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Danes bo delno jasno. 
Jutri bo zmerno do prete-
žno oblačno. V nedeljo 
bo oblačno, občasno bo 
rahlo deževalo.

jutri: zmerno oblačno

1/7 °C

76 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Ljubljana, Kranj – Kot je 
povedala strokovna vod-
ja Osnovnega zdravstva 
Gorenjske Lidija Pretnar 
Pristov, jih je ta ukrep mi-
nistrstva za zdravje malce 
presenetil. »Težko se je tako 
hitro organizirati, vsekakor 
pa bomo poskušali vsaj v ne-
kem obsegu tovrstne ambu-
lante odpreti povsod, kjer so 
predvidene. Organizacija 
bo zahtevna, saj bodo v njih 
zaposleni isti zdravniki in 
sestre, ki dopoldne že dela-
jo v svojih ambulantah in v 
večini zdravstvenih domov 
obenem tudi dežurajo.«

Strokovna vodja Osnovnega zdravstva Gorenjske Lidija Pretnar Pristov / Foto: Gorazd Kavcic

Suzana P. Kovačič

Kranj – V Psihiatrični bol-
nišnici Begunje so v lan-
skem letu izplačali za do-
ber milijon evrov covidnih 
dodatkov. Izplačali so jih 
vsem 177 zaposlenim, vsak 

od njih je v povprečju pre-
jel 5873 evrov. Najvišji iz-
plačani dodatek v bolnišni-
ci je znašal 20.913 evrov. 
Pri tem pa so po mnenju 
računskega sodišča dodat-
ke izplačevali preveč pov-
prek, in sicer tudi zaposle-
nim v administraciji in za 
vse ure, ko so bili v služ-
bi, četudi niso ves čas de-
lali v nevarnih pogojih. Ra-
čunsko sodišče je zato bol-
nišnici izdalo mnenje s 
pridržkom.

Urška Peternel

Ta konec tedna je na Gorenjskem v znamenju športa. Kar dve prizorišči 
gostita tekme svetovnega pokala. Na Pokljuki so zbrani biatlonci, v Kranjski 
Gori pa alpske smučarke.

Pokljuka – Tekmovalni pro-
gram na Pokljuki, ki je prvo 
prizorišče v letu 2023, se je 
začel včeraj. Odprle so ga 
najboljše biatlonke na svetu, 
ki so se pomerile v sprintu.

Na startu so bile tri Slo-
venke, vse tri Gorenjke: 
Anamarija Lampič, Polona 
Klemenčič in Živa Klemen-
čič. Glede na letošnje rezul-
tate so bila pričakovanja vi-
soka, a se ni izšlo po načr-
tih. Nobena se ni uvrstila na 
jutrišnje zasledovanje, to-
rej med šestdeset najbolj-
ših. »Vedno ne gre. S strelja-
njem leže nisem zadovoljna, 

stoje pa še niham. Tudi teka-
ško ni bilo na takem nivoju 
kot na zadnjih tekmah. Poz-
na se, da sem bila čez pra-
znike bolna,« je povedala 
Anamarija Lampič, na pro-
gi med hitrejšimi, na stre-
lišču pa je zgrešila šestkrat. 
Zmagala je Švedinja Elvira 
Öberg, druga je bila Fran-
cozinja Julia Simon, tretja 
pa Italijanka Dorothea Wi-
erer. Danes bodo v sprintu 
tekmovali moški, jutri bos-
ta obe zasledovalni tekmi, v 
nedeljo pa še štafeta meša-
nih dvojic in mešana štafe-
ta. Tekmovanje si je že vče-
raj v lepem sončnem vreme-
nu ogledalo veliko gledalcev, 

predvsem otrok. »Razvese-
ljuje nas ugodna vremenska 
napoved. Temperature so se 
vsaj toliko spustile, da je pro-
ga dobro pripravljena in bo 
omogočala enakovredne po-
goje. Zanimanje za tekme je 
veliko. Skupaj pričakujemo 
okrog dvajset tisoč gledal-
cev. Lepo vabljeni na Poklju-
ko vse do nedelje, ko bo tu-
kaj družinski dan,« je včeraj 
povedal Tim Farčnik, gene-
ralni sekretar OO Pokljuka.

V Kranjski Gori pa bo ta 
konec tedna tekmovanje alp-
skih smučark za Zlato lisico. 
Jutri in v nedeljo se bodo po-
merile v veleslalomu.

Slovenke včeraj na Pokljuki niso imele svojega dne. Nobena se ni uvrstila na jutrišnje 
zasledovanje. Anamarija Lampič (na sliki) je višjo uvrstitev zapravila na strelišču. Bila je 69. 
/ Foto: Tina Dokl

Na Pokljuki slavila Švedinja
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V prvem tromesečju novega leta je v javnih zdravstvenih domovih po državi predvidenih 94 splošnih 
oziroma družinskih ambulant za neopredeljene paciente, od tega nekaj tudi na Gorenjskem.

Rešitev za paciente brez zdravnika?

GORENJSKA

Gorenjski glas  
v letu 2023
V letu 2023 bodo izšle 104 številke 
časopisa Gorenjski glas, toliko kot 
lani, le razporejene bodo enako
merno, saj bo tako v prvem kot v 
drugem polletju izšlo 52 številk ča
sopisa.

5

EKONOMIJA

Stomilijonska tožba 
zoper Telekom
Vseslovensko združenje malih de
ležnikov je uresničilo napovedi in 
pred kratkim vložilo kolektivno 
tožbo proti Telekomu Slovenije, 
napovedujejo pa jih tudi zoper 
druge operaterje.
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GG+

Še en bleščeč kamen  
v mozaiku
Vsestranska gledališka igralka 
Manca Ogorevc že več kot dvajset 
let ustvarja v Slovenskem ljudskem 
gledališču Celje. Po mamini strani 
je Gorenjska, po očetovi Štajerka, 
z družino pa živi na Bledu.

15

ZANIMIVOSTI

Risji podmladek  
na Pokljuki
Mlada risinja se je okoli božiča 
ujela v posebej za ta namen po
stavljeno past. Strokovnjaki so jo 
uspavali, pregledali in opremili s 
telemetrično ovratnico, nato pa iz
pustili nazaj v naravo.

24

Maja Bertoncelj

V Psihiatrični bolnišnici Begunje so po mnenju 
računskega sodišča zaposlenim preveč povprek 
delili covidne dodatke. Prejeli so jih tudi nekateri 
zaposleni v administraciji, ki niso ves čas delali v 
nevarnih pogojih.

Milijon evrov 
covidnih dodatkov

Najvišje dodatke so lani 
v šestih revidiranih 
zavodih prejeli zdravniki, 
in sicer v znesku od 
15.196 do 26.212 evrov.

�3. stran
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Kranj – S protestnim sho-
dom bodo opozorili na ne-
sprejemljivo podcenjujoč 
odnos oblasti do zahtevne-
ga in odgovornega dela, ki 
ga opravljajo zaposleni na 
delovnem mestu vzgojitelj 
predšolskih otrok – pomoč-
nik vzgojitelja, so poudarili v 
Sviz. Tudi v sindikatu Vir so 
izpostavili, da si že vrsto let 
prizadevajo, da bi bilo delov-
no mesto pomočnice vzgoji-
teljice, glede na zahtevnost 
dela in primerljiva delovna 
mesta, ustrezno ovrednote-
no. »Čeprav je bilo vredno-
tenje tega delovnega mes-
ta že leta 2009 prepoznano 
kot anomalija plačnega sis-
tema, so vsi dosedanji skle-
pi in ugotovitve o potreb-
nem izboljšanju vrednote-
nja dela pomočnic vzgojite-
ljic vse do danes ostali Ie na 
papirju. Na protestnem sho-
du se bomo zbrali, ker želi-
mo vladi jasno in glasno po-
vedati, da imajo pomočnice 
in pomočniki vzgojiteljic do-
volj neizpolnjenih obljub in 
zavez o izboljšanju njihove-
ga dela.«

Pomočnice in pomočni-
ki vzgojiteljev sicer skupaj 
z obema sindikatoma že več 
let opozarjajo na poslabša-
nje razmer na njihovem de-
lovnem mestu, saj večina po-
močnic prejema minimal-
no plačo. Zato se zavzema-
jo za »odpravo nesprejemlji-
vih zaostankov pri vrednote-
nju njihovega dela glede na 
primerljiva delovna mesta v 
drugih delih javnega sektor-
ja«, so zapisali v Sviz in do-
dali, da je odgovorno in zah-
tevno delo z otroki povsem 

razvrednoteno, povprečna 
plača zaposlenih na delov-
nem mestu vzgojitelj pred-
šolskih otrok – pomočnik 
vzgojitelja je bistveno niž-
ja od povprečnih plač zapo-
slenih na delovnih mestih, 
za katera je zahtevana enaka 
izobrazba ter so primerljivo 
zahtevna in odgovorna.

Že primanjkuje 
strokovnega kadra

Po besedah članice pred-
sedstva območnega odbo-
ra Sviz Kranj in pogajalske 
skupine sindikalne kon-
ference predšolske vzgoje 

Andreje Mali iz Vrtca pri 
OŠ Šenčur v vrtcih opažajo, 
da se na razpise za delovno 
mesto vzgojitelj predšolskih 
otrok – pomočnik vzgojite-
lja ne prijavlja praktično nih-
če več. »Predšolska vzgoja v 
Sloveniji je na zavidljivo vi-
soki ravni, ampak mnogi se 
sprašujemo, kako dolgo še, 
če ne bo strokovnega kadra,« 
je poudarila in dodala, da po-
močnice opravljajo odgovor-
no delo, vse imajo strokov-
ni izpit in aktivno sodeluje-
jo pri vseh aktivnostih vrtca, 
vrednotenje njihovega dela 
pa je katastrofalno. Lani so 
pomočnikom sicer omogo-
čili napredovanje v nazive, a 
se ob tem niso uresničila nji-
hova pričakovanja, da bodo 
nazivi tudi finančno ovred-
noteni in bodo s podpisom 
novih kolektivnih pogodb 
višje tudi plače, je opozorila 
Andreja Mali. Z javnim sho-
dom zato želijo jasno poka-
zati, da vztrajajo pri zahte-
vi za zvišanje plač vsem po-
močnicam in pomočnikom. 
»Protest bo v soboto, kar jas-
no kaže na visoko stopnjo 
odgovornosti zaposlenih do 
otrok in njihovih staršev,« je 
še poudarila Andreja Mali in 
dodala, da si želijo, da se jim 
na protestu pridružijo tudi 
starši, ki jim izra žajo veliko 
podporo.

Zaslužijo si dostojno 
plačilo

Pomočnica vzgojiteljice 
Vrtca pri OŠ Šenčur Nataša 
Šoštarič je dejala, da se tudi v 
njihovem vrtcu strinjajo, da 
je treba urediti status njiho-
vega delovnega mesta. »Smo 
mnenja, da je naše delo zelo 
pomembno in odgovorno, 
saj je vzgoja otrok v pred-
šolskem obdobju odskočna 

deska za naprej. Smo zelo 
odgovorne, vestne in preda-
ne svojemu delu. Prepričane 
smo, da si za svoje delo zas-
lužimo dostojno plačilo.« 
Zdi se jim nedopustno, da je 
plača pomočnice vzgojitelji-

ce s srednješolsko izobrazbo 
manjša od minimalne plače. 
»Menimo, da si vsak, ki dela 
– tudi delavec brez izobraz-
be –, zasluži dostojno preži-
vetje, kar naj bi minimalna 
plača omogočala.« Poudari-
la je še, da se počutijo zelo 
izigrane. Z ureditvijo nazi-
vov, s katerimi so povezane 
njihove obveznosti, so priča-
kovale tudi ureditev plačila, 
»o katerem pa niti odgovor-
ni za ureditev našega statusa 
ne vedo nič«.

Njihovo delo je 
spregledano

Pomočnica vzgojiteljice 
v Kranjskih vrtcih Andreja 
Kern je opozorila, da je nji-
hovo delo pogosto spregle-
dano, čeprav se nanje pre-
naša vse več odgovornosti, 
pogosto so tudi prvi stik s 
starši, saj so prisotne zjut-
raj ob prevzemu otrok in po-
poldne, ko otroke znova od-
dajo staršem. »Obenem že 
dolgo nismo zgolj varuške, 
saj v času njihove odsotnos-
ti v jutranjih in popoldan-
skih urah povsem enako-
vredno nadomeščamo vzgo-
jiteljice, prav tako sodeluje-
mo pri izpeljavi programa 
in dejavnosti v vrtcu.« Opo-
zorila je še, da jim tudi do-
datna izobraževanja in delo 
pri projektih, drugače kot 

vzgojiteljicam, ne prine-
se napredovanja. »Država 
je povsem pozabila na nas. 
Najvišji plačilni razred, ki ga 
lahko dosežemo ta čas, je 31., 
a zaradi omejitev pri napre-
dovanju večina tudi po štiri-

desetih letih delovne dobe 
ne pride do tega plačilne-
ga razreda.« Po drugi strani 
je že izhodiščni plačilni ra-
zred za vzgojiteljice za eno 
stopnjo višji, čeprav Andreja 
Kern ugotavlja, da se njihov 
obseg dela ne razlikuje bi-
stveno. »Pri nas imamo veli-
ke enote, pa moramo pozna-
ti vse otroke, ker je tudi po-
poldne, ko ostanemo same z 
otroki, treba vedeti, ali ima-
jo kakšne alergije, komu jih 
oddamo in podobno.«

S povedanim se strinja 
tudi pomočnica vzgojitelji-
ce v Vrtcu Tržič Andreja Sta-
nek, ki je prav tako opozori-
la, da se je njihovo delo moč-
no spremenilo v primerjavi 
s tistim izpred dvajsetih let. 
»Naša odgovornost je zelo 
velika; sodelujemo v vseh 
procesih vzgojnega dela, 
izvajamo dejavnosti, sode-
lujemo s starši, prisotne 
smo na roditeljskih sestan-
kih  ...« Kljub temu ima po 
dvajsetih letih dela le malce 
višjo plačo od minimalne.  
»Če se primerjamo recimo 
z medicinskimi sestrami, 
ki imajo prav tako srednje-
šolsko izobrazbo, se jim je 
v primerjavi z nami precej 
dvignil izhodiščni plačni ra-
zred. Seveda si to zasluži-
jo, a prav tako si zaslužimo 
me,« je še poudarila.

Mateja Rant

Pomočnice in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok se bodo na protestnem shodu 
zavzeli za dostojno plačilo. Fotografija je simbolična. / Foto: Primož Pičulin, arhiv GG

Čez dva dneva, torej 
v nedeljo, 8. januar-
ja 2023, bo ob 20. uri 
na prvem programu 
Televizije Slovenija 
na sporedu prvi del 
druge sezone slo-
venske kriminalne 
serije Primeri in-
špektorja Vrenka.
Druga sezona nada-
ljevanke, ki ima šest 
epizod, je nastala po 
treh knjižnih predlo-
gah Avgusta Dem-
šarja, vsaka zgodba 
pa bo obravnavana 
v dveh epizodah. V 
prvih dveh epizodah 

z naslovom Nevidni človek direktorica inštituta v Mariboru 
prireja kongres, na katerem sodelujejo tudi ugledni slovenski 
znanstveniki, ki so uspeli v tujini. Že prvi dan pa Drava naplavi 
truplo glavne zvezde kongresa.
RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
platneno vrečko. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na vprašanje: Kdo v seriji Primeri inšpektorja Vrenka 
igra Vrenkovo simpatijo? Odgovore pošljite do ponedeljka, 
16. januarja 2023, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Vrenko rešuje zapletene zločine
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Knjigo prejme IVAN GASSER iz Sorice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) bo v soboto, 14. januarja, izpeljal 
protestni shod pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok. Sodeloval bo tudi Sindikat 
delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, zavzeli pa se bodo predvsem za 
dostojne plače.

Država pozabila nanjeVSAK PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU

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

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

 prodam  kupim  oddam  najamem    

 podarim  iščem  nudim  zamenjam

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

»Obenem že dolgo nismo zgolj varuške, saj v času 
njihove odsotnosti v jutranjih in popoldanskih urah 
povsem enakovredno nadomeščamo vzgojiteljice ...«

Zdi se jim nedopustno, 
da je plača pomočnice 
vzgojiteljice s 
srednješolsko izobrazbo 
manjša od minimalne 
plače.
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Že doslej so v Osnovnem 
zdravstvu Gorenjske upo-
kojitve in odhode zdrav-
nikov pokrivali z začasni-
mi nadomestnimi ambu-
lantami, dokler niso prido-
bili novih kadrov. »V Zdra-
vstvenem domu (ZD) Kranj 
smo takšno ambulanto ime-
li od maja do julija lani, v 
ZD Tržič jo imamo od sep-
tembra. Na Jesenicah imajo 
odsotne štiri zdravnike, ven-
dar so uredili nadomešča-

nje, med drugim tudi s so-
lidarno pomočjo treh zdrav-
nikov specializantov dru-
žinske medicine iz ZD Ra-
dovljica,« je povedala Lidi-
ja Pretnar Pristov, po vče-
rajšnjem sestanku strokov-
nega sveta Osnovnega zdra-
vstva Gorenjske pa dodala, 
da problem na Gorenjskem 
ni tako zelo pereč kot v dru-
gih delih države. Na Gorenj-
skem je po podatkih, ki so jih 
pridobili od skupnosti zdra-
vstvenih zavodov, približno 
devet tisoč pacientov brez 
izbranega osebnega zdrav-
nika, v celotni državi čez 130 
tisoč. Trenutno v redne am-
bulante družinske medicine 
na Gorenjskem vpisujejo v 
Škofji Loki in Bohinju.

Ministrstvo za zdravje je 
sicer na Gorenjskem z no-
vim letom predvidelo dve 
ambulanti za neopredeljene 

v ZD Kranj, po eno pa v ZD 
Jesenice, Radovljica in Tržič 
z različnim številom prizna-
nih timov. ZD Kranj ima pri-
znana skoraj dva tima dru-
žinske medicine, medtem 
ko ima npr. ZD Tržič pri-
znanega pol tima. Kot so po-
jasnili na ministrstvu, so se-
znam pripravili glede na šte-
vilo zavarovanih oseb brez 
izbranega osebnega zdrav-
nika v občinah, ki jih pokri-
va posamezni zdravstveni 
dom, ter standard 1895 gla-
varinskih količnikov.

Še brez konkretnega 
dogovora

Na včerajšnjem sestanku 
strokovnega sveta Osnovne-
ga zdravstva Gorenjske se v 
zvezi s tem niso dogovorili 
še nič konkretnega, je dejala 
Lidija Pretnar Pristov in po-
udarila, da so še številni pro-
blemi na poti do vzpostavitve 

ambulant za neopredeljene 
paciente. »Še vedno je pro-
blem delovne sile, prostora, 
tako da bomo iskali resurse. 
Ambulante bomo poskuša-
li vzpostaviti, vendar bo ver-
jetno potrebnega še kar ne-
kaj časa. Začeli smo se po-

govarjati z zdravniki, ven-
dar je to popoldansko delo. 
Zdravniki imajo že tako 
svoje ambulante, dežura-
jo, imajo veliko nadur. So-
delovanje še v ambulanti 
za neopredeljene paciente 
je izključno na prostovolj-
ni bazi,« je poudarila Lidija 

Pretnar Pristov in dodala, 
da našteto velja tudi za me-
dicinske sestre, ki delajo v 
timih družinske medicine. 
Še enkrat je opozorila na to, 
da je ministrstvo ta ukrep 
sprejelo šele pred dobrim 
tednom dni.

Pacientom, ki so osta-
li brez izbranega osebnega 
zdravnika, v tem času sve-
tuje, naj se obrnejo na na-
domestne ambulante, tudi 
na službo nujne medicinske 
pomoči, iz katerih pa žal tudi 
večkrat slišimo, da so prav 
tako obremenjene.

Številni so še problemi na poti do vzpostavitve ambulant za neopredeljene paciente tudi 
v Kranju. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavcic

Revizijo izplačevanja do-
datkov zaradi epidemije co-
vida-19 v letu 2021 so op-
ravili v šestih javnih zdra-
vstvenih zavodih. Ugotovi-
li so, da so direktorji imeli 
različen pristop pri določi-
tvi pogojev za priznanje do-
datkov, zato so zaposleni na 
primerljivih delovnih mes-
tih prejemali različno viso-
ke dodatke.

V begunjski bolnišni-
ci je tako direktor določil, 
da delo v nevarnih pogojih 

opravljajo vsi uslužbenci na 
vseh deloviščih ves čas priso-
tnosti na delu. Med njimi so 
bili tudi vsi delavci v admi-
nistraciji in čistilke oziroma 
čistilke-strežnice.

Pri tem so na računskem 
sodišču ocenili, da je mo-
goče, da je bilo zdravstve-
no in negovalno osebje iz-
postavljeno nevarnim po-
gojem celoten delovni čas. 
A obenem so opozorili, da 
je bila izpostavljenost dru-
gih javnih uslužbencev, 
predvsem v administraciji, 
manjša. Nekateri dodatki 

so bili zato izplačani neup-
ravičeno.

Dodatki tudi za 
obravnavo na daljavo

Na računskem sodišču se 
strinjajo, da so bili zaposleni 
v zdravstvu nevarnim pogo-
jem v času epidemije res iz-
postavljeni bolj kot v drugih 
dejavnostih. A kot opozarja-
jo, se je delo v zdravstveni de-
javnosti v času epidemije tudi 
precej spremenilo, saj so bile 
mnoge obravnave pacientov 
opravljene na daljavo, po te-
lefonu, veliko zdravstvenega 

programa je bilo odpoveda-
nega, za dostop do zdravstve-
nih storitev je bilo treba iz-
polnjevati PCT-pogoj ... Zato 
prav vsi zaposleni v zdravstvu 
niso bili ves čas prisotnosti 
na delovnem mestu izpostav-
ljeni nevarnim pogojem.

Denar za financiranje do-
datkov je zagotovila država v 
proračunu.

Računsko sodišče od Psi-
hiatrične bolnišnice Be-
gunje sicer odzivnega poro-
čila ni zahtevalo, ker da so 
nepravilnosti odpravili že 
med revizijo.

V Sloveniji smo v leto 
2023 vstopili ob re-
kordno toplem vreme-

nu, živo srebro so je ponekod 
na prvi januarski dan povzpe-
lo celo nad 15 stopinj Celzija. 
Temperature so za ta letni čas 
neobičajno visoke, kar naka-
zuje tudi na to, da se podnebje 
močno spreminja. Po podatkih 
iz poročila za leto 2022, ki so 
ga v sodelovanju z drugimi in-
stitucijami pripravili na Arsu, 
se Slovenija zaradi geograf-
skih značilnosti segreva hitreje 
od svetovnega povprečja. Če se 
je svetovna temperatura v ob-
dobju 1980–2021 dvignila za 
približno 0,8 stopinje Celzija, 
je bil nad Slovenijo izmerjen 
dvig povprečne temperature za 
2,2 stopinje.

Največji vplivi, s katerimi se 
že in se še bomo morali spop-
rijemati, so povečana toplotna 
obremenitev, spremenjen pada-
vinski režim, ki bo povečal tve-
ganje za suše in poplave, ter 
intenzivnejša neurja. Zaradi 
stopnjevanja podnebnih spre-
memb pa lahko pričakujemo, 
da bodo njihovi vplivi še dodat-
no ogrozili zdravje ali celo živ-
ljenja ljudi, njihovo premoženje 
in stanje okolja.

Eden od kazalnikov, s kateri-
mi lahko spremljamo tempera-
turni stres pri vseh bitjih v na-
šem podnebju, je število vročih 
dni, ko temperatura preseže 30 
stopinj Celzija. To se je po na-
vedbah Arsa v zadnjih desetle-
tjih močno povečalo v vseh regi-
jah, z izjemo najvišjih predelov 
alpskega sveta. V hladnih alp-

skih dolinah, na primer Rate-
čah, so bili do sredine osemde-
setih let prejšnjega stoletja vroči 
dnevi izjema, v zadnjih letih 
pa se je povprečno letno število 
takih dni povečalo nad sedem. 
Nasprotno od vročinskega stre-
sa se obremenitev zaradi mra-
za zmanjšuje. Število ledenih 
dni, ko temperatura zraka tudi 
podnevi ne naraste nad lediš-
če, se zmanjšuje, najobčutnejše 
je to zmanjšanje v visokogorju, 
na primer na Kredarici, kjer je 
s povprečnega letnega števila 
165 ledenih dni v šestdesetih le-
tih prejšnjega stoletja v zadnjih 
letih to število padlo pod 130.

Spremembe temperature pa 
ne bodo vplivale le na človeka, 
temveč tudi na razvoj rastlin, 
dolžina rastne dobe se bo na-
mreč še naprej podaljševala. V 
zadnjih letih se je zelo zmanj-
šala količina snežnih padavin, 
predvsem v sredogorju je izrazit 
trend zmanjševanja povprečne 
višine snežne odeje, ogrožen je 
Triglavski ledenik, ki se vse hit-
reje krči. Ena bolj skrb vzbu-
jajočih posledic je dvig gladine 
morja ob slovenski obali, v ob-
dobju 1960–2019 se je zvišala 
za 11 centimetrov.

Sistemskemu prilagajanju 
na podnebne spremembe bo 
treba nameniti več sredstev in 
pozornosti, pravijo na Arsu in 
poudarjajo, da kot posamezni-
ki lahko pripomoremo k bla-
žitvi tako, da uporabimo jav-
ni potniški prevoz, kolo in hojo, 
varčujemo s toplotno in elek-
trično energijo ter kupujemo 
lokalno pridelana živila.

Manj ledenih, več vročih

Rešitev za paciente brez 
družinskega zdravnika?

Milijon evrov covidnih dodatkov
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Za torek, 10. januarja, ob 17. uri je napovedana stavka 
pacientov, ki jo organizira Glas ljudstva z zahtevo 
po ohranitvi javnega zdravstva. Stavka bo na Trgu 
republike v Ljubljani, pridružili se ji bodo tudi na 
več drugih lokacijah po državi, med drugim pred 
zdravstvenima domovoma v Kranju in Kamniku.

Na Gorenjskem je 
približno devet tisoč 
pacientov brez izbranega 
osebnega zdravnika. 
Trenutno v redne 
ambulante splošne 
oziroma družinske 
medicine vpisujejo v 
Škofji Loki in Bohinju.
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Žirovnica – Kompresor blej-
ske reševalne postaje Pod-
vodne reševalne službe Slo-
venije po besedah vodje po-
staje Mete Zupančič ne 
ustreza več pogojem reševal-
nega potapljanja, saj jeklen-
ke polni prepočasi. »Ker 
je obrabljen in v zrak uha-
ja tudi olje, je za potapljače 
tudi nevaren. Poleg tega se 
je tehnika reševanja v zad-
njih letih spremenila. Pota-
pljači smo izšolani za reše-
vanje z različnimi plinskimi 
mešanicami, ne le z zrakom, 
ampak tudi s t. i. nitroksom, 
kjer je večji odstotek kisika, 
zato smo potapljači varnej-
ši,« je pojasnila.

Blejska podvodna reševal-
na postaja, ki šteje 11 aktiv-
nih članov, pokriva območje 
celotne Zgornje Gorenjske, 
vse od Radovljice do Kranj-
ske Gore in Bohinja. Največ 
dela imajo poleti na območju 
Blejskega in Bohinjskega je-
zera. »Število intervencij se 
vsako leto povečuje. Predla-
ni smo imeli sedem posre-
dovanj, lani že trinajst. Pri-
čakujemo, da jih bo z rastjo 
turizma še več,« je poveda-
la Zupančičeva in dodala, da 
skrbijo za reševanje tako iz 
jezer kot rek. Večinoma gre 
za reševanje ljudi in iskanje 
pogrešanih oseb, prisotni 

so tudi pri reševanju pred-
metov, lani so med drugim 
sodelovali pri gašenju poža-
ra, ko je helikopter zajemal 
vodo iz jezera.

Svojo opremo sicer del-
no financirajo s sredstvi 
pogodbenih občin, delno 
s sredstvi Potapljaške zve-
ze Slovenije kot krovne or-
ganizacije s strani države, 
delno pa sami s sredstvi, ki 
jih pridobijo za zagotavlja-
nje varnosti na prireditvah. 
Kot je še povedala Zupanči-
čeva, bo nov kompresor po 
predračunu stal od 18 do 
20 tisoč evrov. »Na župane 
Zgornje Gorenjske sem na-
slovila prošnjo za pomoč pri 
njegovem financiranju,« je 
še dejala in dodala, da so se 
župani odzvali pozitivno.

Zagotavljanje opreme 
naloga države

Župani občin Zgornje 
Gorenjske menijo, da je za-
gotavljanje ustrezne opre-
me v prvi vrsti naloga drža-
ve. »Zato apeliramo na dr-
žavo, konkretno na ministr-
stvo za obrambo, da izpol-
ni svojo nalogo in poskrbi, 
da bo podvodna reševalna 
služba imela pogoje za de-
lovanje,« je dejal blejski žu-
pan Anton Mežan.

Ob tem je dodal, da 
bi za normalno delova-
nje potrebovali celo dva 

kompresorja, in sicer ene-
ga na območju Bleda in 
drugega na območju Bohi-
nja. »Če se država na po-
ziv ne bo ustrezno odzva-
la, bodo občine same ali pa 
s pomočjo družbeno odgo-
vornih podjetij pomagale 
pri nakupu, čeprav so nji-
hovi proračuni že sicer pre-
obremenjeni,« je poudaril 
Mežan, ob tem pa zagoto-
vil, da bodo za kompresor 
tako ali drugače poskrbeli.

Tudi žirovniški župan Le-
opold Pogačar, ki je gostil 
prvo letošnjo koordinacijo, 
je dejal, da so vsi župani pre-
poznali pomen podvodne 
reševalne službe. »Ne želi-
mo pa obremenjevati občin-
skih proračunov, zato bomo 
vedno ob takih priložnostih 
opozorili ustrezne državne 
institucije in pričakovali od 
njih, da začnejo bolj sistem-
sko zagotavljati sredstva za 
ta področja,« je dodal.

Blejska podvodna reševalna postaja sodeluje tudi pri 
reševanju ljudi in iskanju pogrešanih oseb. Pri eni takih 
iskalno-reševalnih akcij (na fotografiji) so bili prisotni julija 
lani, ko je med plavanjem v Blejskem jezeru izginil tuji 
državljan. / Foto: arhiv Mete Zupančič

Jesenice – V Domu upo-
kojencev dr. Franceta Ber-
gelja na Jesenicah so lan-
sko leto zaokrožili z zak-
ljučkom energetske sana-
cije stavbe. Pot je bila dol-
ga in naporna, z več časov-
nimi presledki. »Pred me-
noj so se kar štirje direk-
torji trudili za izvedbo,« je 

na predstavitvi pomembne 
investicije poudarila seda-
nja direktorica dr. Karmen 
Arko. »Po dolgotrajnem 
usklajevanju in čakanju na 
soglasje vlade nam je uspe-
lo podpisati pogodbo s kon-
cesijskim partnerjem Pe-
trolom. Zamenjali smo vsa 
okna, vrata in svetila, ob-
novili štiri kotlovnice, dom 

ima novo fasado, obnovlje-
no streho in žaluzije. Z in-
vesticijo v vrednosti 1,5 mi-
lijona evrov smo pridobi-
li tudi zračne in svetle pro-
store in s tem pomembno 
izboljšali kvaliteto bivanja 
stanovalcev,« je dejala.

Luka Omladič iz kabine-
ta ministra za delo, socialne 
zadeve in enake možnosti je 

ob čestitkah za uspešno iz-
vedbo poudaril, da je to mo-
dra naložba v sedanji situa-
ciji vse višjih cen energen-
tov in vodi v zeleni prehod 
na področju energetsko pod-
nebne politike.

Za pomembno pridobitev 
je vodstvu doma izrekel po-
hvale novi župan Občine Je-
senice Peter Bohinec.

V jeseniškem domu upokojencev so zaključili poldrugi milijon evrov vredno investicijo v energetsko 
sanacijo, ki so jo izvedli s koncesijskim partnerjem Petrolom.

Janko Rabič

Dražgoše – V spomin na 
dražgoško bitko bo predse-
dnica republike Nataša Pirc 
Musar položila venec h ko-
stnici spomenika v Dražgo-
šah. Slavnostni govornik bo 
Borut Sajovic, poslanec Dr-
žavnega zbora RS. Kultur-
ni program bo vodila Jana 
Jenko, nastopili bodo Orke-
ster Slovenske vojske, bari-
tonist Anton Habjan, Parti-
zanski pevski zbor, igralca 
Bojan Trampuš in Jan Ber-
toncelj ter Združeni pevski 
zbor osnovnih šol Dravlje 
in Šentvid. Letošnja slove-
snost je ob spominu na nje-
govo rojstvo tudi poklon par-
tizanskemu pesniku Karlu 
Destovniku - Kajuhu in nje-
govi pesniški ustvarjalnosti. 
Slovesnosti se bosta udeleži-
li, kot so zapisali v Združe-
nju borcev za vrednote NOB 
Škofja Loka, tudi delegaciji 
iz Lipe in francoske vasi Ora-
dour sur Glane.

Številni pohodi
V letošnjem letu se bodo 

dražgoške bitke spet spom-
nili s krajšimi in daljšimi po-
hodi, ki jih organizirajo pla-
ninska društva v sodelovanju 
z veteranskimi organizacija-
mi. Dva najdaljša se bosta za-
čela že v soboto ponoči – 44. 
pohod Po poti Cankarjevega 

bataljona v Dražgoše ob pol-
noči, start je na Valterskem 
Vrhu v Poljanski dolini; ob 
polnoči je tudi start 24. po-
hod Železniki–Ratitovec–Je-
lovica–Dražgoše, in sicer na 
Češnjici. Prav tako bo orga-
niziran pohod iz Soteske, ki 
ima najdaljšo tradicijo in bo 
že 46. po vrsti. Pohodniki se 
bodo začeli zbirati ob 6.30. 
Potekal bo še 15. Tržiški po-
hod v Dražgoše: Tržič–Pod-
nart–Češnjica–Jamnik–
Dražgoše. Odhod bo ob 5.45 
izpred gasilskega doma v Bi-
strici pri Tržiču. Pohodniki 
se lahko udeležijo tudi kraj-
ših pohodov, ki bodo poteka-
li iz različnih smeri: s Tuško-
vega griča, iz Škofje Loke čez 
Križno Goro, iz Kranja, Če-
pulj in Mlake.

Zapore cest in prepoved 
uporabe dronov

Zaradi prireditve bo to ne-
deljo med 11. in 14. uro na 
cesti Lipnica–Kropa–Rud-
no med odcepom za Lajše in 
Rudno vzpostavljena popol-
na zapora ceste. Obvoz bo 
urejen na relacijah Selca–
Lajše in Češnjica–Rudno–
Dražgoše. Začasna popolna 
zapora bo tudi na cesti Sel-
ca–Kališe–Dražgoše na re-
laciji Kališe–Dražgoše. Or-
ganizatorji še opozarjajo, da 
je na prireditvi prepovedano 
uporabljati drone.

Klara Mrak

Kranj – V Kranju so se odlo-
čili, da dobrodelni projekt V 
Kranju dobro v srcu mislimo, 
ki na pobudo župana Matja-
ža Rakovca že četrto leto po-
teka v sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine Slovenije 
in Društvom prijateljev mla-
dine Kranj, podaljšajo do 18. 
januarja opolnoči. V prvih 
treh letih akcije so skupno 
zbrali več kot 67 tisoč evrov.

Z zbranimi sredstvi bodo 
tako kot prejšnja leta poma-
gali družinam in posamezni-
kom v stiski, ki so jih izbrali 
po predlogih nekaterih kranj-
skih osnovnih šol, Društva 
upokojencev Kranj in Centra 

za socialno delo Gorenjska, 
enota Kranj. Donirate lahko 
s poslanim sms-sporočilom 
KRANJ5 na številko 1919 (do-
nacija pet evrov) ali z nakazi-
lom prostovoljnega prispev-
ka na TRR Društva prijateljev 
mladine Kranj SI56 6100 
0000 5487 540, odprt pri De-
lavski hranilnici, s sklicem 
SI00 500-21112022, koda 
namena: CHAR, referenca/
sklic: V KR DOBRO V SRCU 
MISLIMO, ali na TRR Zveze 
prijateljev mladine Sloveni-
je SI 56 0310 6100 1018 757, 
odprt pri SKB banka, d. d., 
s sklicem SI00 07-245017, 
koda namena: CHAR, refe-
renca/sklic: V KR DOBRO V 
SRCU MISLIMO.

Simon Šubic

Maša Likosar

Zunanjost energetsko prenovljenega doma / Foto: Janko Rabič

Župani občin Zgornje Gorenjske so se na prvi letošnji koordinaciji seznanili s problematiko blejske 
podvodne reševalne službe, ki deluje z več kot petindvajset let starim in dotrajanim kompresorjem.

Za nov kompresorPo stezah 
partizanske Jelovice

Dobrodelno akcijo podaljšali
Energetska sanacija doma starejših

V domu se v kratkem 
obeta še ena pomembna 
pridobitev – dnevni 
center za osebe, starejše 
od 65 let, ki ne prebivajo v 
domu. Od ponedeljka do 
petka od 6. do 16. ure jim 
bo zagotovljena socialna 
in zdravstvena oskrba, 
prehrana, organizirane 
dejavnosti, kreativne 
delavnice, telovadba in 
sprehodi.

V nedeljo točno opoldne se bo ob spomeniku v 
Dražgošah začela 66. spominska slovesnost Po 
stezah partizanske Jelovice. Pohodniki bodo tja 
začeli prihajati že v zgodnjih dopoldanskih urah.

Škofja Loka – Med 6. in 31. januarjem vas vabijo na drugi ku-
linarični festival na Škofjeloškem, ki so mu nadeli ime Okusi 
Škofjeloškega. Tokrat vas pričakujejo v devetih izbranih gostil-
nah in na dveh turističnih kmetijah, cena menijev pa je enotna: 
25 evrov. Januar bo tako kulinarični mesec, več o dogajanju 
in rezervacijah pa na spletni strani: www.visitskofjaloka.si/si/
kulinarika/okusi-skofjeloskega.

Okusi Škofjeloškega
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Izračun naročnin
V letu 2023 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa, 
v prvem polletju bo izšlo 52 številk časopisa, v drugem 
polletju prav tako 52 številk. Cena torkove številke ča-
sopisa bo znašala 2,20 evra, cena petkove številke pa 
2,50 evra.

1.  LETNA naročnina
 52 torkovih številk po 2,20 EUR 114,40 EUR
 52 petkovih številk po 2,50 EUR 130,00 EUR

   244,40 EUR

  25 % popusta 61,10 EUR

  plačilo znaša 183,30 EUR

2.  LETNA naročnina – samo petki
 52 petkovih številk po 2,50 EUR 130,00 EUR
  25 % popusta 32,50 EUR

  plačilo znaša 97,50 EUR

3.  POLLETNA naročnina 
 26 torkovih številk po 2,20 EUR 57,20 EUR
 26 petkovih številk po 2,50 EUR 65,00 EUR

   122,20 EUR

  20 % popusta 24,44 EUR

  plačilo znaša 97,76 EUR

4.  POLLETNA naročnina – samo petki 
 26 petkovih številk po 2,50 EUR 65,00 EUR
  20 % popusta 13,00 EUR

  plačilo znaša 52,00 EUR

5.  MESEČNA naročnina (8 številk) 
 – februar, april, julij, november
 4 torkove številke po 2,20 EUR 8,80 EUR
 4 petkove številke po 2,50 EUR 10,00 EUR

   18,80 EUR

  10 % popusta 1,88 EUR

  plačilo znaša 16,92 EUR

6.  MESEČNA naročnina (9 številk) 
 –  januar, maj, avgust, oktober
 5 torkovih številk po 2,20 EUR 11,00 EUR 
 4 petkove številke po 2,50 EUR 10,00 EUR

   21,00 EUR

  10 % popusta 2,10 EUR

  plačilo znaša 18,90 EUR

7.  MESEČNA naročnina (9 številk) 
 – marec, junij, september, december
 4 torkove številke po 2,20 EUR 8,80 EUR 
 5 petkovih številk  po 2,50 EUR 12,50 EUR

   21,30 EUR

  10 % popusta 2,13 EUR

  plačilo znaša 19,17 EUR

Tudi letos vam bomo po 
plačilu letne naročnine na 
Gorenjski glas darilo posla-
li po pošti. Epidemija se še 
ni povsem poslovila, prav te 
dni je okužb spet veliko, pre-
vidnost je še vedno potreb-
na, saj je covid-19 zahrbtna 
bolezen in lahko pušča dol-
gotrajne posledice.

Darila enaka za vse
Darila vam bo prinesel po-

štar, enaka bodo za vse plač-
nike letne naročnine. Posla-
li vam bomo nekaj praktič-
nih stvari, ki vam bodo med 
letom prišle prav. Seveda ne 
bomo pozabili na kavico, 
skuhajte jo in spijte ob pre-
biranju Gorenjskega glasa.

Zaradi pošiljanja daril po 
pošti smo v zadnjih dveh le-
tih dobili veliko pohval, ogla-
sili so se tisti, ki stanujejo da-
leč od Kranja ali se težko po-
dajo na pot. Če se bomo pri-
hodnje leto ponovno odloči-
li za plačevanje letne naroč-
nine na okencu, bomo poi-
skali najbolj sprejemljivo re-
šitev, da boste vsi zadovoljni.

Lokalna novica je kraljica
Pred jesenskimi lokalni-

mi volitvami je izračun po-
kazal, da si visoke naklade 
70 tisoč izvodov pri Volil-
nem glasu ne moremo pri-
voščiti, saj se je v štirih le-
tih tisk podražil kar za 291 
odstotkov. To je preveč, kdo 
bo to plačal? Po premisle-
ku smo se odločili za razši-
ritev lokalnih edicij, v kate-
rih so bile objavljene kandi-
datne liste.

V draginji se je pokaza-
lo, kako pomembna je mre-
ža lokalnega tiska, ki smo jo 
postopoma postavili v zad-
njih dveh desetletjih. Po-
leg časopisa izhaja 23 pri-
log, v revijalni ali časopi-
sni obliki, večina s sodelo-
vanjem občin. Brezplačno 

jih prejemajo vsa gospodinj-
stva posameznih občin, ne-
katere so priložene Gorenj-
skemu glasu.

Gorenjski glas se je s slo-
ganom »Lokalna novica je 
kraljica« pravočasno obrnil 
k lokalnim novicam, ki jih 
osrednji mediji skoraj nima-
jo več, največ poročajo iz tu-
ristične Kranjske Gore, Ble-
da in Bohinja. Toda na Go-

renjskem je veliko krajev, 
kjer živijo zanimivi ljudje, 
veliko je dogodkov, na kate-
rih so prisotni naši novinar-
ji in fotoreporterji.

Tako župani kot občinski 
sveti se zavedajo, da lahko 
dobro delajo le, če so ljud-
je tekoče seznanjeni z nji-
hovim delom, če proble-
mov ne skrivajo, temveč jih 
rešujejo v soglasju z obča-
ni, zato o ukinitvi lokalnih 
revij oziroma časopisov ne 
razmišljajo.

Novi spletni časopis
Zavedamo se, da je digita-

lizacija na pohodu. Zato smo 
uvedli nov uredniški sistem, 
sodoben in prilagodljiv, vanj 
so poleg novinarjev in tehni-
kov vključeni tudi drugi so-
delavci. Tako lahko vsak, ki 
to želi, dela od doma, kar je 
po mojem mnenju priho-
dnost, ne le začasna rešitev 
zaradi epidemije. Seveda ne 
za vse poklice, za časopisno 
dejavnost pa zanesljivo. No-
vinarji so že pred epidemijo 
veliko delali od doma, sama 
sem v svoji novinarski kari-
eri največ člankov napisala 
zvečer in ponoči.

Trenutno imamo v izdela-
vi nov spletni časopis, ki bo 
prav tako veliko bolj sodo-
ben in prilagodljiv. To med 
drugim pomeni, da se bos-
te lahko naročili na digitalno 
izdajo Gorenjskega glasa ali 

kupili fotografijo, ki jo bos-
te želeli ohraniti za spomin.

Čeprav je prihodnost digi-
talna, smo prepričani, da bo 
tiskana izdaja Gorenjskega 
glasa še dolgo ostala, ker je 
branje tiska prijetnejše, pre-
glednejše, varuje naše oči in 
nas pred spanjem pomiri. 
Najrazličnejši zasloni vna-
šajo nemir; če je tega pre-
več, postanemo živčni, zlas-

ti otroci. Knjige običajno be-
remo zvečer, pred spanjem, 
prepričana sem, da se ele-
ktronske knjige prav zara-
di tega niso »prijele«, kajti 
čemu bi brali z zaslona, če to 
odžene spanec.

Karavanke
Prilogo Karavanke izdaja-

mo s sodelovanjem Mohor-
jeve družbe iz Celovca, pri-
ložene so Gorenjskemu gla-
su in Novicam, ki izhajajo 
za slovensko manjšino na 
avstrijskem Koroškem. Ča-
sopis je nastal v okviru čez-
mejnega projekta, s katerim 

smo postavili več literarnih 
turističnih poti po sosednji 
Koroški in Gorenjski, digi-
talno so označene in s po-
močjo kode med pohodom 
na telefon dobite informaci-
je o literatih, ki so ustvarjali 
v tem okolju.

Karavanke po zaključku 
projekta izhajajo naprej, kar 
je najboljši dokaz, da lahko 
nastanejo novi tiskani me-
diji. Če so seveda zanimivi 
za branje – in Karavanke so, 
saj so članki kvalitetni, prip-
ravljajo jih pisci, ki Koro-
ško in Gorenjsko zelo dobro 

poznajo, zato pišejo zanimi-
ve zgodbe.

Jutranja dostava
Jutranjo dostavo časopi-

sa opravlja podjetje Izbe-
ri iz Ljubljane, ki dostavlja 
vse slovenske dnevne časo-
pise. Približno polovico iz-
vodov Gorenjskega glasa do-
stavijo poštarji, saj ima Izberi 
dostav ljavce le v večjih krajih.

Zlasti v teh zimskih mese-
cih se zgodi, da zaradi bolez-
ni dostavo nekaterih izvodov 
prevzamejo poštarji, takrat 
časopis dobite kasneje. Te-
žave z dostavo urejata naši 
sodelavki Renata in Klavdija; 
pokličite in povejte, da niste 
dobili časopisa, vaše podatke 
bosta vnesli v reklamacijski 
sistem podjetja Izberi, s po-
močjo katerega je obveščen 
tudi raznašalec na terenu.

Dražji tudi Gorenjski glas
Vse se draži, v letu 2023 

bo dražji tudi Gorenjski 
glas. Cena torkove številke 
časopisa znaša 2,20 evra, 
cena petkove številke 2,50 
evra. Koliko se bo to pozna-
lo pri naročnini? Mesečno 
od 1,80 do 2 evra, odvisno 
od števila izidov in razpore-
ditve torkov in petkov, pri le-
tni naročnini 1,60 evra me-
sečno, pri polletni naročni-
ni 1,70 evra mesečno.

Še naprej boste deležni 
vseh dosedanjih popustov, 
ki veljajo za fizične osebe, 

pravne osebe plačujejo pol-
no ceno. Pri letni naročnini 
je popust 25-odstoten, prih-
ranili boste 61,10 evra, kar 
pomeni, da boste časopis tri 
mesece prejemali brezplač-
no. Pri polletni naročnini je 
popust 20-odstoten, letno 
boste prihranili 48,88 evra, 
kar pomeni, da boste 2,4 me-
seca časopis prejemali brez-
plačno. Pri rednem plačeva-
nju mesečne naročnine je 
popust 10-odstoten, prihra-
nili boste 24,44 evra , kar po-
meni, da boste 1,2 meseca ča-
sopis prejemali brezplačno.

V letu 2023 bodo izšle 104 številke časopisa Gorenjski glas, toliko kot lani, le razporejene bodo 
enakomerno, saj bo tako v prvem kot v drugem polletju izšlo 52 številk časopisa.

Gorenjski glas v letu 2023
Marija Volčjak

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!
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Za plačilo položnice vam je na voljo receptorka ob 
vhodu v poslovno hišo na Nazorjevi ulici 1 v Kranju, ki 
dela tudi za Gorenjski glas. Če boste prišli s položnico, 
jo lahko plačate pri njej in se tako izognete bančnim 
stroškom. Toda darilo boste tako kot vsi drugi prejeli 
po pošti, saj ne želimo, da bi pri vhodu nastajala 
gneča. Darila bomo predvidoma pošiljali dvakrat 
mesečno, morda tedensko, vse bo odvisno od tega, 
koliko plačil se bo nabralo.

Gorenjskemu glasu uspeva ohranjati naklado, kar 
je ob splošnem upadanju naklad tiskanih medijev 
pomemben dosežek. Časopis je zanimiv, ker prinaša 
lokalne novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje.

Gorenjski glas je v 
lasti 36 zaposlenih in 
upokojencev. Zato se 
vsi zavedamo, da je naš 
uspeh odvisen samo od 
našega dela.

OBVESTILO NAROČNIKOM

Račune lahko prejemate  
tudi po elektronski pošti

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

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

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

www.gorenjksiglas.si
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Zimski prevozi na Pokljuko 
in zimska kartica gosta
Decembra je začela veljati zimska različica kartice JA: Bled, do katere so upravičeni gostje,  
ki na Bledu prenočijo vsaj trikrat.

Imetniki kartice JA: Bled lahko neomejeno upo-
rabljajo brezplačni prevoz na klic z blejskim zim-
skim shuttlom, ki v letošnji zimi vozi na Poklju-
ko, in sicer vsak dan – enkrat dnevno med 17. de-
cembrom 2022 in 19. marcem 2023. Za posa-
meznike je obvezna predhodna rezervacija se-
dežev, in sicer s spletnim obrazcem najkasneje 
do 20. ure dan pred odhodom. Ta oblika prevo-
za je namenjena predvsem hotelskim gostom 
in gostom v apartmajih in zasebnih sobah, skla-
dno s tem je JZ Turizem Bled zagotovili vstopne 
točke na naslednjih lokacijah: Avtobusna posta-
ja Bled, Rikli Balance hotel, Panorama/Taxi, Av-
tobusna postaja Mlino, Ribno Alpine Resort, Ho-
tel Triglav.
Imetniki kartice se lahko odločijo tudi za brez-
plačno rekreacijsko drsanje v Ledeni dvorani, 
se udeležijo vodenega ogleda Bleda, brezplač-
no uporabljajo tekaške proge na Pokljuki (razen 
v času svetovnega pokala v biatlonu) in seveda 
izkoristijo vrsto drugih ugodnostih pri različnih 
ponudnikih storitev.

Brezplačni avtobus za vse
Javni zavod Turizem Bled je na relaciji Bled–
Gorje–Zatrnik–Pokljuka po zgledu poletne-
ga vzpostavil še zimski avtobus, ki je name-
njen vsem dnevnim obiskovalcem, domačinom 
in drugim, ki bodo ob zasedenosti parkirišč na 
Pokljuki imeli možnost uporabljati storitev P+R 
na Bledu in v Gorjah. Ta avtobus vozi ob sobotah, 
nedeljah in praznikih med 24. decembrom 2022 
in 12. marcem 2023. Na voljo je bil tudi v času no-
voletnih počitnic (24. 12. 2022–2. 1. 2023) in bo 
vozil tudi med zimskimi počitnicami (21. 1.–12. 2. 
2023) ter je brezplačen za vse.

Pot prijateljstva
JZ Turizem Bled je pred leti prvič na predzadnji dan starega leta 
organiziral Krog prijateljstva okoli Blejskega jezera. Zadnja leta 
so to prireditev zaradi zahtevnosti organizacije opustili, zdaj pa 
so jo oživili, in sicer na malce drugačen način. Občanke in obča-
ne ter goste in prijatelje iz vse Slovenije so tako 30. decembra 

povabili na Poti prijateljstva ob Blejskem jezeru. Blejsko jezero 
je namreč v srcih domačinov točka srečevanja, simbolno središče 
Bleda. Predzadnji dan starega leta so se ob 16. uri zbrali na Zim-
ski pravljici na promenadi in se sprehodili bodisi do Male in ve-
like Zake bodisi na Mlino ali pa kar okoli jezera. Tako na Mlinem 
kot v obeh Zakah so pohodnike pričakala domača društva s pro-
gramom in pogostitvijo.

Na Mlinem so pohodnike pričakale Prgarke, ki so pripravile 
pravo gostijo.

Decembrsko dogajanje je bilo letos na Bledu izjemno pestro. Javni 
zavod Turizem Bled je na Jezerski promenadi pripravil pravo zim-
sko pravljico z vrsto dogodki, koncerti in obiski dobrih mož. Zim-
sko pravljico so postavili 2. decembra, zadnji dogodek bo v nede-
ljo, 8. januarja.

Silvestrovanje na Bledu je letos ponovno potekalo v dveh delih – 
najmlajši so se na Zimski pravljici na Jezerski promenadi zbrali ob 
15. uri, kjer jih je zabaval Mali Bu, prišel pa je tudi dedek Mraz.
Ob 19. uri se je začelo silvestrovanje za odrasle, najprej z zasedbo 
Help! A Beatles Tribute, potem pa sta jih v novo leto pospremila 
Dejan Dogaja s skupino in laserski šov ob polnoči.

Legenda o potopljenem zvonu je ena izmed najstarejših blejskih 
prireditev, ki vsako leto na božično popoldne na Bled privabi og-
romno ljudi. Tudi letos je nastala v sodelovanju JZ Turizem Bled, 
Društvom za podvodne dejavnosti Bled in žonglersko skupino 
Čupakabra, sodelovala pa sta še sopranistka Janja Hvala in Čol-
narsko združenje Pletna Bled. Grajsko kopališče je bilo tudi letos 
polno obiskovalcev.

Pester december

Silvestrovo na Bledu

Legenda o potopljenem 
zvonu
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D Več informacij na:
www.e-bled.si,  
www.bled.si

Poštni urad dobrih decembrskih mož je pravi magnet za 
najmlajše.

Obisk dedka Mraza

petek, 6. januarja 2023
Gorenjski glas

Blejski zimski avtobus Zatrnik–Pokljuka

P + R Infrastruktura Bled 9.00 11.30 14.30
P + R Osnovna šola Bled 9.03 11.33 14.33
Triglavska roža Bled 9.06 11.36 14.36
Bled Union 9.09 11.39 14.39
AP Bled / Bled Bus Station 9.12 11.42 14.42
Rečica 9.16 11.46 14.46
P + R Osnovna šola Gorje 9.21 11.51 14.51
Krnica 9.23 11.53 14.53
Zatrnik 9.30 12.00 15.00
Mrzli studenec 9.40 12.10 15.10
Goreljek 9.45 12.15 15.15
Rudno polje 9.50 12.20 15.20

Blejski zimski avtobus Zatrnik–Pokljuka
Rudno polje 10.00 13.30 16.00
Goreljek 10.05 13.35 16.05
Mrzli studenec 10.10 13.40 16.10
Zatrnik 10.20 13.50 16.20
Krnica 10.27 13.57 16.27
Zgornje Gorje, dom Emavs 10.29 13.59 16.29
Rečica 10.34 14.04 16.34
AP Bled / Bled Bus Station 10.38 14.08 16.38
Bled Union 10.41 14.11 16.41
Triglavska roža Bled 10.44 14.14 16.44
Osnovna šola Bled 10.47 14.17 16.47
Infrastruktura Bled 10.50 14.20 16.50

Pot prijateljstva ob Blejskem jezeru / Foto: Primož Pičulin

Laserski šov ob polnoči
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Že nekaj let v grajski baročni kapeli domačini Zdenka  
Pintar, Davorin Bernard in Lojze Ropret postavijo jaslice. 
Če v predbožičnem času niste utegnili, je zdaj pravi čas, 
da si ogledate tako čudovite jaslice kot praznično okrašen  
in osvetljen grad, ki je vsak dan odprt od 8. do 18. ure.  
Jaslice bodo na ogled do 6. februarja, praznični grad pa do 
17. januarja. 

Razstava Slavko Oblak, umetnik in rokodelec
V Galeriji Stolp je še do konca meseca na ogled razstava 
manjših plastik kiparja Slavka Oblaka. Avtor, po rodu Kle-
menov z Rečice, je prehodil osupljivo življenjsko in ustvar-
jalno pot od preprostega kmečkega fanta do mednarodno 
priznanega kiparja. Njegove javne spomenike in skulpture si 
je mogoče ogledati v parkih večjih nemških mest, največ v 
mestu Landshut, v bližini katerega tudi že več desetletij živi. 

Štiri njegove javne plastike lahko občudujemo tudi na Ble-
du. Prva, Ciklama ob jezeru, je bila postavljena leta 1997, 
Brstični vodnjak pred sedežem Občine Bled leta 2002, kip 
Matere božje z detetom je bil v kapelo Blejskega gradu 
postavljen ob tisočletnici prve omembe Bleda v pisnih vi-
rih leta 2004. Od leta 2021 pa je Bled bogatejši še za pla-
stiko Grajski cvet, ki je bila postavljena v grajski park, ki ga 
je Zavod za kulturo Bled v celoti prenovil leta 2019. Vse 
blejske javne plastike Slavka Oblaka povezuje Pot skulptur. 
V knjižni zbirki Novembrski opus je letos izšla monogra-
fija Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. Knjiga z bogatim 
slikovnim gradivom je delo Lidije Pavlovčič in dr. Vida  
Lenarda. 

Bled kot stalen fotografski izziv
V dvorani nad grajskim muzejem je na ogled fotografska 
razstava Koledar Bled 2023. Pet fotografov različnih genera-
cij – Franci Ferjan, Mirko Kunšič, Miro Zalokar, Jošt Gantar in 
Jaka Rejc – je v svoje objektive lovilo motive Bleda in okolice. 
Njihove fotografije dopolnjujejo detajli risb Slavka Oblaka. 
Tisočletno lepoto kraja, upodobljeno vedno znova, v obli-
ki koledarja lahko občudujete doma vse leto, saj je koledar 
2023 možno kupiti v spletni trgovini Blejskega gradu. Foto-
grafsko razstavo si lahko ogledate do 28. februarja 2023. Če 
pa si želite izkušnjo današnjega beleženja časa obogatiti s 
pogledom v preteklost, npr. v 15. stoletje, si v grajskem mu-
zeju v sobi 14 v pritličju lahko ogledate postavitev Krog živ-
ljenja. Ta je ustvarjena na osnovi koledarčka iz 15. stoletja.

Odlično obiskane prireditve 
Razstave, lutkovne predstave za otroke, ples in praznič-
ni koncert – december je bil v znamenju dogodkov za vse 
generacije. Otroke je navdušila lutkovna predstava Zimske 
radosti, ki jo je gledališče Makarenko v Viteški dvorani na 
Blejskem gradu uprizorilo dvakrat. Grof in grofica sta ob 
zaključku in na začetku leta vabila na ples. Blejski grad je v 
prazničnih dneh utripal v živahni energiji, ki so jo s seboj pri-
nesli obiskovalci z vseh koncev sveta.
Tradicionalni praznični koncert ob zaključku koledarskega 
leta je bil tokrat v znamenju glasbenega popotovanja z Or-
kestrom Slovenske vojske in solistko Evo Černe. Za odličen 
program in brezhibno izvedbo so bili nagrajeni z navduše-
nim aplavzom občinstva, ki je napolnilo Festivalno dvorano.

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

(  in  ) ter na kanalu Bled Castle na YouTubu.

Vabimo vas na Blejski grad
Na Bledu vas še do sredine meseca pričakuje praznično razsvetljen in ozaljšan 
Blejski grad, na njem pa kar tri razstave, ki si jih lahko ogledate poleg stalne grajske 
ponudbe. Grajska vrata so v januarju in februarju vsak dan odprta od 8. do 18. ure.

Praznični grad. / Foto: arhiv ZK Bled

Orkester Slovenske vojske in solistka Eva Černe na prazničnem 
koncertu v Festivalni dvorani Bled. / Foto: Mirko Kunšič 

Festivalna dvorana Bled med najboljšimi  
evropskimi kongresnimi centri
Na Conventi, srečanju kongresne industrije jugo-
vzhodne Evrope, bo Zavod za kulturo Bled prejel 
nagrado Meeting Star Award, ki jo Kongres Magazine 
namenja najboljšim kongresnim centrom.
Nagrade podeljujejo najboljšim destinacijam, hote-
lom, kongresnim centrom in vplivnežem v kongresni 
industriji jugovzhodne Evrope. Letos so ocenjevali 
482 hotelov in 42 kongresnih centrov. Med najbolje 
ocenjene se je uvrstila tudi Festivalna dvorana Bled. 
Podelitev bo 1. februarja 2023 v Cankarjevem domu.

Obisk Blejskega gradu v letu 2022
V Zavodu za kulturo Bled so v lanskem letu zabeležili 
300.153 obiskov. Največ obiskovalcev je prišlo iz Slo-
venije (20,41 odstotka), sledijo turisti iz ZDA (10,19 
odstotka), Italije (9,77 odstotka) in Madžarske (9,03 
odstotka). Na Blejskem gradu so gostili še obiskoval-
ce iz Nemčije, Velike Britanije, Hrvaške, Češke, Koreje, 
Nizozemske, Avstrije, Francije, Izraela in Poljske, če 
naštejemo le najpogostejše. Grad si je v lanskem letu 
spet ogledala množica obiskovalcev z vsega sveta. 
Med njimi največji delež, več kot 75 odstotkov, pred-
stavljajo individualni gostje.

Na voden ogled Blejskega gradu  
ob kulturnem prazniku
Ob kulturnem prazniku vas vabimo na brezplačno 
vodenje po Blejskem gradu. Zberemo se 8. februarja 
2023 ob 11. uri. Prijave zbiramo na elektronski naslov 
info@zkbled.si do 6. februarja 2023. 
Prijazno vabljeni!

Napovedujemo: ob 200. obletnici rojstva  
Arnolda Riklija
Atmosferski zdravnik Arnold Rikli je tisti, ki je Bled 
postavil na zemljevid zdraviliškega turizma. Je pionir 
naravnega zdravljenja, čigar metode so koristne tudi 
za sodobnega človeka današnjega časa. Zgodba o 
Arnoldu Rikliju je zgodba o človeku, ki je bil s svojimi 
idejami daleč pred časom, v katerem je živel. Z na-
ravnimi in enostavnimi nasveti je znal izboljšati paci-
entovo počutje. Obletnico njegovega rojstva bomo 
na Bledu počastili tudi z osrednjim dogodkom prav 
na dan njegovega rojstva pred dvema stoletjema v 
ponedeljek, 13. februarja 2023, ob 19. uri v Festivalni 
dvorani na Bledu. Že zdaj vas vabimo, da se nam pri-
družite in bolje spoznate življenje in delo Švajcarja.

petek, 6. januarja 2023
Gorenjski glas
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Pokljuka – Pokljuka najbolj-
še biatlonce na svetu gosti po 
dveh letih. Zadnjikrat je leta 
2021 na Rudnem polju pote-
kalo svetovno prvenstvo.

Navijači uživali
V štirih tekmovalnih dneh 

organizatorji pričakujejo ve-
liko gledalcev, ki si bodo bi-
atlonske tekme znova lah-
ko ogledali v živo. Včerajšnji 
dan je bil v znamenju otrok. 
Samo v okviru devete akci-
je Zavarovalnice Triglav Ot-
roci Triglava na Pokljuki je 
prišlo več kot 2500 osnov-
nošolcev s 54 osnovnih šol iz 
vse Slovenije. Med slednji-
mi je polovica ekošol. Le-
tošnja navijaška akcija je na-
mreč trajnostno obarvana, 
usmerjena v spodbujanje 
razmisleka o pomenu skrbi 
za naš planet. Za mlade na-
vijače je bil to nepozaben 
dan tudi s pestrim spremlje-
valnim programom z glas-
benimi gosti. Prišli so tudi 
srednješolci. »Prvič sem na 
biatlonski tekmi. Vzdušje 
je dobro, všeč mi je. To bo 
lep dan. Biatlon spremljam 
in danes bom poleg naših 

najbolj navijala za Italijanko 
Liso Vittozzi,« je pred začet-
kom ženske tekme poveda-
la Lana Arko iz Železnikov, 
dijakinja Gimnazije France-
ta Prešerna Kranj.

Zelo opazni so bili navija-
či Anamarije Lampič: njena 
družina in sorodniki. »Tri-
najst nas je danes, vsi dob-
ro navijaško razpoloženi. 
Vzdušje je odlično,« je tik 

pred startom pojasnil oče 
Janez Lampič, mama Anka 
pa je o pričakovanjih doda-
la: »Če se bo Anamarija uvr-
stila na zasledovalno tekmo, 
bo super. Ni se mi zdela ner-
vozna, je pa bila čez prazni-
ke bolna, tako da je bolj poči-
vala in ne ve točno, kaj bo to 
pomenilo. Komaj pa že čaka, 
da se začne, tako kot mi.« Na 
Pokljuki je tudi veliko tujih 
navijačev. Celine Bronner 
iz Nemčije je bila presrečna, 
ko je za fotografijo ujela na-
šega Jakova Faka. »Navduše-
na sem nad biatlonom, sem 
pa tokrat prvič na tekmi, torej 
tudi prvič na Pokljuki. Zelo 
mi je všeč. Ostala bom do ne-
delje. Nastanjena sem na Ble-
du. Tarjei Bø je tisti biatlonec, 
za katerega najbolj navijam,« 
je dejala. Poleg otrok so bili 
prav nemški navijači tisti, ki 
so prvi začeli polniti tribune.

Da vse poteka nemoteno, 
skrbijo številni prostovoljci, 
brez katerih Pokljuka ne bi 
bila, kot je. »Vsak ima svojo 
nalogo. Smo že utečena eki-
pa. Lepo je biti del tega ve-
likega dogodka. Ni težko, še 

dopust vzamem, da lahko 
pomagam,« je povedala Bar-
bara Markun iz Kranja.

Fak si želi deseterice
Tekmovalni program se 

bo danes ob 14.20 nadalje-
val z moškim sprintom. Na 
startu bo pet Slovencev: Ja-
kov Fak, Miha Dovžan, Alex 
Cisar, Lovro Planko in Toni 
Vidmar. »Danes smo ime-
li standardni predtekmoval-
ni trening z nekaj hitrejšimi 
intervali. Počutim se dobro. 
Upam, da bo tako tudi jut-
ri. Vsi se bomo maksimal-
no potrudili. Domača tekma 
je še toliko pomembnejša. 
Uvrstitev v deseterico bi bila 
jutri v redu, na zasledovalni 
tekmi s štirimi streljanji pa 
je potem vse mogoče,« je bil 
po včerajšnjem dopoldan-
skem treningu dobro raz-
položen Jakov Fak. V Fran-
ciji je tekmoval nekoliko bo-
lan, tako da mu je tekmo-
valni premor med prazniki 
koristil. »Vse skupaj je po-
tem prišlo za mano, tako da 
upam, da bo telo jutri dobro 
delovalo,« je še dodal.

Na Pokljuki se je že včeraj zbralo veliko navijačev, še posebno otrok, ki so uživali 
v sončnem dnevu in biatlonski tekmi. / Foto: Tina Dokl

Kranjska Gora – Najboljše 
alpske smučarke na svetu so 
se iz hrvaške prestolnice Za-
greb preselile na Gorenjsko. 
Ta konec tedna bo v Kranj-
ski Gori potekalo 59. tekmo-
vanje za Zlato lisico.

Tokrat je bilo že pole-
ti jasno, da bodo Štajer-
ci tekme svetovnega poka-
la morali izpeljati na progi 

v Podkorenu, ki so jo alpske 
smučarke že vajene. Najpo-
membnejše je, da se tradi-
cija organizacije tekem sve-
tovnega pokala za ženske v 
Sloveniji nadaljuje. Doma-
činka Meta Hrovat, najbolj-
ša slovenska veleslalomist-
ka zadnjih sezon, je konec 
oktobra sporočila odločitev 
o zaključku tekmovalne ka-
riere. Na tekmah svetovnega 
pokala skoraj pred domačim 

pragom je bila že dvakrat tre-
tja. Med Slovenkami je v ve-
leslalomskem seštevku tre-
nutno najvišje Ana Bucik na 
17. mestu.

V Kranjski Gori in Podko-
renu bo v času Zlate lisice ve-
ljala posebna prometna ure-
ditev. Brezplačni javni parki-
rišči bosta pod policijsko po-
stajo in pred Podkorenom 
pri rondoju. Vabijo tudi na 
javna žreba startnih številk, 

ki bosta danes in jutri ob 18. 
uri na parkirišču hotela Kom-
pas. Popestrila ju bo glasba, 
vstop na žreb je prost.

Prvi tek tako jutrišnjega 
kot nedeljskega veleslalo-
ma se bo začel ob 9.30, dru-
gi ob 12.30. Občani Kranjske 
Gore brezplačne vstopnice 
lahko prevzamejo v Rama-
da Resortu Kranjska Gora v 
času uradnih ur akreditacij-
ske pisarne.

Jutri in v nedeljo bodo alpske smučarke v Podkorenu tekmovale na dveh veleslalomih za svetovni pokal.

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarski tekači so 
se iz Oberstdorfa preseli-
li v Val di Fiemme v Italiji, 
kjer bodo od danes do nede-
lje še tri etape novoletne te-
kaške turneje. Na njej od-
lično nastopa Eva Urevc, ki 
je bila do letošnje sezone v 
prvi vrsti sprinterka. Gorjan-

ka na razdalji izboljšuje svo-
je osebne mejnike.

V torek je na tretji tekmi 
17. Tour de Skija na deset 
kilometrov s posamičnim 
startom v klasičnem kora-
ku prvič v karieri končala v 
prvi deseterici, bila je deve-
ta. Zelo dobro je tekla še ena 
Gorjanka, Anja Mandeljc, ki 
je osvojila 27. mesto. Glavni 
trener Ola Vigen Hattestad 
je bil razumljivo zadovoljen. 
»Verjamem v naša dekleta, v 

našo ekipo. Današnja dosež-
ka sta za nas izjemna. Zelo 
dobra tehnika, tempiranje, 
smuči, zares zelo dober dan 
za nas,« je dejal Norvežan. 
V slovenski ekipi so bili ve-
seli tudi v sredo, ko so teka-
či glede na zaostanek z dne-
va prej startali na dvajset ki-
lometrov v prosti tehniki. To 
je bila najdaljša preizkuš-

nja letošnjega Tour de Ski-
ja. Eva Urevc je še izboljšala 
dosežek in v cilj pritekla na 
sedmem mestu, v skupnem 
seštevku turneje je 17. Anja 
Mandeljc je napredovala na 
25. mesto in je skupno 31.

Danes tekače čaka sprint 
v klasični tehniki, jutri sku-
pinski start na 15 kilometrov 
prav tako v klasični tehniki, v 
nedeljo pa zahteven zaključ-
ni vzpon v prosti tehniki v 
dolžini devet kilometrov.

Maja Bertoncelj

Jesenice – Po 13 zaporednih zmagah v Podmežakli so hokejisti 
HDD SIJ Acroni Jesenice na zadnji domači tekmi rednega 
dela Alpske hokejske lige prvič izgubili. V torek zvečer je bila 
z 0 : 1 boljša Gherdeina. To je bil šele tretji poraz Gorenjcev v 
tem tekmovanju v letošnji sezoni. Včeraj so na zadnji tekmi 
rednega dela gostovali pri Lustenauu. Rezultat do zaključka 
redakcije še ni bil znan. Je pa že nekaj časa znano, da so redni 
del tekmovanja končali na prvem mestu.

Poraz Jeseničanov na domačem ledu

Kranj – Za smučarskimi ska-
kalci so na novoletni turneji 
tri od štirih tekem. V sredo 
je v Innsbrucku Anže Lani-
šek znova stopil na stopnič-
ke. Osvojil je tretje mesto in 
zaostal le za Poljakom Dawi-
dom Kubackim in Norveža-
nom Halvorjem Egnerjem 
Granerudom. To so trije naj-
boljši skakalci letošnje zime.

Lanišek se je s tem povzpel 
tudi na tretje mesto v sku-
pnem seštevku turneje, v 
katerem še vedno prepri-
čljivo vodi Granerud pred 
Kubackim. »Innsbruck lah-
ko zapustimo res zadovolj-
ni. Odličnen Anže znova na 

zmagovalnem odru. Po res 
težkih razmerah v finalni se-
riji je opravil vrhunski skok. 
Sicer je izgubil eno mesto, a 
ostal na zmagovalnem odru. 
Tudi Bischofshofna mislim, 
da se veseli, naj le ohranja 
ta nivo skakanja. Veseli pa 
me predvsem, da so bili vsi 
naši skakalci v točkah. Poča-
si priključujejo voz k Anže-
tu in imamo eno močno eki-
po, ki smo si je želeli. Vese-
lim se naslednjih tekem,« je 
povedal glavni trener Robert 
Hrgota. V petnajsterici na 
Bergislu so bili še Timi Zajc 
(11.), Lovro Kos (12.) in Peter 
Prevc (14.).

Dobitnik zlatega orla bo 
znan danes v Bischofshofnu.

Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Eva Urevc je lahko nasmejana. V letošnji sezoni je v teku na 
razdalji ogromno napredovala. / Foto: Gorazd Kavčič

Na tekme svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki so se v velikem številu vrnili gledalci. Danes bodo 
navijali za biatlonce, ki se bodo pomerili v sprintu. Med njimi bo tudi pet Slovencev. »Vsi se bomo 
maksimalno potrudili. Domača tekma je še toliko pomembnejša,« je včeraj povedal Jakov Fak.

Navijači ogreli Pokljuko

Lanišek znova tretji

Lisičke zbrane v Kranjski Gori

Gorjanka Eva Urevc na novoletni tekaški turneji 
potrjuje dobro pripravljenost.

Odlična na razdalji

Danes tekma čaka biatlonce, ki so včeraj opravili trening. 
Na startu bo pet Slovencev na čelu z Jakovom Fakom (levo). 
/ Foto: Tina Dokl
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Šenčur – Z dogodkom Podje-
tniška Gorenjska se povezu-
je, ki je decembra potekal na 
Brdu pri Kranju, je tudi ura-
dno začela delovati skupina 
BNI Sava. Gre za edino sku-
pino sicer mednarodne pod-
jetniške organizacije BNI, 
ki deluje na Gorenjskem. 
BNI je namreč mednarodno 
združenje podjetnikov, ka-
terega osnovni namen je, da 
si člani med seboj pomagajo 
do novega posla. Prisotni so 
v 75 državah sveta, v katerih 
deluje več kot deset tisoč po-
dobnih skupin, katerih po-
sebnost je, da članstvo dovo-
ljuje le eni osebi iz vsake po-
klicne kategorije.

Kot nam je povedala Kar-
men Vidmar, direktorica 
skupine Sava, ki se sicer zbi-
ra na vsakotedenskih jut-
ranjih sestankih v šenčur-
ski poslovni coni, imajo tre-
nutno 18 aktivnih članov, v 
prihodnje pa si želijo zdru-
ževati približno 40 članov, 
kar bi skupini tudi omogoči-
lo najboljše delovanje. »Do-
brodošli so tako vsi podje-
tniki, tako samostojni kot 
tudi d.o.o.-ji, komercialisti 
in drugi. Gre za druženje, 

usmerjeno v posel in podje-
tništvo,« pravi direktorica in 
dodaja, da se tudi v novou-
stanovljeni gorenjski skupi-
ni že sklepajo prvi posli. »Že 
v prvem mesecu so podje-
tniki poročali o aktivnostih, 
tako da sem prijetno prese-
nečena, da so se odnosi med 
člani že začeli graditi.«

»Na rednih tedenskih ses-
tankih ima vsak član mož-
nost predstaviti svoje delo, 
če pa kdo ve za kakšen po-
sel v tvoji branži, te lahko 

priporoči,« pravi Andrej 
Udovč, eden od članov go-
renjske skupine, ki je na 
ta način že sklenil nekaj 
poslov.

Tovrstne podjetniške 
skupine so v preteklosti na 
Gorenjskem že delovale, a 
so zaradi neaktivnosti pre-
nehale. Gorenjski podje-
tniki, ki so združeni v BNI 
Sava, pa se sedaj nadejajo 
svežega vetra v njihovih ja-
drih. O načrtih je spregovo-
rila direktorica. »Trenutno 

je glavni cilj, da v polnosti 
začnemo samostojno delo-
vati. Poleg rednih tedenskih 
druženj pa bomo gotovo 
tudi v prihodnje pripravili 
podobne dogodke, kot je bil 
decembrski na Brdu, ki se 
ga je udeležilo okoli osem-
deset podjetnikov, vsak je 
imel tudi možnost predsta-
viti svoje delovanje, spozna-
ti našo organizacijo in mor-
da tudi že skleniti kakšen 
posel,« je zaključila Kar-
men Vidmar.

Aleš Senožetnik

Dogodek ob ustanovitvi BNI Sava na Brdu pri Kranju / Foto: arhiv BNI Sava

Ljubljana – VZMD je pred 
koncem leta vložil kolektiv-
no odškodninsko tožbo zo-
per operaterja Telekom Slo-
venije. Kot smo pred časom 
že poročali, naj bi po oce-
nah VZMD namreč v zad-
njih petih letih zaradi eno-
stranskega dvigovanja cen 

naročniških paketov oško-
doval najmanj 450 tisoč na-
ročnikov za 122,69 milijona 
evrov.

Podobne tožbe še v tem 
mesecu napovedujejo tudi 
zoper operaterje A1 Slo-
venija, Telemach in T-2, 
kjer VZMD ocenjuje, da je 
bilo oškodovanih še okoli 
osemsto tisoč naročnikov.

Kot so še pojasnili v zdru-
ženju, so na operaterje že 
v začetku oktobra naslovi-
li izvensodne pozive k pre-
nehanju uporabe nepoš-
tenih pogodbenih pogojev 
ter poskušali situacijo re-
šiti po mirni poti, a so bili 
ob mlačnih odzivih primo-
rani vložiti tožbe. Že jeseni 
so vzpostavili tudi spletni 

obrazec za evidentiranje 
oškodovanih, in kot pravi-
jo, se je v tem času nanje 
obrnilo veliko naročnikov. 
Ti se lahko tožbam pridru-
žijo, ne da bi bili stranka v 
postopku.

Telekom Slovenije je očit-
ke kot neutemeljene zavrnil 
že jeseni ob pozivu VZMD k 
izvensodni poravnavi.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Z novim letom se povečuje minimalna plača. 
Natančen znesek bo znan v teh dneh, kot pa je že pred dnevi 
napovedal minister za delo Luka Mesec, bo višja za prib-
ližno sto evrov neto, kar je najvišji skok v zadnjih desetih 
letih. Skladno z zakonom sicer minimalna plača ne sme biti 
nižja od 120 in ne višja od 140 odstotkov izračunanih mini-
malnih življenjskih stroškov in se mora vsako leto uskladiti 
z zneskom medletne rasti cen življenjskih potrebščin med 
decembrom preteklega leta in decembrom predprejšnjega 
leta. V minulem letu je minimalna plača sicer znašala 1074,43 
evra bruto, kar v primeru samske osebe pomeni približno 
778 evrov neto. Novemu znesku minimalne plače bo sledi-
la tudi zakonsko določena prilagoditev najnižje bruto urne 
postavke začasnega in občasnega dela dijakov, študentov 
in upokojencev.

Minimalna plača višja za okoli sto evrov

Z novim letom so zače-
le veljati spremembe za-
kona o dohodnini, nekate-
re med njimi zadevajo tudi 
kmetijstvo. V novem pro-
gramskem obdobju sku-
pne kmetijske politike, ki 
se je začelo letos, bodo do-
hodnine oproščena plačila 
iz sheme za podnebje, oko-
lje in dobrobit živali, plačila 
za izpolnjevanje okoljskih, 

podnebnih in drugih uprav-
ljavskih obveznosti, polovi-
ca plačil za območja z na-
ravnimi in drugimi omejit-
vami za kmetovanje (OMD 
plačila), plačila za slabosti, 
ki so značilne za posame-
zna območja, plačila, ki so 
ob predaji kmetij mladim 
prevzemnikom namenje-
na poplačilu drugih upravi-
čencev, ter podpore za sub-
vencioniranje zavarovalnih 
premij.

Kaj ne bo obdavčeno
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Delovati je začela podjetniška skupina BNI Sava, katere glavni namen je, da si člani med seboj 
pomagajo do novega posla.

Za podjetniško povezovanje

Stomilijonska tožba zoper Telekom
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Največji kmetijski sejem 
v prostoru Alpe-Jadran 
Od 20. do 22. januarja 2023 bo v sejemskih dvoranah ponov-
no mogoče najti vse za kmetijsko mehanizacijo, kmetijstvo in 
poljedelstvo. Velik del razstavnih površin bosta tokrat zavze-
mali temi Kmetijstvo 4.0 ter Neposredna prodaja in opleme-
nitenje. V okviru sejma pa bo prvič podeljena tudi nagrada za 
inovativno kmetijstvo.

Sodobno kmetijstvo se ozira v prihodnost: zavzema se za raz-
voj trajnostnih postopkov. Dela ekonomično in se zaveda svoje 
odgovornosti do družbe, živali in zagotavljanja naravnega rav-
novesja. V tem kontekstu bo od 20. do 22. januarja 2023 na 
sejmišču v Celovcu zopet potekal kmetijski sejem Alpe-Jadran. 
Več kot 320 razstavljavcev iz štirih držav predstavlja vse, kar za 
svoje vsakodnevno delo na kmetiji in polju potrebuje današnji 
kmet. Med osrednje razstavne teme spadajo Kmetijska in goz-
darska tehnika, Kmetijstvo 4.0 ter Neposredna prodaja in ople-
menitenje. »Kot najpomembnejši kmetijski strokovni sejem v 
prostoru Alpe-Jadran želimo predstaviti najnovejše tehnologije 
in trende,« poudarjata predsednik nadzornega sveta Harald 
Kogler in direktor sejma Bernhard Erler. Poleg tega bodo pri-
sotne tudi pomembne interesne skupine, kot so Referat za kme-
tijstvo Dežele avstrijske Koroške, Kmetijska zbornica avstrijske 
Koroške, deželna banka Raiffeisen ali združenje »Genussland 
Kärnten« (Dežela užitkov avstrijska Koroška). Ponudbo bodo 
zaokrožale prireditve, kot so simpozij pod motom Inovacije, 
digitalizacija in farma prihodnosti na temo Kmetijstvo 4.0, 
Mreženjski popoldan ter Stičišče za kmetijstvo in nastopi kme-
tijskih strokovnih šol na odru »Genussland Kärnten«, kjer 
boste lahko pridobili informacije in se obenem zabavali. 

CELOVŠKI 
SEJEM

www.kaerntnermessen.at

OD 20. DO 22. JAN.
2023

KMETIJSKI 
SEJEM
ALPE-JADRAN

KMETIJSTVO 
4.0

NEPOSREDNO TRŽENJE
IN OPLEMENITENJE

KMETIJSKA IN
GOZDARSKA TEHNIKA

#agrarmesse2023

Vseslovensko združenje malih deležnikov je uresničilo napovedi in vložilo kolektivno tožbo proti 
Telekomu Slovenije, napovedujejo jih tudi zoper druge operaterje.

Ljubljana – Tik pred novim letom je vlada sprejela uredbo, s ka-
tero je omejila cene elektrike za mikro, mala in srednja podjetja. 
Cenovna kapica velja od 1. januarja do konca letošnjega junija 
in je omejena na 90 odstotkov porabe odjemalcev v enakem 
obdobju leta 2021. Brez davka na dodano vrednost tako najvišja 
drobnoprodajna cena za višjo dnevno tarifo znaša 217 evrov za 
megavatno uro, za nižjo 155,50 evra in za enotno 195 evrov. Z 
rešitvijo so zadovoljni tudi v gospodarskih združenjih. Kot so 
povedali na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, je vlada z 
odločitvijo presekala gordijski vozel, podjetja pa bodo odslej 
lahko delovala pod podobnimi pogoji nabave elektrike tako na 
domačem trgu kot v mednarodnem okolju. Na Gospodarski 
zbornici Slovenije in tudi v nekaterih drugih organizacijah pa 
so ob tem pozvali tudi k ustreznemu reševanju problematike 
velikih in energetsko intenzivnih podjetij. Z novim letom so 
sicer v veljavo stopili tudi nekateri drugi ukrepi za pomoč v 
energetski krizi tako za podjetja kot tudi gospodinjstva, ki se 
v zadnjem obdobju srečujejo z visokimi cenami energentov.

Cenovna kapica za cene elektrike

EKONOMIJA, FINANCE ales.senozetnik@g-glas.si
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Kranj – Kot je pojasnil povelj-
nik Gasilsko reševalne služ-
be (GARS) Kranj Andraž Ši-
frer, se število intervencij po-
večuje. »A iz leta v leto niha. 
Leta 2021 smo namreč pos-
redovali 826-krat, leto poprej 
pa 1103-krat, kar je bilo naj-
več v vsej zgodovini našega 
zavoda,« je dejal. Število in-
tervencij je sicer odvisno od 
tega, kaj določeno leto zazna-
muje zlasti z vidika vremen-
skih razmer. »Leto 2022 je 
bilo izredno sušno leto, a 
na drugi strani smo bili pri-
ča tudi drugim ekstremnim 
vremenskim pojavom. Av-
gusta nas je tako prizadel 
eden silovitejših vetrolomov, 
ki je v Kranju odkril števil-
ne strehe. Tistega dne smo v 
pičle pol ure prejeli 108 klicev 
za posredovanje,« je pojasnil 
sogovornik.

Območje delovanja GARS 
Kranj, ki šteje 48 gasilcev in 
skupno 54 zaposlenih, obse-
ga mestno občino Kranj, kjer 

je bilo lani največ, kar 844 
intervencij, pogodbeno pa 
še občine Jezersko, Naklo, 
Preddvor in Šenčur. V Ško-
fji Loki in Tržiču posreduje-
jo ob požarih v industriji in 
visokih objektih, predvsem z 
avtolestvijo in avtocisterno, v 
Cerkljah na Gorenjskem in 
Radovljici pa pri reševanju 
ob prometnih nesrečah.

Največ tehničnih 
intervencij

Lani so imeli kranjski po-
klicni gasilci največ tehnič-
nih intervencij, kar 511, sle-
dijo požari (188) in prome-
tne nesreče (177). Eden na-
jobsežnejših in največjih je 
bil marčevski požar na Po-
toški gori, kjer je sodelovalo 
1100 gasilcev. »Fizično je bila 
intervencija izredno napor-
na, saj je šlo za strmo obmo-
čje. Gasilci žal po večini niso 
opremljeni z lahkimi tehnič-
nimi oblekami, zato so pos-
redovali v težkih oblekah, kar 
pa še dodatno oteži reševa-
nje. Mi na srečo take obleke 

imamo, so pa lanskoletni po-
žari v naravi spodbudili tudi 
druge enote, da si tako opre-
mo priskrbijo,« je dejal. Po-
leg tega si bomo po njegovih 
besedah leto 2022 zapomni-
li še po požaru v Majdičevem 
mlinu in največjem požaru v 
zgodovini Slovenije, požaru 
na Krasu, kjer so aktivno so-
delovali gasilci iz cele Slove-
nije. »Leto 2022 je bilo zago-
tovo leto večjih požarov v na-
ravi,« je poudaril. Poleg tega 
so lani velikokrat posredova-
li zaradi os in sršenov, ki jih 
je – kot pravi Šifrer – zaradi 
vse milejših zim vedno več, 
ter opravili številne prevoze 
pitne vode.

Med klici, ki jih prejmejo, 
so nekateri tudi s področja, 
kjer gasilci nimajo pristoj-
nosti. »Zlasti v poletnem 
času, ko je razglašena veli-
ka požarna ogroženost in je 
kurjenje v naravi prepoveda-
no, ljudje kličejo s prošnja-
mi, da ukrepamo in sank-
cioniramo tiste, ki kurijo, a 
pristojnostni za kaznovanje 

nimamo. Veliko je tudi kli-
cev iz podjetij, kjer niso ure-
jene razmere glede požarne 
varnosti, a tudi za te primere 
nismo pristojni. V Sloveniji 
žal nimamo neke vrste ga-
silske inšpekcije, ki bi pos-
krbela za urejanje teh raz-
mer, a bi se pogosto izkazala 
za smiselno in koristno,« je 
pojasnil Šifrer.

V GARS Kranj so bili v letu 
2022 aktivni tudi na podro-
čju preventive. Vodja preven-
tive Primož Jagrič je v sode-
lovanju z MOK poskrbel za 
urejanje intervencijskih poti, 
prav tako pa so v javne objek-
te vgradili 47 t. i. gasilskih 
ključev, ki jim omogočajo ne-
posreden vstop v stavbo. »Že-
limo si, da bi letos take klju-
čavnice lahko namestili še v 
bloke,« je dodal.

Letos bodo izvedli tri večje 
projekte, in sicer nakup kom-
biniranega gasilskega vozi-
la in nakup vozila za nevar-
ne snovi, vrednost vsakega 
je okoli šeststo tisoč evrov. S 
pomočjo MOK bodo zgradili 

novo garažo, ki jih bo, kot je 
dejal Šifrer, prostorsko raz-
bremenila, njena vrednot pa 
je ocenjena na 1,2 milijona 
evrov. V kratkem bodo dobi-
li tudi novo oziroma prede-
lano vozilo za potapljače. »V 

prihodnje pa načrtujemo še 
izgradnjo gasilskega poligo-
na, kjer bomo gasilci lahko 
trenirali in tako zagotovili še 
boljšo usposobljenost za za-
gotavljanje varnosti,« je še po-
vedal poveljnik GARS Kranj.

Maša Likosar

Andraž Šifrer, poveljnik GARS Kranj, med poročanjem glede 
požara na Potoški gori / Foto: Gorazd Kavčič

Gasilsko reševalna služba Kranj je v letu 2022 posredovala pri 1083 intervencijah. Največ, 844, jih je 
bilo na območju mestne občine Kranj.

Leto večjih požarov v naravi

VELIKI DOBRODELNI KONCERT
 LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA
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s  solistiCRESCENDO

simfonični 
Orkester  

in mepz

Generalni 
pokrovitelj

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic: 
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TIC ŠKOFJA LOKA, Cankarjev trg  
GORENJSKI GLAS, Kranj 
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Škofja Loka
organizator

MUZIKALI 
EVROVIZIJSKE USPEŠNICE 
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dirigent: Žiga Kert

Poleg požarov v naravi je leto 2022 zaznamoval tudi požar v 
Majdičevem mlinu. / Foto: Simon Šubic

Kranjčanko Tadejo Žagar 
pogrešajo od srede.  
/ Foto: Policija

Radovljica – Radovljiške po-
liciste so obvestili o pogre-
šani 35-letni Tadeji Žagar iz 
Kranja. V sredo med 9. uro 
in 9.30 so jo opazili na obmo-
čju Begunj na Gorenjskem, 
okoli 14.30 pa na Trgu Osvo-
bodilne fronte v Ljubljani. 
Gre za osebo, potrebno po-
moči in nujne zdravstvene 
oskrbe, poudarjajo policisti. 
Pogrešana je visoka okoli 

165 centimetrov, močnejše 
postave, daljših svetlo rja-
vih las in nosi očala. Obleče-
na je bila v črne pajkice, ru-
men pulover in sivo bundo. 
Obuta je v športne čevlje. Po-
licisti prosijo, da informaci-
je o pogrešani osebi sporoči-
te na najbližjo policijsko po-
stajo ali Policijsko postajo 
Radovljica na (04) 537 78 00 
ali pokličejo na interventno 
številko 113 ali anonimni te-
lefon 080 1200.

Tadejo še vedno pogrešajo
Simon Šubic

Lani manj tragedij na cestah
Kranj – V minulem letu je 
bilo, potem ko so tudi bo-
žično-novoletni prazniki 
minili brez njih, za četrti-
no manj smrtnih žrtev kot v 
letu 2021, so na podlagi za-
časnih in neuradnih podat-
kov sporočili iz Agencije za 
varnost cestnega prometa 
(AVP). Na cestah je tako lani 
umrlo 85 udeležencev oziro-
ma 29 manj kot v letu 2021. 
Največje izboljšanje (za 53 
odstotkov manj smrtnih 
žrtev) so beležili pri mo-
toristih in pri potnikih (za 
36 odstotkov) ter voznikih 
osebnih avtomobilov (za 28 
odstotkov). Na drugi strani 
je bilo več smrtnih žrtev pri 

kolesarjih in voznikih elek-
tričnih skirojev.

V lanskem letu je umrlo 
23 voznikov osebnega avto-
mobila (predlani 32), štiri-
najst motoristov (33), devet 
potnikov (štirinajst), trinajst 
pešcev (petnajst), šest vozni-
kov tovornega vozila (pet), 
dva voznika e-skiroja (nih-
če) in dvanajst kolesarjev 
(deset). Najpogostejša vzro-
ka za nastanek prometnih 
nesreč s smrtnim izidom 
sta bila nepravilna stran oz. 
smer vožnje (36 umrlih) in 
neprilagojena hitrost (27).

Stopnja uporabe var-
nostnega pasu pri vozni-
kih osebnih vozil je znaša-
la 65 odstotkov, od 23 umr-
lih voznikov jih je petnajst 

uporabljalo varnostni pas, 
so navedli v AVP. Pri potni-
kih v osebnih vozilih je sto-
pnja uporabe znašala 66 od-
stotkov, od devetih umrlih 
potnikov jih je varnostni pas 
uporabljalo šest. Pri kolesar-
jih je bila stopnja uporabe 
zaščitne čelade 50-odstotna 
– od 12 umrlih kolesarjev jih 
šest ni uporabljalo kolesar-
ske čelade, med njimi tudi 
umrli otrok. Zaščitne čelade 
nista imela niti voznika e-s-
kiroja. Vseh štirinajst umr-
lih motoristov je uporablja-
lo zaščitno čelado.

V lanskem letu so vinjeni 
vozniki povzročili 1542 pro-
metnih nesreč, v teh nesre-
čah pa je umrlo sedemnajst 
oseb (predlani kar 38).

Simon Šubic
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

ZGODBE

RAZGLED

Sanjati in žeti zveni pesni-
ško, vendar je v zajetni knji-
gi le nekaj pesmi, ostalo je 
čisto druge narave. Kot iz-

vemo v Uvodni besedi, je av-
torju izbiro naslova svetoval 
Vincenc Gotthardt, urednik 
pri slovenskem cerkvenem 
listu krške škofije Nedelja. 

»Priznam, da sem bil prvi 
hip zelo presenečen, nato mi 
je ta naslov postajal vse bolj 
domač, usidral se je vame. 
Vincenc me je v bistvu »za-
del« takšnega, kakršen sem 
v resnici. Sanjam in žanjem. 

Še posebej kot kmečki sin. 
Nekaj si zamislim, nato o 
tem premišljujem, opazu-
jem, preverjam, na koncu pa 
uresničim,« pravi Jožef Pav-
lič, po izobrazbi univerzite-

tni diplomirani teolog, sko-
raj štirideset let urednik in 
časnikar pri tedniku Druži-
na, avtor več knjig, različnih 
brošur, prispevkov ...

V letu 2021, ob svoji se-
demdesetletnici, je izdal 
knjigo Dnevi mojih let, pred 
tem se je na prehojeno pot 
ozrl v zbirki Radostnice. 
Tudi v novi knjigi je sprego-
voril o osebnih doživetjih, 

predvsem pa ga je pri pisa-
nju vodila misel povedati, 
kaj se je v letu 2022 ključne-
ga dogodilo v Sloveniji ter v 
komendski občini in župni-
ji. »Najteže je bilo iz obilice 

gradiva v zadnjem letu, ne-
kaj pa tudi od prej, izbra-
ti prispevke in jih smisel-
no razvrstiti v deset razdel-
kov. Veliko jih je, kot že pri 
knjigah Radostnice in Dnevi 
mojih let, ostalo neobjavlje-
nih, nekaj pa sem jih moral 
zaradi občutljivosti objave in 
oseb, o katerih pišem, izpus-
titi,« nam je pojasnil.

O Glavarju tudi v črtici
Prvi tematski sklop je 

posvetil duhovnosti, nada-
ljeval z Aktualnim v Slove-
niji, najpomembnejšim v 
preteklem letu in nedavno v 
občini Komenda ter župniji 

Komenda, nato pa se osredo-
točil na Petra Pavla Glavarja, 
čigar življenje in delovanje 
raziskuje in odstira že vrsto 
let. Za knjigo (Ne)pozna-
ni Glavar, s katero sta Ob-
čina Komenda in Ustanova 
Petra Pavla Glavarja zazna-
movala tristoletnico rojstva, 
je med drugim napisal pri-
spevka Ohranitev in obvaro-
vanje Glavarjeve knjižnice 
in Kaj še ostaja pristno Gla-
varjevega?, v elektronski raz-
ličici zbornika pa je objavlje-
na tudi njegova črtica o tem, 
kako je Glavar preživel telo-
vo 1762. »V Glavarja sem se 
tako poglobil, da sem opisal 
en sam njegov dan. Gre za 
literarni, vendar kolikor je 
mogoče verodostojni opis.«

Na podlagi zgodovinskih 
virov in pisanja poznavalcev 
Glavarjevega življenja je Pa-
vlič napisal tudi igro Velikan 
srca in duha, za katero upa, 
da doživi uprizoritev. »Zelo 
si želim, da bi jo najprej 
uprizorili člani Dramsko-re-
citatorske sekcije pri Dru-
štvu upokojencev Komenda; 
če ti ne, pa kdo drug. Najprej 
domačini. Upam, da se bo 
našla dramska skupina, ki 
bo kos zahtevnemu besedi-
lu,« pravi.

V knjigi Sanjati in žeti je 
svojemu največjem vzorni-
ku, kakor imenuje vsestran-
skega duhovnika, dobrot-
nika, prosvetitelja …, poleg 
omenjene črtice namenil 
sedem prispevkov. »H Gla-
varju se bom še vračal, saj je 
zame neusahljivi studenec 
navdiha, ustvarjalne moči 
in tudi – milosti!«

Plečnik, Pibernik, 
Pogačar ...

Osvetlil je tudi dedišči-
no arhitekta Jožeta Plečni-
ka, predvsem njegova dela 
v Komendi, ki so ga spod-
budila celo k pisanju scena-
rija za film. »Mojster Pleč-
nik je z vsem, kar je ustvaril 
za Komendo in Komendča-
ne, močno umetnostno, ar-
hitekturno in človeško obo-
gatil naš kraj in naše ljudi. 
Zato si drznemo primerja-
vo: Kot rečemo Petru Pav-
lu Glavarju »naš Glavar«, 
bi lahko rekli tudi Plečniku 
»naš Plečnik« oziroma »naš 
mojster«,« je zapisal Pavlič.

V knjigi, ki ima skoraj 400 
strani, pripoveduje še o dru-
gih, ki so pustili pečat oziro-
ma za katere je menil, da jim 
mora nameniti pozornost – 
na slovenski ravni o akade-
miku dr. Jožetu Mlinariču, 
ki je podrobno preučil zgo-
dovino Komende, nadško-
fu Alojzu Uranu, kardina-
lu Francu Rodetu ob knjigi 
spominov Vse je dar, pisa-
telju Zorku Simčiču ob sto-
tem rojstnem dnevu, dolgo-
letnemu župniku v Stranjah 
in glasbenemu ustvarjalcu 

Francetu Gačniku, jasličar-
ki Heleni Rode z Viševce, iz 
domače občine pa o predla-
ni umrlemu suhadolskemu 
rojaku pesniku, pisatelju in 
literarnemu zgodovinarju 
prof. Francetu Piberniku, 
vrhunskemu kolesarju Ta-
deju Pogačarju s Klanca pri 
Komendi, moščanskim ga-
silcem in drugim pomemb-
nim občanom Komende.

Predstavil je lik malteške-
ga viteza za današnji čas (av-
tor je član Slovenske asoci-
acije Suverenega malteške-
ga viteškega reda) ter poseb-
no poglavje namenil Ukraji-
ni. »Precej tega, kar bi hipno 
privabilo, navdušilo in zado-
voljilo, nazadnje pa izgubi-
lo na situ časa, sem izpus-
til. Naj ostanejo le zrna, vre-
dna slovenske (komendske) 
zemlje in tudi mojega truda, 
najprej pa sanj, hrepenenja, 
navdiha in spoznanj,« nago-
varja bralca.

Gradiva ima še kar nekaj 
– za več knjig, pravi. Kot je 
dodal ob tem, pa bi se najra-
je vrnil k poeziji, k pripravi 
pete pesniške zbirke. »Ču-
tim, da imam tukaj še veliko 
povedati.«

Ana Jagodic Dolžan

Jožef Pavlič / Foto: Tamino Petelinšek

V izteku lanskega leta je Jožef Pavlič iz Suhadol pri Komendi zaključil še eno obsežno delo, knjigo z 
naslovom Sanjati in žeti, v kateri pripoveduje o aktualnem dogajanju, zlasti v domači občini in župniji, 
pa tudi v širšem prostoru, o pomembnih osebnostih, osebnih doživetjih ...

Kultura
Čarobni svet ilustracij 
domačinke Nataše Vertelj v 
Galeriji Atrij Tržič Stran 14

To je članek za najave v GG +
tekste za najave vpisuješ kot podpis k sliki !!!

Pogovor
Vsestranska gledališka igralka 
Manca Ogorevc v predstavi 
Večni otrok Stran 15

Knjiga
Monografija Tovarne v vrtincu 
podob o razvoju tovarn  
v radovljiški občini Stran 16

In prišel je čas žetve

»H Glavarju se bom še vračal, saj je zame neusahljivi 
studenec navdiha, ustvarjalne moči in tudi – milosti,« 
pravi Pavlič, ki življenje in delovanje Petra Pavla 
Glavarja raziskuje in odstira že vrsto let.

Naslov knjige je na predlog oblikovalke, hčere mag. Barbare 
Pavlič Brvar, napisal sam.
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Najbolj bizarno 
predsedniško opravilo

Predsednica republike Na-
taša Pirc Musar je v sredo v 
skladu z novelo zakona o 
RTVS na javnem žrebu do-
ločila, kateri člani sveta Radi-
otelevizije Slovenija (RTVS) 
bodo imenovani oz. izvolje-
ni za dveletni in kateri za šti-
riletni mandat. »Najbolj bi-
zarno predsedniško opravi-
lo od obstoja Slovenije da-
lje, žrebanje kroglic za dol-
žino mandatov članov Pro-
gramskega sveta RTVS, je 
opravljeno,« je svojo nevsak-
danjo nalogo komentirala na 
družbenem omrežju Twi-
tter. Ob tem je vsa ministr-
stva in zakonodajno telo poz-
vala, naj se funkciji predse-
dnice republike v prihodnje 
z zakoni ali drugimi predpisi 
ne nalaga pristojnosti, ki jih 
ne določa ustava, so sporoči-
li iz njenega kabineta. Kot je 
dodala, naj se v prihodnje ob 
pripravi zakonodajnih spre-
memb, ki bi takšne pristoj-
nosti določale, najprej op-
ravi javna razprava oziro-
ma vsaj posvet s predsedni-
co. Ustavno sodišče je si-
cer včeraj obravnavalo po-
budo za ustavno presojo no-
vele zakona o RTV Sloveni-
ja s prvopodpisanim predse-
dnikom programskega sve-
ta zavoda Petrom Gregorči-
čem. Pobudniki zahtevajo 

začasno zadržanje izvajanja 
novele, absolutno predno-
stno obravnavo in razpis jav-
ne obravnave pobude.

Predstavili stavkovne 
zahteve bolnikov

Iniciativa Glas ljudstva 
je za torek napovedala prvo 
stavko bolnikov v zgodovini 
Slovenije, tej bo v sredo sle-
dila še stavka zdravnikov. V 
sredo so predstavniki inici-
ative ministrstvu za zdrav-
je predali stavkovne zah-
teve bolnikov, med kateri-
mi so dostop do družinske-
ga zdravnika za vse, ukini-
tev dopolnilnega zdravstve-
nega zavarovanja in usta-
vitev odtekanja javnega de-
narja k zasebnikom, prene-
hanje spodbujanja sočasne-
ga dela zdravnikov v javnem 
in zasebnem sektorju ter 
ukinitev komercialnih zava-
rovanj, ki naj bi omogočala 
preskakovanje čakalnih vrst. 
Minister Danijel Bešič Lore-
dan je odgovore na zahteve 
napovedal za danes. V inicia-
tivi poudarjajo, da ne stavka-
jo proti zdravnikom ali aktu-
alni vladi, temveč za sistem-
ske spremembe in za usta-
vitev rušenja javnega zdra-
vstva. Stavka bolnikov bo v 
torek potekala na delovnih 
mestih, ob 17. uri pa tudi 
na Trgu republike v Ljublja-
ni in pred nekaterimi zdra-
vstvenimi domovi po Slove-
niji, med njimi tudi v Kranju 
in Kamniku.

Pogajanja o zahtevah 
Sviza

V soboto, 14. januarja, pa 
naj bi v Ljubljani potekal 
protestni shod pomočnic in 
pomočnikov vzgojiteljic in 
vzgojiteljev predšolskih ot-
rok. V torek so sicer nadalje-
vali pogajanja o delu stavkov-
nih zahtev Sindikata vzgo-
je, izobraževanja, znanosti 
in kulture Slovenije (Sviz), 
na katerih so se dogovorili, 
kako bodo reševali plače po-
močnic vzgojiteljic, četrti na-
ziv v šolstvu in plačna neso-
razmerja mladih raziskoval-
cev, dogovorili pa so se tudi 
za predviden način reševa-
nja ostalih stavkovnih zahtev 
Sviza. Minister za izobraže-
vanje, znanost in šport Igor 
Papič je povedal, da so pred-
stavnikom Sviza ponudili 
dvig plač pomočnic vzgojite-
ljic za od 12 do 13 odstotkov 
oziroma za od tri do štiri plač-
ne razrede. Glavni tajnik Svi-
za Branimir Štrukelj je oce-
nil, da je bil v sredo na poga-
janjih narejen korak naprej, 
saj doslej sploh niso imeli 
vladnega predloga, še vedno 
pa obstajajo pomembne raz-
like pri višinah plač.

Reorganizacija vlade
Predvidoma v ponedeljek 

se bodo državni poslanci sez-
nanili z odstopnima izjava-
ma Bojana Kumra s funkci-
je ministra za infrastruktu-
ro in Igorja Papiča s funkci-
je ministra za izobraževanje, 

znanost in šport. Odstopni 
izjavi sta podala ob uveljavi-
tvi sprememb zakona o vladi 
konec lanskega leta, ki prina-
ša tri nova ministrstva. Nova 
ministrstva naj bi vodili: za 
visoko šolstvo, znanost in 
inovacije Igor Papič, za oko-
lje, podnebje in energijo Bo-
jan Kumer, ministrstvo za 
solidarno prihodnost pa naj 
bi vodil zdajšnji državni se-
kretar na ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Simon Ma-
ljevac. Vodenje infrastruk-
turnega ministrstva naj bi 
prevzela državna sekretarka 
na ministrstvu Alenka Bra-
tušek, ministrstva za vzgojo 
in izobraževanje pa državni 
sekretar Darjo Felda. Z uve-
ljavitvijo zakona je tudi pre-
nehala funkcija ministru za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo Matjažu Hanu, mini-
stru za okolje in prostor Uro-
šu Brežanu, ministrici za di-
gitalno preobrazbo Emili-
ji Stojmenovi Duh ter mi-
nistru za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko Aleksan-
dru Jevšku. Ob reorganizaci-
ji vlade bodo njihova področ-
ja delovanja spremenjena, 
zato bodo ti ministri, ki zdaj 
opravljajo tekoče posle, svoje 
načrte v državnem predstav-
ljali še drugič v tem mandatu. 
Premier Robert Golob bo v 
državni zbor poslal listo kan-
didatov za spremenjene mi-
nistrske resorje predvidoma 
do 9. januarja.

Simon Šubic

Pirc Musarjeva opravila 
nevsakdanji javni žreb

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v sredo 
opravila javni žreb o trajanju mandatov članov Sveta RTV 
Slovenija. / Foto: Bor Slana/STA

Situacija v slovenskem zdravstvu je katastrofalna, vsaj 130 
tisoč ljudi je brez izbranega osebnega zdravnika, je opozoril 
predstavnik iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull.  
/ Foto: arhiv GG/Gorazd Kavčič

Poslanci se bodo verjetno v ponedeljek seznanili tudi z 
odstopno izjavo ministra za izobraževanje, znanost in šport 
Igorja Papiča, ki jo je podal ob uveljavitvi sprememb zakona 
o vladi. / Foto: Primož Pičulin

med sosedi

Jože Košnjek Na sedežu Skupnosti ko-
roških Slovencev na No-
vem trgu v Celovcu so pred 
božičem zaprli razstavo sli-
karja Stanka Sadjaka, ko-
roškega Slovenca, ki se je 
aprila leta 1955 rodil v Šmi-
helu pri Pliberku in pokoj 
dočakal kot uslužbenec av-
strijskih državnih železnic. 
Stanko je že v otroštvu ka-
zal talent za glasbo, gleda-
lišče in likovnost. Igral je 
v domačem gledališču in 
svojo glasbeno nadarje-
nost kazal v različnih sku-
pinah, še posebej pa v na 
Koroškem poznani skupi-
ni Bel'' Amis. Poleg tega je 
našel čas za slikanje. Nje-
gov talent je najprej opa-
zil ravnatelj ljudske šole v 
Šmihelu Alfred Loser, ki 
je bil naklonjen slovenšči-
ni, čeprav je ni znal, in je 
njegovo sliko obesil v svoji 

pisarni. Umetnik in profe-
sor na Slovenski gimnazi-
ji v Celovcu Janez Oswald 
pa je dal mlademu talentu 
nova znanja in spoznanja 
ter mu bistril njegov tenko-
čuten pogled na svet. Stan-
ko je vztrajal, iskal nove na-
čine izražanja, se učil in 
razstavljal. Za seboj ima že 
nad 90 razstav. Kot samo-
uk je razvijal nove tehni-
ke in začel uporabljati tudi 
kombinacijo laka in žagovi-
ne, ki daje slikam poseben 
reliefni izraz. Začel je kom-
binirati lak in žive ter svetle 
barve akvarela, lotil pa se je 
tudi povsem novega načina 
slikanja, ki ga je sam ime-
noval sastagrafija in v kate-
rem kombinira lak in zlo-
ženi papir. Skoraj na vsaki 
njegovi sliki pa se v daljavi 
pojavi sonce. »Sonce pride 
iz srca in daje optimizem 

vsakemu človeku. Daje 
nam moč tudi v hudih ča-
sih,« je povedal o svojih 
slikah umetnik. Del nje-
govega umetniškega opu-
sa so tudi slike starih hiš, 
pokrajine in dela na polju, 
poslikave kulis za gledali-
ške predstave in ilustraci-
je knjig za otroke. V doma-
či hiši v Strpni vasi (Trau-
ndorf) pri Šmihelu (St. Mi-
chael) ima tudi galerijo z 
imenom La Bellamie.

Egijeva koroška pesem
Na dve zanimivi priredi-

tvi v prihodnjih dneh vabijo 
Slovenci na Koroškem. Jut-
ri, 7. januarja, ob 20. uri se 
bo v dvorani Casineuma v 
Vrbi (Velden) ob Vrbskem 
jezeru začel Slovenski ples, 
najstarejša in najbolje obi-
skana družabna prireditev 
Slovencev na Koroškem. 

Rezervacije še sprejemajo 
po telefonu 0043 463 514 
300 – 22.

Krščanska kulturna zve-
za iz Celovca pa bo v sre-
do, 11. januarja, ob 11. uri 
v Mohorjevi hiši v Celovcu 
posebej počastila radovlji-
škega rojaka, skladatelja in 

pedagoga Egija Gašperšiča 
z izdajo njegove zbirke ko-
roške glasbe in ljudske pe-
smi z naslovom Kaj vam pa 
jaz povem. Nekatere pesmi 
iz opusa bo ob spremljavi 
pianistke Ane Tijssen zape-
la mezzosopranistka Ber-
narda Fink - Inzko.

Slovenci v zamejstvu (884)

Slikar Stanko Sadjak / Foto: Jože Košnjek

Sonce slikarja Stanka Sadjaka
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Sveti trije kralji
Kdo so trije modri z Vzho-

da? »Sveti trije kralji, tudi 
Trije modreci, so bili ne-
običajni tujci, ki so po kr-
ščanski zgodbi prišli od da-
leč, da bi se poklonili novo-
rojencu Jezusu. Imenovali 
so se Boltežar, Miha (Melhi-
or) in Gašper. Po Matejevem 
evangeliju so modreci priš-
li iz vzhoda v Jeruzalem, da 
bi se poklonili Jezusu. Spre-
mljala jih je zvezda repatica, 
betlehemska zvezda. V Je-
ruzalemu jih je sprejel kralj 
Herod, ki je želel, da bi mu 
povedali, kje se bo Jezus ro-
dil, da bi ga lahko ubil. Ko so 
Jezusa našli, so mu darovali 
tri darove: sveto kadilo (kot 
Bogu), zlato (kot kralju) in 
plemenito miro (kot člove-
ku). Nato jim je Bog ukazal, 
naj se ne vračajo k Herodu 
in se vrnejo v svojo deželo po 
drugi poti. Trije kralji so bili 
predstavniki poganskih na-
rodov, ki jih je Bog poklical v 
svoje kraljestvo tako, da jim 
je povedal za rojstvo Odre-
šenika. Po smrti treh kraljev 
so njihove relikvije odnesli v 
Konstantinopel, po tem, ko 
jih je našla sveta Helena. Od 
tam so kasneje prestavljene 
v Milano in končno v Köln, 
v najlepšo nemško stolnico, 
kjer so še danes. Miha je zaš-
čitnik popotnikov in Svetega 

dneva mladih, Boltežar bol-
nih za epilepsijo. Praznik 
slavijo 6. januarja in je za-
povedan krščanski praznik. 
S tem praznikom se konču-
jejo božični običaji.« (Vir: 
Wikipedija)

Nova vrata tega sveta
Tisti, ki po božiču in no-

vem letu praznujejo še na 
svete tri kralje, gredo na 
večer pred njimi še tret-
jič »okol' ogla« in spotoma 
nad vrati napišejo trikra-
ljevski znak. Ta je eden od 
najstarejših SMS-ov, je svo-
jevrstno sporočilo. Trikra-
ljevski napis ostane do nas-
lednjega prihoda svetih mož 
in skozi vse leto priča, da je 
bila hiša blagoslovljena in da 
naj bi se je ta blagoslov tudi 
držal. Če bi Cerkev v Slove-
niji ne bila ločena od države, 
bi se ta znak najbrž ne poja-
vljal le nad zasebnimi, tem-
več tudi nad javnimi vrati. 
Okoli »ogla« bi šli tudi v šo-
lah, bolnišnicah, tovarnah … 
Ob zasebnih in javnih so še 
druga slovenska vrata, zlas-
ti tista, ki nas povezujejo z 
neslovenskim svetom. Cela 
vrsta jih je, nekatera so še 
posebej pomembna: letali-
šče Brnik, pristanišče Ko-
per, predor Karavanke, šte-
vilni mejni prehodi … Tudi 
na te kraje bi sodila trikra-
ljevska formula. Še bolj pa 
na tista tri vrata, ki jih je člo-
vek odprl v 20. stoletju in 

jih ni več mogoče zapreti, 
zaznamovati pa le simbol-
no. To so vrata v skrivnost 
atoma, v vesolje in v človeš-
ko celico. Ta so vredna najve-
čjega občudovanja in hkrati 
vir velikega strahu. Skoznja 
smo stopili v »hišo«, v kate-
ro doslej ni bilo dostopa. Od-
prla so nam svet, ki je lahko 
obetaven in poguben hkra-
ti. Atomska energija se lah-
ko uporablja v miroljubne 
namene ali pa sprevrže v ka-
tastrofe, kakršne so dožive-
li prebivalci Hirošime, Na-
gasakija in Černobila. Odi-
seja v vesolje se šele začenja 
in samo slutimo lahko, kam 
nas bo odnesla in kaj prines-
la. Makrokozmos vesolja je 
odprt, a hkrati neizmerno 
daleč. Mikrokozmos človeš-
ke celice pa je tu, vsak od nas 
ima nešteto teh malih sve-
tov kar sam v sebi, skrivnos-
ti pomanjšanega sveta niso 
nič manjše od tistega, ki je 
»velik«. Veliki so obeti, ki jih 
ima v mikropogledu medici-
na, nič manjša ni negotovost 
pred možnostjo kloniranja 
človeških bitij. Da je bil rojen 
INRI (Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum), Jezus iz Naza-
reta, »judovski kralj«, je mo-
ral posredovati Sveti duh. 
Zdaj pa ima človek sam zna-
nje in možnost, da »brez-
madežno« spočne novo člo-
veško bitje. Razprava o tem, 
kam bi nas to pripeljalo, se 
je pred leti zelo razvnela, v 

zadnjem času precej potih-
nila. Ljudje pač najraje raz-
pravljamo o bolj vsakdanjih 
rečeh, ki se nas tičejo nepos-
redno, bodisi kot zasebni-
kov ali kot javnih bitij. Veli-
ke reči, kakršne so omenje-
ne tri, niso za v jaslice in nas 
ne zadevajo tako neposred-
no kot kake podražitve, niž-
je plače in višji davki. Ne za-
vedamo se, kako usodno lah-
ko posežejo tudi v naše vsak-
danje življenje, če ne danes, 
pa jutri. Vsak po svoje zazna-
mujemo vrata svojega doma 
in upamo, da bo skozi vse 
leto deležen božjega in člo-
veškega blagoslova. Pravza-
prav nam kaj drugega tudi 
ne ostane. (Ta zapis je moja 
kolumna iz leta 2006.)

Komu se poklonimo 
danes

Vprašajmo se zdaj, komu 
bi se lahko prišli »trije mod-
ri z Vzhoda« poklonit da-
nes? Kdo bi si to zaslužil? Po 
mojem nihče od tistih, ki so 
današnji Herodi, ki so de-
jansko najbolj mogočni po-
samezniki tega sveta ali pa 
so za take le razglašeni. Naj 
jih ne naštevam. Za otro-
ka v betlehemskih jaslih na 
dan njegovega rojstva v te-
danjem svetu niso vedeli. In 
gotovo se tudi v današnjem 
svetu rojeva marsikaj take-
ga, kar bi bilo našega pok-
lona vredno, a zanj sploh še 
ne vemo …

Miha Naglič

V naslovu je trikraljevska formula za novo leto 2023. V krščanskih deželah jo mnogi še danes napišejo 
nad vhodna vrata v hišo, da bi ta ostala blagoslovljena skozi vse leto. Kam pa bi to formulo še lahko 
napisali?

Sveti trije kralji, kakor jih je na mozaiku iz davnega leta 526 
upodobil neznani mojster v Baziliki svetega Apolinarija v 
Raveni / Foto: Wikipedija

Lesorez iz leta 1883, ki prikazuje človekovo zanimanje za 
vreme. Danes se človek zanima predvsem za možnosti 
svoje poti v vesolje. / Foto: Wikipedija

Novi sarkofag nad jedrskim reaktorjem v Černobilu (2017), 
ki je eksplodiral leta 1986. Zdaj je Ukrajina prizorišče nove 
jedrske nevarnosti. / Foto: Wikipedija

Nove knjige (666)

Župnijska cerkev sv. Martina v Žireh

»Knjižica opisuje zgodo-
vinski potek gradnje in opre-
mljanja žirovske župnijske 
cerkve sv. Martina. Cerkev je 
bila zgrajena v letih od 1906 
do 1910. Monumentalna 
zgradba pritegne pozornost 
vsakega obiskovalca Žirov. 
Nadomestila je staro župnij-
sko cerkev sv. Martina v Sta-
rih Žireh. Slog cerkve je po-
zni historizem s kombinaci-
jo neorenesančnih in neob-
aročnih elementov. Cerkve, 
zgrajene v historičnem slo-
gu od sredine 19. stoletja do 
začetka prve svetovne voj-
ne, so bile v preteklosti ve-
činoma prezrte in žirovska 
ni bila izjema. Šele v zad-
njem desetletju ali dveh je 
prevladalo spoznanje, da so 
mnoge slovenske cerkve iz 
dobe historizma, žirovska 

pa še posebej, dragoceni 
sakralni objekti in kultur-
ni spomeniki, ki si zasluži-
jo poglobljeno predstavitev. 
Stavbo so zgradili po načr-
tu Franca Faleschinija ml. 
(1840–1917) iz Ljubljane. 
/…/ Ob obisku stare župnij-
ske cerkve leta 1912 in 1913 
sta si novo cerkev ogledala 
Jože Plečnik (1872–1957) in 
France Stele (1886–1972). 
Zgradba nanju ni naredila 
posebnega vtisa. /…/ Opre-
mljanje cerkve je načrtoval 
in nadzoroval dunajski ar-
hitekt Anton Weber (1858–
1942), ki je tudi pripravil na-
črte za oltar, oltarni mozaik, 
obhajilno mizo, prižnico in 
tlak. Oltar je izdelal kamno-
sek Feliks Toman (1855–
1939), tabernakelj in lesten-
ce Ivan Kregar (1867–1931), 
obhajilno mizo in prižnico 
kamnosek Alojzij Vodnik 

(1868–1939), oltarni kipi so 
delo kiparja Ivana Pengova 
(1879–1932), mozaik so na-
redili v delavnici Leopolda 
Forstnerja (1878–1936) na 
Dunaju. Weber in Forstner 
sta narisala kartone za sli-
kana okna v prezbiteri-
ju, ki so jih naredili v Tiro-
ler Glasmalerei und Mosai-
kanstalt v Innsbrucku. Niso 
pa uresničili vseh zamisli 
arhitekta Webra. Dva stran-
ska oltarja, spovednice in av-
torski križev pot so ostali v 
načrtih, ki so zdaj izgublje-
ni. Ivan Vurnik (1884–1971) 
je naredil načrt za orgelsko 
omaro, Helena Kottler Vur-
nik (1882–1962) pa za slika-
no okno na pevskem koru. 
Orgle mojstra Ivana Milavca 

(1874–1915) so pri svojih 
108 letih v odličnem stanju, 
podpira jih dobra akustika 
cerkve. Cerkev je bila opre-
mljena načrtno, strokovno, 
kakovostno in s svetovljan-
skim pridihom. Tudi pokon-
cilski oltar arhitekta Antona 
Bitenca se je dobro vključil v 
cerkev.« (str. 5–6)

Skupaj z Žirovskim obča-
snikom izide še samostoj-
no knjižno delo. Letos je to 
prav ta knjižica o žirovski žu-
pnijski cerkvi. Napisal jo je 
Alojz Demšar, z njo močno 
povečal vedenje o cerkvi in 
jo hkrati »rehabilitiral«; pre-
pričljivo razloži, da je vre-
dna tudi umetnostnozgodo-
vinske pozornosti. Dragoce-
no delo.

Alojz Demšar, Župnijska cerkev sv. Martina v Žireh, 
Žiri, 2022, 40 strani

Miha Naglič

20 + G + M + B + 23
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V galeriji Gozdarskega in-
štituta Slovenije v Ljubljani 
je od minulega decembra na 
ogled razstava slik Martina 
Fujana, ilustratorja, slikarja 
in oblikovalca iz Kamnika, 
ki je na Akademiji za likov-
no umetnost in oblikovanje 
zaključil študij vizualnih ko-
munikacij.

Ukvarja se z znanstveno 
ilustracijo, blizu so mu tudi 
zgodovinske teme in ilu-
striranje zgodovinskih re-
konstrukcij, mitologije in 

folklore. Tako je med dru-
gim prispeval tudi ilustracije 
za monografijo o oklepih Na-
rodnega muzeja Slovenije.

Tematika tokratne razsta-
ve je gozd, drevesa in živa-
li, ki jih najdemo tam. Nara-
va je namreč njegova druga 
priljubljena tema, ki ji še po-
sebno v zadnjem času name-
nja največ pozornosti. Svo-
je delo med drugim objavlja 
v reviji Lovec, redno obliku-
je in slikovno opremlja tudi 
tiskovine Društva ljubiteljev 
ptičarjev. Prav psi ptičarji so 
predstavljali tudi njegov prvi 

stik z lovstvom, s katerim 
se med drugim tudi ukvar-
ja. Januarja 2019 je denimo 
v kamniškem domu kultu-
re razstavil dela iz serije Tin-
ta v gozdu (gozd v tinti), na 
tokratni v gozdarskem inšti-
tutu pa je monokromatskim 
dodal tudi dela v barvnih teh-
nikah gvaša in akvarela ter 
olj. »Slikanje z olji in druge 
barvne tehnike so bile vedno 
moja želja, a v preteklosti za 
to ni bilo niti prave energije 
niti znanja. Po dveh letih pa 
sem že prišel tudi do večjih 
formatov, čeprav so barvne 
tehnike zame še nekaj rela-
tivno novega in še odkrivam, 
kaj vse ponujajo,« pravi Fu-
jan, ki v svojem slikarskem 
razvoju dopušča spontanost 
in predvsem čas za napredek. 
Kot pravi, namreč ne želi hi-
teti in ustvarjati »na silo«.

To je vidno tudi v delih, 
ki so še do konca meseca na 
ogled v gozdarskem inšti-
tutu. Kot lovec veliko časa 
preživi v stiku z naravo. Po-
drobno poznavanje moti-
vov, ki jih upodablja, je na-
mreč ključnega pomena za 

njegovo ustvarjanje. Slikanja 
se namreč loteva preudarno, 
z razmislekom in predvsem 
znanjem o motivih, ki jih 
ustvarja. Tako je že pred ča-
som začel obiskovati preda-
vanja in terenske vaje iz goz-
darstva in dendrologije dr. 
Roberta Brusa na Biotehni-
ški fakulteti, kjer se je spoz-
nal z drevesnimi vrstami in 

se jih naučil tudi prepozna-
vati v naravi. »Bistvo takšne-
ga študijskega pristopa je, da 
se naučiš opazovati in da tudi 
veš, kaj gledaš, si bolj pozo-
ren na podrobnosti, vse to pa 
ti seveda pomaga pri slika-
nju,« pravi sogovornik, ki bo 
tudi v prihodnje razpet med 
znanstveno ilustracijo in sli-
karstvom. »Bolj kot v novih 

tehnikah bi se rad preizkusil 
v kakšni novi tematiki. Rad 
bi se denimo sistematično 
lotil ilustriranja drevesnih 
vrst na Slovenskem. Poleg 
narave pa me mika vse, kar je 
historičnega, pa tudi folklori-
stičnega. Morda se bo ob tem 
razvijal tudi avtorski pristop, 
bomo videli,« zaključuje so-
govornik.

Aleš Senožetnik

Martin Fujan v svojem ateljeju / Foto: Aleš Senožetnik

Martin Fujan je avtor mlajše generacije, ki se ukvarja predvsem z znanstveno ilustracijo in upodabljanjem narave. Do konca januarja je v Gozdarskem 
inštitutu Slovenije na ogled njegova razstava motivov gozda.

 V Galeriji Atrij Tržič 
ste si tako lahko ogledali 
ilustracije Nataše Vertelj iz 
petih slikanic: Pletilke avto-
rice Alje Furlan, Potovanje 
v sanje Jasne Markuš, Naš 
čarobni december – zgod-
be, aktivnosti in izdelki za 
adventni čas Mirjam Pintar 
ter slikanic Mojiceje Bonte 
Kako se kotali sreča in Eko-

vozikolocikel. Čeprav se je 
Nataša Vertelj po končani 
Srednji šoli za oblikovanje 
in fotografijo v Ljubljani, 
smer grafični oblikovalec, 
zaposlila v Peku in bila tam 
tudi vodja marketinga, se je 
vrnila k svoji veliki ljubez-
ni, risanju. Izdala je slikani-
ce Strelca Angelca, Angelca 

Marelca in Zvezdogelca, ki 
jim je vdihnila avtorsko be-
sedilo in ilustracije. »Miš-
ljeno je bilo, da bodo to sli-
kanice z naravoslovno vse-
bino, ki se bodo nadaljeva-
le. Ko pa sem enkrat začela 
dobivati vse več besedil dru-
gih avtorjev, mi je za lastna 
besedila začelo zmanjkova-
ti časa in sem samo še ilu-
strirala. Vsaka likovna teh-
nika potrebuje svoj čas – in 

četudi bi s čopičem lahko 
ustvarjala hitreje, sem os-
tala zvesta tehniki pastela.«

Najbolje se počuti za de-
lovno mizo v domačem oko-
lju. »Veliko svobode imam 
pri ustvarjanju, včasih me 
priganjajo edino roki. Moje 
ilustracije so izključno do-
mišljijske. Privlačijo me 

detajli, npr. da se vidijo dla-
ke živali, vzorčki tkanine 
… Še najraje ilustriram ži-
vali, ki jih lahko poosebim. 
Rada rišem lisice; majhna 
žival, a lepa in seveda tudi 

premetena.« A četudi je 
zgodba še tako dobra, je za 
dobro ilustracijo – in njene 
so take  ... »mehke« – pot-
rebnega veliko proučeva-
nja, raziskovanja.

Največ ilustrira otroške 
slikanice, kdaj tudi knjige 
za mladino. Objavljala je v 
otroških revijah Zmajček 
in Galeb. Njena dela so bila 
večkrat razstavljena, med 

drugim na Slovenskem bi-
enalu ilustracij 2016/2017. 
Razstavo je imela v vrtcu De-
teljica v Bistrici pri Tržiču, 
Apropoju na Bledu, v Domu 
krajanov v Kovorju, na ne-
davnem Knjižnem sejmu 
v malem v Kulturnem cen-
tru Tržič, skupinsko je raz-
stavljala s KD tržiških likov-
nikov v Avstriji. Pred leti je 
prejela nagrado na nateča-
ju Na krilih metulja in labo-
da v avstrijskem Schwanen-
stadtu za ilustracije v knjigi 
Taka punčka iz cunj, ki v pra-
vljice verjame avtorja Franja 
Frančiča. Do zdaj je ilustri-
rala več kot trideset pred-
vsem otroških slikanic. Tre-
nutno ustvarja ilustracije za 
slikanico Dar avtorice Alje 
Furlan, ki bo, kot je dejala 
Nataša Vertelj, namenjena v 
branje tako otrokom kot od-
raslim. Dodatno se je likov-
no izobraževala v Art šoli 
Andreje Čeligoj, na delavni-
cah Irene Majdič, prisluhni-
la nasvetom akademskega 
slikarja Nikolaja Mašukova 
…, veliko znanja pa pridobi-
la že na oblikovni šoli, kjer so 
imeli tudi študijsko risanje.

Suzana P. Kovačič

Nataša Vertelj na odprtju avtorskih ilustracij v Galeriji Atrij Tržič / Foto: Tina Dokl

V Galeriji Atrij Tržič so bile do nedavnega na ogled ilustracije domačinke Nataše Vertelj, ki se posveča likovnemu ustvarjanju in ilustracijam za otroke, 
predvsem v tehniki pastela. Izdala je tri avtorske slikanice ter ilustrirala več kot trideset predvsem otroških knjig.

Njen čarobni svet ilustracij

Narava kot središče ustvarjanja

Ilustracije Nataše Vertelj so izključno domišljijske.
Privlačijo jo detajli, npr. da se vidijo dlake živali, 
vzorčki tkanine … Še najraje ilustrira živali, ki jih 
lahko poosebi. Rada riše lisice – majhna žival, a lepa 
in seveda tudi premetena, meni. A četudi je zgodba še 
tako dobra, je za dobro ilustracijo potrebnega veliko 
proučevanja, raziskovanja.

Zanima ga predvsem narava in vse, kar je povezano z njo. 
 / Foto: Martin Fujan
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Akademija za gledališče, ra-
dio, film in televizijo ni bila 
vaša prvotna izbira.

Z odločitvijo, da grem štu-
dirat igro, sem odlašala še 
dve leti po končani Gimna-
ziji Jesenice. V tem času sem 
študirala na FDV sociologi-
jo, analitsko-teoretsko smer. 
Pustila sem si čas, da želja v 
meni dozori do te mere, da 
bom suvereno in morda že 
bolj zrelo pristopila k študiju 
na AGRFT. Tako sem, nekaj 
tudi z igralskim materialom 
iz predstav, ki sem jih igrala 
še kot gimnazijka v Gledali-
šču Toneta Čufarja na Jese-
nicah, uspešno v prvem po-
skusu opravila sprejemni iz-
pit in se vpisala v prvi letnik 
dramske igre. Hkrati mi je 
matična fakulteta FDV do-
volila vpis v tretji letnik soci-
ologije. Oba študija sem us-
pešno zaključila.

Prihajate z Bohinjske Bele, 
živeli ste v Radovljici, sedaj 
na Bledu. Kako je Gorenjka 
našla »svoj oder« v Celju?

Z Bohinjske Bele izhaja 
družina moje mame in zgo-
dnja leta otroštva sem preži-
vela v tej idilični vasi v hiši svo-
jih starih staršev. In tja sem se 
vedno rada vračala. Po očeto-
vi strani sem Štajerka iz Pišec 
in tudi te imam v zelo lepem 
spominu. Tudi moje gleda-
liško ustvarjanje me veže na 
Štajersko, na Savinjsko doli-
no, ki mi je v več kot dvajse-
tih letih prirasla k srcu. V SLG 
Celje sem bila povabljena že 
v času študija, takoj po njem 
so mi ponudili redno službo 
in lepe igralske priložnosti, 
kar sem z veseljem sprejela. 
A na Gorenjsko sem najbolj 
navezana. Na Bledu živim in 
imam družino, moža Luka, 
sinove Maksa, Leva in Oskar-
ja. Med Bledom in Celjem pa 
je kar dolga, 120-kilometrska 
pot. Navadila sem se, da dob-
ro uro vožnje v eno smer iz-
koristim za poslušanje glas-
be, ponavljanje teksta, raz-
mišljam o vlogi, vzamem si 
čas samo zase. Seveda se vo-
ženj naveličam, predvsem te-
daj, ko je zelo naporno, po 
navadi ravno pred premie-
ro. Tudi ko je gneča na cesti 
in me je strah, da bom zamu-
dila predstavo ali vajo. K sre-
či mi, ker je urnik v gledališču 
vedno drugačen, na pot ni tre-
ba čisto vsak dan.

V SLG Celje ustvarjate že več 
kot dvajset let. Koliko vlog 
ste že odigrali?

V teh letih sem na odru celj-
skega gledališča odigrala vsaj 

petdeset vlog. Za vlogo Moj-
ce Pokrajculje sem leta 1998 
dobila nagrado zlata paliči-
ca za mlado igralko, za vlogo 
podjetne Maričke v predstavi 
Na kmetih pa leta 2004 nag-
rado žlahtna komedijantka. 
Poleg njiju se rada spomi-
njam še Stelle iz Williamso-
vega Tramvaja Poželenje, 
Marije Antonove iz Gogolje-
vega Revizorja, Velme Kelly 
iz muzikala Chicago, Shake-
spearove Kreside, Dore iz Se-
ksualnih nevroz naših star-
šev, Starke iz Ionescovih 
Stolov. V zadnjem obdob-
ju pa Bee iz Naših skrivnos-
ti, Anne iz Zellerjevega Oče-
ta, Karin iz Gorazdovega vo-
zla in seveda Maye iz Večne-
ga otroka, na katero sem po 
vseh priznanjih in nagradah, 
ki jih je dobila, in po vanjo 
vloženem delu in trudu za-
gotovo najbolj ponosna. Mis-
lim, da mi najbolj ustrezajo 
in so mi največji izziv karak-
terni, večplastni, kompleksni 
dramski liki, ki jih najdemo 
v klasični in sodobni drama-
tiki. Ob gradnji takega lika 
najbolj pridejo do izraza moj 
odnos do sveta in življenja, 
moja disciplina in hkrati svo-
boda, moja težnja k perfek-
ciji in seveda mnoge odrske 
in življenjske izkušnje. Veli-
kokrat sem igrala tudi v otro-
ških in mladinskih predsta-
vah. Od leta 2007, torej 15 
let, igramo otroško predsta-
vo Maček Muri, v kateri sem 
muca Maca.

Predstava Večni otrok dra-
matičarke Nave Semel v re-
žiji Yonatana Esterkina in 
z vami v glavni vlogi je na 
največjem mednarodnem 

festivalu monodrame na sve-
tu Unite Solo v New Yorku 
prejela nagrado za najboljšo 
mednarodno predstavo.

Večni otrok je predstava, 
ki govori o materi, ki ima ot-
roka z Downovim sindro-
mom in noč pred jutrom, ko 
bo šel prvič v šolo, torej v kru-
ti zunanji svet, zaradi skrbi 
za sina ne more spati. Spo-
minja se njegovega rojstva 
in kako so ji zdravniki ter lju-
beči mož povedali, da je pri-
zadet, kako je to dejstvo po-
časi sprejela in jo je, kot pra-
vi sama, oblikovalo v celega 
človeka. Pripoveduje o tem, 
kako sta sina sprejeli druži-
na in družba. Tako to ni več 
samo zgodba o njej in sinu, 
ampak zgodba o ljudeh, ki 
imajo bodisi težave s spreje-
manjem drugačnosti ali pa, 
nasprotno, v njej vidijo mož-
nost za kvalitetne medseboj-
ne odnose in obenem mož-
nost, da v življenju živijo tis-
to, kar je res smiselno in po-
membno. Da nista v ospred-
ju samo tekmovalnost in 
brezhibni, egoistični posa-
meznik, ki ga vzpostavlja 
oziroma celo zahteva kapita-
listična, potrošniška družba. 
Da sprejemamo sebe take, 
kot smo, in druge take, kot 
so. Da tako gradimo toleran-
tno, humano in zdravo druž-
bo. Drugačni nas lahko spre-
menijo na bolje in nam po-
magajo poiskati v nas samih 
pravo bistvo našega obstoja. 
A to jim je treba omogočiti. 
Z veliko ljubezni in razume-
vanja. Ne nazadnje se Maya 
preizprašuje tudi o lastni 
drugačnosti. In vse to in še 
več nam sporoča ta predsta-
va, ki je po prelepih odzivih 

občinstva v New Yorku v gle-
dališču Theatre Row na 42. 
ulici prepričala tudi žirijo. 
Vsekakor gre zasluga reži-
ji, odličnemu tekstu, anima-
cijam, ki so del predstave in 
v gledalčevi domišljiji priča-
rajo glavnega junaka, Yota-
ma, fantka z Downovim sin-
dromom. Pa tudi moji igri, 
ki je neposredna in sploh 
noče biti več igra, ampak živ-
ljenje samo. Tako kot v res-
nici je. Včasih zelo kruto, a 
hkrati tudi neskončno lepo. 
Zame osebno je bila nagra-
da velik ali celo največji mo-
žen uspeh. Zaokrožuje mo-
jih 25 let dela v gledališču in 
mi daje veliko zadovoljstvo. 
Je plod mojega trdega dela, 
verjetno tudi malček talenta, 
predvsem pa iskrene ljubez-
ni do igre in gledališča in za-
vedanja, kakšno moč sporo-
čanja ima igralski poklic in 
je zato tudi velik privilegij. 
Velik uspeh te predstave po-
trjuje, da je slovensko gleda-
lišče na zelo visoki ravni, kar 
vedno znova dokazuje z izje-
mnimi predstavami po vseh 
slovenskih gledališčih in us-
peh v New Yorku je samo še 
en bleščeč kamen, ki zvišuje 
vrednost tega mozaika.

Kakšni so odzivi gledalcev?
Septembra leta 2019 je 

bila premiera Večnega otro-
ka najprej v angleškem jezi-
ku, čez teden dni pa še v slo-
venskem. Potem sem jo igra-
la za naše abonente na ma-
lem odru celjskega gledališča 
in bila je izjemno lepo spre-
jeta. Najlepšo kritiko sem do-
bila ravno od mamic, ki ima-
jo otroke s posebnimi potre-
bami. Povedale so, da bodo 
ob gledanju te predstave tudi 
drugi razumeli in začuti-
li, kako se one počutijo. De-
cembra 2019 smo odšli z njo 
v Sankt Peterburg, kjer smo 
bili že leto prej s predsta-
vo Oče, tako da sem gledali-
šče Dom Aktora na Nevskem 
prospektu in mesto Peter-
burg že dobro poznala. Odziv 
občinstva je bil že med samo 
predstavo, ki sem jo igrala v 
slovenščini z nadnapisi v ru-
ščini, prekrasen. Očitno sem 
prepričala tudi žirijo festiva-
la. Leta 2020, v času pande-
mije, je bila predstava virtual-
no na festivalu On Ona Oni 
v Jekaterinburgu v Rusiji, le-
tos marca pa na 29. festivalu 
Women's Theatre v Los An-
gelesu.

Posebnost predstave je tudi 
ta, da je oblikovana v sloven-
skem in angleškem jeziku.

Priprava v obeh jezikih je 
od mene zahtevala veliko 

mero discipline in učenja. 
Ob prihodu režiserja na prvo 
vajo sem že znala večino an-
gleškega teksta na pamet, za 
kar sem porabila štiri mese-
ce učenja ob tekočem delu v 
službi, torej igranju predstav, 
in seveda delu doma. Am-
pak to mi je omogočilo, da 
sem se lahko na vajah posve-
tila vživljanju v čustveni svet 
lika, da sem ga začela živeti v 
angleškem jeziku in da sem 
hkrati dobivala dobro psihofi-
zično kondicijo, ki sem jo pot-
rebovala za dobro uro igra-
nja na odru. Vsekakor pa mi 
je lastna izkušnja, sem mati 
treh otrok, pri tem delu naj-
bolj pomagala. Ker je režiser 
Izraelec, sem tudi njegove 
napotke dobivala v anglešči-
ni. Pri preskoku nazaj na ma-
terni jezik nisem imela več-
jih težav, morda samo to, da 
mi je zmanjkalo časa za uče-
nje in sem si včasih kar spro-
ti na odru prevedla tekst v slo-
venščino. (smeh)

Monodrama zahteva od 
igralca še več udejstvovanja, 
da kot en sam nastopajoči 
prepriča občinstvo.

Monodrama je velik iz-
ziv in zanjo potrebuješ veli-
ko igralske kondicije in kon-
centracije. Zgoditi se mora 
magičnost, ki pritegne gle-
dalca. Večni otrok je pravza-
prav notranji dialog mame 
Maye, to pa vsi dobro pozna-
mo, saj smo v življenju ne-
nehno v dialogu s samim 
sabo. Najprej sem posta-
vila temelje za lik mame, 
ki se kot rdeča nit vije sko-
zi celo zgodbo. Poleg nje pa 
imam priložnost pokazati 
svoje obrtniške igralske ve-
ščine ob interpretaciji dru-
gih oseb, ki v zgodbi nasto-
pajo. S tem materialom se 
igraš sam, sam si v prostoru 
in času, sam doziraš ritem 
in tempo, sam moraš imeti 
dovolj energije, brez podpo-
re soigralcev. Imaš pa veliko 
podporo občinstva in – pou-
darjam – tehnične ekipe, ki 
je s tabo ves čas med predsta-
vo in je bila z mano v času 
priprav in vaj. Ponovno se 
je izkazalo, da je gledališče 
vendarle timsko delo, kar je 
še ena njegova dobra plat.

V katerih predstavah vas lah-
ko trenutno spremljamo?

Trenutno igram, zelo se 
ob tem zabavam, moško vlo-
go, vlogo Willa v mladinski 
predstavi Robin Hood, pa 
muco Maco v Mačku Muri-
ju. Še bom igrala Večnega 
otroka. To sezono bomo po-
novno igrali Gorazdov vozel, 
Laž in Očeta.

Maša Likosar

Manca Ogorevc / Foto: Jaka Babnik

Manca 
Ogorevc

»Večni otrok ni 
samo zgodba o 
mami in sinu 
z Downovim 
sindromom, 
ampak je 
zgodba o 
ljudeh, ki imajo 
bodisi težave s 
sprejemanjem 
drugačnosti ali 
pa, nasprotno, 
v njej vidijo 
možnost za 
kvalitetne 
medsebojne 
odnose in 
obenem 
možnost, da v 
življenju živijo 
tisto, kar je res 
smiselno in 
pomembno.«

Vsestranska gledališka igralka Manca Ogorevc z Bleda, ki že več kot dvajset let ustvarja v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, je 
lani na največjem festivalu monodrame na svetu prejela prvo nagrado za vlogo v predstavi Večni otrok. Z njo smo se pogovarjali o 
njenih igralskih začetkih, aktualnih vlogah, vožnji od Bleda do Celja ...

Še en bleščeč kamen v mozaiku
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Radovljiška občina ima 
bogato industrijsko tradici-
jo, močno razvito v več kra-
jih. Na njen razvoj je ko-
nec 19. stoletja izrazito vpli-
valo širjenje železniškega 
omrežja kot temelja indu-
strijskega razvoja, ki je med 
drugim prineslo možnost 
množične proizvodnje, in-
dustrializiralo vrsto obrti 

ter hkrati približalo nove, 
bolj oddaljene trge. A s pre-
hodom v samostojnost Slo-
venije v devetdesetih in z 
nastopom gospodarske kri-
ze so se nekatere prej uspeš-
ne tovarne, predvsem tek-
stilne, zaprle ali zmanjša-
le svoje poslovanje. Za nji-
mi so ostali brezposelni de-
lavci, prazni objekti ter po-
zabljene delavske veščine, 
tehnologija in znanje. Osta-
lo pa je še mnogo več, shra-
njeno med drugim tudi v 
spominih nekdanjih zapo-
slenih, v stavbah, predme-
tih, pričevanjih ..., je knjigi 
na pot zapisala urednica, di-
rektorica Muzejev radovlji-
ške občine dr. Petra Bole.

Ohranjajo spomin na 
industrijsko dediščino

V Muzejih radovljiške ob-
čine zadnjih nekaj let z raz-
stavami, publikacijami in 
dogodki opozarjajo na in-
dustrijsko preteklost; lani 
so tako pripravili odmev-
no razstavo ob stoti obletni-
ci začetka delovanja tovar-
ne Gorenjka. Spomine oh-
ranjajo tudi s srečanji delav-
cev tovarn in z nekdanjimi 

lastniki, s tem pa tudi nji-
hova pričevanja; nazadnje 
se je to zgodilo novembra 
ob stoletnici delovanja to-
varne Veriga.

Spomin na industrijsko 
dediščino želijo ohraniti tudi 
z monografijo. »Nastanku te 
knjige je botrovalo več razlo-
gov. Med njimi je prav goto-
vo na prvem mestu zbirka 
umetniških fotografij Adija 
Finka (1925–2018) in Ivana 
Pipana (1929–2017), ki sta 
med drugim posnela števil-
ne zanimive motive iz tovar-
niškega življenja in sistema-
tično dokumentirala delova-
nje vseh tovarn v naši obči-
ni. Njuni dediči so velik del 
njune izjemne fotografske 

zapuščine prepustili Foto-
grafskemu društvu Rado-
vljica, to pa jo je nato poda-
rilo Mestnemu muzeju Ra-
dovljica,« je pojasnila Petra 
Bole.

Drug, prav tako pomem-
ben razlog za nastanek knji-
ge pa so, pravi, spomini, ki 
so oživeli, ko so se v Muze-
jih radovljiške občine ob 
zbiranju predmetov in spo-
minov in pripravljanju raz-
stav srečevali z nekdanjimi 
delavci tovarn Veriga in Al-
mira. »Takrat smo se sreča-
li tudi z nostalgijo posebne 
vrste – hrepenenjem po nek-
danjih časih, časih bratstva, 
enotnosti in delavske pove-
zanosti, kajti lepega se vsi 
radi spominjamo, stiske, 
pomanjkanje, krivice tiste-
ga časa pa radi pokopljemo 
v temo zgodovine.«

Lipniška dolina, 
Radovljica, Begunje

Publikacija je razdeljena 
na tri dele. V poglavju z nas-
lovom Tovarne z dolgo tradi-
cijo v lipniški dolini so pred-
stavljeni: Plamen Kropa, (av-
tor prispevka dr. Jože Prin-
čič), Uko Kropa (avtor Toni 
Bogožalec), Iskra Lipnica in 
Iskra Otoče (avtorica Saša 
Florjančič) in Kemična to-
varna Podnart (avtorica Ka-
tja Kreutz Praprotnik).

V drugem delu z naslo-
vom Vozlišče poti kot izho-
dišče za razvoj so predsta-
vljene Almira Radovljica, 
Veriga Lesce in Gorenjka 

Lesce; avtorica vseh prispev-
kov je Katja Kreutz Praprot-
nik. V tretjem delu z nas-
lovom V zavetju hribov pa 
sta predstavljeni še podje-
tji Sukno Zapuže (avtorica 
Katja Kreutz Praprotnik) in 
Elan Begunje (avtorica Ines 
Drame).

Zanimivi pogovori z 
ljudmi

Katja Kreutz Praprotnik 
je avtorica petih prispevkov 
v monografiji. »Najbolj za-
nimivi pri vsem delu so bili 
zame zagotovo pogovori z 
ljudmi, nekdanjimi zaposle-
nimi, lastniki ... Tudi mene 
se je dotaknilo srečanje z 
nekdanjimi zaposlenimi, ki 
smo ga pripravili jeseni ob 
stoti obletnici ustanovitve 
Verige, nekoč velike leške 
tovarne. Zame je bilo to eno 
najlepših doživetij zaradi iz-
jemne pozitivne energije, 
ki so jo izžarevali nekdanji 
'verigarji'. Res izjemno je, 
sploh z današnje perspekti-
ve, kako so podjetja, kakršna 
je bila Veriga, vplivala na 
tako rekoč vse vidike življe-
nja v kraju. V Almiri, na pri-
mer, je bilo pogosto zaposle-
nih več generacij iste druži-
ne – očetje, sinovi, hčere ... 
Tu je bilo še sindikalno živ-
ljenje, ki je posegalo tako 
na področje kulture, špor-
tnih prireditev in posebej 
znotraj tekstilne industrije 
priljubljenih tekmovanj kot 
v družbeno življenje, če se 
spomnimo prostovoljskih 

akcij, kakršna je bila tista 
v Almiri, v kateri so ureja-
li Šobec, pa preživljanj do-
pustov v počitniških domo-
vih podjetij na morju. Da-
nes je življenje seveda po-
polnoma drugačno, zato je 
primerjava še toliko zani-
mivejša,« pravi Katja Kreu-
tz Praprotnik.

Pove še, da jih je poseben 
izziv predstavljala priprava 
prispevka o Kemični tovar-
ni Podnart. »S področjem 
kemije se doslej še nisem 

ukvarjala in še veliko novega 
znanja bom potrebovala, da 
se bom lahko s to zanimivo 
temo ukvarjala še naprej,« 
je povedala, direktorica Pe-
tra Bole pa je dodala, da tako 
kot do sedaj tudi v prihodnje 
upajo na dobro sodelovanje 
z družinami predvojnih la-
stnikov nekaterih od obrav-
navanih tovarn. Med njimi 
je bila tudi družina Pogač-
nik, lastnica tovarne, iz kate-
re je nastal današnji Atotech 
v Podnartu.

»S predstavljeno dedišči-
no želimo spodbuditi na-
daljnje raziskovanje indu-
strijske dediščine kot ene 
izmed temeljnih dediščin 
moderne in postmoderne 
dobe. Ta je v radovljiški ob-
čini v zadnjih sto letih ra-
dikalno posegla v življenj-
ski prostor in okolje, v na-
čin življenja – in ga zazna-
movala družbeno in soci-
alno. Oblikovala je kulturo 
in identiteto lokalnega oko-
lja ... Mi pa smo zavezani, da 
ohranimo ta pomembni del 
svoje identitete, ohranjamo 
pričevanja preteklosti in jo 
s ponosom pripovedujemo 
naprej,« je v svojem zapisu 
še poudarila Petra Bole.

Zapisano v kolektivni 
zavesti

Zgodovinar dr. Aleksan-
der Lorenčič pa v uvodu k 
monografiji pravi takole: 
»Med tranzicijo iz socializ-
ma v kapitalizem so mno-
ga podjetja, tudi giganti ju-
goslovanske industrije, pro-
padli in z njimi številne pre-
stižne slovenske blagovne 
znamke. Seznam tovarn, ki 
so propadle konec osemde-
setih let minulega stoletja 
in po letu 1990, je zelo dolg. 
Prevent, Rog, Tam, Metal-
na, TVT Boris Kidrič, Mura, 
Tovarna sladkorja Ormož, 
Toper, Iskra Delta, Iskra, 
Tobačna Ljubljana in Indu-
strija usnja Vrhnika (IUV) 

so le del seznama. Prav tako 
je dolg spisek blagovnih 
znamk, kjer lastništvo ni 
več slovensko: Laško, Uni-
on, Mercator, Argeta, Pe-
rutnina Ptuj, Alpsko mleko, 
Fructal, Cockta, Čokolešnik, 
Barcaffe, Radenska itd. Lah-
ko se tolažimo, da bodo os-
tale zapisane v naši kolek-
tivni zavesti, k čemur bodo 
nedvomno pripomogle mo-
nografije, kot je ta, za kar ve-
lika hvala in čestitke Muze-
jem radovljiške občine.«

Marjana Ahačič

Avtorica petih predstavitev podjetij v monografiji Katja Kreutz Praprotnik / Foto: Gorazd Kavčič

Nastanku te knjige je botrovalo več razlogov. 
Med njimi je prav gotovo na prvem mestu zbirka 
umetniških fotografij Adija Finka (1925–2018) in 
Ivana Pipana (1929–2017), ki sta posnela številne 
zanimive motive iz tovarniškega življenja in 
sistematično dokumentirala delovanje vseh tovarn 
v občini. Njuni dediči so velik del njune izjemne 
fotografske zapuščine prepustili Fotografskemu 
društvu Radovljica, to pa jo je nato podarilo Mestnemu 
muzeju Radovljica.

Monografijo z naslovom Tovarne v vrtincu podob so 
izdali Muzeji radovljiške občine. Uredila jo je Petra Bole, 
na naslovnici je fotografija Adija Finka. Fotografije je 
uredila Mihaela Pichler Radanov, fotografsko gradivo je 
dokumentirala Tita Porenta, knjigo pa sta oblikovali Maša 
Bogataj in Barbara Bogataj Kokalj. / Foto: Gorazd Kavčič

Muzeji radovljiške občine so decembra, tik pred koncem leta, v katerem so z razstavo počastili stoletnico tovarne čokolade v Lescah, izdali monografijo, 
v kateri je ob fotografijah mojstrov fotografov, domačinov Ivana Pipana in Adija Finka, predstavljena zgodovina (nekdanjih) ponosov gospodarstva na 
območju občine Radovljica: od kroparskega Plamena, leške Gorenjke in radovljiške Almire do Sukna v Zapužah in Elana v Begunjah.

Podobe iz tovarn kot spomin 
na industrijsko dediščino

»S predstavljeno dediščino želimo spodbuditi 
nadaljnje raziskovanje industrijske dediščine kot ene 
izmed temeljnih dediščin moderne in postmoderne 
dobe. Ta je v radovljiški občini v zadnjih sto letih 
radikalno posegla v življenjski prostor in okolje, v 
način življenja – in ga zaznamovala družbeno in 
socialno. Oblikovala je kulturo in identiteto lokalnega 
okolja ... Mi pa smo zavezani, da ohranimo ta 
pomembni del svoje identitete, ohranjamo pričevanja 
preteklosti in jo s ponosom pripovedujemo naprej.«
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Zaposlovanje invalidov (4)
Na spletnem srečanju 

Poti zaposlovanja invalidov 
in dobre prakse delodajal-
cev, ki je potekalo ob med-
narodnem dnevu invalidov, 
so predstavniki delodajalcev 
in zaposlenih predstavili po-
tek zaposlitvene rehabilita-
cije skozi svoje izkušnje in 
dobre prakse zaposlovanja 
invalidov.

Hvaležna za priložnost
Na to pot je stopila tudi 

Gorenjka, ki javno ne želi 
biti imenovana. Na sreča-
nju je predstavila pot do za-
poslitve na delovnem mes-
tu: pisanje člankov in dru-
go delo pri časopisu. »Gle-
de na mojo diagnozo so me 
vprašali, ali sploh želim de-
lati, in mi s tem dali misliti, 
kaj si resnično želim v živ-
ljenju: delati ali se skliceva-
ti na diagnozo in ostati v vlo-
gi žrtve, nekoga, ki ne zmo-
re in ki ne zna. Ko sem pos-
tala mamica, sem po dveh 
letih na Zavodu za zaposlo-
vanje dobila odlično službo 
v okviru javnih del v knji-
žnici. Sledila je enoletna 

zaposlitev, prav tako v knji-
žnici, kjer sem nadomešča-
la sodelavko, ki je bila na po-
rodniškem dopustu. Vzpo-
redno sem pogodbeno za-
čela sodelovati z enim iz-
med časopisov. Na Zavodu 
za zaposlovanje so me sez-
nanili z zaposlitveno reha-
bilitacijo. Šla sem skozi po-
stopek, s katerim se prišla 
do odločbe o statusu inva-
lida. Sprva moram priznati, 
da sem se procesa kar malo 
ustrašila, nato pa pogumno 
zakorakala v pisarno časopi-
sa in se opolnomočena po-
dala v novinarsko delo, pri 
čemer moram priznati, da 
so me novinarski kolegi v 
redakciji zelo lepo sprejeli. 
Na Komisiji za dodelitev od-
ločbe o statusu invalida so 
takrat dejali, da bo to zgod-
ba o uspehu. Odlično sode-
lujem s podjetjem, ki v obli-
ki sestankov na sedežu ča-
sopisa spremlja moje delo. 
V zaposlitveno rehabilita-
cijo sem vstopila v skladu 
z zaposlitvenim načrtom, 
ki mi je res pisan na kožo. 
Vse skupaj je zame kot za 

osebo s statusom invalida 
priložnost za polno življenje 
na osnovi socialne varnosti – 
kljub morebitnim oviram, ki 
jih s svojo diagnozo vendar-
le imam. Hvaležna sem za to 
izkušnjo in hvaležna tudi di-
rektorici časopisa za posluh 
in pripravljenost sodelovati 
v procesu zaposlitvene reha-
bilitacije,« je opisala.

Pozitivna izkušnja 
z zaposlitveno 
rehabilitacijo

Predstavila je tudi mnenje 
direktorice časopisa, ki pou-
darja, da je njihova izkušnja 
dela z zaposlitveno rehabi-
litacijo resnično pozitivna. 
»Naša sodelavka je ves čas 
spremljana. Evalviramo jo 
tudi sami in njen napredek 
k samozavestnejši osebi, ki 
dejansko uporablja svoje ta-
lente, nabira nova znanja in 
jih preskuša v praksi, je z 
vsakim dnem bolj viden. Do 
sodelovanja z njo sem sreče-
vala ljudi v drugih podjetjih, 
ki na zaposlitveni rehabili-
taciji delajo stvari, za katere 
morda niso prepričani, da 

so res zanje. To se vidi, ob-
čuti. Pri njej je zgodba že od 
začetka drugačna. Je samo-
iniciativna, aktivno se poda 
v izzive, a hkrati dobro poz-
na svoje omejitve in sva gle-
de tega iskreno govorili od 

samega začetka sodelova-
nja. Zaposlitvena rehabili-
tacija tako ne pomaga samo 
njej, ampak tudi nam, nje-
nim sodelavcem, da se od 
nje učimo, doživljamo svet 
na novo skozi njene oči in 
aktivno spremljamo njeno 
transformacijo, ko ob svo-
ji rasti in samospoznavanju 
dela tudi dobra dela v oko-
lju, v katero pošilja pozitiv-
ne medijske vsebine. Če je 
prej s težavo sprejela stran-
ke na uredništvu, sedaj po 
nekaj mesecih zmore tudi 

to – in to je še en velik ko-
rak. Drugače pa bi rekla ta-
kole: so delovna mesta, kjer 
vsekakor nekaj prispevaš, 
in so tudi takšna, kjer ob 
delu spreminjaš svet tiso-
čih ljudi, bralk in bralcev na 

bolje. Ona skozi zaposlitve-
no rehabilitacijo dela sled-
nje, četudi se morda tega ne 
zaveda.«

Želijo si čim več takšnih 
zgodb

Kot so pojasnili organiza-
torji spletnega srečanja, si 
želijo čim več takšnih zgodb, 
uresničenih talentov, ki vo-
dijo k samozavestnemu do-
seganju ciljev. »Tako bi mo-
rali živeti vsi. Če se učimo 
drug od drugega, smo na 
koncu vsi lahko bogatejši.«

Maja Bertoncelj

Film

Med počitnicami ali med 
dopustom mnogi gledajo 
filme. Za praznike naredijo 
sezname filmov, ki jih želi-
jo pogledati, to delajo sami 
ali skupaj z otroki, prijatelji. 
Gledamo filme ob božiču, 
ki nam kažejo lepe prizore 
družinske sreče, pesmi, da-
rila. Filmi so danes drugač-
ni, kot so bili včasih. Filmi 
moje mladosti so bili Kekec, 
Ne joči, Peter, Sutjeska in 
Neretva, Valter brani Saraje-
vo, To so gadi. Rada obiščem 
kino v Radovljici, kjer so 
vključeni v mrežo evropskih 
kinematografov Europa Ci-
nemas. Ti filmi so drugačni, 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

manj komercialni, manj po-
pulistični, kar pogosto po-
meni manj orožja in strelja-
nja. Zelo mi je bil všeč tudi 
teden ruskega filma, ki so ga 
predvajali v Škofji Loki. Za-
radi vojne trpi vsa ruska kul-
tura, z njo pa tudi vsi obču-
dovalci in tako sedaj ruske-
ga filma ne moremo gleda-
ti. Ob sredah je na TV-spo-
redu film tedna. Pogledam 
kdaj tudi te filme. Rada pris-
luhnem drugim jezikom, 
ne le angleškemu. Še po-
sebej gram rada v kino, če 
me povabijo otroci. Tako 
smo šli v zadnjem času gle-
dat film Top Gun, film o El-
visu Presleyju in sedaj med 
počitnicami Avatar. Prvi del 
Top Guna sem gledala, ko 
sem imela 16 let. Mlad člo-
vek gleda drugače. Glasba 
je postala popularna, vsi so 
imeli sončna očala, kot so jih 
nosili ameriški marinci. Ja-

nez ima shranjena taka oča-
la, stara 40 let. Moda se po-
navlja. Ko si je Rok natak-
nil ta stara očala, nihče niti 
pomislil ni, da niso iz dana-
šnjih dni. Vozili smo se na 
avtobusu z dijaki, ko so se 
pogovarjali o filmu Top Gun 
št. 2. Mladi so govorili o pre-
sežkih, navdušenju. Ko sem 

jaz podala svoje mnenje, 
da je vse skupaj reklama za 
vojsko, orožje, poslušnost 
in ubogljivost vojske, sem 
bila čudna. Ko je človek sta-
rejši, gleda drugače. Film in 
videoigrice so dobro orod-
je za manipulacijo mladih. 
Podzavestno jim sporočajo, 
brez orožja se ne da živeti. 
Med božičnimi prazniki so 
naju povabili gledat Avatar-
ja. Domišljijski film o civili-
zaciji, ki živi na drugem pla-
netu in je povezana z nara-
vo, živi od narave in z njo, 
in o okrutni človeški rasi, 
ki jo zavoljo svojega pohle-
pa želi nadvladati in jo uni-
čiti. Ko se je film zaključil, 
so že vnaprej predvideli, kaj 
bom rekla. Zopet čudodel-
no orožje, spopadi. Film je 
imel še mnoga druga spo-
ročila. Čudovito je prikaza-
na narava, kako težavno je 
sprejeti tujo begunsko dru-
žino, ki je pribežala v želji, 
da se skrije pred maščeval-
cem. Povezanost družin-
skih članov, uporništvo mla-
dih, čistost rase in njene kri-
žance, prijateljstvo. Vse to 
so lepa sporočila, ki jih lah-
ko razberemo iz filma, zra-
ven pa boj, mesarsko klanje, 
poboj ljudi, živali, uničenje 
narave, želja po nadvladi. Ko 
smo zapuščali dvorano, sem 
premišljevala, ali mora biti 
res povsod orožje. To je in-
dustrija, ki poganja svet, vsi 
pa govorimo o miru.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Pomen očeta
Janez Logar

Po eni izmed mnogih raz-
iskav v ZDA si lahko sami 
ustvarimo vlogo in pomen 
očeta za otroke. Povzemimo 
glavne ugotovitve: najvišji 
delež enostarševskih družin 
na svetu je v ZDA in znaša 
23 odstotkov, v veliki večini 
enostarševskih družin pre-
vladujejo matere samohra-
nilke. V veliko družinah, kjer 
je oče prisoten, otrok preživi 
z očetom 30 minut na teden, 
medtem ko ta otrok preživi 
44 ur na teden pred ekrani. 
Devetdeset odstotkov mla-
dostnikov, ki so zbežali od 
doma, živi brez očeta. Peti-
nosemdeset odstotkov otrok 
in mladincev z vedenjskimi 
motnjami (pretepanje, šol-
ski problemi, kraja, provo-
ciranje)… izhaja iz enostar-
ševskih družin brez očeta. 

Pomanjkanje oziroma od-
sotnost očeta ima neposred-
no povezavo s prezgodno 
spolno aktivnostjo in neza-
želeno nosečnostjo. Sedem-
deset odstotkov takšnih no-
sečnic je iz enostarševskih 
družin brez očeta. Otroci 
brez očeta imajo 20-krat več-
jo možnost, da bodo zaprti, 
in 11-krat večjo možnost, da 
bodo izražali neko nasilno 
vedenje. Če ima otrok oba 
starša, je manj verjetno, da 
bo pristal v zaporu. Kjer ot-
rok odrašča z vzgojo očeta in 
mame, je kasneje manj kri-
minala, manj duševnih te-
žav, manj samomorilnosti 
in manj brezdomstva.

ZDA pogosto obožujemo. 
Ni pa vse dobro, kar prihaja 
iz ZDA. Torej, kje so danes 
moški kot očetje? Prepros-
to jih ni, ker razpade og-
romno zakonov. V Sloveniji 
vsak tretji, v ZDA vsak drugi. 
Starša se ločita in otrok osta-
ne brez enega starša (običaj-
no brez očeta). Današnji oče-
ti preživijo vedno več časa v 
službi. Pred 40 leti je bilo ve-
liko očetov doma ob 15. ure, 
danes prihajamo moški iz 
službe največkrat po 17.uri. 
Časa za otroke ni. Pritiski v 
službi se povečujejo, hitrost 
življenja se povečuje, vedno 
manj časa je za otroke. Otrok 
pa čaka. Ogromno časa moš-
kim nato vzamejo še ekrani: 
televizija deluje praktično 
ves čas, gledamo v telefone 

in brskamo po informaci-
jah, ki jih sploh ne potrebu-
jemo. Otroci se čudijo, zakaj 
so ekrani bolj pomembni 
kot oni. In od služb utrujeni 
starši so prepričani, da nuj-
no potrebujejo vsaj dvakrat 
na teden svoj hobi. Otroci se 
pa sprašujejo, zakaj oni niso 

hobi in veselje za svoje oče-
te. In ker je življenje prehit-
ro, prenaporno, si preneka-
teri očetje olajšajo stisko s pi-
vom ali dvema – da malo po-
zabijo. Otrok pa gleda rahlo 
odsotnega očeta in se spra-
šuje, le kaj je narobe z mano, 
da oče ni z menoj.

Vloga očeta je edinstvena, 
enkratna, neponovljiva in 
nujna za zdrav razvoj otro-
ka. Zavesten in prisoten oče 
bo otroku za vse življenje dal 
trdnost, stabilnost, upanje 
za prihodnost, moč za spo-
padanje z življenjskimi teža-
vami. Ali pa tega ne bo dal! 
Če ne bo časovno in čustve-
no prisoten, bo svojega otro-
ka oropal za ogromno lepe-
ga. In otrok bo to vse življe-
nje na čudne in včasih pre-
povedane načine iskal. Želel 
bo v sebi aktivirati polovico 
sebe, ki bi jo moral prebudi-
ti oče. Otrok bo vse življenje 
pogrešal moč moškosti in le 
stežka jo bo sam odkrival.

Oče ima edinstveno in 
nezamenljivo vlogo.

Še posebej gram rada 
v kino, če me povabijo 
otroci.

»V zaposlitveno rehabilitacijo sem vstopila v skladu 
z zaposlitvenim načrtom, ki mi je res pisan na kožo. 
Vse skupaj je zame kot za osebo s statusom invalida 
priložnost za polno življenje na osnovi socialne 
varnosti – kljub morebitnim oviram, ki jih s svojo 
diagnozo vendarle imam.«
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Razgledi

   petek, 6. januarja 2023

Oče, pri vas pa gori!
V prejšnjih časih je naša 

vas spadala pod graščino 
Križ. Kmetje, nekoč jih je 
bilo okrog osemdeset, pa 
so po ne vem kakšnih pra-
vilih plačevali svoje davšči-
ne tudi drugim grajskim, po 
bližnji in daljni oddaljeno-
sti. V dolini proti Križu so se 
pasle grajske krave, za kate-
re je skrbel neki mož, tujec, 
ki je živel v neki leseni hi-
šici na bregu nad potokom 
Tunjščica. Tej hišici so do-
mačini rekli Grajska pri-
stava. Možu, ki je v njej ži-
vel, pa Pristavec. Dolga leta 
je bilo življenje kar normal-
no. Ko pa je kriška grašči-
na dobila v last Planino pod 
Krvavcem, ki se ji še danes 
reče Kriška planina, so vso 
živino čez poletje gnali na to 
planino. Naredili so pot od 
Križa pa do Kriške planine 
ravno čez sredino Tunjic. 
Tako, da so vas razdelili na 
približno dva enaka dela. 
Levo stran so poimenova-
li Tunjice, desno pa Mlaka. 
Še danes to poimenovanje 
velja, na desni strani ces-
te ena vas, na levi pa druga. 
Ko so živino začeli goniti na 
Kriško planino, je mož, ki je 
živel v Pristavi, ostal skoraj 
brez dela. Če njegovo ime 
prepišem iz cerkvene kro-
nike, je bil to Dominico Jo-
achim. Začel je pohajkova-
ti po vasi in se tudi malo za-
pil. V malhi je vedno imel 
spravljeno eno majhno 
»flaško«, če je pri hiši do-
bil malo več »šnopsa«, ga 
je vlil vanjo, kot rezervo za 

hujše čase. Tedanji župnik, 
ki je vestno vodil kroniko 
vseh faranov, ga je zapisal 
kot »vagabunda«, to je člo-
vek, ki se potepa in živi na 
račun drugih ljudi. V svoji 
revščini se je spomnil, kako 
bi prišel vsaj do nekaj de-
narja. Svojo bajtico je zava-
roval pri nekem agentu od 
zavarovalnice, za neko vso-
to. Vse imetje, ki naj bi ime-
lo kakšno vrednost, je zno-
sil v goščavo bližnjega goz-
da. Na podstrešju lesene 
stavbice je nastlal slamo in 
v to slamo je pokonci posta-
vil prižgano svečo in čeznjo 
poveznil koš. Mislil si je, ko 
bo sveča čez nekaj ur dogo-
rela, se bo vžgala slama in 
nato še vse drugo. Sam pa 
je odšel na popivanje v Ka-
mnik. Toda glej ga šmenta, 
sveča je kmalu padla in po-
žar je bil tu. Požar so opazili 
ne prav bližnji sosedi, ki so 
svoje otroke poslali, naj te-
čejo za možem in mu pove-
do, da mu hišica gori. Uje-
li so ga tam nekje v klancih 
in že od daleč za njim vpi-
li: »Oče, pri vas pa gori!« 
Mož pa se obrne in začu-
den vpraša: »Al že?« Otroci 
so doma povedali, kako se je 
Pristavec odzval. Tako se je 
po vasi hitro izvedelo, da je 
zažgal sam. Niti stari ljudje 
niso vedeli, ali je zavaroval-
nino dobil ali ne. Mož je po 
tem dogodku izginil iz vasi. 
Te hišice, Grajske pristave, 
niso nikoli postavili nazaj. 
Se pa še danes pozna, kje je 
nekoč stala.

 Ivan Nograšek

Priimek Gašperin je ti-
pičen gorenjski priimek. 
Nastal je iz osebnega ime-
na Gašper. Ime Gašper iz-
haja iz latinščine, Gasparus 
ali Casparus. Koren bese-
de pa je aramejski: ghizbar 

pomeni zakladnik. A tudi 
aramejska beseda ima svo-
jega prednika, perzijsko 
besedo gazbar, kar pome-
ni človeka, ki nosi zaklad. 
Trije modri, Gašper, Miha 
in Boltežar, katerih imena 
v Svetem pismu v resnici 
sploh niso omenjena, naj 

bi po tradiciji prišli vsak s 
svoje celine.

Belopolti Gašper iz Evro-
pe. V Evropi je po izroči-
lu tudi pokopan – grob kra-
ljevske trojke častijo v Kel-
morajnu ali Kölnu, kot temu 
mestu ob Renu rečemo da-
nes. Druga tradicionalna 

razlaga pa trdi, da prihaja 
iz Indije, kar je geografsko 
bližje Vzhodu in Mezopo-
tamiji, od koder so trije kra-
lji prišli. Različice imena so 
Casper pri Angležih, Kašpar 
pri Čehih, Gašpar pri Prek-
murcih, Slovakih in Hrva-
tih, Kasper pri Skandinav-
cih, Gaspard pri Francozih, 
Gaspare pri Italijanih.

Ustreznejše ime za tri kra-
lje bi bilo trije modri ali tri-
je magi. Bili so namreč tri-
je filozofi, intelektualci, ki so 
poznali najvišjo znanost ta-
kratnega sveta. No, ja v Sve-
tem pismu tudi število tri ni 
zapisano, kar pomeni, da jih 
je mogoče bilo tudi več.

Imena treh modrecev z 
Vzhoda, ki so šli za zvez-
do repatico in se prišli pok-
lonit novorojenemu Kris-
tusu v Betlehem v bližini 

Jeruzalema, so zapisana v 
grškem zapisu iz leta 500 po 
Kr. Gašper je Jezusu daroval 
timijan, s katerim je pokazal 
njegovo božansko naravo.

Po tisočletni tradiciji se je 
Gašper še enkrat srečal z ug-
lednima sopotnikoma leta 
54 v Armeniji, prvem kr-
ščanskem kraljestvu. Umrl 
naj bi mučeniške smrti. 
Druga razlaga govori, je bil 
Gašper v resnici kralj, zgodo-
vinska osebnost. Sv. Tomaž 
Akvinski ga omenja kot kra-
lja Gondofara, Parta na čelu 
indopartskega kraljestva, ki 
ga je sam ustanovil leta 20 
po Kr. Z osamosvojitvijo od 
partskega kraljestva. To po-
meni kakih 25 let po obisku 
Betlehema. Kraljestvo je bilo 
v sedanjem Iranu in Pakista-
nu. Gondofar je umrl okoli 
leta 46 po Kr.

Za svojega imajo Gašper-
ja tudi v južni Indiji, kjer naj 
bi bil njegov dom in kamor 
naj bi po Jezusovi smrt pri-
šel širiti krščanstvo sv. To-
maž Apostol.

Gašperin, zakladnik s timijanom, 1. del

Stara slovenska navada: 
nad vrata se na tri svete 
večere blagoslov svetih treh 
kraljev zapiše s kredo: 20 + 
G + M + B + 23. To pomeni 
leto Gospodovo 2023, 
Gašper, Miha, Boltežar.

Kajžar Jakob Gašperin iz Stare Fužine 10 in kajžarica Ivana Gašperin; vpis iz krstne matične 
knjige iz leta 1891. Knjigo hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana (K 1875–1902 Srednja vas, zv. 
14, str. 89).

Vaš razgled

Se srečata dva ribiča ... Tako se začenja večina »ribiških« šal, a tokrat ne bomo o njih. Prav 
tako ne o »ribiških« centimetrih, ki se radi spremenijo v decimetre ali celo metre. V resnici 
je, kot pravijo ribiči, ribolov en sam užitek ob nebrzdani moči alpskih rek ali meditativni 
mirnosti jezer … A ne gre brez primerne ribiške opreme, kamor sodijo tudi posebne ribiške 
hlače s škornji. Smešne na pogled, a omogočajo, da so ribiči suhi vse do ... vratu. U. P.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Svetovnega pokala v biatlonu, ki od včeraj do nedelje poteka na Pokljuki, ne bi bilo brez 
številnih prostovoljcev. Sodeluje jih več kot štiristo. In da, tudi za metlo je treba poprijeti. 
Strelska preproga, ki je na sredini strelske linije in točno določenih mer, mora biti dobro 
očiščena za prihod biatloncev. M. B. / Foto: Tina Dokl

Razgledi

Tino Mamić

Tunjiške zgodbe (19)

Gorenjski priimki
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Pomembne novice se bodo pojavile nenadoma. Te novice in 
vaša intuicija sta pravi orodji, da pristopite k težavam, ki vas 
že nekaj časa preganjajo. Lotite se jih z zagonom, saj kasne-
je planeti temu zlepa ne bodo tako naklonjeni.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Energije vas bodo podpirale v prizadevanjih, da se izrazite 
in poveste tisto, kar vam že nekaj časa leži na duši. Pogovori 
bodo zdravilni in bodo doprinesli k potem, ki se jih boste lo-
tili v prihodnje. Na koncu se vse skupaj premakne na bolje.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Tokrat se bo vse vrtelo okoli financ – pa naj gre za povišico, 
bonus ali kakšen drug doprinos v vaš družinski proračun. 
Morda pa se boste glede financ samo pogovarjali z boljšo 
polovico ali ljudmi okoli sebe. Vsekakor se bo vrtelo v pozi-
tivno smer.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Zazdelo se vam bo, da morate poskrbeti zase in za svojo 
dobrobit, zato se boste obrnili vase. Nenadoma se bodo 
tudi pred vami odprle nove poti, s katerimi lahko v življe-
nju zelo napredujete. Slecite staro kožo in si nadenite novo. 
Čas je pravi.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Upočasnite in si odpočijte. Daleč ste prišli in veliko dosegli, 
zdaj pa sta potrebna počitek in samorefleksija. Ne tecite od 
enega projekta do drugega oziroma se ne pehajte od ene ak-
cije do druge, saj boste na koncu vi potegnili kratko.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Pripravite se na nekaj čustvenih pretresov, ki se lahko pri-
kažejo pred vami. Vse se bo vrtelo okoli vaših prijatelj-
stev in socialnih krogov, ki vas obdajajo. Hkrati pa se vam 
utegne izpolniti želja, ki je že dolgo lebdela na robu vaše-
ga obzorja.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Vam ali nekomu v vašem družinskem ali prijateljskem kro-
gu se bo zgodilo nekaj življenjsko pomembnega. Lahko je 
to zaroka, poroka, sprememba službe, napredovanje ... Del-
no se bo dotikalo tudi vas, saj boste zaslužni za ta premik.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Vaše perspektive se bodo spremenile. Lahko se sicer zgo-
di, da se bo to zgodilo z manjšim viharjem, toda konec do-
ber, vse dobro. Vse to vas bo usmerilo na nove poti, na kate-
rih se boste še dolgo spraševali, kako da jih niste videli prej.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Vse se bo vrtelo okoli vaših osebnih stvari, ki pa jih ne boste 
pokazali navzven. Občutek bo zelo ozdravljajoč, še poseb-
no če že nekaj časa brodite po življenjskih spremembah, ki 
jim niste videli konca. Vse se obrača.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
S polno paro naprej, kozorogi. Spremembe bodo brbota-
le okoli vas in vas pozivale k nečemu novemu in drugačne-
mu, pa naj gre za zasebne odnose ali pa za poslovne vezi – 
možnosti za spremembe bo veliko in treba jih bo izkoristiti.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Čas bo naklonjen temu, da boste spremenili kakšno slabo 
navado in predvsem da boste sprevideli in odpravili zade-
ve, ki vas pretirano izčrpavajo. S tem boste sprostili prostor 
zase in za svoje potrebe. Konec tedna bo pester in zanimiv.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Zabava, igra, romanca, kreativnost in plodnost … – vse to 
se vam lahko zgodi. V vašem razmerju vas lahko osreči na-
raščaj, lahko pa se tudi odločite, da to ni to, in podrete vse 
mostove, ki ste jih zgradili. Lotite se dela! Spremembe so 
pred vrati.

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:

Matematika za policiste
Ura matematike na policijski akademiji. Predavatelj v po-
licijski uniformi razlaga račun: »5 – 7 + 2 = 0.«
V razredu je smrtna tišina, saj računa nihče ne razume. 
Zato se predavatelj odloči, da ga bo pojasnil s praktič-
nim primerom: »V avtobusu je pet policistov. Sedem jih 
izstopi. Koliko jih mora vstopiti, da bo avtobus prazen?«

Nabriti Janezek
Družina se odpravlja na dopust in oče reče Janezku: »Pre-
veri, koliko zobne paste je še ostalo v tubi.«
Janezek pohiti v kopalnico in čez nekaj minut se zasliši 
glas: »Še okoli dva metra in štirideset centimetrov!«

Zakon težnosti
Desetnik razlaga vojakom zakon težnosti: »Če vržete ka-
men v zrak, pade nazaj na zemljo. To je zakon težnosti.«
»Kaj pa, če pade v vodo?« se oglasi vojak iz zadnje vrste.
»To pa ni več naša stvar, s tem naj se ukvarjajo pri mor-
narici!«

Taksi
»Taksi! Prosim, hitro na letališče! Letalo naj bi po voznem 
redu poletelo čez deset minut ...«
»Tako hitro pa ne bova prišla. Kar sprijaznite se s tem, da 
bo odletelo brez vas.«
»Dvomim, sem namreč pilot tega letala!«

Zaposlitev
»In vi si domišljate, da ste kot ustvarjeni za delo nočne-
ga vratarja?« na zavodu za zaposlovanje vpraša referent 
brezposelnega moškega srednjih let.
»Se razume! Najmanjši hrup me zbudi,« je ta prepričljiv.
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Blejski grad, Galerija Stolp, 
vsak dan 8:00−18:00

1. 11. 2022−31. 1. 2023

SLAVKO OBLAK

Lidija Pavlovčič in Vid Lenard

umetnik in rokodelec

RAZSTAVA SKULPTUR

SLAVKO OBLAK
umetnik in rokodelec

MONOGRAFIJA

1.  nagrada – Monografija Slavko Oblak –  
umetnik in rokodelec

2. nagrada – Koledar Bleda 2023
3. nagrada – Koledar Bleda 2023

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oš-
tevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite do ponedeljka, 16. januarja 2023 na Go-
renjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešit-
ve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 
glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

ZAVOD ZA KULTURO BLED, CESTA SVOBODE 11, BLED
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

IZLETI

Letovanje v Izoli
Kranj – Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske in 
Hotel Delfin vabita člane gorenjskih društev upokojencev od 
1. do 8. februarja na letovanje v hotel Delfin v Izolo z brezplač-
nim prevozom. Informacije in prijave na tel. št.: 031 547 712.

Kokoška na Krasu
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 14. 
januarja, pohod na Kokoško na Krasu: Krvavi Potok–Sv. Tomaž 
Vrhpolje–(Veliko Gradišče–izvir Vroček)–koča na Kokoši ali 
Jirmanci–Lipica. Skupne zmerne hoje bo okrog tri ure, mimo 
izvira Vroček nekoliko več. Informacije daje in prijave zbira do 
četrtka, 12. januarja, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Homška učna pot
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v četrtek, 
12. januarja, pohod po Homški učni poti (Homški hrib): go-
stilna Repanšek–Mlinarska brv–ob Kamniški Bistrici–žegna-
ni studenec–cerkev Marijinega rojstva–na Piklu–most želja–
smučarska skakalnica–cerkev Marijinega rojstva–Plečnikova 
vila–doprsni kip opernega pevca Jožeta Gostiča–gostilna 
Repanšek. Zmerne lahke hoje bo okrog dve uri. Na pohod se 
boste odpravili s svojimi avtomobili. Informacije daje in pri-
jave zbira do srede, 11. januarja, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

OBVESTILA

Bralni krožek z Nino Kosmač
Bled – Pisateljica Nina Kosmač vabi vse, ki živijo na Bledu in 
v bližini, k udeležbi na bralnem krožku, ki bo namenjen vsem 
starostnim skupinam, poznavalcem in nepoznavalcem knjig. 
Začel se bo februarja, pisateljica pa zbira prijave do konca ja-
nuarja. Za več informacij in prijave pišite na nkosmac2910@
gmail.com ali pokličite 051 775 917.

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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                        PETKOVA PRIREDITEV 

                              Izvaja: Lutkovno gledališče Tri                                        
                       KUŽEK IN MUCA 

                                 Petek, 6. januar 2023, ob 17.30  
                                 OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                        SOBOTNA MATINEJA 

                              Izvaja: Gledališče Unikat   
                        OD KOD SI KRUHEK?                

                                 Sobota, 7. januar 2023, ob 10.00 
          www.pgk.si                              Prešernovo gledališče Kranj 
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ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630, 
www.rozmanbus.si
TRST: 16. 3., AKCIJA BANJA VRUĆICA: 3.–10. 2., 4.–11. 2., 
20.–27. 3., 22.–29. 3., STRUNJAN: 25. 2.–2. 3., BERNARDIN:  
12.–15. 3., ŠMARJEŠKE TOPLICE: 2.–7. 4., MORAVSKE TO-
PLICE: 21.–25. 5., RADENCI: 21.–25. 5., MADŽARSKE TO-
PLICE: 10.–14. 4., MEDŽUGORJE: 22.–24. 4., BANJA VRUĆI-
CA S SARAJEVOM: 29. 4.–2. 5., MORJE – VEČ TERMINOV: 
DUGI OTOK, KORČULA, OREBIĆ. 

KaŽiPoT kazipot@g-glas.si

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. 

Priljubljeni pisatelj 
Ivan Sivec je knjigo 
posvetil Sloveniji, ki 
jo ima neizmerno rad 
in ji želi vse najboljše. 
Prebrali boste 
zgodbe o dveh 
mladih zdravnikih, 
ki povsod naletita 
na ovire, o eni od 
številnih radijskih 
postaj na naših tleh, 
o pasjem prijatelju, 
katerega družba 
je velikokrat boljša 
od človeške, o 
zakoncih, ki se 
jima šele v času 
covida-19 odprejo 
oči …

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, trda vezava

                        + poštnina

15
EUR

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

Vadba za zdravo hrbtenico
Naklo, Šenčur – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo 
v ponedeljek, 9. januarja, ob 9. uri v Kulturnem domu Janeza 
Filipiča, v torek, 10. januarja, pa ob 8.30 v Domu krajanov 
Šenčur vadba za zdravo hrbtenico.

Kulinarična delavnica
Preddvor – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v to-
rek, 10. januarja, ob 16. uri v zasebni kuhinji v Tupaličah 55 
kulinarična delavnica Štruklji. Tokrat boste pripravljali kuhane 
štruklje z orehovim in skutnim nadevom.

KONCERTI

Ponovoletno-božični koncert
Kranj – Moški pevski zbor Maj iz Kranja vabi jutri, v soboto, 
7. januarja, ob 19. uri na Ponovoletno-božični koncert, ki bo 
v avli Mestne občine Kranj.

RAZSTAVE

Od jaslic do jaslic
Srednja vas, Šenčur – Zaradi velikega zanimanja za ogled jas-
lic, ki so postavljene po vasi vse do cerkva sv. Katarine in sv. 
Radegunde, bodo jaslice na ogled do svečnice, 2. februarja. 
Prav tako bo na ogled tudi pravljični gozd.

Razstava radovljiških fotografov
Radovljica – Članice in člani Fotografskega društva Radovljica 
vabijo v galerijo Pasaža Radovljiške graščine, kjer razstavljajo 
svoja dela na pregledni društveni fotografski razstavi. Drugi 
del razstave na prosto temo črno-belih fotografij bo na ogled 
v januarju.

Slike Maše Bersan Mašuk
Radovljica – V izložbi Likovnega salona M. na Kranjski cesti 4 
je v januarju na ogled razstava slik akademske slikarke Maše 
Bersan Mašuk. V salonu si lahko ogledate tudi likovna dela 
Janeza Boljke, akad. kiparja in grafika, Janka Korošca, slikarja, 
Rudija Reichmana, slikarja, Tanje Ržen Rotar, prof. likovne 
vzgoje, in Vinka Tuška, akad. slikarja.

Razstavlja Jurij Kurillo
 Tržič – V Tržiškem muzeju so odprli razstavo fotografij na-
ravnih motivov, ki jih je v objektiv ujel Jurij Kurillo, častni član 
Fotografskega društva Janez Puhar Kranj. Razstavo odlikujejo 
bližnji posnetki cvetlic in živali, predvsem žuželk.

Potoče – Letos mineva 190 let od rojstva Josipine Urbančič 
Turnograjske. Kulturno društvo Josipine Turnograjske bo oble-
tnico njenega rojstva v letu 2023 zaznamovalo z več dogodki. 
Svečano odprtje njene prenovljene sobe na gradu Turn bo 
jutri, v soboto, 7. januarja, ob 17. uri. Pospremil ga bo krajši 
kulturni program, oglasila se bo tudi Josipina Urbančič, ki jo 
v kostumski preobleki predstavlja dddr. Mira Delavec Touha-
mi. Pri ponovnem odprtju sodelujeta tudi Zavod za turizem 
Preddvor in Dom starejših občanov Preddvor, v nadaljevanju 
pa bodo sobo vsebinsko še nadgradili, in sicer tako, da bo po-
vezana z Matijo Valjavcem, saj sta bila s Turnograjsko rojaka 
in sodobnika, je povedala Delavec Touhamijeva.

Odprtje prenovljene sobe Josipine Turnograjske

Snovik – Tudi v letošnjem letu v Termah Snovik razpisuje-
jo tradicionalni, tokrat že 15. literarni natečaj. Vabijo vas, da 
se poigrate z besedami in rimane zamisli zapišete na papir. 
Letošnjo temo pesnjenja posvečajo prikupnemu palčku Sno-
vičku, maskoti Term Snovik. Nagradni natečaj poteka v treh 
kategorijah – otroški za osnovnošolce do 15. leta starosti in 
kategoriji za odrasle, ki sta že tradicionalni, dodali pa so še 
novo. Ne boste namreč samo pesnili, temveč boste lahko spi-
sali tudi pravljico o Snovičku. Natečaj poteka do 4. februarja, 
rezultate pa bodo razglasili na literarnem večeru, ki bo v ter-
mah prav na kulturni praznik, 8. februarja, ob 18. uri. Najboljši 
literarni izdelki bodo nagrajeni, pravljica pa natisnjena. Več 
o kategorijah, natečaju in pravilih lahko preberete na spletni 
strani Term Snovik.

Tokrat literarni natečaj tudi s kategorijo pravljic

Županje Njive – Na Županjih Njivah poteka sanacija plazu 
nad občinsko cesto JP660473. Kot so sporočili s kamniške 
občinske uprave, sanacijska dela opravlja Komunalno podjetje 
Kamnik in bodo predvidoma stala 58 tisoč evrov. V okviru del 
bodo zgradili tudi oporno konstrukcijo oziroma zid iz kamna v 
betonu dolžine 46 metrov in kamnito drenažno rebro dolžine 
devet metrov ter uredili drenažo. V času del velja popolna 
zapora ceste, urejen pa je obvoz za stanovalce.

Poteka sanacija plazu

Sanacija plazu na Županjih Njivah / Foto: Občina Kamnik

Kranj – Zdrava prehrana, 
manj alkohola, več počitnic, 
stop zapravljanju – to je le 
nekaj novoletnih zaobljub, 
v povezavi s katerimi so na 
Statističnem uradu Repu-
blike Slovenije pripravi-
li nekaj zanimivih statistič-
nih podatkov. Ti kažejo, da 
je prebivalec Slovenije v letu 
2021 porabil povprečno 109 
kg sadja in 119 kg zelenja-
ve. Poraba zelenjave v zad-
njih 20 letih narašča, poraba 
sadja pa niha, verjetno tako 

kot letine sadnih vrst. Obe-
nem je prebivalec Sloveni-
je v povprečju porabil 38 li-
trov vina. Enotedenske poči-
tnice si je v letu 2021 privo-
ščilo štiri petine gospodinj-
stev. Stopnja varčevanja go-
spodinjstev v Sloveniji pa se 
je po rekordno visoki vred-
nosti (22,7 odstotka) v 2020 
leto pozneje znižala na 18,7 
odstotka. Kot so zapisali sta-
tistiki, naj bodo podatki v 
spodbudo in moralno opo-
ro vsem, ki so se odločili za 
katero od navedenih novole-
tnih zaobljub ...

Novoletne zaobljube  
po statistično
Urška Peternel

Kranj – Vsak delovni dan ob 8. uri poteka brezplačna vode-
na tridesetminutna ZOOM vadba društva Šola zdravja po 
sistemu 1000 gibov. Telovadba je preprosta in primerna za 
vsakogar.

Brezplačna Zoom vadba društva Šola zdravja
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Nagrajenci križanke z geslom PREŠERNO NOVO LETO, 
katere sponzor je Zavod za turizem in kulturo Kranj 
in je bila objavljena v Gorenjskem glasu 20. decembra 
2022, so: Marija Bešter iz Podnarta, ki prejme 1. nag-
rado (ogled info centra SOS Proteus), Cvetka Tušek iz 
Selc, ki prejme 2. nagrado (ogled zvonika sv. Kancijana), 
in Janez Tiringar iz Kranja, ki prejme 3. nagrado (čoko-
lado Prešeren). Čestitamo.

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

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

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

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

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

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 7. 1.
18.30, 20.45 OPERACIJA FORTUNE: 
PREVARA STOLETJA
14.30 AVATAR: POT VODE
16.30, 18.45, 20.15  
AVATAR: POT VODE, 3D
20.30 POROKA ZA UMRET
14.15, 16.15 LIL, LIL, KROKODIL, sinhro.
18.00 I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
14.45, 16.45 OBUTI MAČEK: ZADNJA 
ŽELJA, sinhro.
14.00, 16.00 KAPA
18.15, 21.00 PR’ HOSTAR 2 ‰ 

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 6. 1.
20.00 DVOJNA PREVARA

Sobota, 7. 1.
18.00 LIL, LIL, KROKODIL, sinhro.
20.00 POROKA ZA UMRET

Nedelja, 8. 1.
17.00 LIL, LIL, KROKODIL, sinhro.
19.00 KORZET

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 6. januarja
10.00, 11.30 A. T. Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)

Sobota, 7. januarja
10.00 Gledališče Unikat: OD KOD SI, KRUHEK? (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Nedelja, 8. januarja
10.00 Miškino gledališče: MINEŠTRALALA (matineja)

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

MANJŠO garsonjero v hiši pri Kranju, 
tel.: 070/591-227 23000031

ENOSOBNO stanovanje v Škofji Loki, 
za daljše obdobje, tel.: 040/504-544 
 22003184

STANOVANJE v hiši, tel.: 040/835-
152 23000023

NAJAMEM

UREJEN, samski, srednjih let vzamem 
v najem enosobno stanovanje, garso-
njero v Kranju ali okolici, tel.: 031/307-
181, po 15. uri 23000021

HIŠE
KUPIM

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

NISSAN Primero, letnik 1991, dru-
ga lastnica, 240.000 km, servisna 
knjižica, reg. do 27. 2. 2023, tel.: 
040/381-295, popoldan 23000019

Vas zanima, 
kako je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste kako 
lahko naše telo 
neumorno deluje 
vse naše življenje. 
Knjiga vsebuje 
zavihke, prosojnice 
in “kolo” za 
lažjo predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 

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.

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

                        + poštnina

14      80
EUR

Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o uporabi 
čebeljih pridelkov, 
doziranju in 
trajanju uporabe za 
posamezne namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 

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

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

                        + poštnina

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

TV Grundig, š. 65, in jedilno mizo 120 
x 80, tel.: 040/705-145  
 23000011

STROJI IN ORODJA
PRODAM

MIZARSKO ploskovno stiskalnico 
250 x 130, električna, 90-tonska, tel.: 
041/708-787  
 23000008

GRADBENI  
MATERIAL
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

SUHA mešana drva, možnost dostave, 
okolica Škofje Loke, tel.: 031/465-
184  
 23000004

SUHA mešana drva in 3 metre bukovih 
drv, tel.: 041/841-632  
 23000028

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

FOTELJ, počivalnik s funkcijo dviga 
nog, nov, nerabljen, tekstilno usnje, 
svetle bež barve, prodam za 300 EUR 
(cena v trgovini čez 1000 EUR), tel.:  
040/510-453 23000002

HOBI
KUPIM

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

IŠČEM

KOVANCE, značke, slike, odlikovanja, 
ure, bižuterijo, posodo in drugo, tel.: 
068/173-293 23000015

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225  
 23000020

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
PRODAM

OD 100 do 200 let stare predmete 
–pohištvo, drobne predmete ..., tel.: 
04/51-32-789 23000030

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PREGLED vida in očala kot na napotni-
co s popustom do 101 EUR.  Qlandia 
Kranj, Qlandia Kamnik, Deteljica Tržič, 
Spar center Jesenice. Kličite brezplač-
no 080 1331, www.optika-aleksandra.
si 22003256

PRODAM

BIOVITA magnetno podlogo, odejo in 
Bavaria Woltex volneni nadvložek, tel.: 
031/734-103 23000027

PLENICE, velikost M, tip Tena in ID 
Slip, dnevne in nočne, več originalno 
zaprtih paketov, tel.: 051/301-674 
 23000014

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GUMI voz 14 col in neokovano ogrodje 
za gumi voz ter cementni strešnik špi-
čak – mali, tel.: 031/699-145  
 23000025

KOTEL za žganjekuho, komplet, in 
rabljene napajalnike za govedo, tel.: 
031/699-145 23000024

KUPIM

TRAKTOR, tel.: 041/540-364  
 23000018

PRIDELKI
PRODAM

 KROMPIR, rdeč in bel, ter bikce in te-
lice simentalce, tel.: 031/585-345  
 22003257

KRMNO peso in jedilni krompir, tel.: 
041/416-241 23000013

KROMPIR, jedilni in krmilni, beli in rde-
či, tel.: 041/971-508  
 23000005

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo in kg bele piščan-
ce. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113  
 22003252

2 bikca simentalca, stara 4,5 meseca, 
tel.: 041/229-268  
 23000012

BIKCA simentalca, starega 9 mesecev, 
tel.: 041/708-787  
 23000007

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
04/25-22-689  
 23000010

BIKCA in teličko simentalko, stara 14 
dni, tel.: 031/282-734  
 23000016

MESO mladega bika, tel.: 031/347-
099 23000032

PRAŠIČE za zakol, težke 160 kg, tel.: 
031/717-576  
 230   0026

TELETA bikca simentalca, starega 10 
dni, tel.: 04/51-46-958 23000017

TELIČKO ČB, staro 14 dni, tel.: 
031/513-678  
 23000006

TELIČKO simentalko, staro 4 mesece, 
tel.: 040/206-003  
 23000009

KUPIM

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

OSTALO
PRODAM

SUHE in zavite okrogle bale sena in 
otave. V balah je lucerna, hribovsko 
seno, tel.: 041/415-875  
 23000022

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DRUŠTVO za zaščito konj, Šercerjeva 
9, Velenje, honorarno zaposli 3 hle-
varje in hlev. pomočnike v Centru za 
konje s posebnimi potrebami Alisa v 
Cerkljah. Delo 3–4-krat tedensko po 6 
ur dopoldne ali popoldne. Pogoji: de-
lavnost, odgovornost, lasten prevoz in 
ljubezen do živali, tel.: 041/677-792  
 22003247

Mali oglasi info@g-glas.si

LUNINE BUKVE 

2023
Irena Stopar

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

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

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

                        + poštnina

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

EUR

Prinesimo upanje  
družinam in posameznikom  

v večjih stiskah.

UPANJE5 na 1919
UPANJE10 na 1919
S poslanim SMS sporočilom  
boste darovali 5 ali 10 EUR. 
Prispevajo lahko uporabniki  
Telekoma Slovenije, A1,  
Telemacha, T-2 in Bob.
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V 54. letu nas je zapustil 

Janez Grašič
nekdanji večletni član slovenske ekipe gorskih kolesarjev

Sveta maša ob sedmem dnevu po pogrebu bo darovana v soboto, 14. januarja 2023,  
ob 18. uri v cerkvi sv. Martina v Stražišču pri Kranju. Pokopan je v Švici.  

Naj počiva v miru.

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, Švica

V SPOMIN

 

Ana Zupan
po domače Urinova Ani

Pred enim letom se je končalo tvoje življenje. Zastal je tvoj korak 
in z delom so prenehale tvoje pridne – zlate roke. Kamorkoli se 
uzremo, čutimo grenko bolečino in veliko praznino. Pravijo, da 
čas celi rane – mogoče, toda brazgotine ostanejo za vedno. Mami, 
zelo te pogrešamo in tvoj veseli obraz. Hvala vsem, ki se je spo
minjate in obiščete njen grob.

Vsi njeni

Bolečino lahko skriješ,
tudi solze zatajiš, 
a praznine, ki ostaja,
nikoli ne nadomestiš.

 ZAHVALA OB SMRTI

Za vedno se je od nas poslovil oče, tast, dedek, pradedek, stric 
in svak  

Anton Nemec 
iz Škofje Loke

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, podarjene sveče, 
cvetje in finančne prispevke. Posebna zahvala vsem, ki ste bili z 
nami ob njegovem zadnjem slovesu, prav tako pa tudi pogrebni 
službi Akris, pevcem ter gospodu župniku Branku Potočniku za 
pogrebno mašo in pogrebni obred in g. Cvetu Stanoniku za po
slovilni govor. Zahvaljujemo se tudi škofjeloški patronažni služ
bi in dr. Petri Mesec Rodi iz ZD Škofja Loka. Zahvala velja tudi 
vsem zaposlenim Zavoda sv. Martina v Bohinju, ki so zanj zgle
dno in prijazno skrbeli.

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA

V 96. letu nas je zapustil naš dragi oče, stari oče, pradedek,  
tast, stric in svak 

Frančišek Jenko
Mlakarjev ata iz Praprotne Police

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v tako 
velikem številu izrekli sožalje, se prišli poslovit od našega očeta 
in ga pospremit na njegovi zadnji zemeljski poti. Hvala gospodu 
župniku Slavku Kalanu za lep pogrebni obred in sočutne bese
de ter salezijanskemu duhovniku, gospodu Primožu Korošcu za 
somaševanje pri pogrebni sv. maši. Hvala tudi pevcem cerkvene
ga mešanega zbora Župnije Velesovo ter pevovodji in organistki  
Damijani Božič Močnik. 

Še posebej hvala za vse darovane sv. maše.

Vsi njegovi

OSMRTNICA

V 99. letu nas je zapustil naš dobri oče, stari oče in pradedek 

Stanko Logar
upokojeni učitelj iz Kranja

Od njega se bomo poslovili v petek, 6. januarja 2023, ob 14. uri 
na Mestnem pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 
10. ure dalje v poslovilni vežici. Po pogrebu bo žalna maša v  
Župnijski cerkvi svetega Modesta na Zlatem polju.

Žalujoči: hčerke Meri, Erika in Mateja z družinami,  
vnuki, vnukinje, pravnuka in pravnukinja

ZAHVALA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 86. letu zapustila naša 
ljuba mama 

Marija Kavčič
iz Stražišča

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje in jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja, be
sede tolažbe, za podarjene sveče in denarno pomoč ter darovane 
svete maše. Hvala patronažnim sestram in osebju Doma upoko
jencev Kranj, enoti pomoči na domu, za nesebično pomoč. Za
hvala velja tudi sodelavcem iz OŠ Stražišče Kranj. 

Žalujoči vsi njeni

Zdaj ne trpiš več, draga. Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, babice in prababice 

Vide Jagodic
rojene Oman, iz Dupelj

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zad
nji poti. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem za podporo v težkih trenutkih, izrečena soža
lja, podarjeno cvetje, sveče in maše. Posebna zahvala župniku 
za lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo, pevcem za lepo  
petje, pogrebni službi Navček in praporščakom. Vsem imenova
nim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.
Ohranimo jo v lepem spominu.

Vsi njeni

Kjer koli si – naj te sreča poišče!
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče!
Ljubezen, ki obilno si nam dajala,
za vedno v vseh naših srcih bo ostala.

ZAHVALA

V 82. letu starosti je sklenil svojo življenjsko pot naš dragi mož, 
oče, ata, brat, tast in stric 

Peter Markič
po domače Petrov Peter iz Strahinja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala 
g. župniku Janezu Zupancu za lep pogrebni obred, Kranjskemu 
kvintetu za sočutno zapete žalostinke ter pogrebni službi Navček. 
Zahvaljujemo se tudi osebju bolnišnice Golnik za skrb in nego v 
času njegove bolezni.

Žalujoči vsi njegovi

Rezultati – žrebanje 04. 01. 2023
1, 4, 5, 11, 18, 21, 36 in 27

Loto PLUS: 6, 11, 18, 23, 24, 26, 37 in 1
Lotko: 1 9 2 3 7 9

Sklad 8. 1. 2023 za Sedmico: 1.330.000 EUR

Sklad 8. 1. 2023 za PLUS: 1.800.000 EUR

Sklad 8. 1. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTOSTORITVE
NUDIM

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

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
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Mlada risinja se je okoli božiča ujela v posebej za ta namen postavljeno past. Strokovnjaki so jo 
uspavali, pregledali in opremili s telemetrično ovratnico, nato pa so jo izpustili nazaj v naravo. Lovec z 
Bleda, ki skrbi za zabojno past, v katero se je ujela, jo je poimenoval Meri.

Bled – Risi, v Slovenijo na-
seljeni v okviru projekta Life 
Lynx, so – kot kaže – uspeš-
no poskrbeli tudi za pod-
mladek. Za božič se je na-
mreč v posebej za ta name 
postavljeno past na Pokljuki 
ujela mlada risinja. Veteri-
nar jo je uspaval, jo izmeril, 
pregledal in opremil s tele-
metrično ovratnico, nato pa 
so jo takoj izpustili nazaj v 
naravo.

Po pregledu je veterinar 
potrdil, da se je v past ujela 
samica, ki tehta 12 kilogra-
mov (odrasle samice tehta-
jo okoli 18, samci pa 21 kilo-
gramov), kar je, kot pravijo 
strokovnjaki, v tem času obi-
čajna teža mladičev in dober 
obet, da se vključijo v popu-
lacijo. Ocenil je, da je mla-
da risinja sicer v odličnem 
zdravstvenem stanju.

Kot je povedal koordina-
tor projekta Rok Černe z Za-
voda za gozdove Sloveni-
je, so glede na to, da se mla-
diči običajno kotijo v začet-
ku maja, ocenili, da je stara 
približno sedem mesecev.

Poimenovali so jo Meri
Ujeti risinji so vzeli tudi 

nekaj vzorcev za genetsko 
analizo, da bodo odkrili njen 
izvor. Zelo verjetno je, da sta 
njena starša dva od risov, ki 
so jih pred tremi leti preseli-
li na Gorenjsko.

Za zabojno past, v katero 
se je ujela, je skrbel lovec, 
član Lovske družine Bled, ki 
je risinjo, morda tudi zato, 
ker se je z njo srečal v času 
božiča, poimenoval Meri. 
Angleška izgovarjava imena 
namreč lahko pomeni tudi 
»merry« oziroma v sloven-
skem prevodu »vesel«.

Precejšnja umrljivost
Na območju Gorenjske so 

sicer leta 2021 izpustili pet ri-
sov; dva samca in tri samice. 

»Za dve samici, Aido in Juli-
jo, smo s pomočjo telemetri-
je in avtomatskih kamer po-
trdili, da sta imeli mladiče, 
za eno, Leno, pa ne vemo, ali 
je imela mladiče, saj je njena 
telemetrična ovratnica pre-
nehala delovati,« je še pove-
dal Černe.

Pojasnil je še, da sta v ris-
jih leglih običajno po dva 
mladiča. »Julija in Aida sta 
imeli vsaka po tri mladiče, 
sedaj spremljamo pri vsaki 
od njiju še po dva. Običajno 
do enega leta starosti preži-
vi polovica mladičev iz leg-
la. Umrljivost je nato velika 

tudi v času osamosvajanja 
od mame, ko se učijo sami 
loviti.«

Kot še poudarjajo strokov-
njaki projekta Life Lynx, je 
za spremljanje potomcev 
doseljenih risov ključne-
ga pomena prav potrditev 
vključitve svežih risjih ge-
nov v dinarsko-jugovzhodno 
alpsko populacijo risov. »Pri 
tem lahko uporabimo več 
metod, vendar nam teleme-
trija omogoča najboljši mo-

žni vpogled v življenje risov. 
Na območju Gorenjske, kjer 
se stalna populacija risov še 
vzpostavlja, so podatki iz te-
lemetričnih ovratnic zato še 
pomembnejši.«

Marjana Ahačič

Za zabojno past je skrbel lovec, član Lovske družine Bled, ki je risinjo poimenoval Meri. Pri 
tem je tudi nekaj srečnih naključij, saj angleška izgovarjava lahko pomeni tudi »merry« – v 
prevodu »vesel«. In novica jih je razveselila prav na božični dan. / Foto: Igor Pičulin, arhiv projekta Life Lynx

Jesenice – Danes, v petek, bo potekal 13. nočni pohod ob polni 
luni na Španov vrh. Start pohoda bo ob 18. uri pri spodnji po-
staji žičnice v Planini pod Golico. Ob polni luni bo pohodnike 
pot po smučišču vodila do zgornje postaje žičnice (1361 m 
n. m.). V Zavodu za šport Jesenice pohodnikom priporočajo 
uporabo čelnih svetilk, pohodnih palic in dobre obutve. Na 
vrhu smučišča bodo podelili priznanja ob zaključku akcije 
Osvajalec Španovega vrha 2022. Zmagovalec akcije je Leo-
pold Bizalj, ki je lani nanizal kar 371 vzponov. Sledita mu Uroš 
Tkalec s 365 in Dajana Gašperin z 263 vzponi. Več kot 60 vzpo-
nov je opravilo 25 pohodnikov, ki bodo prejeli zlata priznanja. 
Poleg tega bodo podelili še srebrna in bronasta priznanja. Od 
1. januarja pa že poteka nova akcija, pohodniki se že pridno 
vpisujejo v vpisno knjigo na vrhu smučišča.

Nočni pohod ob polni luni na Španov vrh

Jesenice – Sestre in babice 
v jeseniški porodnišnici že 
leta vodijo zanimiv seznam 
najpogostejših imen otrok, 
ki so bili rojeni na Jesenicah. 
Tudi za lani so ga, in ko so na 
silvestrovo poštele vsa ime-
na, so ugotovile, da sta bili v 

letu 2022 na vrhu seznama 
kot najbolj priljubljeni ime-
ni Julija za deklice in Luka za 
dečke. Prvih je bilo 12, dru-
gih pa 13.

Tesno za njima sta imeni 
Ema za deklice, bilo jih je 11, 
in Oskar za dečke, v vsem letu 
so to priljubljeno ime star-
ši dali devetim novorojenč-
kom. Na lestvici priljubljeno-
sti pri imenih za deklice sledi-
jo Ajda (8), Mia, Nika in Zala 

(po 7), Klara, Lana in Lina (po 
6) ter Eva, Mila, Pika, Sara, 
Sofija in Zoja (po 5).

Pri dečkih so se lani na 
lestvico najbolj priljublje-
nih imen uvrstili še Maks 
in Nace (po 8), Gal in Leon 
(po 7), Bine in Jaka (po 6) ter 
Filip, Jakob, Martin, Mateo, 
Svit in Tim (po 5).

Naj spomnimo: tudi leta 
2021 je bilo med novoro-
jenčki v jeseniški porodni-
šnici daleč najpogostejše 
ime za deklice Julija, sledile 
so Ajda, Ana in Mia, pri deč-
kih pa sta bila na prvem mes-
tu Filip in Jakob, na drugem 
pa Mark in Oskar.

Na Jesenicah se je lani ro-
dilo 769 otrok, 388 deklic in 
381 dečkov, dvakrat so se raz-
veselili dvojčkov.

Najbolj priljubljena 
Julija in Luka
Marjana Ahačič

Zadnji dojenčici, ki se je lani na silvestrovo rodila v 
porodnišnici Splošne bolnišnice Jesenice, so starši dali ime 
Loti. / Foto: Tina Dokl

Zgornje Duplje – Kulturno-turistično društvo Pod Krivo jelko 
Duplje v soboto, 7. januarja, vabi na 19. Nočni pohod do Krive 
jelke. Začetek pohoda bo ob 19. uri izpred gasilskega doma 
v Zgornjih Dupljah, na prizorišču bo zaključek koledovanja 
v izvedbi Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo po-
pestren z obiskom Svetih treh kraljev. Ob samem pohodu bo 
možen ogled restavriranih jaslic iz leta 1905, ki so postavljene 
v podružnični cerkvi sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah, tik ob 
poti do Krive jelke. Ogled jaslic bo mogoč od 19. do 21. ure. 
Pohod bo zaradi varnosti potekal v organizirani skupini, pot si 
boste osvetlili z baklami. Na cilju bodo pohodniki postreženi s 
čajem in kuhanim krompirjem, Rokovnjači, ki bodo pohodnike 
sprejeli, pa bodo zagotovo ponudili kakšno od svojih dobrot.

Nočni pohod do Krive jelke

Člani projekta Life Lynx in predstavniki LD Bled – Rok 
Černe je drugi z leve zgoraj, desno ob njem pa lovec 
Miha Marolt, ki je skrbel za past, na fotografiji so tudi 
predstavnik TNP Žiga Marenk ter spodaj v sredini 
veterinarja Nejc Nastran in Rok Klančnik. / Foto: Igor Pičulin, arhiv 

projekta Life Lynx

Risji podmladek na Pokljuki

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 delno jasno z zmerno oblačnostjo, zjutraj in do-
poldne bo ponekod po dolinah megla. Jutri bo zmerno do 
pretežno oblačno, največ jasnine bo v Zgornjesavski dolini. 
Pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo oblačno, občasno 
bo rahlo deževalo.

Ujeti risinji so vzeli tudi 
nekaj vzorcev za genetsko 
analizo, da bodo odkrili 
njen izvor. Zelo verjetno 
je, da sta njena starša dva 
od risov, ki so jih pred 
tremi leti preselili na 
Gorenjsko.


