske-
ga dela Egija Gašperšiča, 
je predstavil njen urednik 
mag. Tomaž Faganel. De-
jal je, da Egi ustvarja za zna-
ne in manj znane izvajalce, 
za otroke in odrasle, tudi za 
tiste z manjšim pevskim ali 
glasbenim znanjem. »Egi je 
za tokratno zbirko pripravil 
jasne in natančne rokopise 
z zelo redkimi napakami, z 
natančnimi podatki o sklad-
bah in njihovem nastanku, o 
avtorjih in o zasedbah, v ka-
terih se dela lahko izvajajo. 
Pri ljudskih pesmih so nave-
deni kraji, kjer so bile napi-
sane ali najdene, pri besedi-
lih pa so navedene prve ob-
jave besedil,« je o avtorju in 
zbirki povedal urednik mag. 
Tomaž Faganel.

Zbirko Kaj vam pa jaz po-
vem sestavljajo štiri knjige 
vokalnih in instrumental-
nih skladb, med katerimi so 
izvirne, ljudske in cerkve-
ne, vključenih pa je tudi 13 
kolednic, ki so profesorju 
Gašperšiču posebej pri srcu. 
Del zbirke je tudi zvezek z 
besedili. O veličini zbirke, za 
katero pravi avtor, da ni pri-
čakoval, kako zahtevno bo 
njeno nastajanje in kako ob-
sežna bo na koncu, pričajo 
podatki, da je v njej predsta-
vljenih 64 skladateljev ali vi-
rov predstavljenih skladb, 82 

pesnikov uglasbenih ali pre-
vedenih besedil, 68 sloven-
skih pesnikov in prevajalcev, 
11 tujih pesnikov in šest dru-
gih virov besedil.

Izvajalci vdihnejo skladbi 
dušo

Profesor Egi Gašperšič je 
prejemal v sredo na predsta-
vitvi zbirke v Tišlerjevi dvo-
rani Mohorjeve hiše v Celov-
cu številne čestitke. Vidno je 
bil ganjen. Povedal je, da v 
šestdesetletnem pevskem in 
glasbenem delovanju ni bilo 
vedno enostavno. Moral je 

usklajevati družino s službo 
in obveznostmi pri vodenju 
najmanj treh zborov ter ure-
dniških in zbirateljskih na-
logah, kakršne je sprejemal 
pri Krščanski kulturi zvezi v 
Celovcu in tudi drugje.

»V šestdesetih letih glasbe-
nega ustvarjanja je zame naj-
večje zadoščenje, če pri izva-
janju skladbe slišim več, kot 
sem napisal. Če se izvajalci s 
skladbo najdejo, ji vdahnejo 
dušo,« je v sredo na predsta-
vitvi zbirke v Celovcu dejal 
profesor Egi Gašperšič. To je 
njegovo največje zadoščenje.

Jože Košnjek

Od leve: pianistka Ana Tijssen, mezzosopranistka Bernarda Fink, Egi Gašperšič, urednik 
zbirke Tomaž Faganel in dolgoletni tajnik Krščanske kulturne zveze Nužej Tolmaier na 
predstavitvi zbirke Kaj vam pa jaz povem / Foto: Jože Košnjek

Pred šestimi leti se je muzikolog, glasbeni pedagog, skladatelj in zborovodja Egi Gašperšič odločil za pripravo zbirke 244 vokalnih in instrumentalnih 
skladb z naslovom Kaj vam pa jaz povem … Štiri knjige skladb in zvezek z besedili sta izdali Krščanska kulturna zveza Celovec in Narodopisni inštitut 
Urban Jarnik Celovec.

Kultura
Prihodnjo nedeljo se bo začel 
tretji Kroparski glasbeni 
abonma. Stran 14

Pogovor
Uroš Kopavnik, direktor 
kranjskega zavoda za 
zaposlovanje Stran 15

Profesor Egi Gašperšič izhaja iz znane kroparske 
glasbene družine z 12 otroki. Oče Jože je nameraval 
študirati glasbo v Pragi, vendar je bil v prvi svetovni 
vojni ranjen v roko, zaradi česar za študij ni bilo 
možnosti. Usmeril se je v ekonomijo in nad 30 let 
vodil kovaško podjetje Plamen v Kropi. Ostal je zvest 
glasbi in petju ter za to navduševal tudi otroke. Tudi 
pisal je glasbo. Na primer Venček koroških pesmi za 
ženski zbor in orkester, ki sta ga kroparski zbor in zbor 
iz Sel skupaj s filharmoniki izvajala leta 2019 na reviji 
Koroška poje. Kar slabo vest imam, pravi Egi, da se še 
ni lotil urejevanja zbirke očetovih del.

Koroški glasbeni venec 
Egija Gašperšiča



12

Od petka do petka

   petek, 13. januarja 2023

Ustavni sodniki zavrnili 
Primca in Zevnikovo

Ustavno sodišče je ugo-
tovilo, da sklep o nedopust-
nosti razpisa referenduma 
o spremembah družinske-
ga zakonika, s katerimi so 
izenačili pravice istospol-
nih in raznospolnih parov 
pri sklenitvi zakonske zve-
ze in posvojitvi otrok, ni v 
neskladju z ustavo. Koalici-
ja Za otroke gre! je namreč 
lansko jesen vložila pobu-
do za razpis zakonodajne-
ga referenduma, a je držav-
ni zbor sprejel sklep o nje-
govi nedopustnosti, nato sta 
predstavnika koalicije Za ot-
roke gre! Metka Zevnik in 
Aleš Primc na ustavno so-
dišče podala zahtevo za oce-
no ustavnosti sklepa držav-
nega zbora. Ustavno sodiš-
če je med drugim pojasnilo, 
da je z dvema preteklima od-
ločbama ugotovilo nesklad-
je zakona z ustavo, in sicer 
v delu, ki je določal, da lah-
ko zakonsko zvezo skleneta 
le dve osebi različnega spo-
la in da istospolna partnerja, 
ki živita v formalni partner-
ski zvezi, ne moreta skupaj 
posvojiti otroka. Spremem-
be družinskega zakonika 
tako odpravljajo ugotovljene 
protiustavnosti, zato sodijo 
med izjeme, o katerih refe-
rendum ni dopusten, so raz-
ložili ustavni sodniki. Metka 

Zevnik je za STA povedala, 
da bodo »potrpežljivo nada-
ljevali boj za pravice otrok in 
staršev«.

Sodnikom in tožilcem 
mesečni dodatek

Poleg zdravnikov, pomoč-
nic vzgojiteljev in šolnikov 
si za dvig plač prizadevajo 
tudi sodniki in državni to-
žilci. Premier Robert Golob 
je tako ta teden na občnem 
zboru Slovenskega sodni-
škega društva napovedal re-
formo plačnega sistema s 
posebnim plačnim stebrom 
za sodstvo oziroma pravo-
sodje in tudi uvedbo dodat-
ka k plačam pravosodnih 
funkcionarjev s 1. januar-
jem. Po Golobovih besedah 
naj bi šlo za nominalno 600 
evrov bruto dodatka na me-
sec. Na plačna nesorazmer-
ja, ki nastajajo zaradi parci-
alnih dogovorov vlade s po-
sameznimi poklicnimi sku-
pinami, pa so ta teden opo-
zorili tudi v Sindikatu mini-
strstva za obrambo in Sin-
dikatu vojakov Slovenije. 
V sindikatu MORS so zato 
predsednika vlade pozvali k 
skupnemu sestanku, sicer 
bodo začeli zaostrovati sin-
dikalne aktivnosti. Med dru-
gim zahtevajo dvig osnovne 
plače operaterjev v centrih 
za obveščanje za šest plač-
nih razredov, odpravo ne-
sorazmerij v spodnji tretjini 
plačne lestvice ter ponovno 
vzpostavitev razmerij med 

pooblaščenimi uradnimi 
osebami in drugimi poklici 
v isti tarifni skupini.

Ni bilo fizičnega stika
Policija je ugotovila, da 

ob napadu na poslanca SDS 
Branka Grimsa v bližini dr-
žavnega zbora 28. oktobra 
lani ni prišlo do fizičnega 
stika med njim in napadal-
cem, je ta teden poročal por-
tal N1. Iskanje neznane ose-
be, ki so jo posnele kame-
re, policisti nadaljujejo, saj 
njeno ravnanje vsebuje ele-
mente prekrška, so pojas-
nili.  Grims je sicer po napa-
du povedal, da ga je nezna-
nec porinil po stopnicah, a 
se je pri tem na srečo ujel 
in ni padel. Takšno dejanje 
je označil za poskus umora. 
Moški ga je takrat tudi dvak-
rat pljunil po laseh, je dodal. 
Zadnjim ugotovitvam po-
licije so ostro nasprotova-
li v poslanski skupini SDS. 
Sporočili so, da način na-
pada nesporno jasno izraža 
naklep; zdravstvene posledi-
ce, vključno z atipično pljuč-
nico zaradi okužbe ob napa-
du, pa so vse dokumentira-
ne z zdravniškimi izvidi, so 
sporočili in poudarili, da so 
vse izjave poslanca Grimsa 
in drugih poslancev SDS, ki 
so bile podane po incidentu, 
resnične in od njih ne odsto-
pajo. Grims je policiji pred-
ložil tudi zdravniški izvid, ki 
dokazuje poškodbe, nastale 
zaradi napada, pojasnjujejo. 

Dejstvo, da je policija odlo-
čitev sprejela zgolj na podla-
gi pomanjkljivih posnetkov 
kamer, s katerimi se zlah-
ka manipulira, je zato nedo-
pustno in neprofesionalno, 
opozarjajo.

Ministrske kandidate že 
zaslišujejo

Predsednik vlade Robert 
Golob je v ponedeljek v dr-
žavni zbor vložil listo de-
vetih ministrskih kandida-
tov, katerih zaslišanja pred 
delovnimi telesi državnega 
zbora bodo potekala še da-
nes. Po spremenjenem za-
konu o vladi bo ta dobila tri 
nova ministrstva, pri čemer 
se bo šest ministrstev re-
organiziralo. Na seznamu 
ministrskih kandidatov so: 
Igor Papič za ministra za vi-
soko šolstvo, znanost in ino-
vacije, Bojan Kumer za mi-
nistra za okolje, podnebje in 
energijo, Simon Maljevac za 
ministra za solidarnost pri-
hodnost, Matjaž Han za mi-
nistra za gospodarstvo, tu-
rizem in šport, Uroš Bre-
žan za ministra za naravne 
vire in prostor, Emilija Stoj-
menova Duh za ministri-
co za digitalno preobrazbo, 
Aleksander Jevšek za mini-
stra za kohezijo in regional-
ni razvoj, Alenka Bratušek 
za ministrico za infrastruk-
turo in Darjo Felda za mini-
stra za vzgojo in izobraževa-
nje. Novi ministri naj bi zap-
risegli 24. januarja.

Simon Šubic

Ustavni sodniki potrdili: 
Referedum je nedopusten

Alešu Primcu (na sliki) in Metki Zevnik ni uspelo z zahtevo 
za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora, da je razpis 
referenduma o spremembah družinskega zakonika 
nedopusten. / Foto: arhiv GG/Primož Pičulin

Policija je ugotovila, da oktobra lani ni bilo fizičnega stika 
med napadalcem in poslancem SDS Brankom Grimsom. 
Po napadu je sicer Grims govoril celo o poskusu umora.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik vlade Robert Golob je listo devetih ministrskih 
kandidatov v državni zbor vložil v ponedeljek. / Foto: Gorazd Kavčič

med sosedi

Jože Košnjek Koroški deželni glavar dr. 
Peter Kaiser je zadnje dni 
starega leta na slovesnosti v 
Vrbi (Velden) ob Vrbskem 
jezeru koroškemu Sloven-
cu Francu Wiegeleju starej-
šemu iz Zahomca (Acho-
mitz) v Ziljski dolini izro-
čil odlikovanje dežele Ko-
roške. Zavedni koroški Slo-
venec iz Zahomca v občini 
Straja vas (Hohenthurn) je 
večino svojega življenja, nad 
70 let, posvetil športu, še po-
sebej smučarskim skokom. 
Leta 1952 je bil med gradi-
telji prve smučarske skakal-
nice po načrtih inž. Stan-
ka Bloudka. Pod njegovim 
vodstvom so vadili kasnej-
ši izvrstni smučarski ska-
kalci iz Zahomca in Stra-
je vasi Hans Wallner, Janko 
Zwitter, Sepp Gratzer, Han-
zi Millonig, Karl Schnabl in 
sin Franci. Karl Schnabl je z 

osvojitvijo zlate in bronaste 
kolajne leta 1976 na olim-
pijskih igrah v Innsbruc-
ku dosegel vrhunec. Še pre-
den so v Zahomcu zgradili 
dom športnikov ali »šišo« po 
ziljsko, so skakalci našli to-

plo zavetje kar pri Wiegeleju, 
po domače Pri Petru. Franc 
Wiegele starejši je sodeloval 
tudi pri gradnji novega za-
homškega skakalnega cen-
tra v letih 1993 in 1994. Mla-
di športniki so dobili boljše 

pogoje za delo in se nekate-
ri povzpeli v vrh smučarskih 
skokov in nordijske kom-
binacije. Mednje sodijo To-
maž Druml, ki je že sklenil 
tekmovalno kariero, in Fran-
cijeva vnukinja Hannah Wi-

egele, Julijan Šmid in Daniel 
Tschofenig, ki se je na letoš-
nji novoletni skakalni turneji 
uvrstil med deset najboljših.

Čeprav je Franc Wiege-
le starejši že krepko presto-
pil mejo osemdesetih let, je 

še vedno dejaven. Če ni na 
svojem domu v Zahomcu, 
je nekaj sto metrov stran v 
domu Športnega društva 
Zahomec (Achomitz) ali pri 
skakalnicah.

Tudi letos Pisana pomlad
Žirija natečaja Pisa-

na pomlad je v ponedeljek 
predstavila teme letošnje-
ga natečaja, ki že trinajsto 
leto vabi mlade vseh staros-
ti k pisanju najrazličnejših 

zvrsti slovenskih besedil, od 
lirike do intervjuja, pravljice 
ali komentarja. Lani, po dve-
letnem premoru, je prejela 
žirija nad 700 besedil, ki so 
jih pod vodstvom mentorjev 
napisali učenci in dijaki 34 
koroških šol. Besedila mora-
jo biti oddana do 17. marca, 
predstavitev nagrajenih be-
sedil in podelitev nagrad pa 
bo 25. maja v koroškem de-
želnem studiu avstrijske ra-
diotelevizije ORF.

Slovenci v zamejstvu (885)

Franc Wiegele starejši (v sredini) v družbi svojega 
nekdanjega varovanca in kasnejšega olimpijskega 
zmagovalca dr. Karla Schnabla in koroškega deželnega 
glavarja dr. Petra Kaiserja / Foto: Nedelja Celovec/Oskar Höher

Življenje za smučarske skoke

Nekdanji župan in sedanji podžupan občine Železna 
Kapla - Bela Franc Jožef Smrtnik bo na marčnih 
deželnih volitvah na Koroškem kandidiral na listi 
Team Kaernten. Postavljen bo na 4. mesto, kar mu 
po anketah zagotavlja izvolitev. Na zadnjih lokalnih 
volitvah je bil kandidat na tej listi tudi Lojze Dolinar, 
ki je bil izvoljen v celovški mestni svet in imenovan za 
podžupana.
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Nadškof Münchna in 
Freisinga

Freisinški škofi so stole-
tja stolovali v Freisingu, leta 
1818 so sedež škofije preseli-
li v München, v nazivu pa oh-
ranili pridevnik freisinški. 
Joseph Alois Ratzinger je bil 
nadškof Münchna in Frei-
singa v letih 1977–1982. Pre-
berimo, kako je do tega priš-
lo. »Julija 1976 je nenadoma 
umrl münchenski nadškof 
kardinal Döpfner. Joseph 
Ratzinger piše o tem obdob-
ju: 'Kmalu so zakrožile no-
vice, da sem med kandidati 
za njegovega naslednika. Ni-
sem jih mogel resno jemati, 
kajti meje mojega zdravja so 
bile prav tako znane kakor 
moja tujost do vodstvenih in 
upravnih nalog. Vedel sem, 
da sem poklican k življenju 
učenjaka.' A leto kasneje – 
profesor Ratzinger je bil star 
50 let – je bil dejansko ime-
novan za nadškofa Münch-
na in Freisinga. Pristanek 
je dal po težkem notranjem 
boju. Na predvečer binkošti 
1977 je v münchenski stolni-
ci prejel škofovsko posveče-
nje: 'Ta dan je bil nepojmlji-
vo lep … Münchenska stol-
nica je bila sijajno okraše-
na in napolnjena z ozračjem 
veselja, ki je človeka nepre-
magljivo zgrabilo. Doživel 
sem, kaj je zakrament – da 

se tu izvrši resničnost. Po-
tem molitev pred Marijinim 
stebrom v srcu bavarskega 
glavnega mesta, srečanje z 
mnogimi ljudmi, ki so spre-
jeli neznanca prisrčno in z 
veseljem, ki sploh ni mog-
lo veljati meni, ampak, ki mi 
je spet pokazalo, kaj je zak-
rament: pozdravljali so ško-
fa, nosilca Kristusove skriv-
nosti.' Za škofovsko geslo 
si je izbral besede iz tretje-
ga Janezovega pisma: 'Sode-
lavci resnice'. V teh besedah 
je videl oklepaj, ki je povezo-
val njegovo dosedanjo nalo-
go teološkega profesorja in 
novo nalogo poslanstva ško-
fa: 'Pri vseh razlikah je šlo 
in gre za isto, za to, da sle-
dimo resnici in smo ji na vo-
ljo. In ker je v današnjem 
svetu tema resnice skoraj iz-
ginila, ker se zdi, kakor da je 
za človeka prevelika, in ven-
dar vse propade, če ni nobe-
ne resnice, zaradi tega se mi 
je to geslo tudi sicer zdelo 
času primerno.' /…/ Nove-
ga nadškofa je papež Pavel 
VI. že nekaj tednov po nje-
govem škofovskem posveče-
nju imenoval za kardinala. 
Kmalu je postal močan oz-
nanjevalec vere, neizprosen 
kritik zlorab in pogumen 
pastir, ki se ni izogibal kon-
fliktom. O svojem pojmo-
vanju tega časa, v katerem 
so bili očitni deficiti časa, 
piše: 'Utrujenost vere, upa-
danje duhovnih poklicev, 

znižanje moralne ravni tudi 
med ljudmi Cerkve, rastoča 
tendenca k nasilju in mno-
go drugega. Zmeraj mi zve-
nijo v ušesih besede Svete-
ga pisma ter cerkvenih oče-
tov, ki z veliko ostrino ob-
sojajo pastirje, ki so kakor 
nemi psi in dopuščajo šir-
jenje strupa, da se izognejo 
konfliktom. Mir ni prva dr-
žavljanska dolžnost, in škof, 
ki bi mu bilo samo do tega, 
da ne bi imel neprilik in bi 
po možnosti prekril vse kon-
flikte, je zame grozljiva vizi-
ja.' Pri tem se je v prvi vrsti 
vedno trudil za to, da bi bil 
priča vstalega Gospoda in da 
bi pri ljudeh okrepil pravo 
vero. Njegova srčna želja je 
bila brez strahu pričevati za 
resnico in lepoto vere.« (Vir: 
Vatican News)

Papeževa bavarska leta
Joseph Alois Ratzinger 

se je rodil 16. aprila 1927 v 
Marktlu ob reki Inn, umrl je 
31. decembra 2022 v Vatika-
nu. Preberimo si še bavarski 
del njegovega življenjepi-
sa. »Ratzinger se je rodil kot 
sin policista, ki je bil zagri-
zen protinacist. Leta 1937 se 
je njegov oče upokojil in pre-
selili so se v mesto Traunste-
in. Ko je 1941 Ratzinger do-
polnil 14 let, se je pridružil 
Hitlerjevi mladini, saj je bila 
včlanitev obvezna. Zavrnil je 
vse zadolžitve in se ni udele-
žil nobenega srečanja. Leta 

1943 je bil vpoklican v pro-
tizračno obrambo. Ščitili so 
tovarno BMW blizu Münch-
na. Nato je bil poslan na pe-
hotno urjenje in premeščen 
na Madžarsko. Aprila 1944 
je dezertiral (kljub grožnji 
smrtne kazni). Po nemški 
kapitulaciji je bil zaprt v za-
vezniškem ujetniškem ta-
borišču, kjer se je udeleže-
val denacifikacijskih sre-
čanj. V začetku junija 1945 
je bil izpuščen. Z bratom 
Georgom sta se istočasno 
vpisala v semenišče in bila 
29. junija 1951 posvečena v 
duhovnika. Bil je profesor 
dogmatike na visoki šoli v 
Freisingu. Kot strokovnjak 
je sodeloval na drugem va-
tikanskem koncilu (1962–
1965). Papež Pavel VI. ga 
je 24. marca 1977 imenoval 
za nadškofa v Münchnu …« 
(Vir: Wikipedija)

Freisinška vez
Ko je postal münchensko-

-freisinški nadškof, je v svoj 
škofovski grb postavil stara 
freisinška atributa: zamorca 
s krono in medveda. Oba je 
ohranil tudi v svojem pape-
škem grbu. Če je svoj čas ve-
ljalo, da smo bili podložniki 
na gorenjskem jugu freisin-
ški, lahko zdaj to staro pove-
zavo obrnemo in izpostavi-
mo dejstvo, da je bil freisin-
ški papež tudi naš – škofje-
loški, gorenjski, slovenski, 
srednjeevropski …

Miha Naglič

Na peti dan novega leta so v Vatikanu pokopali zaslužnega papeža Benedikta XVI. Ob tem velja 
spomniti, da je bil bavarskega rodu in eden od freisinških škofov, ti pa so bili 830 let vladarji loškega 
gospostva freisinških škofov …

Potret iz leta 2006 in grb papeža Benedikta XVI. V grbu 
sta stara freisinška atributa: zamorc s krono in freisinški 
medved. / Foto: Gorazd Kavčič in Wikipedija

Rojstna hiša Josepha Ratzingerja (1927–2022) v bavarskem 
trgu Marktl am Inn, blizu bavarsko-avstrijske meje  
/ Foto: Wikipedija

Palača Holnstein v Münchnu. V njej je imel kardinal 
Ratzinger svoj sedež, ko je bil v letih 1977–1982 
münchensko-freisinški nadškof. / Foto: Wikipedija

Nove knjige (667)

Blazina, bla, bla, bla, blato
»Metod Frlic se je v zad-

njih letih s serijo del izposta-
vil kot neusmiljen opazova-
lec sodobne družbe, kaotič-
no potopljene v nepregleden 
ocean visokonapetostnih 
znakov in simbolov, ki so 
vseprisotni zunanji izra-
zi prevladujoče potrošniške 
družbe z njeno hiperinfla-
cijo dobrin in idej (ideolo-
gij), sistematično (odkrito 
in prikrito) represijo in širo-
kim naborom predsodkov, 
v katere smo velikokrat uje-
ti proti svoji volji in prepri-
čanju. Njegov glas je tukaj v 
imenu mnogih, ki podobno 
razmišljajo, vdahnil mu je le 
presežek lastne domišljije, 
in ta je tista, ki v resnici šte-
je. Umetnost, nabita s spo-
ročilnostjo, je nekdaj nasta-
jala po nareku naročnikov 

in oblastnikov, danes se zdi 
v rokah ljudstva, medtem ko 
je umetnik medij za 'ubese-
denje' nemoči posameznika 
in zapostavljenih skupin lju-
di. Čeprav sta v ospredju du-
hovit posmeh in skoraj bur-
kaško insceniranje sodob-
ne človeške komedije, v ka-
terih v glavnih vlogah na-
stopajo izvoljeni in samo-
zvani odločevalci sodobne-
ga sveta, je njen namen, da 
kritizira in protestira. S pri-
povedno in alegorično nara-
vo umetniške govorice hoče 
razbiti enostranske poglede 
na 'zgodovinjenje' sedanjo-
sti, saj opozarja, da se za vi-
dezom nedvoumnih sporo-
čil skriva (ali razkriva) zaple-
teno, v vse pore družbene 
stvarnosti segajoče sobese-
dilo. /…/ V času, ko stopamo 
proti novi in negotovi priho-
dnosti, v kateri bodo globalni 

politični prevrati spremeni-
li ne le bivalno okolje, tem-
več tudi okolje, v katerem se 
razvija naša zavest, spadajo 
dela Metoda Frlica med tiste 
umetniške vizionarske izja-
ve, ki nas opozarjajo na silo-
vito podtalno dogajanje zgo-
dovine, njihova bolj ali manj 
relevantna sporočila ter 
nesporna kiparska kakovost 
pa kažeta na moč umetnosti, 
da pokaže trenutne politične 
okoliščine kot hropenje raz-
padajočega sveta, kakršnega 
smo poznali.« (str. 22, 24)

Gornja odlomka sta iz be-
sedila Marka Košana, najde-
mo ga v katalogu pregledne 
razstave, ki jo je imel aka-
demski kipar Metod Frlic 

poleti 2022 v Mestni gale-
riji v Ljubljani, postavil jo je 
kustos Sarival Sosič. Meto-
dov opus je bil celovito pri-
kazan že v monografiji So-
časni svetovi (Marko Košan, 
Modrijan, 2020), lani pa 
smo pregled zadnjih dese-
tih let njegovega ustvarjanja 
videli še v živo. Če ste razsta-
vo zamudili, si jo lahko po-
sredno ogledate v tej knjigi. 
Metod v svojih delih izraža 
svojo umetniško kreativno-
st, hkrati pa se sooča z druž-
benim dogajanjem, v kate-
rem ne vemo prav dobro, 
kam gremo. Umetnik nam 
svoje videnje tega dogajanja 
prikazuje na svojski in du-
hovit način.

Metod Frlic, Blazina, bla, bla, bla, blato, katalog 
pregledne razstave, Mestna galerija Ljubljana, 2022, 
170 strani

Miha Naglič

Umrl freisinški papež



14

Kultura

   petek, 13. januarja 2023

Za letošnji abonmajski za-
četek bosta 22. januarja ob 
18. uri v dvorani Kulturnega 
doma v Kropi z glasbo Felixa 
Mendelssohna in Ludwi-
ga van Beethovna poskrbe-
la godalna kvarteta C'est La 
Vie in Emona. »Program 
tretje abonmajske sezone bo 
pester, barvit ter atraktiven, 
in če se izrazim rahlo laično, 
zelo poslušljiv,« napovedu-
je umetniški vodja abonma-
ja Nejc Mikolič in dodaja, da 
bo na posameznih koncer-
tih mogoče prisluhniti tudi 
glasbenim delom, ki se si-
cer zaradi svojih izjemnih 
tehnično-izvajalskih zah-
tevnosti, po svetu ne izvaja-
jo prav pogosto. »Z velikim 
veseljem napovedujemo na-
stop priznanega godalnega 
kvarteta Tartini, nagrajen-
ke Prešernovega sklada vio-
linistka Lane Trotovšek ter 
mednarodno uveljavljene 
skupine Ensemble Minui, 
ki je poslušalce navdušila 
že v lanski sezoni.« Decem-
brski zaključek bo nekoliko 
drugačen, saj bo na sporedu 

filmsko-glasbeni dogodek 
v živo – film Erotikon z Ito 
Rino v glavni vlogi, pri ka-
terem bo ob uporabi orke-
strske jame in novega film-
skega platna dodobra prišla 
do izraza tudi večplastnost 
velike dvorane Kulturnega 
doma v Kropi.

Kroparski glasbeni abon-
ma je korenine pognal v 
domačem Kulturnem dru-
štvu v času prvega »koron-
skega zaprtja«, domislila pa 
sta ga domačina, Nejc Mi-
količ in kulturni zanese-
njak Anže Habjan. Prvi je 
prevzel umetniško vodstvo, 
drugi povezuje organizacij-
ske niti. »Pogum in entu-
ziazem sta velikokrat zače-
tek zgodb, ki se izkažejo za 
zelo potrebne in dobre do-
sežke. Gre tudi za to, da je 
nekaj prepoznano kot dobro 
in koristno za skupnost in 
posameznika. Da daje oko-
lju vrednost, ljudem pa kva-
litetne dobrine,« pojasnju-
je Habjan, vesel, da ima-
jo v dvorani dovolj sedežev 
in prostorne spremljevalne 
prostore in so kljub takra-
tnim strogim ukrepom in 

omejitvam lahko izpeljali 
celoten program.

Temelj prve sezone je bil 
Slovenski godalni sekstet, v 
katerem sodeluje tudi Mi-
količ. »V zasedbi smo v prvi 
vrsti prijatelji, druži nas ve-
selje do glasbe in prav zato 
so vsi brez oklevanja privo-
lili v sodelovanje, pa čeprav 
višina honorarja v začetku ni 
zadostovala niti za rezervoar 
goriva,« je hvaležen glasbe-
nikom iz sestava, ob tem pa 
je ponosen, ko na koncerte 
pridejo poslušat tudi glasbe-
niki iz Ljubljane in so vsi po 
vrsti navdušeni nad akusti-
ko dvorane, izborom in iz-
vedbo programa ter ne na-
zadnje nad tehnično izved-
bo dogodka, za kar so zaslu-
žni člani Kulturnega društva 
Kropa. O nepogrešljivosti 
podpornih služb za kvali-
tetne izvedbe koncertov se 
strinja tudi Habjan: »Nav-
sezadnje imamo primer-
no kulturno infrastrukturo. 
Dvorana v kulturnem domu 
v Kropi predstavlja enega iz-
med najkvalitetnejših upri-
zoritvenih prostorov na Go-
renjskem. V zadnjih letih 

smo jo uspeli tudi tehnično 
izpopolniti in je primerna za 
zahtevnejše glasbene in gle-
dališke produkcije. V letoš-
njem letu bomo prvič po kar 
nekaj desetletjih ponovno 
uporabili orkestrsko jamo.

V okviru abonmajev na-
stopajo tako mladi glasbe-
niki na začetku svoje poti 

kot že uveljavljeni vokalisti 
in instrumentalisti. »Mladi 
glasbeniki poleg talenta in 
trdega dela potrebujejo tudi 
priložnost, da se pokažejo na 
odru. Za razvoj kvalitetnega 
izvajalca je potrebno oboje 
– eno brez drugega ne gre. 
Imam srečo, da na ljubljan-
ski Akademiji za glasbo 

poučujem komorno igro in 
imam tako idealen vpogled v 
generacije mladih glasbeni-
kov, ki jih potem nekatere z 
veseljem angažiramo. Dobr-
šen del programa pa seveda 
sloni tudi na že mednarodno 
uveljavljenih glasbenikih,« 
o programski smernicah še 
pove Nejc Mikolič.

Igor Kavčič

Zasedba Ensemble Minui, ki je občinstvo navdušila lani, v Kropo prihaja tudi v sklopu 
letošnjega abonmaja. / Foto: Jana Jocif

S koncertom dveh godalnih kvartetov, C'est La Vie in Emona, se bo prihodnjo nedeljo začel tretji Kroparski glasbeni abonma.

Zakaj je naslov nove knji-
ge Esada Babačića ravno 
Navijaj v sebi, sicer vzet po 
enem izmed 33 v njej obja-
vljenih esejev, ko pa se zdi – 
in to zapiše tudi sam avtor – 
da je bil sam od nekdaj pre-
več čustven, da bi z emocija-
mi ne šel do konca? Tak kot 
avtor več pesniških zbirk, z 
Rožančevo nagrado nagra-
jen esejist, pisec širokega 
duha in akter na številnih 
področjih kulture in ume-
tniškega ustvarjanja. Kdo 
ve, morda se odgovor skri-
va prav v zbirki esejev, ki jih 
je sicer v preteklih letih zapi-
sal v Sobotno prilogo časni-
ka Delo.

Urednik Andrej Blatnik 
govori o neke vrste nadalje-
vanju Babačićeve nagraje-
ne in tudi že ponatisnjene 
knjige esejev Veš, mašina, 
svoj dolg (2020). Da gre za 
poglobljen razmislek o kul-
turi v širšem pomenu bese-
de, ki je izrazito literarno ob-
likovan, pisca pa odlikuje za-
nimiv izbor tem, ki jih obrav-
nava in z njimi posega tudi 

na področje popularne kul-
ture, športa, urbanega življe-
nja ... »Njegovo pisanje pre-
veva precejšnja doza nostal-
gije, kar je običajen človeški 
pojav za zrelejša leta, hkra-
ti pa ta ni niti patetična niti 
grenka, ampak je oblikova-
na s podobnim šarmom kot 
naslovnica knjige. Esadu 
sem predlagal fotografijo iz 
osebnega arhiva. Izbral je fo-
tografijo fanta, ki zelo dob-
ro odraža duh časa in tiste-
ga, kar je zapisano v knjigi.«

Naslovnica odpira knji-
go. »Ta je iz arhiva Krajev-
ne skupnosti Stari Vodmat v 
Ljubljani, kjer sem sam od-
raščal in se kalil na lokalnem 
košarkarskem igrišču in po-
skušal biti del skupnosti, ki 
je danes ni več; kot tudi Lju-
bljane, kot smo jo doživljali 
mi, ni več. Nostalgija se po-
javlja kot orožje proti tvor-
cem nove Ljubljane, ki so to 
skupnost pozabili, zbrisa-
li, spolirali. Nasmešek fan-
ta, ta naivna otroška radost, 
pove vse o tem času,« po-
jasni Esad Babačić, ki osta-
ja zvest liričnemu ubesedo-
vanju stvarnosti, iz katere se 

rad umakne s svojo časov-
no kapsulo. Je zelo oseben 
in drzen, ko gre za razkriva-
nje čustev.

Avtor zbirke kratkih 
zgodb Zlata opeklina Neven 
Ušumović živi v Kopru, dela 
v Umagu, po rodu je iz Voj-
vodine in je eden uveljav-
ljenih hrvaških pisateljev. 
Ušumović sedanjost predo-
či iz dveh različnih zornih 
kotov. V prvem delu opisu-
je stvarnost istrskega vsak-
dana, se pri tem hrepene-
če ozira v preteklost, hkrati 
pa z obilo humorja prikazu-
je Istro kot prostor turizma, 
trženja in prazne vsebine. V 
drugem delu – ta je obrnjen 
in se bere z drugega konca 
knjige na način, kot so bile 
nekoč audio kasete – pa raz-
iskuje angažirano glasbeno 
sceno osemdesetih in de-
vetdesetih. Piše o koncertu 
skupin Einstürzende Neu-
bauten , Miladojka Youne-
ed, Let tri, Disciplina kič-
me ... konec osemdesetih v 
Pulju, na katerem na vroči-
ni nismo trpeli le poslušal-
ci. »V knjigo je vpeta poeti-
ka turizma in odnosa tako 

njegovih promotorjev kot 
istrskih ljudi do njega. Pi-
šem pa tudi o Vladimir-
ju Nazorju, ki je bil eden 
tvorcev jugoslovanskega 
mita, in kasnejših različnih 

pogledih o eksploataciji kul-
turne dediščine,« je med 
drugim povedal Neven Ušu-
mović. »Istro objame z obe-
ma rokama in v različnih se-
gmentih od njene literarne 

dediščine do folkloristike, 
glasbe, dela Vladimirja Na-
zorja, pri čemer velja doda-
ti, da gre za odličnega pis-
ca,« je povedala prevajalka 
Sonja Polanc.

Knjiga Dnevnik iz Oaxace 
znanega nevrologa Oliverja 
Sacksa (1933–2015) ni zgolj 
potopis, je knjiga za vsako-
gar, ki želi spoznavati svet 
podrobneje kot le na površi-
ni. Avtor ima svoj krog bral-
cev tudi v Sloveniji, saj je to 
že njegov peti prevod v slo-
venščino. Kot je povedala 
prevajalka Breda Biščak, so 
praprotnice osrednja zgod-
ba te knjige, ki jo zazna-
muje navdušenje botani-
kov ob proučevanju te rastli-
ne v mehiški zvezni državi 
Oaxaca, kjer se na ekskur-
ziji Ameriškega združenja 
za proučevanje praprotnic 
pridruži avtor. Njega so na 
poti pritegnile tudi različne 
vrste čokolade in čilija, pa 
mezkal, mezoameriška kul-
tura in halucinogene sno-
vi novega sveta. V knjigi se 
prepletajo različne vede tako 
s področja biologije kot tudi 
humanistike.

Igor Kavčič

Iz Ljubljane v Istro do Mehike / Foto: Igor Kavčič

Med novimi izdajami Cankarjeve založbe so zbirka esejev Navijaj v sebi Esada Babačića, zbirka kratkih zgodb Zlata opeklina hrvaškega pisatelja Nevena 
Ušumovića ter Dnevnik iz Oaxace, potopis Oliverja Sacksa o popotovanju po delu Mehike.

Nostalgija za današnji čas

Odlični koncertni večeri v Kropi
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Koliko je bilo evidentiranih 
brezposelnih oseb konec 
leta 2022 na Gorenjskem?

Gorenjska je že zgodo-
vinsko regija z najnižjo 
brezposelnostjo v državi. 
Konec lanskega leta je bilo 
na kranjski območni službi 
Zavoda za zaposlovanje po 
celi Gorenjski prijavljenih 
3291 brezposelnih oseb, kar 
je nekaj čez tri odstotke ak-
tivnega prebivalstva. V prvih 
desetih mesecih lanskega 
leta je imela Območna služ-
ba Kranj najnižjo povpreč-
no registrirano brezposel-
nost v državi. Najnižja – celo 
na državni ravni – je bila v 
Železnikih (1,8-odstotna), 
na Gorenjskem ji sledijo Je-
zersko, Gorenja vas - Polja-
ne in Kranjska Gora ... v Kra-
nju pa je bila brezposelnost 
najvišja – a še zmeraj nizka 
(4,5-odstotna).

Od leta 2008 je bila na Ob-
močni službi Kranj najvišja 
stopnja registrirane brezpo-
selnosti leta 2013, 9,8-odsto-
tna, v Sloveniji je bila takrat 
13,1-odstotna.

Brezposelnih je torej malo, 
potrebe delodajalcev pa ver-
jetno večje?

Res je. Brezposelnih je re-
kordno malo, potrebe pa so 
vse večje. Trg dela je dina-
mična stvar, saj vsi iščejo pri-
ložnosti tam, kjer so pogoji 
dela najboljši; in tja tudi gre-
do, pogosto tudi čez mejo. 
Velja pa povedati in prizna-
ti, da se tudi številni doma-
či delodajalci vse bolj trudi-
jo ustvariti zanimivo delov-
no okolje in pogoje ter s tem 
privabiti delavce.

Koliko je dolgotrajno brez-
poselnih?

Na Gorenjskem približ-
no tretjina vseh v naši evi-
denci. A situacija na trgu 
dela se je tako močno spre-
menila, da dobi priložnost 
vsak ali skoraj vsak, ki si je 
želi, ki mu je delo vredno-
ta in ki ve, da se mora za to 
tudi sam potruditi. Tudi dol-
gotrajno brezposelni. Viši-
na plače je pomembna, a ve-
liko šteje tudi spoštovanje, 
odnos, ki ga nam ga izkaže 
delodajalec. In obratno. Naj-
težje zaposljivi so tisti, ki za-
poslitve sploh ne želijo in je 
ne iščejo. To je eden ključ-
nih izzivov pri dolgotrajno 
brezposelnih. Na Zavodu 
smo zavezani profesional-
nosti in poklicni etiki, kar 
pomeni, da moramo včasih 
jasno reči bobu bob. Torej 

posamezniku pomagamo 
tudi pri spreminjanju stali-
šč, torej do uvida, da je dob-
ro, smiselno in usmerjeno v 
prihodnost, če si za cilj izbe-
re zaposlitev. Takšno, ki je 
dosegljiva. V nadaljnjih ko-
rakih pa to aktivno pomaga-
mo realizirati.

Vodite tudi evidenco deloda-
jalcev, ki kršijo delovnoprav-
no zakonodajo?

Da, zavod v skladu z Za-
konom o urejanju trga dela 
vodi Evidenco delodajalcev 
z negativnimi referencami, 
v katero se skladno z 32. čle-
nom Pravilnika o prijavi in 
odjavi iz evidenc, zaposlit-
venem načrtu, pravicah in 
obveznostih pri iskanju za-
poslitve uvrščajo delodajal-
ci, pri katerih je bila prav-
nomočno ugotovljena kate-
ra od kršitev delovnopravne 
zakonodaje. Sodelovanje s 
takimi delodajalci lahko tudi 
zavrnemo, saj želimo naše 
brezposelne osebe napoto-
vati k solidnim in zaupanja 
vrednim delodajalcem.

Potem prijava na vaš zavod 
v evidenco brezposelnih ni 
zgolj formalnost?

Daleč od tega. Že sama 
prijava v evidenco vsebu-
je veliko vsebinskih vpra-
šanj. Med svetovalnim pro-
cesom gremo še bolj v globi-
no, saj smo si ljudje različ-
ni in potrebujemo tako raz-
lične vsebine kot tudi pris-
tope. Naša temeljna stro-
kovna dejavnost je zaposlit-
veno svetovanje, širše re-
čeno vseživljenjska karier-
na orientacija. Gre za stro-
kovno podporo celotni po-
pulaciji različnih generacij, 
od šolajoče se mladine, ak-
tivno zaposlenih do tistih, 
ki so že upokojeni ali pa tik 
pred upokojitvijo. Izvaja-
mo tudi vključevanja v uk-
repe aktivne politike zapo-
slovanja. To so različne za-
poslitvene spodbude, izo-
braževanja, usposabljanja. 
Vodimo tudi postopke za 

uveljavljanje pravice iz na-
slova socialne varnosti, to-
rej kako do denarnega na-
domestila in ustreznega za-
varovanja. Sam sem izred-
no ponosen na vse svoje so-
delavce, ki poskrbijo ravno 
za to, da prijava pri nas ni 
samo formalnost.

Po katerih kadrih je največ 
povpraševanja?

Na Gorenjskem se največ-
je potrebe za delovna mesta, 
ki niso pogojena s formalno 
izobrazbo. Gre za panoge v 
proizvodnji, delavce za pre-
prosta dela, čistilce … Ti raz-
pisi so stalno odprti. Veliko 
povpraševanje je tudi na po-
dročju zdravstvenega in so-
cialnega varstva, celotne lo-
gistike, na področju vzgoje 
in izobraževanja, varovanja 
oseb in premoženja. Skrat-
ka, povečuje se povpraševa-
nje pri vseh storitvenih pok-
licih.

Je za ljudi iz republik nekda-
nje Jugoslavije naš trg dela 
še zanimiv?

Ta bazen smo skoraj že iz-
črpali. Aktualni so Filipinci, 

kar je novost tudi na Gorenj-
skem. Filipinci imajo kul-
turno ozadje in vrednotni 
sistem podobna našemu, 
kar olajša tako vstop na trg 
dela kot samo vključitev v 
družbo. Je pa to nova real-
nost, na katero se bomo mo-
rali navaditi.

Kakšni so trendi zaposlova-
nja za letos?

Zanimivo – trendi, ki se 
začno dogajati na Gorenj-
skem, se sčasoma zgodi-
jo po celi Sloveniji. Očitno 
smo zelo razvojno preboj-
na regija. Zagotovo nas je v 
določeno negotovost spra-
vila energetska kriza, a za 
zdaj se zdi, da večjih pretre-
sov ne bo. Pozna se tudi do-
gajanje v Ukrajini, ampak 
za zdaj kaže, da tudi v zvezi 
s tem ne bo hujšega. Glede 
na to, da so trendi oziroma 
uradne napovedi o dinamiki 
zaposlovanja še vedno v po-
rastu, ostajamo zmerno po-
zitivni. Nekateri proizvodni 
obrati, predvsem na zgor-
njem delu Gorenjske, se res 
začasno zapirajo, nismo pa 
prejeli napovedi o odpušča-
njih ali stečajih. Po zakonu 
moramo biti o tem takoj ob-
veščeni, a take informacije v 
zadnjega pol leta nismo do-
bili. In to je trend, ki se ga 
lahko veselimo.

Kateri pa so poklici priho-
dnosti?

Raje kot o poklicih govo-
rimo o kompetencah pri-
hodnosti. Predvsem mla-
di se morajo zavedati, da 
je pomembno, da so čim 
bolj prilagodljivi, fleksibil-
ni, usmerjeni k rešitvam in 

pripravljeni stopiti iz cone 
udobja. Zelo pomembna je 
informacijska pismenost. 
Da so sposobni v prostem 
času v npr. štirih urah na te-
lefonu z njim vsaj uro ali dve 
početi tudi kaj koristnega Iz-
jemno pomembna kompe-
tenca je ustrezna komuni-
kativnost oziroma odnos do 
lastnega in znanje vsaj ene-
ga tujega jezika.

Kjer je delo podplačano, se 
brezposelni zanj ne trudi 
preveč. To drži?

Drži, a ponovno pozivam 
k pogledu širše slike. Kariera 
se ne zgodi, ampak se zgra-
di. Po korakih, ne z danes na 
jutri. Uspeh ne pade z neba, 
ampak je pogosto sestavljen, 
predvsem na začetku, tudi 
iz slabih delovnih pogojev, 
nižje plače. Čakanje, da se 
bo kaj zgodilo kar samo po 
sebi, torej močno odsvetu-
jemo. S takim pristopom si 
ceno na trgu sami nižamo in 
na to smo dolžni opozoriti. 
Seveda tudi pomagamo, da 
se to ne zgodi.

Pa so pogosti izgovori?
Mlad, zdrav človek mi je 

denimo enkrat rekel, da dela 
ne more sprejeti, ker mu je 
slabo, če se vozi z javnim 
prevozom. Nekdo drug, ne 
najmlajši, pa je pojasnil, da 
ne ve, kaj bi delal, ker se še 
išče. No, mogoče bi bil pa 
šef, ker rad »komandira«, je 
še dodal. Seveda se pogovo-
rimo tudi o izgovorih, am-
pak karierno svetovanje in 
trg dela sta vendarle resna 
stvar in tega se, iz spoštova-
nja do vseh naših uporabni-
kov, lotevamo zelo resno.

Suzana P. Kovačič

Uroš Kopavnik / Foto: Tina Dokl

Uroš 
Kopavnik

»Situacija na 
trgu dela se je 
tako močno 
spremenila, da 
dobi priložnost 
vsak ali skoraj 
vsak, ki si je 
želi, ki mu je 
delo vrednota 
in ki ve, da se 
mora za to tudi 
sam potruditi. 
Tudi dolgotrajno 
brezposelni. 
Višina plače je 
pomembna, a 
veliko šteje tudi 
spoštovanje, 
odnos, ki ga 
nam ga izkaže 
delodajalec. In 
obratno.«

V prvih desetih mesecih lanskega leta je bila na državni ravni najnižja povprečna brezposelnost v Železnikih, le 1,8-odstotna. Tudi 
sicer je imela Gorenjska najnižjo brezposelnost v državi, kar pa še ne pomeni, da je kadra za ponujena dela dovolj. Na gorenjski 
trg dela prihajajo Filipinci. Več v pogovoru z Urošem Kopavnikom, direktorjem kranjske območne službe Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje.

Na trg dela prihajajo Filipinci

Uroš Kopavnik, univ. dipl. socialni delavec, je na 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje zaposlen 
od leta 2004. Svojo karierno pot je začel kot svetovalec 
zaposlitve na vseh gorenjskih lokacijah, nadaljeval pa 
kot svetovalec za poglobljeno svetovanje in delodajalce 
ter koordinator in izvajalec vsebin v Kariernem 
središču. Od leta 2021 je direktor Območne službe 
Kranj. Je avtor priročnika ter številnih člankov, pobud 
in idej, kako tistim, ki iščejo karierno priložnost, 
to pomagati uresničiti, ter občasno predavatelj na 
osnovnih ter srednjih šolah in fakultetah. Z družino 
živi v Mojstrani, kjer je tudi lokalno zelo aktiven.
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Leta 2006 sem zapisal, da 
je bil »sistem ohranjanja in 
razvijanja revolucionarnih 
izročil (SORRI) ideološki 
mehanizem, ki je s kultni-
mi obrazci prikrival zločine 
in neuspehe Komunistične 
partije/Zveze komunistov 
Slovenije/Jugoslavije. /…/

V raziskavi SORRI odkri-
vamo antropološko redukci-
jo, moralno devastacijo, laž-
nivo spominsko krajino, re-
ligijsko regresijo in civiliza-
cijski zdrs. SORRI je skušal 
s scientističnim iluzioniz-
mom izriniti iz sveta skriv-
nost, mistiko, molitev, zani-
čeval je smrt, resnico, spravo, 
ubijal je talente, kolektivistič-
no dušil posameznike.«

Do danes je R Slovenija 
uspela v dobršni meri de-
tabuizirati tabuje titoizma 
in uresničiti številne ukre-
pe tranzicijske pravičnos-
ti. Toda aktivisti in dediči ti-
toizma skušajo v številnih 
preoblekah še vedno ohra-
njati svojo oblast prav z ne-
skončnimi nacional-komu-
nističnimi revizijami obre-
dov in vzorcev iz starih ča-
sov. To ni več titoizem, kot 
smo ga poznali, ampak za-
služi novo poimenovanje. 
Glede na to, da je vodilna 
oseba te maškarade Milan 
Kučan, je ustrezno celoto 
teh pojavov imenovati kuča-
nizem.

Že več let opozarjam, da 
lahko temeljne značilnos-
ti kučanizma najbolj nazor-
no spremljamo pri letnih 
srečanjih titofilnih ljudi v 
Dražgošah. Gre za skrunje-
nje grobov, uveljavljanje ku-
čanistične verzije civilne re-
ligije kot državne cerkve, ko-
munistični ateistični pokop, 
življenje v laži.

Skrunjenje groba
»Sporočite našim ljudem 

in svetu, da smo na svo-
ji zemlji svoj gospod in da 
iz te zemlje ne bodo nik-
dar napravili banana repu-
blike. Smrt fašizmu – svo-
boda narodu!« Tako je Ja-
nez Stanovnik leta 2015 
rohnel v Dražgošah. Zmer-
jal je ameriškega veleposla-
nika in navijal, da bi Zoran 
Jankovič, tedaj kandidat za 

mandatarja, uspešno sesta-
vil novo slovensko vlado. Po-
dobno je tedaj v Dražgošah 
politiziral tudi tedanji pred-
sednik RS Danilo Türk.

Take politične norije na 
grobu v Dražgošah povedo, 
da jim groba sploh ni mar. 
Kljub večkratnim opozori-
lom se požvižgajo na 8. člen 
Pravilnika o pokopališkem 
redu na vojnih grobiščih iz 
leta 2004 (minister Vlado 
Dimovski), ki zahteva: »Vsi 
obiskovalci in izvajalci del se 
morajo vesti primerno kraju 
in namenu vojnega grobišča 
s spoštovanjem do umrlih.«

Ali niso raznorazna rogo-
viljenja, hujskanja ipd. na 
grobu v Dražgošah prav v 
času vsakoletnih januarskih 
ritualov kršenje tega pred-
pisa? Tudi ostale okoliščine 
prireditve v Dražgošah so v 
očitnem nesoglasju z vede-
njem, »primernem kraju in 
namenu vojnega grobišča s 
spoštovanjem do umrlih«.

Tako je tudi po drugih gro-
biščih, kjer so kučanisti »na 
svoji zemlji svoj gospod«. 
Agitacija in propaganda na-
mesto spoštovanja groba.

Kučanizem kot državna 
vera in komunistični 
ateistični pokop

Agitacija in propagan-
da je bila sestavni del titoi-
stične tanatopolitike od vse-
ga začetka režima. Je del ci-
vilne religije, ki smo jo poz-

nali kot sistem ohranjanja 
in razvijanja revolucionar-
nih izročil. Verniki te civil-
ne religije so povsem odvis-
ni od vere v to, »da so na svoji 
zemlji svoj gospod«. Za po-
ložaj »gospoda« so priprav-
ljeni pozabiti vse, kar so pri-
digali včeraj (revolucionar-
ne pridobitve in izročila) in 
se posvetiti pridiganju tega, 
kar jim prinaša položaj »gos-
poda« v demokraciji (nacio-
nalkomunistično poudarja-
nje narodno-osvobodilnega 
oz. »vrednot narodno-osvo-
bodilnega boja«).

Da bi »na svoji zemlji« os-
tali »gospodje«, skušajo za-
gotoviti kučanizmu položaj 
državne cerkve.

Komunistična zvezda naj 
bi premagala krščanski križ.

Janez Stanovnik je danes 
pokopan pod katoliškim 

križem na grobu na Ža-
lah. Ne Stanovnik in ne veli-
kanska večina drugih, ki so, 
da bi bili na komunistični 
»zemlji svoj gospod«, javno 
zagovarjali borbeni ateizem 
z zvezdo, srpom in kladivom, 
so se na svojih grobovih od-
povedali simbolom zvezde, 
srpa in kladiva. Ali niso bili 
njihova intimna izbira?

Obenem pa so skušali 
čim bolj prikriti dejstvo, da 
je bila večina vojnih žrtev, 
ki jih je priznavala kot svoje 
Socialistična republika Slo-
venija (dobra polovica vseh 
v Sloveniji umrlih ali oko-
li 20.000), pokopana v dru-
žinskih grobovih in skoraj 
vsi brez izjeme pod križem. 
Leta 2003, ko je bil sprejet 
Zakon o vojnih grobiščih, 
je bila v Sloveniji leva vlada. 
In ta je s tem zakonom izbri-
sala vse družinske grobove 
zmagovite strani iz držav-
nih evidenc vojnih grobov. 
Ali morda zato, ker sociali-
stična Slovenija ni nikdar 
resno popisala teh grobov in 
nimajo podatkov o njih, ali 
morda pa tudi zato, da bi se 
znebili svojih grobov, ozna-
čenih s križem?

Leta 2014 je Viktor Ža-
kelj kot slavnostni govor-
nik v Dražgošah pozval 
»bodočega škofa, /…/ pri-
dite v Dražgoše, pa seve-
da tudi v druge Kalvarije iz 
druge svetovne vojne. /…/ 
Dajte odvezo 41 pobitim 
Dražgošanom, ki so, verje-
mite mi, umirali z Očena-
šem na ustih.«

Organizatorji dražgoške-
ga obreda so s temi beseda-
mi dejansko tik pred prire-
ditvijo povabili tudi nadško-
fa Zoreta v Dražgoše. Dne 7. 
januarja 2015 jim je odgovo-
ril: »Glede ta no, da se stri-
njate z mag. Žakljem, da so 
vsi pobiti Dražgošani umira-
li z očenašem na ustih, in na 
dejstvo, da so bili kot katoli-
čani 21. januarja 1942 cer-
kveno pokopani na takrat-
nem pokopališču in da so 
bili posmrtni ostanki teh po-
bitih od tam leta 1976 izko-
pani in preneseni v kostni-
co osrednjega dražgoškega 
spomenika, sem prepričan, 
da nam vsem dostojanstvo 
veleva tudi, da je kraj njiho-
vega zadnjega zemeljske-
ga bivališča urejen v skladu 
z njihovim verskim prepri-
čanjem. To končno zah-
teva tudi njihovo človeško 
dostojanstvo in je njihova 

človekova pravica. Kalvarije 
ni brez križa in grob kristja-
na je običajno zaznamovan 
s križem.«

Umorjene Dražgošane je 
pokopal nemški duhovnik. 
Leta 1976 so jih brez verske-
ga obreda preložili z nekda-
njega pokopališča v kostni-
co pod spomenik. Na ver-
ski obred v veri žrtev pri tem 

drugem pogrebu ni smel 
nihče niti pomisliti. Čas je, 
da bi komunistična stran 
dojela, da je kršila ženevske 
konvencije, ki zahtevajo 
svobodo vesti in bogočastja, 
spoštovanje vere sočloveka, 
tako živega kot mrtvega.

Zato tako od komunistič-
nih veteranov kot od sloven-
ske države upravičeno pri-
čakujemo, da bodo s kato-
liško in drugimi cerkvami 
vzpostavili dialog o uresni-
čevanju ženevskih konven-
cij. Ali je preveč pričakovati, 
da bi ob kostnici v Dražgo-
šah uredili katoliško kripto 
v spoštovanju vere tam po-
kopanih in njihovega mu-
čeništva?

Premetavanje kosti in 
življenje v laži

V petem členu Pravilnika 
o pokopališkem redu na voj-
nih grobiščih iz leta 2005 je 
določeno:

»(1) Vojna grobišča mo-
rajo biti označena z infor-
mativnimi tablami v slo-
venskem, angleškem, nem-
škem in italijanskem jeziku 
in v jeziku narodnosti tam 
pokopanih.

(2) Na informativni tabli 
je mednarodna oznaka voj-
nega grobišča, morebitna 
oznaka, da gre za kulturni 
spomenik, ime vojnega gro-
bišča, obdobje, iz katerega je 
vojno grobišče, ter število in 
nacionalnost pokopanih, če 
so podatki znani.

(3) Dostopi do vojnega 
grobišča so označeni s sme-
rokazi.«

V Dražgošah (pa tudi na 
drugih grobiščih socialistič-
ne Slovenije iz časa druge 
svetovne vojne) vsega zgoraj 
predpisanega ni. Obiskova-
lec lahko izve, da gre za voj-
no grobišča, samo iz napisa 
na kostnici: »V kostnici leži 
8 borcev iz dražgoške bitke 
in 40 vaščanov, žrtev faši-
stičnega terorja.«

To število pokopanih 
žrtev, 48, je navedeno tudi 
v registru vojnih grobi-
šč. Po Odloku o razglasitvi 

kostnice s spomenikom v 
Dražgošah za kulturni spo-
menik državnega pomena 
pa naj bi šlo za »kostnico s 
50 padlimi«. Dejanski poi-
menski seznam žrtev pa tre-
nutno zajema 51 oseb. Ali 48 
ali 50 ali 51?

Oziroma drugače poveda-
no – za komunistično stran 
ni toliko važno, kaj je bilo s 
posmrtnimi ostanki, bolj po-
membno je, da imajo mrtvi 
ritualno-propagandno funk-
cijo. Čas pa bi bil, da bi ugo-
tovili, kdo je dejansko poko-
pan v kostnici v Dražgošah.

Krajevna skupnost 
Dražgoše se je odločila, da 
bi uredili dražgoško grobni-
co po predpisih. Iz pristoj-
nega ministrstva (tedaj še 
MDDSZ) so jim odgovori-
li, da podatkov o pokopanih 
v kostnici spomenika nima-
jo. Ta kostnica je s svojo ob-
liko najbolj podobna več-
ji kanalizacijski cevi, spo-
dnja etaža spomenika, ka-
mor je kostnica umeščena, 
pa zanemarjenemu skladi-
šču oz. odlagališču. Žal je ta 
arhitekturni odnos do smrti 
značilen za večino grobišč 
socialistične Slovenije.

V župnišču v Železni-
kih hranijo prepis iz nem-
ške knjige pogrebov. Dne 
21. januarja 1942 so na sta-
rem dražgoškem pokopa-
lišču pokopali 32 umorje-
nih vaščanov. Ni podatkov o 
tem, da bi v ta grob kasneje 
pokopali še koga. Glede na 
to, da so po spopadu vašča-
ne za nekaj časa internira-
li v Šentvidu, vas pa potem 
sistematično razstrelili, to 
tudi ni verjetno. Od umor-
jenih vaščanov niso bili po-
kopani: Vincenc Benedičič, 

Tomaž Berce (Brce), Jože 
Bertoncelj, Peter Frakelj, 
Zdravko (Valentin) Frakelj, 
Jože Gartner, Mihael Hab-
jan, Jakob Lotrič, Stanislav 
Marenk. Ranjena Marija 
Šolar je umrla v bolnišnici 
na Golniku in ni bila poko-
pana z ostalimi umorjenimi 
vaščani.

Posebno vprašanje pa je 
prekop posmrtnih ostankov 
iz groba na starem dražgo-
škem pokopališču v kostnico 
spomenika leta 1976. Iskali 
smo dokumente o prekopu v 
različnih arhivih, pa jih nis-
mo našli. Prav tako ni vide-
ti, da bi bila ureditev novega 
groba označena kot pogreb. 

Svojcev niso spraševali, cer-
kev so odrinili. Janez Tušek, 
ki dražgoške obrede kritič-
no ocenjuje v zadnjih števil-
ki Železnih niti, navaja pri-
čevalca: »Tudi leta 1976, ko 
smo žrtve prekopavali in os-
tanke prenesli pod spome-
nik, se ni smelo zvoniti. Pa 
je pokojni Šolar Matevž na 
svojo odgovornost zvonil.«

Od padlih partizanov v 
dražgoškem spopadu je 
Maks Krmelj pokopan v Po-
ljanah, Maksimiljan Režen 
v Selcah, Boštjan Jezeršek 
je umrl v Stari Oselici. Ni 
zanesljivih podatkov o tem, 
kdo od partizanov je bil še 
pokopan v Dražgošah.

Janez (Ivan) Kovačič ml. je 
padel v Dražgošah. Po zah-
tevi matere Helene Kovačič 
iz decembra 1945 za prekop 
sinovih posmrtnih ostankov 
v Stražišče je bil pokopan v 
Dražgošah, ležal naj bi »sam 
v grobu«, v »peščeni zem-
lji«, pokopal ga je »grobar iz 
Selc takratni brez oblasti in 
brez verskega organa«. Ali je 
bil prekopan?

Verjetno bo v prihodno-
sti potrebna raziskava po-
smrtnih ostankov, ki ležijo v 
kostnici v Dražgošah, da se 
bomo sploh lahko začeli po-
govarjati o tem, kdo je tam 
dejansko pokopan.

Podobnih ali celo hujših 
negotovosti oz. na spome-
nikih zapisanih neresnic o 
tem, kdo naj bi bil kje poko-
pan, po grobiščih socialistič-
ne Slovenije kar mrgoli.

Režim, ki je bil zgrajen 
na tem, da je skoraj polovi-
ci smrtnih žrtev prepovedal 
pravico do groba in spomi-
na, je podobno ravnal tudi s 
svojimi žrtvami.

Resnica in spoštovanje po-
sameznika sta kučanizmu 
prav tako tuja kot titoizmu.

Za sožitje in odpuščanje
Ali je preveč pričakova-

ti, da bi po nekaj letih tovr-
stnega dopisovanja vsi tis-
ti, ki skrunijo grobove, sku-
šajo izrabiti svojo civilno re-
ligijo za obvladovanje druž-
be ter brez spoštovanja do 
mrtvih premetavajo kos-
ti in ne spoštujejo resni-
ce, morda le začeli dialog o 
tem, kakšno naj bo sloven-
sko mesto mrtvih, primer-
no demokratični in pravni 
državi, ki spoštuje človeko-
ve pravice.

Dr. Jože Dežman

Prav je, da vsej tej zlorabi zgodovine in pravzaprav 
poskusu permanentnega državnega udara, poskusu 
boja zoper demokracijo, človekove pravice in 
normalnost rečemo kučanizem.

Gre za skrunjenje grobov, uveljavljanje kučanistične verzije civilne religije kot državne cerkve, komunistični ateistični pokop, življenje v laži.

Kučanizem v Dražgošah

Umorjene Dražgošane je pokopal nemški duhovnik. 
Leta 1976 so jih brez verskega obreda preložili z 
nekdanjega pokopališča v kostnico pod spomenik. Na 
verski obred v veri žrtev pri tem drugem pogrebu ni 
smel nihče niti pomisliti. Čas je, da bi komunistična 
stran dojela, da je kršila ženevske konvencije, ki 
zahtevajo svobodo vesti in bogočastja, spoštovanje vere 
sočloveka, tako živega kot mrtvega. Režim, ki je bil zgrajen na tem, da je skoraj polovici 

smrtnih žrtev prepovedal pravico do groba in 
spomina, je podobno ravnal tudi s svojimi žrtvami. 
Resnica in spoštovanje posameznika sta kučanizmu 
prav tako tuja kot titoizmu.
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Poškodbe glave (1)
Društvo Vita je društvo za 

pomoč po nezgodni poškod-
bi glave in deluje že tride-
set let. Nastalo je na pobudo 
staršev poškodovanih otrok. 
»Poškodovanim nudimo so-
cialnovarstvene programe 
za vključevanje v družbo, ak-
tivno preživljanje časa, raz-
vijanje in ohranjanje soci-
alnih veščin, miselnih spo-
sobnosti ter fizičnih in psi-
hičnih sposobnosti,« so po-
vedali v Društvu Vita.

V Ljubljani deluje dnevni 
center, kjer se člani družijo, 
se udeležujejo delavnic, za-
nje organizirajo tudi fiziote-
rapijo, masažo, izlete, dvak-
rat letno tabor. Svojci poško-
dovanih pri njih lahko do-
bijo nasvete in se vključijo 
v podporno skupino. »Smo 
edino tovrstno društvo v Slo-
veniji. Včasih so delovale po-
družnice, ki jih ni več, si pa 
prizadevamo, da bi se zno-
va vzpostavile. Ustanov, ka-
mor bi se lahko vključile ose-
be po pridobljeni poškodbi 
glave, je po Sloveniji prema-
lo. Na Gorenjskem je takšen 
Center Korak,« pravi Eva 

Otoničar iz Društva Vita. 
Poudarja, da je po poškod-
bi glave treba z rehabilitaci-
jo začeti čim prej. »V prvih 
letih se da narediti največ. 
Osebe z lažjimi poškodba-
mi glave se lahko vrnejo na 
delovno mesto, morda pot-
rebujejo le prilagoditve ali 
se zaposlijo za krajši delovni 
čas, pri težjih poškodbah pa 
oseba potrebuje dolgotrajno 
rehabilitacijo in vključitev v 
posebne socialnovarstvene 
programe.«

Poleg socialnovarstvenih 
programov v Društvu Vita 
izvajajo tudi program oseb-
ne asistence, ki je namenjen 
vsem vrstam invalidnosti. V 
ta program se lahko vklju-
čijo invalidne osebe, ki z 
oddajo vloge na Centru za 

socialno delo pridobijo od-
ločbo o pravici do osebne asi-
stence. V letu 2023 se bodo 
vključili v izvajanje obnovit-
vene rehabilitacije, ki jo fi-
nancira Zavod za zdravstve-
no zavarovanje.

»Poškodbe glave so civi-
lizacijski davek sodobne-
ga časa in eden največjih 
zdravstveno-socialnih pro-
blemov v večini razvitih za-
hodnih dežel. Razvoj teh-
nike in prometa, spreme-
njen način življenja, ekstre-

mni športi in nasilje so glav-
ni vzroki nezgodnih mož-
ganskih poškodb. Prizade-
nejo vsa področja človekove-
ga delovanja: gibanje, čute-
nje, zaznavanje in dojema-
nje okolja, odzivanje nanj, 
sporazumevanje, vedenje, 

čustvovanje. Pogosto so traj-
ne in ne spremenijo le živ-
ljenja poškodovanega, am-
pak prizadenejo celotno dru-
žino,« poudarjajo.

Želijo si, da bi bilo nezgo-
dnih poškodb čim manj, 
zato je pomembna dejav-
nost društva tudi preventiva 
na področju cestnega pro-
meta. »Največ poškodb mo-
žganov se namreč zgodi za-
radi prevelike hitrosti, upo-
rabe mobilnih telefonov 

med vožnjo ali hojo, vožnje 
pod vplivom alkohola ali ma-
mil, neuporabe varnostne-
ga pasu in čelade, slabe vid-
nosti pešcev na cesti in ne-
upoštevanja cestnoprome-
tnih predpisov. V ta namen 
s podporo Agencije RS za 
varnost prometa redno izva-
jamo predavanja, s katerimi 
ozaveščamo javnost o tovr-
stni problematiki,« so še po-
vedali v Društvu Vita. 

(Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Jaslice

V božični čas sodijo tudi 
jaslice. V naših krajih so raz-
ličnih oblik in velikosti. To 
je gotovo nekaj, kar nas po-
vezuje, pa tudi pomirja. Se-
daj smo v kompozicijo do-
dali še zadnje akterje, svete 
tri kralje. Ob postavitvi de-
cembra je njihovo mesto na 
omari. Ko jih postavimo gor 
na omaro, pravimo, da še po-
tujejo. Zgodilo se je že, da se 
je njihovo potovanje do Je-
zusa zavleklo in so prišli 
kasneje. Preprosto smo na-
nje pozabili. Mlajši otroci so 
imeli z jaslicami veliko dela. 
Vsak večer so pastirje in ovce 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Poškodbe možganov so pogosto posledica prometnih 
nesreč, zato je pomembna dejavnost društva tudi 
preventiva na področju cestnega prometa. / Foto: Gorazd Kavčič

polagali k spanju in čez dan 
so jih postavili pokonci ali pa 
jih tudi niso. Tedaj so uživali 
svoj zasluženi počitek. Tudi 
maček ali pes sta rada naš-
la ležišče med vso pastirsko 
čredo, tako je okrog jaslic 
vedno veselo. Zgodi se, da se 
kaj tudi polomi. Največji po-
nesrečenec je zvezda repati-
ca, ki visi kje v zraku. Sedaj 
imamo tako iz lepenke, da je 
bolj trpežna. Pozicija Jože-
fa je bila včasih že vprašlji-
va, saj se je znašel med ovca-
mi kot pastir, pa tudi kralji 
so kdaj zamenjali vlogo. Na-
mesto modrosti in učenosti 
so morali prevzeti vlogo oče-
tovstva, saj so kar naenkrat 
Jezusa čuvali in se mu niso 
priklanjali … Tako je bilo pri 
nas. Pogosto smo jaslice po-
darili za poročno darilo. To 
se zagotovo ne bo obrabilo in 
ne bo zastarelo. Figurice lah-
ko dokupuješ, jih dodajaš, 

širiš deželo in prizore. Še da-
nes se mi zdi to lepo darilo, 
če le človeku kaj pomeni. Ko 
so ljudje starejši, si pogos-
to omislijo drugačne jaslice, 
morda bolj umetelne, večje 
z manj figurami. Veliko lju-
di na svojih domovih ustvar-
ja cele vasi in mesta, jaslice 

srečujemo na planinskih in 
gozdnih poteh. Vsa ta zgod-
ba ljudi pomiri, razneži, 
smo bolj dostopni in odprti. 
Sama najraje zbiram ovce. 
Teh imamo celo vrsto. Ka-
dar kam greš, pravzaprav ne 
veš, kaj bi prinesel domov. 
Nič ni potrebno, pa rad kaj 
kupiš in prineseš. Tako sem 
z mnogih svojih poti prines-
la domov ovce, ki jih imamo 
res že precej vrst. Izdelane 
so iz gline, papirja, volne, fil-
ca, vate, lesa, stekla. Pravim, 
da imamo bovško ovco, je-
zersko-solčavsko ovco, belo-
kranjsko pramenko, merino 
ovco, pa istrsko pramenko. 
Ko kupim kakšno novo ovco, 
tedaj spoznam tudi novo pa-
smo, da jo znam poimeno-
vati, in tako se naše jaslice ši-
rijo. Ko je Matej v četrtem ra-
zredu hudo zbolel in ni smel 
in mogel hoditi v šolo, so mu 
sošolci prinesli prav poseb-
no darilo. Cele jaslice. Vsak 
je izdelal eno figuro ali ele-
ment, od glavnih akterjev, 
mostu, ograde, ovc, kam-
nov. Prinesli so celo Betle-
hemsko vas. Še danes jih 
imamo. Božična zgodba je 
pravzaprav zgodba o stiski, 
nesprejetju, skromnosti, o 
človeku, ki kdaj tudi ni do-
ber, o nadnaravnih pojavih, 
ki nam dajejo znamenja, če 
smo zanje dovzetni. Jaslice 
so upanje, opora, moč, ve-
selje, lepota, spomini, pred-
vsem pa nekaj lepega.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Kdaj, če ne sedaj!
Janez Logar

Kdaj namenjati čas svo-
jim otrokom? Odgovor je 
preprosto: vedno. Zakaj? 
Zato, ker si vsak otrok želi 
spoštljivo bližino svojih star-
šev. Spoštljivo, sočutno, od-
ločno, ljubečo in jasno bli-
žino. Zakaj naj bil to poče-
li? Zato, da bodo otroci lah-
ko odrasli v odgovorne ljudi 
in da bodo s pokončno glavo 
odšli v širni svet, kjer jih ča-
kajo problemi!

Začne se s spočetjem. Jas-
no, da plod najprej potrebu-
je za preživetje mamo. Čas 
mame mu je zagotovljen. 
V začetku novega življe-
nja je naloga očeta, da po-
skrbi za mamo novega bit-
ja – da je njej dobro, da se 

ob moškemu počuti varno, 
da je ob njej, ko jo je strah 
… kajti otrok bo posrkal nje-
no vzdušje (strokovno – to 
se prenaša preko posteljice 
in HPA-osi mame in otro-
ka). Torej oče mora nameni-
ti čas mami. V prvem letu je 
bolj čas za mamo kot za oče-
ta – mama ga doji, večkrat 
ga mama previja, večkrat 
ga mama gleda v oči, običaj-
no mama preživi več časa z 
njim. Otrok bo do največjih 
podrobnosti čutil in ponotra-
njil, kako se mama počuti ob 
njemu. Zato je še naprej glav-
na vloga očeta, da poskrbi za 
razmere, v katerih bo mami 
dobro – poskrbi za material-
no blagostanje, za finance, 
pomaga mami, predvsem pa 
da ji je v čustveno oporo. Biti 
mama, sploh prvič, je napor-
no in hkrati radostno. Otrok 
bo očetu zameril, da ni pos-
krbel za mamo. Še pred 50 
leti teh besed ne bi verjeli, 
danes to dokazuje znanost, 
terapevti pa lahko povemo o 
čudežnem telesnem spomi-
nu, ki ga ima vsak človek in 
ki se polni najmanj od spo-
četja naprej. Več časa ko bos-
ta starša namenila otroku v 
prvih treh letih, manj ga bo 
potrebno v puberteti. Otrok 
potrebuje čas staršev. Kdaj, 
če ne sedaj!

Z odraščanjem otroka se 
povečuje pomen očeta. Ot-
rok bo želel, da oče z njim 
igra nogomet, da on z njim 

sestavlja kocke, da mu on 
pokaže, kako se zasadi dre-
vo, fantek želi od očeta vi-
deti, kako se postaviti zase, 
kako uloviti ribo, hčerka pa 
se bo ob njem učila, kaj je to 
odnos z moškim … Zato je 

očetov čas za otroka nepre-
cenljiv. Še posebno v pu-
berteti naši otroci zahteva-
jo, da jim podarimo svoj čas. 
Le na njihovo vedenje se ne 
smemo ujeti. Ravno s pres-
topniškim, čudnim vede-
njem otrok v puberteti (ado-
lescenci) zahteva pozornost 
in čas svojih staršev. Kdaj, če 
ne sedaj!

V odrasli dobi ni kaj dos-
ti drugače. Še vedno si želi-
mo, da nam starša namenita 
čas. Vendar ne, da nam daje-
jo nasvete. Sedaj smo odra-
sli. Majhen in odraščajoč ot-
rok rabi nasvet, odrasel ne. 
Tako preprosto je to. Želi-
mo, da nas slišijo, da nas po-
hvalijo. Odrešilno vprašanje 
je pa: »Ti, moj sine, daj mi 
no razloži, kako je biti moj 
otrok.« Toliko bi imeli po-
vedati. Ker pa imamo tudi 
mi že otroke, je najbolje, 
če kar mi svoje otroke vpra-
šamo: »Kako je biti moj ot-
rok? Verjetno sem ga kje po-
lomil! Pripoveduj mi o tem. 
Izvoli moj čas in moja uše-
sa!« Kdaj, če ne sedaj!

Kako je biti moj otrok?

Jaslice so upanje, opora, 
moč, veselje, lepota, 
spomini, predvsem pa 
nekaj lepega.

»Poškodbe glave so civilizacijski davek sodobnega časa 
in eden največjih zdravstveno-socialnih problemov 
v večini razvitih zahodnih dežel. Prizadenejo vsa 
področja človekovega delovanja. Pogosto so trajne 
in ne spremenijo le življenja poškodovanega, ampak 
prizadenejo celotno družino.«
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Razgledi

   petek, 13. januarja 2023

Stari Havtež

Havtežov oče iz Sidra-
ža je bil prav poseben člo-
vek. Vse, kar je bilo iz lesa, 
je znal narediti. Izdeloval je 
vse kmečko orodje, tudi vo-
zove za dom in za vse sose-
de. Tudi lesene cevi za vaški 
vodovod je izvrtaval iz tan-
kih dolgih mladih smrečic, 
ki so jih uporabili za dovod 

vode, tistih nekaj hiš v vasi. 
Za svoj pogreb si je pozimi 
izdelal lično krsto, »trugo« 
iz macesnovih desk, ki jo je 
imel postavljeno v veži pod 
stopnicami, tako, da jo je 
lahko videl vsak, ki je prišel 
k hiši. Ker pa ga je s smrtjo 
večkrat prehitel kateri izmed 
sosedov, jo je moral oddati, 
saj je drugje niso mogli dobi-
ti. Zase pa je kmalu naredil 
novo, še boljšo od prejšnje. 
Oče je moral skrbeti tudi za 
šest vnukov, otrok svojega 
sina, ki je moral na bojišče 
v prvi svetovni vojni v Galici-
jo. Čeprav so na Dunaju na 
vlak, ki je fante in može pe-
ljal tja gor na vzhod, pripe-
li trak z velikimi črkami na-
pis: »Ein šus, ein Rus« se to 
ni izšlo čisto po cesarjevih 
načrtih. V močvirju Galicije 
jih je mnogo končalo, med 
drugimi tudi mladi Havtež. 
Oče, stari Havtež, pa je bil 
tudi zelo znan kot dober va-
ški klavec. V vasi in tudi da-
leč naokoli je poklal vse vzre-
jene prašiče in jih podelal v 
klobase. Nekoč so ga pokli-
cali gori pod Krvavec v Va-
šek, da bi jim zaklal prav po-
sebno veliko in debelo svi-
njo. Zelo zgodaj zjutraj še v 
temi je odšel na to delo. Se-
veda so takoj, ko je svinja sto-
rila svojo smrt, držači in me-
sar popili po glažek domače-
ga žganja. Večkrat so to še 
ponovili, ko so bile nareje-
ne klobase in ko so razsekali 
meso. Dela je bilo za kratek 
zimski dan kar veliko. Za li-
kof pozno zvečer so to pitje 
še izdatno ponovili. Za lon je 
gospodarica dala v mesarski 

cekar kar nekaj klobas, tako 
mesenih kot tudi nekaj tis-
tih kašnatih, povrhu pa še 
en kos mesa. To je bilo na-
menjeno za kar številno 
Havtežovo družino, poseb-
no še za tistih šest osirote-
lih otrok. Pozno zvečer se je 
v popolni temi oče odpravil 
proti domu. Pot ga je vodi-
la navzdol mimo cerkvice sv. 
Lenarta, kjer je, kot so ljudje 
govorili, ponoči rado strašilo. 
Oče, malo okajen, si je mis-
lil ravno pri cerkvici: če tukaj 
res straši, pa naj še mene no-
coj. V tistem trenutku pa sta 
se proti njemu trdo pripasla 
dva ogromna bika. Očeta je 
tako prevzel strah, da je ko-
maj med bikoma stekel po 
bregu navzdol proti Dolin-
škovi hiši. Mesarski cekar je 
imel nataknjen na sekiri me-
sarici in čez rame. Ko je v ve-
likem strahu tekel po bregu 
navzdol, so mu noži in klo-
base poskakali iz cekarja. Pri 
Dolinšku je menda planil v 
vežo kar pri zaprtih vratih. 
Kar nekaj časa je trajalo, da si 
je upal pot nadaljevati proti 
domu. Naslednji dan je mo-
ral klanje pri sosedu odpove-
dati, saj ni imel nobenih no-
žev, ker jih je prejšnji večer 
vse pogubil pod cerkvico sv. 
Lenarta.

Havtežovi otroci pa so celo 
dopoldne po bregu nad Do-
linškovo hišo iskali  nože in 
tudi klobase, ki jih je oče 
prejšnji večer pogubil. Od 
tedaj dalje se stari Havtež 
ni nikoli več posmehoval, 
če so se v družbi pogovarja-
li o strahovih, kar pa je preje 
menda rad počel.

 Ivan Nograšek

V Sloveniji je češčenje 
Gašperja zelo staro, saj so 
Slovenci v srednjem veku 
razmeroma pogosto ro-
mali v Kelmorajn. Ni pa 
bilo veliko češčenja same-
ga sv. Gašperja – vedno 
nastopa v trojki. Še danda-
nes v mnogih slovenskih, 

pa tudi drugih srednje-
evropskih deželah, v času 
božiča nad vhodna vrata 
oče družine s kredo zapi-
še 20+G+M+B+23. To po-
meni začetek novega leta. 
Na sveti večer vsa družina 
s kadilom in blagoslovlje-
no vodo obhodi vso hišo in 
jo med petjem in molitvi-
jo blagoslovi. To se ponovi 

trikrat, na tri svete večere: 
sveti večer 24. decembra, 
silvestrovo in 5. januarja na 
predvečer praznika Svetih 
treh kraljev.

Novo leto je namreč kr-
ščanski praznik, saj so po 
Kristusovem rojstvu zače-
li šteti leta – 1. januarja leta 
0, osem dni po rojstvu, je bil 
namreč Jezus obrezan v je-
ruzalemskem templju. To 
je bil nekakšen vpis v matič-
no knjigo, zato se leta šteje-
jo od takrat, ne pa od božiča. 
Novemu letu se je zato ne-
koč reklo tudi drugi božič. 
Roko na srce, pri izračunu 
rojstva so se zmotili. Kasne-
je so zgodovinarji ugotovili, 
da je bilo rojstvo med letoma 
4 in 8 pr. Kr., najverjetneje 
leta 6 pr. Kr.

Gašper s svetniškima to-
varišema goduje na tret-
ji božič ali Gospodovo 

razglašenje, 6. januarja. Po-
men tega praznika je v raz-
glasitvi Jezusovega rojstva 
vsemu svetu. Tik pred tem, 
ko je sveta družina postala 
begunska, saj je morala po-
begniti pred pokolom kralja 
Heroda v Egipt.

Na enak način kot Gašpe-
rin so nastali priimki 
Gašper, Čašperšič, Gašpa-
rin, Kaspar, Gospar, Kasper-
čuč, Gašpari, Gasperut, 
Gašperut itd. Slednjemu je 
izjemno podoben priimek 
Gašparut, vendar je ta obli-
ka nastala v Zasavju in nima 
nobene zveze s primorskimi 
Gašperuti.

Najstarejši vpis priimka 
je iz leta 1501, navaja jezi-
koslovec Janez Keber. Gre 
za urbar loškega gospostva, 
v katerem je zapisan Hann-
se Casparin, fužinar v Spo-
dnjih Železnikih.

Gašperinov je v Sloveni-
ji 251, daleč največ na Go-
renjskem. Po pogostnosti je 
ta priimek na 1653. mestu, 
na Gorenjskem pa na 204. 
mestu. Na ožjem Gorenj-
skem živi 151 Gašperinov, 
v Ljubljani in okolici pa 46. 
Drugod po svetu Gašperinov 
praktično sploh ne najdemo. 

Je pa v prekomorskih deže-
lah veliko Gasperinov. Med 
temi so gotovo tudi kaki nek-
danji Gašperini, velika veči-
na pa so to potomci Italijanov 
s priimkom Gasperin. Na 
svetu živi 3200 ljudi s priim-
kom Gasperin, največ v Bra-
ziliji (1400), Mehiki (810) in 
matični Italiji (620).

Gašperin, zakladnik s timijanom, 2. del

Vaš razgled

Tekmovanje alpskih smučark za Zlato lisico pretekli konec tedna v Kranjski Gori je prineslo 
veliko veselja tudi v kanadski tabor. Na prvem veleslalomu je zmagala Valérie Grenier. To 
je bila prva veleslalomska zmaga za kanadsko ekipo v ženski konkurenci po letu 1974. Z 
zmagovalko so se veselile tudi njene kolegice. Lepo jih je bilo slišati ob petju himne (na 
sliki). M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

Večina peš in z avtobusi, Lojze pa s kolesom – bi lahko dejali za motiv, ki ga je posnel 
Gorazd Kavčič. Branko Dežman, kolesar z dušo in telesom, je na svečanost v Dražgošah 
že ničkolikokrat prišel s kolesom. Bila so leta, ko je imel družbo. Letos pa se je v dražgoški 
klanec podal sam. Ni mu bilo težko, saj je bilo vreme za kolesarjenje prijetno in ima v 
nogah in pljučih še dovolj moči in sape. Pa tudi s časi, na katere spominjajo dražgoške 
prireditve, je osebno povezan. J. K. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Tunjiške zgodbe (20)

Gorenjski priimki

Nadvse zanimivo ime v krstni knjigi iz leta 1630 v Kropi: 
Afra Gašperin. Župnik je v indeksu dopisal, da gre za Matijo 
Gašperina. Matična knjiga je iz Nadškofijskega arhiva 
Ljubljana (K Kropa 1627–1647, zv. 1, str. 12).

Jožef Gašperin, rojen leta 1800; lep kaligrafski zapis v 
popisu prebivalstva Ljubljane iz leta 1830. Popisno polo 
hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana (Popis 1830, Mesto 
119_11). / Foto: Tino Mamić
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Kdaj, kam, zakaj …? Veliko se vam bo dogajalo, če boste 
hoteli ali ne. A za vse obstaja razlog, zato se samo prepus-
tite trenutkom in šele potem razčlenjujte dogodke. V dru-
žinskem okolju bo precej pestro, bodite pozorni.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Vse ima svoj namen – dobro ali pa manj dobro. Šele čez 
čas se bo pokazalo, čemu vse je bilo namenjeno. Na za-
logo se ne obremenjujte, raje počakajte, kaj bo naredila 
nasprotna stran. V poslovnem krogu se izogibajte hitenju.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Ste človek, ki čuti in čustva rad deli s tistimi, ki mu pome-
nijo največ. Včasih se zgodi, da tega ne dobite nazaj, a vse 
je enkrat prvič, zato vas čaka res lepo presenečenje. Ostali 
boste brez besed, kar se vam res redko zgodi.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Delo, delo, delo … Ampak začeli se boste spraševati, ali 
je to res potrebno. Zase imate hitro dovolj vsega in zakaj 
bi se potem trudili za druge, ki vam tega na noben način 
ne vrnejo. Veliko boste razmišljali glede večjega nakupa.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Vsaka pot nas pripelje na cilj, samo od vas pa je odvisno, 
česa si zares želite in kaj je vaša prioriteta. Ne sprašujte 
drugih za nasvete, kajti samo vi ti ste tisti, ki veste, kak-
šen je vaš končni načrt. Oseba, ki vam veliko pomeni, vas 
bo presenetila.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Ne želite si biti odvisni od nikogar, ampak situacija, ki vas 
čaka, bo zahtevala kar nekaj pomoči. Obkrožajo vas ljud-
je, ki vam radi pomagajo in nič ne pričakujejo v zame-
no. Ne pojdite mimo tega in nikar ne mislite, da zahte-
vate preveč.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Prihajate v obdobje, ko vam bodo razkrita čustva pome-
nila mnogo več, kot si lahko mislite. Skrivati se za masko 
udobja, ki vam ne pomeni čisto nič, je pasé. Čaka vas ve-
liko presenečenj, in sicer največ na čustvenem področju. 
Zadihajte.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Pred vami je kar nekaj zanimivih projektov. Nikar ne skrbi-
te, vse se vam bo dobro izšlo, čeprav boste na trenutke 
mislili, da nečesa ne zmorete. V sebi skrivate veliko znanja 
in zadnji čas je, da pride na površje. Novice bodo dobre.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Ker je vse enkrat prvič, se boste vendarle odločili in nare-
dili več korakov naprej. Pa ne samo na področju ljubezni, 
tudi poslovno se boste odločili za napredek. Ljudje, ki vas 
obkrožajo, vas spoštujejo in verjamejo v vaš uspeh. Bravo.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Vsak od nas mora imeti sanje, sanje so tiste, ki vizualizi-
rajo vse tisto, po čemer hrepenimo. Ne boste več odlaša-
li, ampak se boste končno podali v zmage, ki čakajo na 
vas. Oseba, ki vam veliko pomeni, vas bo presenetila. Ve-
seli boste.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Bolje prva zamera kot zadnja. Pri besedah in komunikaciji 
ne boste varčevali. Pa kaj zato, naj pride vse na površje, ne 
glede na to, kaj si bodo mislili o vas. Vi ste tisti, ki najbolj 
veste, kaj je tisto pravo. Konec tedna bo pester in zanimiv.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Kar nekaj dni se boste spraševali, ali se res vse to dogaja 
prav vam. Kakor se vam je v preteklosti vse zdelo dolgoča-
sno, bo sedaj vse postavljeno na glavo in ne boste vedeli, 
kje začeti. Vse ima svoj namen, zato kar zavihajte rokave.

HOROSKOP
TANJA

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

Rešitev:

Rešitev:

Tatovi kurilnega olja
Se pogovarjata soseda:
»Polno kapo mam teh lumpov. Že dvakrat so mi izpraznili 
cisterno za kurilno olje, pa sem pokrov dobro zamaskiral 
s težkimi cvetličnimi lonci!«
»Jaz sem enak problem rešil drugače. Kupil sem debel 
rdeč kovinski pokrov, nanj sem z velikimi belimi črkami 
napisal: KURILNO OLJE.«
»A si nor? Ne boš rekel, da je pomagalo in te zato tatovi 
pustijo pri miru?«
»Vse skupaj sem naredil nekoliko drugače. Cev ni pove-
zana z rezervoarjem za kurilno olje, ampak je priključena 
na greznico. V šestih mesecih so mi jo že trikrat izpraznili. 
In to zastonj.«

Pri zdravniku
Pride starejši gospod k zdravniku.
Ta ga pregleda, tudi jetra, ki niso videti najbolje, in pravi: 
»O, gospod, vi ste pa svoje že spili.«
Ta pa mu odvrne: »Saj sem res svojega že spil, ampak ga 
ima brat še tristo litrov.«

Direktor
Tema šolske naloge: Če bi bil generalni direktor
Vsi pišejo, le Janezek sedi s prekrižanimi rokami.
»Na kaj pa ti čakaš?« ga jezno vpraša učiteljica sloven-
ščine.
Janezek odgovori: »Na svojo tajnico!«

Bik in krava
Bik in krava se paseta na travniku. Nenadoma bik v travi 
zagleda rokavico. Pobere jo ter zakriči kravi: »Muuuu, ej, 
kravica, a si ti izgubila modrc?«
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NAGRADNA KRIŽANKA
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

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

S plačilom letne naročnine prihranite največ
• prihranite 25 odstotkov, torej Gorenjski glas prejemate kar 3 mesece zastonj
• izognete se mesečnemu plačevanju položnic
• po plačilu prejmete darilo s praktičnimi izdelki

Ne odlašajte in se odločite za plačilo letne naročnine na časopis Gorenjski glas. Če želite spremembo pri plačevanju, nam to  
do konca januarja sporočite na tel. št.: 04/201 42 41 vsak delovnik od 8. do 15. ure ali po e-pošti na narocnine@g-glas.si.

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

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

OBVESTILO NAROČNIKOM

Račune lahko prejemate  
tudi po elektronski pošti

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

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

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

www.gorenjksiglas.si
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KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 14. 1.
18.00, 20.00 DEDEK GRE NA JUG
16.45, 20.45 M3GAN
19.30 FABELMANOVI
14.30, 17.30 ENKRATNI MARE, sinhro.
20.30 OPERACIJA FORTUNE: PREVARA 
STOLETJA
13.45 AVATAR: POT VODE
16.30, 20.15 AVATAR: POT VODE, 3D
18.20 POROKA ZA UMRET
13.30, 15.45 LIL, LIL, KROKODIL, sinhro.
14.45 KAPA
19.00 PR’ HOSTAR 2 ‰ 

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 13. 1.
20.00 FABELMANOVI

Sobota, 14. 1.
18.00 ENKRATNI MARE, sinhro.
20.00 POROKA ZA UMRET

Nedelja, 15. 1.
17.00 ENKRATNI MARE, sinhro.
19.00 DVOJNA PREVARA

Organizatorji filmskih predstav si  
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 14. januarja
10.00 Mestno gledališče Ptuj: TAI IN MALA ČAROVNICA (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 16. januarja
19.30 Ivan Viripajev: ZAPRTA ŠTUDIJA. NEW CONSTRUCTIVE ETHICS (v dvorani PGK)

LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA

Petek, 13. januarja, in sobota, 14. januarja
19.30 Ivo Brešan: PREDSTAVA HAMLETA V VASI SPODNJA MRDUŠA

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                        PETKOVA PRIREDITEV 

                              Izvaja: Lutkovno gledališče Nebo                                        
                       TAKE LJUDSKE 

                                 Petek, 13. januar 2023, ob 17.30  
                                 OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                        SOBOTNA MATINEJA 

                              Izvaja: Mestno gledališče Ptuj   
                        TAI IN MALA ČAROVNICA                
                                 Sobota, 14. januar 2023, ob 10.00 

          www.pgk.si                              Prešernovo gledališče Kranj 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

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

IZLETI

Na Sv. Jošt
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 19. januarja, 
na pohod na Sv. Jošt nad Kranjem (845 m. n. m.) Odhod z 
osebnimi avtomobili bo ob 8. uri izpred Creine, kdor nima 
prevoza, ali s svojim prevozom do parkirišča pod Joštom. 
Malico imejte v nahrbtniku. Prijave z vplačili sprejemajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 16. januarja.

V celjski Tehnopark
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj organizira pri-
hodnji petek, 20. januarja, izlet z vlakom v Tehnopark v Celje. 
Prijave zbirajo v pisarni društva.

OBVESTILA

Vadba za zdravo hrbtenico
Naklo, Šenčur – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo 
v ponedeljek, 16. januarja, ob 9. uri v Kulturnem domu Janeza 
Filipiča v Naklem, v torek, 17. januarja, pa ob 8.30 v Domu 
krajanov Šenčur, vadba za zdravo hrbtenico.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630, 
www.rozmanbus.si
TRST: 16. 3., AKCIJA BANJA VRUĆICA: 29.–5.4., MEDŽU-
GORJE: 22.–24. 4., BANJA VRUĆICA: 28. 4.–5. 5.,– VEČ 
TERMINOV, BANJA VRUĆICA S SARAJEVOM: 29. 4.– 2. 5., 
STRUNJAN: 25. 2.–2. 3., BERNARDIN:   12.–15. 3., ŠMAR-
JEŠKE TOPLICE:  2.– 7. 4., MORAVSKE TOPLICE: 21.–25. 
5., RADENCI: 21.–25. 5., MADŽARSKE TOPLICE: 10.–14. 4., 
MORJE – VEČ TERMINOV: DUGI OTOK, KORČULA, OREBIĆ. 

Merjenje tlaka, sladkorja in holesterola
Begunje – Društvo upokojencev Begunje obvešča svoje člane, 
da bo merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi 
v sredo, 18. januarja, ob 9. uri. Predavanje medicinske sestre 
bo tokrat zaradi bolezni izjemoma odpadlo.

PREDAVANJA

Stres – lahko si pomagam
Preddvor – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj organizira 
v četrtek, 19. januarja, ob 17. uri v Vrtcu Storžek Preddvor pre-
davanje Stres – lahko si pomagam, krepimo naravne sposob-
nosti telesa in zmanjšajmo stres. Predavateljica bo trenerka 
komunikacije Jasna Štamcar.

KONCERTI

Zvonovi sveta
Šenčur – Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Društva 
upokojencev Šenčur vabijo na koncert božičnih in novoletnih 
pesmi Zvonovi sveta. Koncert bo v Domu krajanov Šenčur 
danes, v petek, 13. januarja, ob 19. uri.

RAZSTAVE

Stipe in Viki – 50 let skupnega delovanja
Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani 
bodo danes, v petek, 13. januarja, ob 18. uri odprli razstavo 
Stipe in Viki – 50 let skupnega delovanja. Razstavo bodo spre-
mljala likovna dela, ki jih je naslikal Danilo Cedilnik - Den, njun 
sopotnik in prijatelj. Za glasbo bo poskrbel Gorenjski oktet 
pod vodstvom Eve Jelenc Drozg.

PREDSTAVE

Škratovanje
Breznica – Dramska skupina Julke Dovžan vabi v nedeljo, 15. 
januarja, ob 17. uri v kulturni dom na Breznici, kjer bo gleda-
liška matineja za otroke Škratovanje. V goste prihaja Miškino 
gledališče s predstavo Čebelica debelica.

Nagrajenci križanke AVTO LUŠINA, ki je bila objavljena v Go-
renjskem glasu, 30. 12. 2022, so: Silvester GRADIŠAR iz Dupelj, 
ki prejme pokrivalo za sprednje steklo, Edo DOLŽAN iz Žabnice, 
ki prejme prvo pomoč in Silvo SAJOVIC iz Podnarta, ki prejme 
odmrzovalec stekla. Nagrajenci nagrade prevzamejo v prodaj-
nem salonu AVTO LUŠINA v Gostečah pri Škofji Loki. Čestitamo!

                        + poštnina

14
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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.

Primerna plača je osnova

Radovljica – Da so se razme-
re v gostinstvu in turizmu 
spremenile, in to na bolje, 
je bilo enotno sporočilo treh 
gorenjskih mojstrov svoje-
ga poklica: Uroša Štefelina, 
kuharskega mojstra z Mi-
chelinovo zvezdico nagraje-
ne Hiše Linhart v Radovljici, 
Marka Korena, skrbnika vin-
ske kleti v Vili Planinka na 
Jezerskem, in Gregorja Šil-
ca, direktorja in kolesarske-
ga vodnika v agenciji Hike & 
Bike v Bohinju.

Izkušnje iz prve roke
»Prav je, da vam iz prve 

roke predstavimo, kaj de-
lamo, kako delamo, kaj je v 
našem poklicu mogoče do-
seči in kako se v tem pokli-
cu lahko imaš, tako na oseb-
ni ravni kot ekonomsko,« so 
nagovorili udeležence okro-
gle mize z naslovom Ustvar-
jamo doživetja.

Na njej so svetovalnim de-
lavcem in vodstvom zgor-
njegorenjskih osnovnih šol 

želeli predstaviti raznoli-
kost, atraktivnost in izzive 
gostinsko-turističnih pokli-
cev.

Že dijaki so tudi sodelavci
Kot je povedal Uroš Štefe-

lin. je sam začel v popolno-
ma drugačnih razmerah.

»Ko sem vstopil v delov-
ni proces, so me uporabi-
li za čisto vse, danes dija-
ke, ki pridejo k nam, že od 

prvega dne tretiramo kot so-
delavce in jih poskušamo 
čim več naučiti. Naš interes 
je, da nam bodo lahko čim 
prej res koristno pomagali 
in nato nekoč stopili na naše 
mesto. Sodelavcem mora-
mo omogočiti takšne pogoje 
dela, da bodo zadovoljni, saj 
so le tako lahko tudi kreativ-
ni. Zadovoljen pa je delavec 
takrat, ko ima možnost izo-
braževanja, napredovanja 

upravljanja s svojim časom. 
Primerna plača ne sme biti 
glavni dejavnik pri odloča-
nju za določeno delo, tem-
več samoumevna osnova,« 
je še poudaril.

Uživa v svojem poklicu
Marko Koren iz Zasipa pri 

Bledu izhaja iz okolja, ki je 
bilo vedno tesno povezano s 
turizmom. Kot zelo mlad se 
je zato tudi sam preizkusil v 
gostinstvu in ugotovil, da je 
to poklic, ki ga želi opravljati 
vse življenje.

Sredi bogate profesional-
ne kariere je pred nekaj leti 
je sprejel povabilo v Vilo Pla-
ninka na Jezerskem, kjer je 
skrbnika vinske kleti. Tudi 
Koren poudarja, da uživa v 
svojem poklicu, in žal mu 
je, da ga javnost prepogosto 
ne prepozna kot zanimivega 
in privlačnega.

»Je pa res, da moramo po-
mesti pred svojim pragom 
in se pač potruditi, da ustva-
rimo delovno okolje, ki bo 
privlačno tudi za mlade ge-
neracije.«

Razmere v gostinstvu in turizmu so se v zadnjih petih, desetih letih korenito spremenile. Z vidika 
zaposlenih zagotovo na bolje, tako glede plačila in možnosti napredovanj kot delovnega časa.

Marjana Ahačič

Udeležence okrogle mize je nagovorila tudi Dubravka Kalin, 
v. d. direktorice direktorata za turizem na gospodarskem 
ministrstvu.
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KURIVO
PRODAM

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

BUKOVA, hrastova in jesenova drva, 
okolica Kranja, tel.: 041/971-508 
 23000003

METRSKA bukova in hrastova drva, lo-
kacija Železniki, možna dostava, cena 
po dogovoru, tel.: 031/883-019 
 23000063

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KLUBSKO mizo vel. 100 x 60 cm, 
ugodno, tel.: 040/614-605 
 23000054

MANJŠO rabljeno kuhinjo bež barve z 
rjavo kombinacijo, cena 100 EUR, tel.: 
031/652-310 23000058

TROSED bež barve, malo rabljen, iz-
delan 2018, za polovično ceno, tel.: 
04/25-11-045, 068/933-135 
 
 23000104

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

VGRADNO kuhalno ploščo Candy in 
pečico, cena 50 EUR, tel.: 041/706-
046 23000070

ZA simbolično ceno plinski štedilnik in 
2 plinski jeklenki, tel.: 04/25-71-863  
 23000066

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

PEČ Deditrich, gorilec, bojler 200 l in 
cisterno 3.000 l, tel.: 031/307-906  
 23000051

PLINSKO peč Immergas, staro 18 
let, odklopljeno decembra, cena 200 
EUR, tel.: 04/25-35-749, 064/130-
750 23000064

OSTALO
KUPIM

PREŠITO odejo za eno posteljo, 1,40 
x 2 m, tel.: 041/722-625 23000107

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko CFB, odlič-
no ohranjeno, tel.: 040/739-512 
 23000077

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

KOLO Pony Rog, kolesa 24 col, ob-
novljen, lepo ohranjen, ugodno, tel.: 
041/220-856 23000101

HOBI
KUPIM

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

ZBIRATELJ značk, če jih ne potre-
bujete več, me pokličite, hvala, tel.: 
041/890-840 23000067

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

VOZIČEK za dvojčka, tri v enem, dobro 
ohranjen, tel.: 041/872-731  
 23000073

PODARIM

OTROŠKI avtosedež, tel.: 041/706-
046 23000071

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PREGLED vida in očala kot na na-
potnico s popustom do 101 EUR.   
Qlandia Kranj, Qlandia Kamnik, Detel jica  
Tržič, Spar center Jesenice. Kli-
č i te brezplačno 080 1331,  
www.optika-aleksandra.si 22003256

PRODAM

BIOVITO, magnetno podlogo Bavaria 
Woltex, volnen nadvložek Silver, tel.: 
031/734-103 23000085

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

LABRADORCE z rodovnikom, odda-
ja konec februarja, črne barve, tel.: 
031/355-947 23000091

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TELESKOPSKI sušilnik sena Rotome-
tal TIP 200, puhalnik za seno in prezra-
čevalnik, tel.: 041/762-884  
 23000086

TRAKTORSKO prikolico za prevoz ok-
roglih bal, hidravlično nakladanje, tel.: 
041/807-416 23000059

KUPIM

TRAKTOR Zetor, Ursus, Univerzal, 
Štore, Deutz, Tomo Vinkovič ali IMT, 
tel.: 070/112-628 
 23000049

PRIDELKI
PRODAM

JEČMEN in krmno korenje, možnost 
dostave, tel.: 040/479-752 
 23000075

MALI OGLASI info@g-glas.si

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

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

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

Rezultati – žrebanje 11. 1. 2023
10, 18, 26, 30, 31, 34, 39 in 28

Loto PLUS: 6, 10, 13, 22, 27, 35, 36 in 23
Lotko: 3 9 0 2 1 8

Sklad 15. 1. 2023 za Sedmico: 1.430.000 EUR
Sklad 15. 1. 2023 za PLUS: 1.840.000 EUR
Sklad 15. 1. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

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

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

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

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM

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

POSESTI
KUPIM

MANJŠO kmetijo ali prevzamem za 
preužitek, tel.: 031/834-131 
 23000055

NAJAMEM

DOLGOROČNO najamem pašnik ali 
travnik za govedo. Ograjo uredimo 
sami, tel.: 041/225-680 
 23000053

NJIVO ali travnik na relaciji Kranj–
Brnik–Vodice–Moste–Komenda–
Preddvor, tel.: 064/283-406 
 
 23000057

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SUZUKI Baleno 1.2, l. 2016, 95.000 
km, 5 vrat, rdeče barve, lita platišča, 
krom paket, vsa možna oprema, slov. 
avto, druga lastnica, tel.: 041/350-
348 
 23000088

TEHNIKA
PRODAM

TELEVIZIJO LG, diagonala ekrana 94 
cm, tel.: 041/364-504  
 23000108

STROJI IN ORODJA
PRODAM

BATNI kompresor ABAC 24 litrov, star 
2 leti, moč 1,5 KW, tel.: 041/969-
708  
 23000078

BENCINSKO in električno kosilnico ter 
škarje, lahko za živo mejo, tel.: 04/23-
28-202, 041/543-239  
 23000081

VISOKOTLAČNI čistilnik Karcher 240, 
cena 50 EUR, tel.: 041/706-046  
  
 23000069

KAKO  
IZDELAMO 
JOGURT, SIR, 
MASLO

Priročnik je 
namenjen 
vsem, ki za 
lastne potrebe 
načrtujete pre-
delati manjše 
količine mleka 
v okusne in 
zdrave mlečne 
izdelke, ter 
vsem, ki ste 
na tem po-
dročju že bolj 
samozavestni 
in spretni.

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. 

200 strani, Mere: 17 x 23,5 cm   

                        + poštnina

25
EUR

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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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
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EUR

MESO in špeh prašiča, krmljenega s 
kuho in žiti. Dostava po Gorenjski, tel.: 
031/696-944  
 23000065

VINO cviček, domače ocvirke, doma-
čo svinjsko mast in ptujsko čebulo, tel.: 
031/206-874 23000050

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

2 bikca, stara 3 in 4 mesece, ter te-
ličko, staro 3 mesece, tel.: 04/57-23-
129, 051/252-829  
 23000111

3 bikce ČB, stare 1 mesec, tel.: 
04/25-51-705, 031/616-647 
 23000106

BIKCA ČB, starega 20 dni, tel.: 
040/365-080 23000076

BIKCA ČB, starega dva tedna, tel.: 
031/861-766 
 23000083

BIKCA simentalca, starega 2 tedna, 
tel.: 041/418-616 
 23000099

BIKCA ČB, starega 1 mesec, tel.: 
041/342-350 23000103

BIKCA in teličko simentalko, stara 14 
dni, tel.: 031/282-734 
 23000105

BIKCA simentalca, starega 21 dni, tel.: 
041/204-496  
 23000109

BIKCA simentalca, težkega cca 250 
kg, tel.: 041/708-787 23000110

ČB bikce (6), stare od 2 do 3 mesece, 
tel.: 041/350-423  
 23000082

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
031/385-149 23000095

KRAVO simentalko s teličkom, tel.: 
031/778-933 
 23000096

TELETA ČB/LS, starega 3 tedne, tel.: 
041/822-585  
 23000079

TELICO simentalko, tel.: 040/206-
003 
 23000052

TELIČKE simentalke, stare 20 dni, in 
zelo lepega petelina, tel.: 041/851-
862 
 23000074

TELIČKO simentalko, staro 5 mese-
cev, tel.: 031/417-221 
 23000061

ZAJCE za zakol ali nadaljnjo rejo, obeh 
spolov, tel.: 04/25-21-062  
 23000080

KUPIM

BIKCA simentalca, težkega do 200 kg, 
in traktor, lahko manjši. Višelnica 15, 
Gorje, tel.: 031/604-918 
 23000097

KRAVO za zakol, tel.: 04/25-21-062  
 23000056

KRAVO simentalko z mlekom, tel.: 
041/608-780 
 23000060

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., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 22003251

OSTALO
PRODAM

KOVINSKE krmilne jasli za govedo, za 
prosto rejo ali privez, tel.: 031/343-
177 
 23000062

MRVO v refuzi, ekološke reje, tel.: 
051/640-821 
 23000094

KUPIM

15 KG slanine od prašiča, krmljenega 
z domačo krmo, tel.: 041/755-416  
 23000090

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

REDNO ali honorarno zaposlimo 
osebo za pomoč v kuhinji. Nedelje 
proste. Gostilna pri Slavki, Viktor Ma-
rinšek, s.p., Podbrezje 36, Naklo, tel.: 
041/740-691, 041/621-111  
 23000038

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

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

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

IŠČEM

IŠČEM DELO – živahen duo vam z 
živo glasbo popestri praznovanje, tel.: 
031/325-654 
 23000102

POMOČ na domu, tel.: 031/770-842  
 23000084

IŠČEM sezonske delavce za pomoč 
na kmetiji – zelenjava (Križe), tel.: 
041/548-545 
 
 23000092

STORITVE
NUDIM

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

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

ŽE 25 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje – 
izvajamo vse od temeljev do streh, no-
tranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 23000087

ZASEBNI STIKI
GOSPOD Jože iz avstrijske Koroške, 
vdovec, govori slovensko, si želi par-
tnerko za skupne izlete in malo veselja 
ob hiši in vrtu, tel.: 0043/650-301-
711  
 23000112

RAZNO
KMALU bo pravi čas za rezanje cepi-
čev in sprašujem, ali imate kakšne dob-
re slive ali češnje, tel.: 041/220-856  
 23000100

PRODAM

DARILNE bone trgovine Šport 11 v 
Kranju, tel.: 051/819-044 
 23000068

STREŠNE snegolovce, cinkane in laki-
rane, 170 kos, 50 EUR, tel.: 041/706-
046  
 23000072

ZRAČNO puško in vidia klino fi 600 za 
cirkular, tel.: 041/364-504 23000098
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ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustil naš dragi oče, stari ata, pradedek, tast, 
brat in stric 

Marko Urbanc
iz Žiganje vasi, p. d. Upočenov Marko

Ob boleči izgubi iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, pri
jateljem in znancem za izrečene besede tolažbe in sožalja, molit
ve in darove ter spremstvo na zadnji poti. Hvala osebju Klinike 
Golnik, pogrebni službi Komunala Tržič, trobentaču, pevcem in 
župniku za pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spo
minu.

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA

Srce je omagalo in poslovil se je  

Stane Oman
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečene besede tolažbe, cvetje, sveče, denarno 
pomoč in spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala dr. Marti Se
ver Štukelj in sestri Dragani Stojčević za vso pomoč in prijazne 
besede. Hvala dr. Tamari Levičnik za njeno pomoč, osebju bol
nišnice Golnik, odd. 600, za lajšanje trpljenja v njegovih zadnjih 
trenutkih. Zahvaljujemo se županu gospodu Ivanu Megliču in 
prijateljici Heli za poslovilne besede. Hvala PGD Duplje, Obči
ni Na klo, SD Naklo, ZB za vrednote NOB, kvartetu Ultima in po
grebni službi Navček. Iskrena hvala vsem, ki ste se v tako velikem 
številu poslovili od njega, ga pospremili na njegovo zadnjo pot in 
ga boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njegovi 
Duplje, 30. decembra 2022

Kdor živi v mislih dragih, 
ni umrl. 
(S. Kosovel)

Umrla je naša mami, babica in prababica 

Lojzka Bertoncelj
rojena Čarman

Od nje smo se v ožjem družinskem krogu poslovili 10. januarja 2023  
na pokopališču v Lipici pri Škofji Loki.

Žalujoči vsi njeni
Puštal, 12. januarja 2023

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec  

Jernej Boncelj
Na zadnjo pot ga bomo pospremili danes, 13. januarja 2023, ob 14.30  

na pokopališču na Kokrici. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

 Elektro Gorenjska, d. d.

ZAHVALA

V 80. letu se je poslovila naša draga žena, mami, stara mama, 
sestra, teta in tašča 

Marija Pleša - Minka
iz Struževega pri Kranju

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem, podjetju Goodyear Slovenija in 
URI Soča za vso pomoč in podporo v teh težkih trenutkih, za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebna 
zahvala osebju Doma upokojencev Kranj za vso skrb in nego. 
Hvala g. župniku Eriku Šviglju za lepo opravljen pogrebni obred 
in sveto mašo, pevcem za lepo petje, pogrebnima službama 
Navček ter Komunala Kranj. Hvala vsem, ki ste jo v velikem 
številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 94. letu je za vedno zaspala naša draga mama, prababica, teta 

Marija Pavlič - 
Marinka 
rojena Perdan, iz Zgornjih Dupelj

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in se je boste z radostjo spomi
njali. Hvala ljubi Mileni Rošer in srčnemu osebju Doma starejših 
občanov Naklo, ki so tako lepo skrbeli zanjo v zadnjih letih, ko 
sami nismo več zmogli. Hvala sosedom in vsem, ki ste jo pospre
mili na zadnji poti ter izrekli sožalje. Veliko nam je pomenilo.

Vsi njeni

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

ZAHVALA OB SLOVESU 

mojstrice Podbreške potice 

Barbare Pogačnik
iz Podbrezij

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sodelavcem, sosedom, pri
jateljem in znancem za izrečene besede tolažbe, podarjene sve
če, cvetje in za pomoč v težkih trenutkih slovesa. Hvala dr. Mar
ti Ropret, dr. Urški Janžič iz bolnišnice Golnik, dr. Mateji Lopuh 
in Onkološkemu inštitutu Ljubljana. Hvala tudi pogrebni služ
bi Novak iz Hraš, Trnovkam za petje, g. župniku Mihu Lavrin
cu, praporščakom, nosilcem žare, KUD Tabor Podbrezje, PGD 
Podbrezje za spremstvo in gospodu Milanu Debeljaku za poslo
vilne besede. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se v tako velikem šte
vilu poslovili od nje, jo pospremili na njeno zadnjo pot in jo bo
ste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Ko tiho za sožalje
z lin navček zacinglja,
od blizu in iz dalje
že spet smo vsi doma.
(M. Debeljak)

OSMRTNICA

V 97. letu nas je zapustila draga mama, babica in prababica 

Jožica Bogataj
iz Frankovega naselja 64, Škofja Loka

Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 16. januarja 2023, ob 14. uri na pokopališču Lipica. 
Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje.

Žalujoči vsi njeni

OSMRTNICA

S strtim srcem sporočamo žalostno vest, da nas je v 67. letu 
zapustil naš dragi mož, oče, brat in stric 

Bojan Šinkovec
Vsem, ki bi Bojana radi pospremili na zadnjo pot, sporočamo, 
da se lahko od dragega pokojnika poslovite v petek, 13. januarja 
2023, od 10. ure dalje na Mestnem pokopališču Škofja Loka. 
Pogreb bo isti dan ob 15. uri. Cvetje hvaležno odklanjamo. 

 
Družina Šinkovec 

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



24 Gorenjski glas
petek, 13. januarja 2023

info@g-glas.si

Novoletnega skoka v Savinjo na celjski Špici se je tokrat že tretjič udeležila tudi 81-letna Majda Gričar  
iz Doslovč pri Žirovnici.

Celje – Vreme je bilo na prvi 
dan leta 2023 precej toplo, 
v Celju je bilo zunaj kar 14 
stopinj Celzija, prav tako je 
bila voda Savinje toplejša kot 
pred leti. »Voda letos ni bila 
hladna, imela je namreč 8 
stopinj Celzija, kar je več kot 
prvega dne leta 2020, ko se je 
njena temperatura povzpela 
le na 4,2 stopinje Celzija,« 
je povedala Majda Gričar, ki 
je iz Gorenjske v Celje priš-
la plavat že tretjič. Novole-
tnega skoka v Savinjo se je 
namreč udeležila že v letih 
2019 in 2020. »V času epide-
mije ne,« je dodala Gričarje-
va, ki se je korona v tem času 
na srečo ni prijela.

Zopet najstarejša
Na levem bregu Savinje na 

celjski Špici je tisti dan oko-
li 1500 obiskovalcev spod-
bujajo 68 pogumnih pla-
valcev, med katerimi je bila 

Gričarjeva zopet najstarej-
ša, tako kot že dvakrat prej. 
»Že nekoč sem si želela, da 
bi me mož ob vstopu v novo 
leto peljal na morje, kjer bi 
skočila v vodo. Kasneje me 
je spodbudil sin Samo, tako 

sem se skupaj z njim in vnu-
kom Davidom novoletne-
ga skoka udeležila prvič,« je 
pojasnila pogumna Gorenj-
ka, ki se je sicer že pred de-
setletji, ko so na morje hodili 
aprila, vselej kopala v morju, 
ne glede na to, kako mrzla je 
bila voda.

Nikoli je ne zebe
Kot nam je povedala, se je 

plavanja naučila precej po-
zno, šele leta 1975, a jo je 
vselej privlačilo kopanje v 
hladni vodi. »Tople toplice 

namreč niso zame,« je doda-
la Gričarjeva, ki je, kot pra-
vi, nikoli ne zebe. »Vsak 
dan, naj bo mraz ali vročina, 
grem le v kratkih rokavih 
zjutraj nahranit svoje koko-
ši, ob tem sem deležna nekaj 
začudenih pogledov sose-
dov, ki jim mraz ni domač.«

Hladna voda okrepi telo
S skokom oziroma 

spustom v mrzlo vodo – kot 
pravi, ni tako dobra plaval-
ka, da bi skočila – začne novo 
leto in tak začetek je po nje-
nih besedah najboljši. »Hla-
dna voda namreč okrepi 
telo, počutje ob tem pa je po-
življajoče. Tudi ko pridem iz 
vode, me ne zebe,« je dejala. 
Tokrat je bila v vodi približ-
no pet minut, preplavala pa 

je približno trideset metrov. 
»V enem delu proge je bil 
tok zame malce premočan, 
zato so mi pomagali reševal-

ci, da sem lahko varno sto-
pila na obalo,« je še dodala.

Če bo pri močeh, se bo 
tradicionalnega skoka ude-
ležila tudi prihodnje leto. 
Za hrabro plavanje v mrzli 
Savinji je prejela prizna-
nje, na katero je upraviče-
no ponosna.

Maša Likosar

Majda Gričar je bila najstarejša udeleženka tradicionalnega, 
že 14. skoka v Savinjo na celjski Špici. / Foto: Severina Gričar

Ljubljana – Kot kažejo rezultati zadnjega, devetega popisa cen 
osnovnih prehranskih proizvodov, ki je bil opravljen v začetku 
januarja, povprečna vrednost najcenejše košarice znaša 44,12 
evra, kar je štiri cente manj kot v predhodnem popisu. Se je pa 
povečala razlika med najcenejšo in najdražjo košarico med tr-
govci, ki je denimo ob prejšnjem popisu znašala 7,33 evra, zdaj 
pa 9,38 evra. Najcenejša je bila tokrat košarica v Hoferju, in 
sicer 38,91 evra, sledili so Lidl, Tuš, Spar in Mercator, najdražji 
pa je bil Eurospin, kjer je bilo za košarico treba odšteti 48,29 
evra. Opazno se je podražilo meso. Svinjsko meso je bilo v 
povprečju dražje za kar 33,19 odstotka, goveje pa za 12,68 
odstotka. V primerjavi z zadnjim popisom se je za 50 centov 
pocenila košarica sadja in zelenjave, ki sedaj znaša 29,81 evra. 
Razlika med najcenejšo in najdražjo pa je 10,68 evra.

Med trgovci tokrat večje razlike

Kranj – V redakciji Gorenj-
skega glasa smo se sredi te-
dna razveselili obiska Mimi 
Rozman in Mire Grošelj iz 
Turističnega društva Kok-
rica, ki sta nas po dveh le-
tih premora zaradi epidemi-
je znova obiskali in sodelav-
cem Gorenjskega glasa vo-
ščili vse dobro v novem letu. 

Ker pa sta obe tudi odlič-
ni gospodinji, je po redak-
ciji zadišalo po kruhu, ki ga 
Grošljeva zamesi v mentrgi 
in speče v krušni peči. Kruh 
je bil še topel, namazan z do-
mačo zaseko in obložen klo-
baso. Doma pečeni so bili 
tudi okusni piškoti. Hvala 
obema, ker sta nam z obi-
skom in domačimi dobrota-
mi polepšali delovni dan!

Prijetno sta nas 
presenetili
Suzana P. Kovačič

Kokrica pri Kranju – Sekcija gorenjske regije Društva pljučnih 
in alergijskih bolnikov Slovenije v sodelovanju s Turističnim 
društvom Kokrica vabi v ponedeljek, 16. januarja, ob 17. uri 
na tematsko srečanje z naslovom Preventiva in zaščita pri 
pnevmokoknih okužbah, pljučnici in sezonski gripi. V Domu 
krajanov Kokrica bo v prostorih turističnega društva z vami 
prim. Katarina Osolnik, dr. med., specialistka interne medi-
cine in pnevmologije. Na srečanju si boste delili izkušnje in 
spoznanja, ki bodo pripomogla k boljšemu razumevanju in 
obvladovanju bolezni dihal. Pripeljite tudi družinske člane, 
svojce, prijatelje in sodelavce, ki imajo težave z dihali ali pa 
bi o tej temi radi izvedeli več.

Preventiva pri pnevmokoknih okužbah, pljučnici, 
gripi

Mira Grošelj in Mimi Rozman

Reteče – KUD Janko Krmelj Reteče - Gorenja vas vabi na 30. 
ponovoletni koncert, in sicer v soboto, 14. januarja, ob 19. uri 
v Kulturni dom Reteče. Obenem se bodo s koncertom spom-
nili in poklonili stoletnici tamburaške dejavnosti v Retečah. 
Na koncertu bodo nastopili moška pevska skupina Garažni 
Décet iz Škofje Loke, dekliška vokalna skupina Šternce iz Re-
teč, Folklorna skupina Sava, KD Sava Kranj ter tamburaški 
skupini Bisernica (mlajši in veterani) KUD Janka Krmelja Re-
teče - Gorenja vas.

Ponovoletni koncert v Retečah

Za hrabro plavanje v mrzli Savinji je prejela priznanje.  
/ Foto: Severina Gričar

Najstarejša udeleženka 
novoletnega skoka

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

Danes bo pretežno oblačno in večinoma suho. Ponoči bodo 
prehodno mogoče rahle padavine. Jutri bo delno jasno. V 
nedeljo bo oblačno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. 
Predvsem popoldne bo deževalo. V noči na ponedeljek se 
bodo padavine okrepile, meja sneženja se bo spuščala.

»Hladna voda okrepi 
telo, počutje ob tem pa je 
poživljajoče.«

Majda Gričar je bila s 
svojimi 81 leti najstarejša 
udeleženka novoletnega 
plavanja v mrzli Savinji, 
ki se ga je udeležila že 
tretjič.


