
VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Jutri bo občasno deže-
valo, v noči na nedeljo bo 
dež prešel v sneg. V nede-
ljo bo sneženje ponehalo.

jutri: oblačno z dežjem

5/10 °C

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

PETEK, 24. februarja 2023

Leto LXXVI, št. 16, cena 2,50 EUR              Odgovorna urednica: Marija Volčjak             Časopis izhaja ob torkih in petkih            info@g-glas.si                 www.gorenjskiglas.si

Kranj – Na Mestni občini 
Kranj (MOK) so se odzva
li na zadnji predlog novele 
zakona o tujcih, ki prinaša 
omilitev pogojev priseljeva
nja tujcev. MOK, ki že več let 
opozarja na velike izzive ob
čin s povečanim priseljeva
njem tujcev, tem spremem
bam zakona nasprotuje. Kot 
pravijo, je med ključnimi de
javniki tudi učinkovita zako
nodaja, ki dovolj zamejuje 

obveznosti priseljenih tuj
cev, da se lažje vključijo v slo
vensko družbo. Predlog no
vele zakona pa se nasprotno 
oddaljuje od učinkovitih si
stemskih rešitev za priselje
vanje tujcev, kot jih poznajo 
druge države Evropske unije 
z dolgoletno tradicijo spreje
manja tujcev v svoja okolja, 
poudarjajo. To ni prava pot, 
v sporočilu za javnost oce
njuje kranjski župan Matjaž 
Rakovec.

Simon Šubic

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici je bil včeraj prvi 
dan končnih odločitev. Pred nami je pester konec tedna. Organizatorji 
navijače vabijo, naj pridejo spodbujat najboljše nordijske športnike na svetu.

Planica – Svetovno prven
stvo v Planici je že dalo prve 
junake. Včeraj so bile tri 
končne odločitve. Najprej so 
smučarski tekači tekmovali 
v posamičnem sprintu v kla
sični tehniki, nato pa so se 
smučarske skakalke pome
rile še na srednji skakalnici.

Prvenstvo se je sicer zače
lo veličastno. Torkova slo
vesnost ob odprtju je nav
dušila. Organizatorji so za 
zdaj zadovoljni, želeli bi si 
le še več navijačev. Prav s 
tem razlogom so pred ča
som uvedli tudi popoldan
ske vstopnice po precej 

nižji ceni. »Svetovno prven
stvo se je začelo z uradnim 
odprtjem, ki je bilo deležno 
številnih pohval. Za nami 
sta tudi prva dneva na tek
movališču. Planica je za
sijala v svojem polnem si
jaju. Prvi odzivi so dobri, 
tako s strani tekmovalcev in 
ekip kot tudi navijačev. Kar 
se organizacije tiče, poteka 
vse po pričakovanjih. Nekaj 
težav povzroča le za ta letni 
čas pretoplo vreme, še pose
bej na tekaškem delu, a se 
k sreči že za naslednje dni 
obeta ohladitev. Pred nami 
je prvi konec tedna na pr
venstvu. Pričakujemo ve čje 
število navijačev. V prvih 

dneh jih je bilo nekaj manj 
od pričakovanj. Velja pova
bilo Slovenkam in Sloven
cem, da izkoristijo ta zgo
dovinski trenutek in pride
jo v Planico pogledat svetov
ne zvezde nordijskih špor
tov. Tekmovanja so zanimi
va in obiskovalci imajo kaj 
videti,« je povedal Tomaž 
Šušteršič, generalni sekre
tar Organizacijskega komi
teja Planica 2023.

Danes, jutri in v nede
ljo bodo na prvenstvu nove 
končne odločitve. Potekal 
bo tudi pester spremljevalni 
program.

Smučarska tekačica Eva Urevc (levo) je tekmovanje v sprintu končala v četrtfinalu.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Planica že dala prve junake
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V Kranju nasprotujejo omilitvi pogojev za 
priseljevanje tujcev. Občine so prepuščene same 
sebi pri spopadanju z negativnimi posledicami 
priseljevanja, predvsem v šolstvu in v zdravstvu, 
opozarjajo.

V Kranju proti 
omilitvi pogojev

GORENJSKA

Veselje v novih  
prostorih
Po odprtju novega prizidka lansko 
pomlad so v vrtcu v Mojstrani mi-
nuli ponedeljek namenu predali še 
popolnoma rekonstruiran obstoje-
či del vrtca.

5

GORENJSKA

Podoba Marije  
Pomagaj v Nazaretu
Prvega marca se bo okrog sto ro-
marjev iz Slovenije udeležilo bla-
goslovitve vitraža s podobo Marije 
Pomagaj z Brezij v obzidju okrog 
nazareške bazilike.
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ŠPORT

Kamničanke v finalu 
pokala
Odbojkarice Calcita Volleyja so se 
z zmago nad GEN-I Volleyem v 
polfinalu Pokala Slovenije za-
nesljivo uvrstile v finale pokalne-
ga tekmovanja.

8

GG+

Hvaležnost ljudi  
je neprecenljiva
Pred odhodom na zdravstveno 
odpravo v Ugando smo se pogo-
varjali s kirurgom Tomažem Be-
nedikom, ki afriške razmere že 
dobro pozna.

11

Maja Bertoncelj

(02) 790 15 60, 031 733 637

ODKUP MESNATIH, DEBELIH IN ČRNIH KRAV!

Odkup celotnih govejih čred na gospodarstvu.  
PLAČILO TAKOJ!

AKTUALNO – prodaja 
MALIH BIKOV 200–300 kg

ODKUP KRAV do 4,10 €  
+ davek

Aktualne dnevne cene:

BIKI do 4,85 € + davek 
TELICE do 4,70 € + davek

Tedenska prodaja MALIH TELIČK; cca 200–250 kg!

Parmova ulica 53, SI-1000 Ljubljana

Zagotovljeno 
plačilo  

v dveh dneh 
na vaš bančni 

račun.

Priloga: jeseniške noviceŽelezniki – Minister za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti Luka Mesec bo danes na obisku v Železnikih. 
V kraju, kjer je odraščal, bo minister najprej obiskal največje 
železnikarsko podjetje Domel, kjer se bo predvidoma srečal 
z vodstvom in si ogledal proizvodnjo. Sledil bo delovni sesta-
nek na Občini Železniki, ob 16.30 pa se v Kulturnem domu 
Železniki obeta še javna tribuna Minister posluša, na kateri se 
bo posvetil vprašanjem obiskovalcev in prisluhnil predlogom 
za izboljšavo storitev na področjih delavskih pravic, družinske 
politike, socialne politike in prizadevanj za enakopravnost.

Minister Luka Mesec danes v Železnikih
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Kranjska Gora – Svetovno pr-
venstvo v nordijskem smu-
čanju v Planici se je začelo 
v torek zvečer s slovesnim 
odprtjem na Trgu zmago-
valcev v Kranjski Gori. Do-
godek v plesno-glasbenih 
ritmih je navdušil.

Oj, Triglav, moj dom
Režiser Miha Krušič je 

na odru združil najbolj za-
nimive, prodorne in med-
narodno prepoznavne slo-
venske izvajalce ter pove-
zal generacije. Na eni stra-
ni so bili to utemeljitelji 
retro avantgardne umetni-
ške smeri, skupina Laiba-
ch, ki so s svojim stilom po-
polnoma drugačni kot tra-
dicija Ansambla Saša Av-
senika, tu pa je še svetovno 
znani glasbeni producent 
DJ Umek, ki je blizu vsem 
mladim po srcu. Nastopa-
jočih je bilo skupaj več kot 
130. Glasbena skupina Lai-
bach je pripravila skladbo, 
ki temelji na stari sloven-
ski narodni pesmi Oj, Tri-
glav, moj dom, in z njo za-
res navdušila. Priredili so jo 
in posodobili v sodelovanju 
s producentskim in aran-
žerskim dvojcem, Bori-
som Benkom in Primožem 
Hladnikom. K sodelovanju 
so povabili še pevko Severo 
Gjurin, frontmena in pevca 
skupine Siddharta Tomija 
Megliča, citrarko Ireno An-
žič, tolkalko Petro Vidmar, 
člane Zbora Slovenske fil-
harmonije in pihalno-tro-
bilsko sekcijo Simfonične-
ga orkestra RTV Slovenija. 

Ansambel Saša Avsenika je 
zaigral skladbi Slovenija, od 
kod lepote tvoje in Na Goli-
ci, manjkala pa ni niti Pla-
nica, Planica. Na odru se 
je izvajalcem pridružil tudi 
zborček Glasbene šole Bu-
čar. Nastopali so še plesal-
ci pod vodstvom Mihe Kru-
šiča, člani Folklorne skupi-
ne Emona, evropski in sve-
tovni prvaki v hip hopu iz 
plesne šole Bolero ter plesal-
ci baletnega ansambla SNG 
Opera in balet Ljubljana.

Planica naš ponos
V ritmih DJ Umeka so 

prišli nosilci zastav vseh 
sodelujočih reprezentanc, 
skupaj jih je 66. Slovensko 
trobojnico je ponosno nosil 
smučarski skakalec Peter 
Prevc, najstarejši član slo-
venske reprezentance. Prvi 

je zbrane nagovoril Johan 
Eliasch, predsednik Med-
narodne smučarske in de-
skarske zveze, in uradno 
odprt 43. svetovno prven-
stvo. Zahvalil se je organiza-
torjem in vsem prostovolj-
cem, še posebno pa špor-
tnikom, ki bodo tekmovali 
v Planici. Sledil je pozdrav 
dr. Roberta Goloba, predse-
dnika Vlade Republike Slo-
venije. Med drugim je pou-
daril, da je to prvenstvo naj-
večji športni dogodek v zgo-
dovini Slovenije in da je Pla-
nica naš ponos. »Ne samo 
zaradi športnih dosežkov 
naših športnikov, ampak 
predvsem zaradi vzdušja, 

ki ga znamo pričarati samo 
tu,« je povedal. Zbrane je 
nagovoril tudi Enzo Smre-
kar, predsednik Smučarske 
zveze Slovenija in OK Plani-
ca. Kot je tudi dejal, ima Pla-
nica bogato športno zgodo-
vino in tokrat pišemo novo 
športno poglavje v tej knji-
gi, športnikom pa je zaželel 
odlične rezultate in da bi se 
tukaj počutili kot doma.

Boji za 24 kompletov me-
dalj bodo v smučarskih sko-
kih, teku na smučeh in nor-
dijski kombinaciji v Planici 
potekali do 5. marca. Orga-
nizatorji si želijo, da bi si jih 
ogledalo od 150 do 200 tisoč 
obiskovalcev.

Maja Bertoncelj

V nagradni igri, ki je bila v Gorenjskem glasu objavljena 17. 
februarja, prejme vstopnico za prireditev Vino in življenje na 
gradu Dvor v Preddvoru Petra Odar iz Kranja.
Nagrajenki čestitamo!

Nagrajenka

Tekmovalni program
Petek, 24. februar
nordijska kombinacija:  
Gundersen, ženske, srednja 
skakalnica, ob 11.30, tek na  
5 km ob 14.15
tek na smučeh:  
skiatlon, moški, ob 15.30
Smučarski skoki:  
kvalifikacije, moški, srednja  
skakalnica, ob 17.45

Sobota, 25. februar
nordijska kombinacija:  
Gundersen, moški, srednja  
skakalnica, ob 10. uri,  
tek ob 15.30
Smučarski skoki:  
ženska ekipna tekma, srednja 
skakalnica, ob 12.15
tek na smučeh:  
skiatlon, ženske, ob 14. uri
Smučarski skoki: moški,  
srednja skakalnica, ob 17. uri

Nedelja, 26. februar
nordijska kombinacija:  
mešana ekipna tekma,  
srednja skakalnica, ob 10.30, 
teki ob 15. uri
tek na smučeh: ekipni sprint, 
kvalifikacije ob 11.30,  
finale ob 13.30

Smučarski skoki:  
mešana ekipna tekma, srednja 
skakalnica, ob 17. uri

Ponedeljek, 27. februar
Prost dan

Spremljevalni program
Petek, 24. februar
Arena zabave, Planica:  
ob 12. uri animacija,  
Veseli Begunjčani
trg zmagovalcev,  
kranjska Gora:  
ob 20.23 podelitev odličij,  
ob 21. uri koncert: Xequtifz

Sobota, 25. februar
Arena zabave, Planica:  
ob 12. uri animacija,  
Smooth Band
trg zmagovalcev  
kranjska Gora:  
ob 19. uri, koncert: Avseniki,  
ob 20.23 podelitev odličij,  
ob 21. uri koncert: Avseniki

Nedelja, 26. februar
Arena zabave, Planica:  
animacija, Smooth Band
trg zmagovalcev,  
kranjska Gora:  
ob 18.30 koncert: Tabu,  
ob 20.23 podelitev odličij
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Knjigo prejme JURIJ OREŠNIK iz Žirov.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Plesno-glasbeni ritmi so zaznamovali odprtje nordijskega svetovnega prvenstva v Planici. Uradno ga je 
odprl Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze.

Odprtje prvenstva navdušilo

Program v prihodnjih dneh

V Planici je v času svetov-
nega nordijskega prvenstva 
pisana druščina obiskoval-
cev. Včeraj smo že nekaj ur 
pred tekmo smučarskih te-
kačev srečali skupino na-
vijačev Johannesa Høsflo-
ta Klæba, norveškega zvez-
dnika tega športa. Prišli so 
iz Trondheima. Oblečeni so 
bili celo v brezrokavnike z 

njegovo podobo. »Šest nas 
je, ki smo pred časom usta-
novili njegovo navijaško sku-
pino. Prvič smo v Sloveniji. 
Johannes je vesel, da smo ga 
prišli spodbujat. Nastanjeni 
smo v apartmaju v Kranjski 
Gori in ostali bomo do konca 
prvenstva. Prvi vtisi so odlič-
ni. Lepo je tukaj, ljudje so pri-
jazni. Verjamemo, da bo tudi 
za naše športnike to prven-
stvo uspešno,« so povedali.

Navijači tekaškega zvezdnika
Maja Bertoncelj

Mimohod nosilcev zastav vseh 66 sodelujočih reprezentanc 
je zaključil Peter Prevc, ki je ponosno dvignil slovensko 
trobojnico. / Foto: Gorazd Kavčič

Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske in 
deskarske zveze, ob njem Bernarda Žarn in Igor E. Bergant, 
ki sta povezovala slovesnost / Foto: Gorazd Kavčič

Glasbena skupina Laibach z gosti je navdušila s skladbo Oj, 
Triglav, moj dom. Priredili so jo in posodobili. / Foto: Gorazd Kavčič

Na odru v Kranjski Gori se je zvrstilo več kot 130 nastopajočih. / Foto: BoBo

Planiški foto utrinek

Iz Trondheima so prišli navijat za Johannesa Høsflota Klæba. 
Ostali bodo do konca prvenstva. / Foto: Gorazd Kavčič
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Planica – Prvi končni odloči
tvi na svetovnem prvenstvu 
v nordijskem smučanju v 
Planici sta bili včeraj v teku 
na smučeh. Tekmovalci so 
se pomerili v posamičnem 
sprintu v klasični tehniki.

V kvalifikacijah sta bila 
uspešna dva Slovenca. V 
ženski konkurenci je Gor
janka Eva Urevc dosegla 19. 
čas, Logatčan Miha Šimenc 
pa je bil 21. Drugim sloven
skim reprezentantom se ni 
uspelo uvrstiti med najbolj
ših trideset in s tem v izločil
ne boje. Anita Klemenčič je 
bila 45., Anja Mandeljc 46., 
Klara Mali pa 58. Blizu na
daljevanju tekmovanja je bil 
domačin Vili Črv na 37. mes
tu, Anže Gros je bil 52., Boš
tjan Korošec pa 63.

Eva Urevc je v četrtfinalu 
nastopila v zadnji, peti sku
pini, v kateri je osvojila šes
to mesto. Ni se ji uspelo uvr
stiti v polfinale, med dva
najst najboljših sprinterk, 
v družbi katerih je v letoš
nji sezoni že bila. V Davosu 
je osvojila sedmo mesto. Po 
svojem nastopu ni bila naj
bolj zadovoljna. Kot je poja
snila, se je na sredini tekme 
borila sama s seboj, zaostala 
preveč in skupine ni mogla 
več ujeti. Proga je bila težka, 
podlaga mehka. Naša naj
boljša tekačica je priznala, 
da so to razmere, ki ji naj
manj ustrezajo.

V četrtfinalu je po pad
cu svoj nastop končal tudi 
Šimenc. V svoji skupini je 
bil peti. Priložnosti za viso
ke uvrstitve bodo imeli teka
či na prvenstvu še dovolj.

Maja Bertoncelj

Blizu uvrstitvi v izločilne boje, med trideset najboljših 
sprinterjev, je bil tudi domačin Vili Črv iz Rut pri Gozdu - 
Martuljku. / Foto: Gorazd Kavčič

K lobuk dol za izvrstno 
prireditev ob uradnem 
odprtju svetovnega pr-

venstva v nordijskem smu-
čanju v Planici, ki se je zače-
la v torek ob 20.23 v Kranjski 
Gori. Prireditev, ki se je raz-
širila v svet z jagodnim iz-
borom domačih glasbenih 
ustvarjalcev, kot so svetovno 
znani Laibach z gosti in nji-
hovo interpretacijo pesmi Oj, 
Triglav, moj dom. Predstavi-
ti to pesem svetu, zame zelo 
domoljubno, ni kar tako. Us-
pelo jim je – in moj velik po-
klon. Na odru je na vrhuncu 
večera, mimohodu športnikov 
zastavonoš iz 66 sodelujočih 
držav na prvenstvu, za sprem-
ljavo skrbel prav tako svetovno 
znani DJ Umek, slovensko hi-
mno je zapela Nuška Drašček, 
ob zaključku so se Planici pok-
lonili še ponosni dediči Avseni-
kove glasbe ... Če se prej more-
biti še nisem zavedala veličine 
svetovnega prvenstva, ki ga 
gostimo, je prav ta prireditev 
pri meni vzbudila zapozne-
la čustva. Domoljubje, ponos 
na našo Slovenijo. In seveda 
v prvi vrsti športnike, ki nas v 
teh turbulentnih časih še ved-
no povezujejo. Kar pa me je ob 
tem še posebno razveselilo, ko 
sem pregledala komentarje na 
socialnih omrežjih: razen res 
redkih izjem smo si bili enotni, 
da je bila slovesnost ob odprtju 
vsebinsko navdihujoča. Naj os-
tane znanilka bodočih dni.

Simpatična, pravzaprav 
zelo domoljubna je bila pobu-
da Turističnega društva Dov-

je - Mojstrana kranjskogorskim 
občanom, naj v času prven-
stva izobesijo slovensko zas-
tavo in tudi uradno zastavo 
svetovnega prvenstva v Plani-
ci. Sredi tedna sem se zapelja-
la po Dolini in, iskreno, želela 
bi na hišah videti več zastav. 
(Mimogrede: si lahko samo 
predstavljate, kakšno promo-
cijo svojih državnih simbolov 
bi naredili iz takega dogod-
ka naši sosedje Hrvati?) Kli-
čem tudi jaz: Naj zavihra slo-
venska zastava! Težjega srca 
rečem, naj zavihra tudi ura-
dna zastava nordijskega sve-
tovnega prvenstva v Planici, 
ko pa sem pred dnevi nemalo 
presenečena izvedela, da sta-
ne 35 evrov. Od glavnih orga-
nizatorjev bi pričakovala – to 
bi moral biti tudi njihov nacio-
nalni interes, ko gredo slike na-
ših prelepih krajev in svetovne-
ga prvenstva, ki ga gostimo, v 
širni svet – da uradne zasta-
ve prvenstva iz »dodeljenega« 
proračuna ponudijo lokalne-
mu prebivalstvu brezplačno 
ali vsaj po simbolni ceni.

Moj velik poklon seveda 
športnikom, ki dajejo vse od 
sebe. A moj poklon tudi števil-
nim prostovoljcem, ki poma-
gajo pri tem dogodku. V zad-
njih dneh sledimo njihovim 
zgodbam, zakaj je vredno, da 
so zraven. Nekateri že mnogo 
let. »Naši prostovoljci so veseli, 
srčni, pripadni in na ta način 
vedno ohranjamo in bomo oh-
ranjali planiški duh.« Naj tra-
ja. Ker nas to gradi in krepi v 
ljudi, kakršni bi morali biti vsi.

Moj velik poklon

Smučarska tekača Eva Urevc in Miha Šimenc sta v sprintu izpolnila osnovni cilj. Nastopila sta 
v izločilnih bojih, ni pa se jima uspelo uvrstiti v polfinale.

Nastopov slovenskih tekačev 
konec v četrtfinalu
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KO MEN TAR
Suzana P. Kovačič

Planica – Smučarske skakal
ke so imele prvo tekmo vče
raj, in sicer na srednji ska
kalnici. Začela se je popol
dan, rezultati do zaključka 
naše redakcije še niso bili 
znani. Skakalce pa tekma 
na srednji skakalnici, prva 
na prvenstvu, čaka jutri, da
nes so na vrsti kvalifikacije. 
V slovenskem taboru ima
jo visoka pričakovanja. Prvo 
ime je Anže Lanišek, 26le
tni Domžalčan, ki živi na 
Mlaki pri Kranju. Član SSK 
Mengeš je tretji najboljši 
skakalec sezone. Na stopnič
kah je bil že desetkrat. Ima 
tri zmage, pet drugih mest 
in dve tretji. Pred dvema le
toma je bil na prvenstvu v 
Oberstdorfu tretji na srednji 
skakalnici. Z njim smo se 
pogovarjali pred začetkom 
svetovnega prvenstva.

Letošnja sezona je za vas 
zelo uspešna. Kakšen je pog-
led nanjo, ocena?

Sezona je bila doslej res 
zelo lepa. Tudi po manj
šem padcu forme po novole
tni turneji sem ostal miren, 
osredotočen na svoje skoke. 

Takrat sem pogrešal dob
re občutke, manjkalo mi je 
malo sproščenosti. Kakšne 
ocene pa še ne bi dajal. Tre
ba je pogledati celotno sli
ko in ne ocenjevati samo 
»vmesnega izdelka«. Tre
nutno mi je najpomemb
nejše, da se dobro počutim, 
da imam dober občutek – in 
to je to.

Svetovno prvenstvo je v tej 
celotni sliki zagotovo zelo 
pomembno?

Vse stvari so zelo po
membne. Bomo videli, 
kako bo.

Ste pred sezono uvedli 
kakšne večje spremembe?

Ni bilo nobenih večjih 
sprememb. Le nadaljeval 
sem zastavljeno delo.

Kakšni so vaši cilji v Planici?
Najbolj sem osredotočen 

na svoje skoke. Nobena stvar 
v življenju ni podarjena, tako 
tudi ne medalja. Si jo je treba 
kar zaslužiti. Če bom umir
jen, je marsikaj mogoče.

Kako preživljate zadnje dne-
ve?

Pred odhodom v Planico 
smo trenirali v Kranju. Skušal 

sem preživeti čim bolj kako
vosten čas doma in se čim bolj 
umiriti. Priprave so kot za vsa
ko tekmo. Želel sem še dvig
niti raven pripravljenosti.

Norvežan Halvor Egner 
Granerud, poljak Dawid Ku-
backi in vi ste najbolj zazna-
movali letošnjo sezono. Kaj 
pričakujete od tekmecev?

Najbolj me zanima, kako 
bom skakal jaz. S tekmeci 
se želim čim manj obreme
njevati.

Kako vam ustrezata skakal-
nici? Je domači teren pred-
nost?

Letos so tudi tuji skakal
ci zelo veliko trenirali tukaj. 
Prednost gor – dol. Planica 
je odprta za vsakega. Tisti, 
ki je želel, je treniral. Sta pa 
to seveda domači skakalnici. 
Načeloma sta mi všeč, še po
sebno manjša. Na obe grem 
z dobrimi občutki.

Vam predstavlja breme ali 
dodaten zagon?

Bom rekel dodatni zagon. 
Ne želim domačega terena 
jemati kot breme. Nima si 
smisla nalagati bremena. Če 
bi ga vzel tako, potem je bolje, 
da bi ostal doma. Na ta način 
ne moreš veliko doseči. Pr
venstva se že zelo veselim.

Se ga veseli tudi vaš sin?
Prav veliko me ne bo videl, 

čeprav je prvenstvo doma. 
Bo pa morda kakšen dan več 
prost, da ne bo šel v vrtec in 
bo prišel navijat v Planico. 
Da bo na prizorišču lahko 
družina, mi veliko pomeni.

Jutri prva tekma na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici čaka 
smučarske skakalce. Prvo ime slovenske reprezentance je Anže Lanišek.

Maja Bertoncelj

Nobena stvar ni podarjena, 
tudi medalja ne

Anže Lanišek pravi, da mu prvenstvo doma predstavlja 
dodaten zagon in ga ne jemlje kot breme. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – V mojih osnovno-
šolskih letih je oče od nekod 
prinesel značke, ki jih je dal 
narediti skakalec Bogdan 
Norčič, ko je leta 1977 sko-
čil takratni svetovni rekord 
181 metrov, a je ob tem po-
drsal in ta ni bil priznan. Še 
preden sem zbiralca Slavka 
Hočevarja vprašal, ali mor-
da ima kakšno v svoji zbir-
ki, je ta že odgovoril: »To so 
tri značke – zlata, srebrna in 
bronasta. Motiv je Bogdan 
Norčič med poletom, nad 
njim je njegovo ime, spo-
daj pa daljava. Vse tri so tudi 
na razstavi.« Le kaj bi lahko 
drugega pričakoval od zbira-
telja, ki ima zbirko značk, ki 
šteje več kot 850 kosov, več 
tisoč pa jih ima za menjavo.

Vse z imenom Planice
Izbor predmetov iz svoje 

bogate zbirke, ki sicer obse-
ga več kot tri tisoč različnih 
kosov, povezanih s tekmo-
vanji v Planici, Slavko Ho-
čevar z Mlake pri Kranju do-
polnjuje z zbirko značk, ki 
jo predstavlja kolega zbira-
lec Albin Novšak. »Sodelo-
vanje z zasebnimi zbiralci je 
obogatitev naših muzejskih 
dogodkov, še posebno če gre 
za zbirke, ki so tematsko po-
vezane z aktualnim časom, 
tokrat s svetovnim prven-
stvom v nordijskem smu-
čanju v Planici,« je poveda-
la avtorica besedila k razsta-
vi, dr. Monika Rogelj iz Go-
renjskega muzeja, in doda-
la, da je ob zbirki značk – te je 
tokrat iz svoje zgledno ure-
jene in dokumentirane zbir-
ke prispeval Albin Novšak 
iz Tržiča – od planiških za-
četkov v tridesetih letih prej-
šnjega stoletja pa do danes, 
predstavljeno še najrazlič-
nejše gradivo, na katerem se 
pojavlja ime ali simbol Pla-
nice. Razstavljeni predmeti 
nas popeljejo skozi desetle-
tja dogajanja v Planici, vse 
od organizacije tekmovanj 
pa do navijaškega vzdušja.

Ob značkah so tu različ-
ni tiski, vstopnice, akredita-
cije, oznake različnih služb 
na tekmovanjih, nalepke, 

plakati, fotografije in razgle-
dnice, tudi majice, kape, lon-
ček in ovitek za sladoled, celo 
škatlica cigaret. »Konec pet-
desetih let je Tobačna Lju-
bljana pripravila reklamne 
cigarete brez filtra z znakom 
Planice. Na spletu sem škat-
lico zasledil nekje v ZDA, se 
javil na ponudbo in zdaj je tu 
na razstavi,« o tej zanimivo-
sti pove Slavko Hočevar in 
doda, da tokrat na razstavo 
ni uvrstil zelo redke značke 
iz leta 1948, narejene iz lesa, 

ki jo je pred leti dobil pri že-
ninem sorodniku. Da je zanj 
več tisoč predmetov, ki jih 
ima v zbirki, enako vrednih 
in pomembnih.

»Oba imava vse, če ene-
mu zmanjka ta značka, jo 
ima drugi – in obratno,« 
pove Albin Novšak, katere-
ga oče je bil znani slovenski 
skakalec še iz zgodnjih ča-
sov Planiških tekem. V zbir-
ki je tudi značka, kakršno je 
oče dobil za udeležbo na 
tekmi leta 1936.

Predmeti obujajo 
spomine

Na ogled je tudi nekaj star-
tnih številk in skakalne smu-
či, kakršne so bile v upora-
bi od prvih planiških tekem 
pa do petdesetih let, pa tudi 
iz kasnejših obdobij, vse do 
današnjih Slatnarjevih. Za-
nimiva je skakalna oprema, 
ki jo je zbiralcu podaril ska-
kalec Marjan Mesec, kar ne-
kaj desetletij mlajši pa je ska-
kalni dres Primoža Peterke.

»Glede na to, da sem tudi 
sam 23 let vsako leto de-
lal na planiških tekmah, se 
je tudi število predmetov v 
moji zbirki iz leta v leto ve-
čalo. Mnoge so mi podarili 
prijatelji in znanci, nekate-
re pa sem tudi kupil na zbi-
rateljskem trgu,« poudar-
ja Slavko Hočevar. Mogo-
če za nekoga nepomembni 
predmeti imajo zanj poseb-
no vrednost, ker so povezani 
s slovenskim simbolom Pla-
nico. Kot pove, so v muzeju 
dobili še dodano vrednost, 
saj bodo obiskovalce pope-
ljali v leta, ko so morda sami 
doživeli izkušnjo planiških 
tekem.

In kot je povedal dr. Fran-
ci Petek, direktor Zavoda 
za šport Planica, ki je odprl 
razstavo, poleg uspešnih 
skakalk in skakalcev tudi zbi-
ratelji, ki skrbijo za dedišči-
no Planice, to delajo večno.

Avtorja razstave, zavzeta zbiralca Slavko Hočevar in Albin Novšak / Foto: Tina Dokl

Planica – Planica prvič v 
zgodovini gosti svetovno 
prvenstvo v nordijskem 
smučanju. Tudi s tega do-
godka bodo številni odnes-
li vsaj kakšen spomin nanj. 

Osrednja trgovina z navija-
škimi rekviziti in spomin-
ki je svoja vrata v Nordij-
skem centru Planica od-
prla včeraj dopoldan. Dob-
ro je založena in takoj je 
privabila tako navijače kot 
tudi tekmovalce.

Kape, majice, obeski ...
Maja Bertoncelj

Igor Kavčič

Naša edinstvena Planica je naslov razstave v Galeriji Mestne hiše v Kranju, na kateri del svojih bogatih 
zbirk predmetov s tekmovanj v Planici predstavljata zavzeta zbiralca Slavko Hočevar in Albin Novšak.

Planiški spomini za vedno

Zbirka značk iz Planice šteje več kot 850 kosov. /Foto: Tina Dokl Spominki: od troblje do sladolednega ovitka / Foto: Tina Dokl

Nekdanji skakalec in dvakratni olimpijec Marjan Mesec ob 
svoji skakalni opremi izpred pol stoletja / Foto: Tina Dokl

Takoj po odprtju smo v trgovini za navijače srečali tekače 
na smučeh iz Irana. »Čez dve uri imam kvalifikacije sprinta. 
Toliko časa je še, da kupim kakšno stvar za spomin na 
moje prvo svetovno prvenstvo. Sem kar pohitela, da ne bi 
v naslednjih dneh izdelki pošli. Tek na smučeh treniram 
okrog šest let. Nekaj treme je, malce tudi strahu, kako bom 
tekmovala v družbi najboljših na svetu. Sicer pa mi je tukaj 
zelo všeč,« je povedala Atefeh Salehi (na fotografiji druga z 
desne). / Foto: Gorazd Kavčič

Vodja uradne trgovine za navijače je Horst Schöll iz 
podjetja S.Cool Sports. Kot je pojasnil, je v njej več kot 
sto različnih izdelkov, od obeskov do kap, oblačil ..., ki so 
večinoma narejeni v Nemčiji. V Planici so dostopni na 
štirih lokacijah, največja izbira je prav v osrednjem objektu 
Nordijskega centra Planica. »Seveda si želimo, da bi bila 
prodaja uspešna. Izdelki so cenovno dostopni in kvalitetni,« 
je dejal. V Planici je reden gost, saj na skakalne tekme hodi 
že 35 let in se tukaj odlično počuti. / Foto: Gorazd Kavčič

Za spomin na Planico 2023 lahko obiskovalci v uradni 
trgovini za navijače izbirajo med več kot sto različnimi 
izdelki. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mojstrana – V vrtcu, ki sodi 
pod okrilje Osnovne šole 16. 
decembra Mojstrana, so se 
lansko pomlad najprej raz-
veselili odprtja novega pri-
zidka, v katerem so štirje 
vrtčevski oddelki, telovadni-
ca in pisarne. Minuli pone-
deljek so imeli še en razlog 
več za veselje, saj so se, kot 
je povedala ravnateljica Dar-
ja Pikon, vselili tudi v popol-
noma rekonstruiran obsto-
ječi, stari del vrtca, v kate-
rem so dve igralnici za prvo 
starostno skupino otrok, 
knjižnica, pisarne za speci-
alne pedagoge, garderobe 
in nova razdelilna kuhinja. 
»Vrtec je v celoti zdaj tak, 

kot mora biti. Narejen je po 
najnovejših standardih in 
moderno opremljen, igral-
nice s pokritimi terasami so 

nadstandardne,« je poudari-
la Pikonova, hvaležna za in-
vesticijo in prepričana, da 
imajo zdaj enega najlepših 
vrtcev v Sloveniji.

Na približno devetsto kva-
dratnih metrih je v skupaj 
šestih vrtčevskih oddelkih v 
tem šolskem letu 96 otrok, 
kapacitete so praktično pol-
ne, je pojasnila Pikonova. 
Spomladi jih čaka še zuna-
nja ureditev okolice z novi-
mi igrali in zasaditvami.

Novi prizidek vrtca je stal 
dober milijon evrov, od tega 
je Občina Kranjska Gora pri-
dobila sofinanciranih dob-
rih osemsto tisoč evrov teda-
njega ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport. 
Rekonstrukcija obstoječe-
ga dela vrtca je stala skoraj 

740 tisoč evrov, lani je Ob-
čina Kranjska Gora za ta na-
men že prejela nekaj več kot 
devet tisoč evrov iz razpisa 
ministrstva za infrastruktu-
ro JOB 2021, operacije Celo-
vita energetska obnova stavb 
v lasti Občine Bohinj in Ob-
čine Kranjska Gora. Skupno 
bo za rekonstrukcijo stare-
ga dela mojstranskega vrtca 
sofinanciranih nekaj manj 
kot 170 tisoč evrov, sredstva 
naj bi bila v celoti izplačana 
predvidoma še letos.

Šola in vrtec v Mojstrani 
sta sicer bogatejša še za pre-
novljeno in modernizirano 
zunanje športno igrišče, ki 
je že v uporabi. Kot so sporo-
čili z Občine Kranjska Gora, 
je bila investicija vredna ne-
kaj več kot 260 tisoč evrov.

Vrtec se čudovito umešča v vas pod Triglavom. / Foto: Tina Dokl

Planica – Projekt Misija: 
Triglavski ledenik v Peking 
je prejel nagrado konferen-
ce Sporto kot zmagoval-
ni projekt v kategoriji naj-
boljše športno sponzorstvo. 
Gre za nagrado za najbolj-
še primere dobre prakse 
na področju sponzorstev in 
marketinga v športu v Slo-
veniji. Podelili so jo v sredo 
na konferenci v Planici.

Projekt Misija: Trigla-
vski ledenik v Peking je 
nastal na pobudo Pivovar-
ne Laško Union v soorga-
nizaciji z Olimpijskim ko-
mitejem Slovenije – Zdru-
ženjem športnih zvez. Nje-
gov namen je bil ozavešča-
ti o globalnem segrevanju, 
njegovih uničujočih pos-
ledicah za okolje, življenje 
in obstoj zimskih športov 
s ciljem aktiviranja ljudi 
k majhnim spremembam 

življenjskih navad za ohra-
nitev planeta.

V sklopu projekta se je 
ekipa, ki jo je vodil Ciril Ko-
motar, z delom vzročnega 
ledu Triglavskega ledeni-
ka podala na večtedensko 
cestno popotovanje od 

Mojstrane do Pekinga, kjer 
so v začetku leta 2022 po-
tekale zimske olimpijske 
igre. Po dogodku je Toli, kot 
so košček ledenika poime-
novali, je v obliki staljene le-
deniške vode postal del raz-
stavljene zbirke predmetov 

Slovenskega planinskega 
muzeja v Mojstrani.

Aktivnosti projekta so bile 
zasnovane skladno z navo-
dili Centra za energetsko 
učinkovitost na Institutu Jo-
žef Stefan, in sicer s ciljem 
izvedbe ogljično nevtralne 
ozaveščevalne kampanje. V 
sodelovanju z družbo Slo-
venski državni gozdovi je 
zato sledilo še večmesečno 
sajenje 16 tisoč sadik dreves, 
kar zagotavlja razbremeni-
tev okolja za večkratnik ko-
ličine izpustov, nastalih s 
projektom, so sporočili or-
ganizatorji.

Projekt je podprlo več vla-
dnih in nevladnih organiza-
cij, gospodarskih partner-
jev, slovenskih olimpijcev 
in športnih legend ter dru-
gih podpornikov, kot am-
basadorja tudi tedanji pred-
sednik Republike Slovenije 
Borut Pahor in knez Albert 
II. Monaški.

Projekt je nastal na pobudo Pivovarne Laško Union v soorganizaciji z Olimpijskim komitejem Slovenije 
– Združenjem športnih zvez. Namen projekta je bil ozaveščati o globalnem segrevanju, njegovih 
uničujočih posledicah za okolje, življenje in obstoj zimskih športov.

Marjana Ahačič

Radovljica – V začetku leta 
so v Radovljici začeli gradi-
ti prizidek k tamkajšnjemu 
vrtcu. Gre za nekaj manj kot 
dva milijona in pol evrov 
vredno investicijo, v okviru 
katere bodo uredili pet do-
datnih igralnic, novo telo-
vadnico in razvojno ambu-
lanto. Gradnja naj bi bila 
po načrtih končana do sep-
tembra 2024.

Prizidek k vrtcu bo zgra-
jen v dveh etažah s skup-
no površino približno 1250 
kvadratnih metrov. V njem 
bodo športna igralnica z 
osrednjim prostorom, tri 
igralnice, igralnica razvoj-
nega oddelka, prostor za 
dodatne dejavnosti in ra-
zvojna ambulanta, v kateri 
je načrtovanih pet terapev-
tskih prostorov, ambulan-
ta s sestrskim prostorom in 
spremljajoči prostori. Ker je 
občina že pred leti odkupila 
zemljišče ob sedanjem vrt-
cu, bo dovolj prostora tudi 
za zunanje igralne in zele-
ne površine.

Skupna vrednost nalož-
be znaša 2,4 milijona evrov. 
Ministrstvo za vzgojo in iz-
obraževanje bo prispeva-
lo nekaj manj kot milijon 
evrov, za gradnjo in opremo 

razvojne ambulante bo del 
sredstev prispevalo Osnov-
no zdravstvo Gorenjske, 330 
tisoč evrov pa bo dodalo mi-
nistrstvo za zdravje.

Občina Radovljica je ko-
nec lanskega leta zagotovi-
la še gradbeno dovoljenje za 
dozidavo in rekonstrukcijo 
kuhinje vrtca, s čimer bodo 
vrtcu zagotovili ustrezno ve-
liko lastno kuhinjo, v kate-
ri pripravljajo obroke tudi 
za enoti Brezje in Čebelica 

v središču mesta. V sklopu 
Vrtca Radovljica sicer delu-
je skupaj osem enot.

Župan Radovljice Ciril 
Globočnik je zadovoljen, da 
je občini v preteklih letih us-
pelo poskrbeti za energet-
sko sanacijo vrtcev in osnov-
nih šol. Po prizidku vrtca v 
Radovljici pa imajo v načrtu 
še novo podružnično šolo v 
Mošnjah, za katero že ima-
jo idejni načrt, sledilo pa bo 
še usklajevanje z vaščani, pri 
čemer upa, da jim bo uspelo 
najti skupno rešitev.

Veseli ga tudi, da se v ra-
dovljiško občino priselju-
je vse več mladih družin. 
»Smo zaželena destinaci-
ja, ker je življenje tu v vseh 
pogledih nadstandardno in 
tudi otrokom nudimo ma-
ksimalno podporo,« je za-
gotovil župan.

Marjana Ahačič
Suzana P. Kovačič

Toli, kot so košček ledenika poimenovali, je po koncu projekta 
v obliki staljene ledeniške vode postal del razstavljene zbirke 
Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.

Gradnja prizidka k radovljiškemu vrtcu se je že začela, 
predvidoma bo končana do septembra prihodnje leto.

Po odprtju novega prizidka lansko pomlad so v vrtcu v Mojstrani minuli ponedeljek namenu predali še 
popolnoma rekonstruiran obstoječi del vrtca.

Veselje v novih prostorih

Nagradili akcijo popotovanja ledenika

Pikapolonice z vzgojiteljicama in ravnateljico Darjo Pikon 
(na desni) / Foto: Tina Dokl

Z 2,4 milijona evrov vredno investicijo bodo v 
prizidku radovljiškega vrtca uredili pet dodatnih 
igralnic, novo telovadnico in razvojno ambulanto. 
Dozidali in rekonstruirali bodo tudi kuhinjo.

Prizidek že gradijo
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Brezje – V sredo, 1. marca, bo 
izraelsko mesto Nazaret tudi 
slovensko. Opoldne se bo ok-
rog sto slovenskih romarjev 
zbralo v baziliki Marijinega 
Oznanenja, kjer bo ljubljan-
ski nadškof metropolit msgr. 
Stanislav Zore blagoslovil vi-
traž s podobo Marije Poma-

gaj z Brezij, ki je nameščen 
v enem od oken zunanje-
ga dela obzidja okrog bazili-
ke. Nato bo v baziliki maša, ki 
jo bo skupaj s provincialnim 
ministrom slovenske franči-
škanske podružnice patrom 
Marjanom Čudnom, rektor-
jem bazilike na Brezjah pat-
rom dr. Robertom Bahčičem 
in kustosom Kustodije Svete 
dežele patrom Francescom 
Pattonom daroval ljubljanski 
nadškof in metropolit Stani-
slav Zore.

Slovenija bo zaradi vitraža 
Marije Pomagaj, ki ga je obli-
koval in izdelal akademski sli-
kar in znani izdelovalec vitra-
jev Lojze Čemažar iz Ljublja-
ne ob pomoči svojega sina 
Lojzeta mlajšega, v Nazaretu 
in vsej Sveti deželi še bolj pre-
poznavna. Od decembra leta 
1975 dalje je v enem od oken 
obzidja že Marijina podoba 

avtorja Staneta Kregarja, ven-
dar po mnenju brezjanskega 
gvardijana patra dr. Roberta 
Bahčiča »ni tako slovenska, 
da bi jo tudi romar iz Slove-
nije takoj prepoznal kot našo 
slovensko Marijo z Brezij. 
Tak vtis sem ob pogledu na-
njo dobil tudi sam. Nova Če-
mažarjeva Marija Pomagaj 
pa je med številnimi Mariji-

nimi podobami, nameščeni-
mi v oknih obzidja, nekaj po-
sebnega, nekaj izvirnega, ki 
ne bo nagovarjala le sloven-
skih romarjev, ampak tudi 
vse druge, ki bodo prišli v Na-
zaret.«

Idejo za namestitev vitraža 
Marije Pomagaj z Brezij v Na-
zaretu je dal konec leta 2019 
slovenski komisar za Sve-
to deželo pater Peter Lavrih. 
Vitraž je bil kot ladijski to-
vor poslan na pot 6. decem-
bra lani. Čez 13 dni je prišel v 
izraelsko pristanišče Haifa, v 
Nazaret pa so ga pripeljali 19. 
januarja letos. V dveh dneh so 
ga avtor in sodelavci namesti-
li na dodeljeno mesto. Okvir 
vitraža je bil poslan na pot v 
enem delu, sam vitraž pa v 12 
kosih. Največji in najtežji je 
bil osrednji medaljon z Mari-
jino podobo. Tovor je na srečo 
prišel na cilj nepoškodovan.

Na prvi marčni dan se bo okrog sto romarjev iz 
Slovenije udeležilo blagoslovitve vitraža s podobo 
Marije Pomagaj z Brezij, ki je nameščen v enem 
od oken v obzidju okrog nazareške bazilike.

Podoba Marije 
Pomagaj v Nazaretu

Jože Košnjek

Nameščanje vitraža v zunanjem oknu obzidja okrog bazilike 
v Nazaretu / Foto: Romarski urad Brezje

1. stran

Radovljica – Občani Radovljice lahko ta teden glasujejo za pro-
jekte participativnega proračuna, v okviru katerega bo občina 
za izglasovane manjše projekte, vredne do 15 tisoč evrov, v 
letošnjem in prihodnjem letu v proračunu namenila skupaj 
štiristo tisoč evrov. Na seznam za glasovanje je uvrščenih 
sedemdeset projektov. Zanje lahko še danes do polnoči gla-
sujejo vsi s stalnim prebivališčem v občini, stari vsaj 15 let. 
Glasove je mogoče z uporabo kode, ki so jo upravičenci prejeli 
po pošti, oddati na občinski spletni strani www.radovljica.si.

Še danes glasovanje o participativnem proračunu

V Kranju proti omilitvi 
pogojev za tujce

»Vladi in pristojnemu mi-
nistrstvu smo poslali več 
predlogov za bolj zahtevne 
pogoje priseljevanja tujcev, 
saj se v Kranju in nekaterih 
drugih občinah po Sloveniji 
srečujemo s podobnimi pro-
blemi v vrtcih, osnovnih šo-
lah, zdravstvenih ustano-
vah, sociali ter pri vključeva-
nju tujcev na splošno v našo 
družbo in kulturo. Zavze-
li smo se za bolj ostre pogo-
je glede časa bivanja v Slove-
niji za izpolnitev pogojev za 
združitev družine in osnov-
nega znanja slovenskega 
jezika, kar je bilo v trenu-
tno veljavni zakonodaji de-
loma upoštevano, predlaga-
li pa smo tudi pripravljalni-
ce z učenjem slovenskega je-
zika v osnovnih šolah, da se 
otroci lažje vključijo v redne 
ure pouka. Zato nas neugod-
no preseneča predlog nove-
le zakona o tujcih, s katero 
bi omilili prav pogoje glede 
znanja slovenskega jezika, 
ki ga bo vlada dala v obrav-
navo in sprejem državnemu 
zboru po hitrem postopku,« 
opozarja kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec.

Predlog novele zakona od-
pravlja pogoj znanja sloven-
skega jezika na vstopni ravni 

za podaljšanje dovoljenja za 
začasno bivanje zaradi zdru-
žitve družine in ponovno 
uvaja brezplačno financira-
nje tečajev za vse kategori-
je tujcev. Dodatno rahljanje 
pogojev predstavljajo določi-
la, ki bi tujcem, ki za vstop v 
Slovenijo ne potrebujejo vi-
zuma, omogočala, da v času 
odločanja na podlagi poseb-
nega potrdila vstopijo v drža-
vo v skladu z izdanim dovo-
ljenjem za začasno bivanje, 
opozarja MOK.

»Celotna zakonodaja, ki 
ureja ta postopek, je ne-
dorečena in pušča občine 
same, da se spopadajo z ne-
gativnimi posledicami pri-
seljevanja, predvsem v šol-
stvu in v zdravstvu,« poja-
snjuje župan, ki opozar-
ja, da neznanje slovenske-
ga jezika prinaša velike te-
žave pri sporazumevanju 
pri osebnih zdravstvenih 
zadevah, še posebej ma-
ter, pri vključevanju otrok 
v osnovno šolo in na sploš-
no razumevanju slovenske 
družbe. Priseljevanje tuj-
cev lahko spremljajo tudi 
zlorabe socialnih transfer-
jev, dodaja Rakovec. »Ime-
li smo primere prijave zača-
snega bivališča neobičajno 
velikega števila tujih oseb 
na enem samem naslovu 

in izkoriščanja socialnih 
pomoči družine, ki je bila 
samo še fiktivno prijavlje-
na na naslovu v mestni ob-
čini, dejansko pa že v drugi 
državi EU,« navaja.

Večja koncentracija tujcev 
v lokalnem okolju, ki sami 
ne zmorejo primerne vklju-
čitve v skupnost, povzroča 
tudi nemir prebivalstva, ki 
nato krivi župana, da ustre-
zno ne uredi dovoljenj za 
bivanje in delo tujcev, še 

ugotavljajo na MOK. Ob tem 
opozarjajo, da ne občina in 
ne župan nimata pristojno-
sti urejanja tega področja in 
da je edina učinkovita pot v 
ustreznih zakonskih določi-
lih. V Kranju se zavedajo, da 
je najbrž namen novele za-
kona o tujcih olajšati prihod 
in zaposlovanje tujcev pred-
vsem v izredno deficitarnih 
poklicih. »Vendar pa rahlja-
nje pogojev ni prava pot,« 
poudarja Rakovec.

Omilitev pogojev priseljevanja tujcev ni prava pot za 
reševanje pomanjkanja delovne sile v deficitarnih poklicih, 
pravijo v Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič

Povabili so v gorenjske kraje

Ljubljana – Na letošnjem sej-
mu Alpe Adria so bili priso-
tni tudi predstavniki turistič-
nih društev Bohinj, Davča, 
Gorje, Mengeš, Naklo, Plac 
Tržič, Železniki in Žirovski 
vrh, društvo Rekreatur, Kul-
turno umetniško društvo 
LIK Naklo ter Mali Pusto-
lovci – dogodki in vsebine 
za družine in vrtce. Skupaj 
z Gorenjsko turistično zve-
zo so obiskovalce obveščali o 
prireditvah in drugih dogod-
kih v posameznih krajih, za-
nimivostih, lokalni kulinari-
ki … Vsak je lahko dobil in-
formacije iz prve roke, saj 
je po besedah Mirjam Pav-
lič z omenjene zveze glav-
ni namen predstaviti doma-
či kraj in gostoljubno pova-
biti na dogodke. Te so, tako 
kot že v preteklosti, napove-
dali tudi v skupni zgibanki. » 
Vedno je največ povpraševa-
nja po izletih in dogodkih na 
podeželju; številni Slovenci 

se vedno bolj zanimajo za 
obiske manjših krajev in za 
bolj individualen način pre-
življanja prostih dni,« je po-
jasnila Pavličeva.

Informacije, ki so bile na 
voljo še v drugih brošurah, 
so društva popestrila s 

prikazom klekljanja, z glas-
benimi in s plesnimi nasto-
pi. Po besedah sogovornice 
sta obiskovalce najbolj prite-
gnila prav dogajanje v živo in 
zgibanka s prireditvami pa 
tudi bogata in raznolika ku-
linarična ponudba. »Odziv 

je bil zelo dober, društva 
so udeležbo na sejmu oce-
nila za pozitivno, saj gre za 
predstavitev in povabilo celi 
Sloveniji, hkrati pa je prilož-
nost za izmenjavo dobrih 
praks.«

Gorenjska društva so na 
sejmu zastopana že vrsto 
let, in kot ugotavljajo – 
predvsem na organiziranih 
pohodih –, je po predstavi-
tvi večji obisk iz širšega dela 
Slovenije. Sekretarka Go-
renjske turistične zveze je 
ob tem napovedala, da na-
meravajo v prihodnje še do-
datno spodbujati gibanje v 
naravi, zlasti med šolskim 
podmladkom in družinami 
z otroki. Društva pa bodo 
spomladi povabili k izbo-
ru starih dreves. »Izbrali 
bomo naj drevo Gorenjske. 
S tem želimo poudariti po-
men dreves za našo skup-
nost, saj so tudi vez med 
generacijami.« Poleg tega 
želijo še bolj povezati kraje 
med seboj.

Turistična in nekatera druga društva z Gorenjskega so na sejmu Alpe Adria predstavila paleto možnosti 
za obisk zanimivih dogodkov, izlete, kolesarjenje, pohode ...

Ana Jagodic Dolžan

Turistično društvo Gorje sta zastopali Lea Petek in Anja 
Hočevar, na sliki v družbi Mirjam Pavlič iz Gorenjske 
turistične zveze (na sredini) / Foto: arhiv zveze
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Škofja Loka – Včasih se je 
imenoval Dispanzer za 
mentalno zdravje, zdaj ga 
poznamo pod imenom Cen-
ter za duševno zdravje otrok 
in mladostnikov (CDZOM). 
Z novim letom so se prese-
lili v prostore nekdanjega 
Tehnika. V centru trenutno 
dela dvanajst ljudi: specia-
listka otroške in mladostni-
ške psihiatrije, klinična psi-
hologinja, specializantki kli-
nične psihologije in logope-
dije, specialna pedagoginja, 
dve psihologinji, socialna 
delavka, logopedinja, dve di-
plomirani medicinski sestri 
in administratorka. Do pol-
nega tima manjkajo še psi-
holog, delovni terapevt in 
specialni pedagog. Želijo se 
torej še razširiti, upajo, da 
bodo pridobili nove sodelav-
ce, je poudarila vodja centra 
Polona Žgajnar.

Poudarek na zgodnji 
obravnavi

CDZOM si prizadeva za 
preprečevanje, pravočasno 
ukrepanje, učinkovito od-
pravljanje duševnih težav 

in motenj ter preprečeva-
nje njihovih posledic. Nudi-
jo strokovno podporo in po-
moč otrokom, mladostni-
kom in njihovim staršem – 
pri reševanju stisk ali ohra-
njanju in krepitvi duševnega 
zdravja. »Sprejemamo otro-
ke in mladostnike do 18. leta 
starosti, se pa zavzemamo, 
da bi glede na dolge čakalne 
dobe vzeli tudi starejše otro-
ke z napotnico, izdano pred 
njihovim 18. letom. Obrav-
navamo tudi posameznike 

brez napotnice. V sklopu 
centra lahko obravnavamo 
osebe do 23. leta starosti, 
vse starejše naj bi obravna-
val center za duševno zdrav-
je odraslih, ki je v Škofji Loki 
tudi v načrtu,« pove Žgaj-
narjeva.

CDZOM mesečno obišče 
okrog šeststo otrok

Vsakodnevno obravnava-
jo veliko otrok in mladostni-
kov, veliko pa jih še čaka na 
prvi pregled, saj so čakalne 

dobe za vse terapevte dolge, 
predolge. Predlog ali pobu-
do za obravnavo v centru lah-
ko podajo osebni zdravnik 
(pediater) ali drugi zdrav-
niki specialisti, šolska sve-
tovalna služba, svetovalna 
služba v vrtcu. Posebne stati-
stike, kako pogoste so dušev-
ne težave pri otrocih in mla-
dostnikih na Škofjeloškem, 
ne vodijo, v centru namreč 
delujejo različne ambulan-
te. »Okrog šeststo otrok me-
sečno je pri nas, nekateri 
pridejo samo enkrat, večina 
večkrat. Velikokrat usmer-
jajo iz šol – npr. zaradi uč-
nih težav in absentizma, ve-
činoma usmerjajo pediatri, 
tudi na priporočila šole, ne-
kateri pridejo tudi samoini-
ciativno ali na pobudo star-
šev,« razloži vodja centra Po-
lona Žgajnar, ki se zaveda, 
da starši včasih težko vidijo 
spremembe. A naj bodo po-
zorni na znake, lahko se po-
javijo npr. težave s spanjem, 
prehranjevanjem, nerazpo-
loženost otroka, ko se otrok 
ne druži več kot prej. Neka-
teri morda to pripišejo ra-
zvojnemu obdobju, a žal ni 
nujno tako.

Trenutno je stavba nekdanjega Tehnika obdana z 
gradbenimi odri. / Foto: Gorazd Kavčič

Brdo pri Kranju – Pod sloga-
nom Povezani zmoremo več 
in veliko bolje se je razprava 
osredotočila na pomen sode-
lovanja lokalnih oblasti pri na-
daljnjem razvoju slovenske-
ga turizma. Zbranim župa-
njam in županom so predsta-
vili novo turistično strategijo, 
ki sledi viziji zelene butičnos-
ti z nižjim odtisom in večjo 
vrednostjo za vse.

Kot je povedal minister 
za gospodarstvo, turizem in 
šport Matjaž Han, se uresni-
čevanje strategije začne v vsa-
kem kraju, vsaki vasi, to pa je 
mogoče le ob tesnem sodelo-
vanju z občinami. Turizem 
je označil kot pomemben 
vir dohodka za številne obči-
ne in občane. Spomnil je na 
148 milijonov evrov razpisa-
nih sredstev v lanskem letu, s 
katerimi je ministrstvo spod-
budilo investicijski cikel v slo-
venskem turizmu v višini več 
kot 325 milijonov evrov.

»Občine so samo lani 
iz naslova turistične takse 
prejele kar 23,9 milijona 
evrov, ki jih morajo porabiti 

namensko, torej za razvoj 
turizma, zagotavljanje in-
formacij turistom in uredi-
tev javne turistične infra-
strukture. Ta sredstva lahko 
ob dobrem načrtovanju in 
sodelovanju na ravni desti-
nacije predstavljajo pomem-
ben vložek v boljše pogoje za 
razvoj turistične ponudbe 

na lokalni ravni. Dodatno so 
občine lani prejele še 19,8 
milijona evrov koncesijskih 
dajatev od izvajanja poseb-
nih iger na srečo, ki jih prav 
tako morajo porabiti za na-
men spodbujanja turizma,« 
pa je povedala generalna di-
rektorica direktorata za turi-
zem Dubravka Kalin.

V razpravi so svoje pobu-
de, mnenja in razmišljanja, 
kako udejanjiti trajnostni 
turizem v praksi, podali tudi 
župani petih slovenskih ob-
čin, ki nosijo platinasti znak 
Slovenia Green, med njimi 
tudi župan Kranja Matjaž 
Rakovec in podžupanja Bo-
hinja Monika Ravnik.

Na Brdu pri Kranju je v sredo potekalo peto srečanje z župani, ki so ga pripravili ministrstvo za 
gospodarstvo, turizem in šport, Slovenska turistična organizacija in Skupnost občin Slovenije.

Aleš Senožetnik

Komenda – Aleš Marinko 
in Nada Jamšek, občinska 
svetnika, ki sta v svojih vo-
lilnih enotah prejela največ 
preferenčnih glasov, bos-
ta opravljala funkcijo po-

džupana oziroma podžupa-
nje Komende. »Pri izboru 
sem poslušal voljo občank 
in občanov,« je pojasnil žu-
pan Jurij Kern, glede odločit-
ve za dva podžupana pa, da 
jo je sprejel zaradi številnih 
načrtovanih projektov. Oba 
bosta funkciji opravljala ne-
poklicno. Marinko, ki je bil 
za občinskega svetnika izvo-
ljen četrtič, je bil podžupan 

že v prejšnjem mandatu. »Z 
izvolitvijo novega župana je 
prišel nov zagon za dokon-
čanje začetih ter načrtovanje 
novih projektov,« je dejal ob 
ponovnem imenovanju. Kot 
je napovedal, se bo osredo-
točil predvsem na projek-

te v svoji volilni enoti, med 
katerimi so Športni park Ko-
menda, suhi zadrževalnik 
Tunjščica in reševanje pro-
blematike centra Komende. 
Jamškova, ki je novinka v lo-
kalni politiki, bo prav tako 
največjo pozornost name-
nila projektom v enoti, kjer 
je kandidirala za občinsko 
svetnico, to je na območju 
Most, Suhadol in Žej.

Ana Jagodic Dolžan

Železniki – Seje Občinskega sveta Občine Železniki je po no-
vem možno spremljati tudi v neposrednem prenosu na Fa-
cebooku. Praksa, ki jo je vpeljal novi župan Marko Gasser, je 
že na januarski seji zmotila svetnika Mateja Šubica (SLS), a je 
župan spomnil, da so na predhodni ustanovni seji vsi svetniki 
podpisali soglasje o tem. Na nedavni seji je nestrinjanje izrazil 
še Jernej Bešter (SLS), saj da se neposredni prenosi lahko zlo-
rabijo, za nameček pa poslovnik občinskega sveta predvideva 
le objavo zvočnih posnetkov sej, kar po njegovem zadošča za 
obveščenost občanov. »Smo izvoljeni funkcionarji, delamo v 
javno korist, upravljamo javna sredstva, zato menim, da imajo 
občani pravico neposrednega spremljanja sej,« je poudaril 
župan. Podobnega mnenja je bila tudi glavnina svetnikov, ki so 
nato na predlog župana izglasovali sklep, da se občinski svet 
strinja z neposrednim prenosom sej na družbenih omrežjih.

Seje občinskega sveta bodo še prenašali

Železniki – Občinski svet je 
na zadnji seji sprejel spre-
membo Statuta Občine Že-
lezniki glede števila podžu-
panov. Doslej je bilo opre-
deljeno eno podžupansko 
mesto, po novem pa velja, 
da ima občina največ dva po-
džupana. Nekaj svetnikov iz 
vrst SLS je sicer imelo pomi-
sleke, da občina s 6700 pre-
bivalci ob poklicnem župa-
nu in enem nepoklicnem 
podžupanu ne potrebuje 
dodatnega podžupana, na 
drugi strani pa je bilo slišati 

mnenja, da lahko dva podžu-
pana, če sta učinkovita, veli-
ko prineseta k razvoju obči-
ne. Župan Marko Gasser je 
poudaril, da želijo glede na 
veliko število projektov v ob-
čini in povečan obseg dela z 
drugim podžupanom raz-
bremeniti občinsko upravo 
in nanj prenesti določene 
naloge. Nedavno je razkril 
tudi, da bo za drugega po-
džupana imenoval Janeza 
Habjana, svetnika z Župa-
nove liste Marka Gasserja. 
Že pred tem je sredi decem-
bra za podžupana imenoval 
Tomaža Demšarja (SDS).

Ana Šubic

Klara Mrak

Na Brdu pri Kranju so slovenskim županom in županjam predstavili novo turistično 
strategijo. / Foto: Gorazd Kavčič

Podžupanja Nada Jamšek, župan Jurij Kern in podžupan 
Aleš Marinko / Foto: Občina Komenda

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov od letošnjega leta deluje v prostorih nekdanjega 
Tehnika. Sprejemajo otroke in mladostnike do 18. leta starosti. Obravnavajo tudi posameznike  
brez napotnice.

Čakalne dobe so predolge V Komendi dva 
podžupana

Tudi v Železnikih po 
novem dva podžupanaLe v sodelovanju z občinami
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Kamničanke v finalu pokala
Minulo sredo so odbojkarice Calcita Volleyja na povratni polfinalni tekmi pokala Slovenije doma 
zanesljivo premagale GEN-I Volley in se tako zanesljivo uvrstile v finale pokalnega tekmovanja.

Kamnik – V prvi polfinalni 
tekmi so Kamničanke v Novi 
Gorici zmagale s 3 : 0, sredi-
na povratna tekma v Kamni-
ku pa se je začela z minuto 
molka v spomin na Milana 
Windschnurerja, častnega 
člana Odbojkarskega kluba 
Kamnik, ki je v kamniški in 
slovenski odbojki pustil glo-
bok pečat.

Za uvrstitev v finale so do-
mače odbojkarice potrebo-
vale dva osvojena niza, na 
koncu so zasluženo slavi-
le z rezultatom 3 : 0 (16, 18, 
26). »Najpomembnejše je, 
da smo si uvrstitev v fina-
le zagotovili že po dveh ni-
zih, ravno tako pomembno 
pa je, da smo v tretjem nizu 
nadomestili zaostanek sed-
mih točk in ga na kon-
cu tudi dobili. Zdaj je pred 
nami pet zaporednih tekem 
z Mariborčankami. Čeprav 
prvenstveni tekmi ne bos-
ta več odločali o končnem 
vrstnem redu po rednem 
delu tekmovanja, bosta za 

nas ravno tako pomembni. 
Dejstvo je, da bo vrhunec fi-
nale pokala, toda tudi v vse 
druge tekme bomo vstopi-
li brez kalkulacij,« je po tek-
mi med drugim povedal tre-
ner Calcita Volleyja Gregor 
Rozman. Že danes se bodo 

varovanke Gregorja Rozma-
na v zaostali tekmi 13. kroga 
pomerile z Novo KBM Bra-
nikom, s katero bodo igrale 
tudi v finalu pokala Sloveni-
je. Vmes bodo z njimi igra-
le še tri tekme, dve v polfina-
lu srednjeevropske lige in še 

eno v okviru zadnjega kroga 
domačega prvenstva.

Kot je znano, bo finale po-
kala v soboto, 11. marca, v 
Rdeči dvorani v Velenju. Pri 
moških sta se vanj uvrsti-
la ACH Volley Ljubljana in 
Calcit Volley.

Vilma Stanovnik

Kamniške odbojkarice so se v sredo zvečer polfinalne pokalne zmage veselile tudi pred 
domačimi navijači. / Foto: Gorazd Kavčič

Podljubelj – Prejšnji konec 
tedna sta v italijanskem De-
utschnofnu Podljubeljčana 
Matevž Vertelj in Vid Kralj 
poskrbela za zgodovinski 
uspeh slovenskega sanka-
nja. Na svetovnem prven-
stvu sta namreč nastopila v 
dvosedu in na koncu osvo-
jila tretje mesto in bronas-
to odličje.

Prvo mesto na tekmova-
nju sta osvojila Italijana Pa-
trick in Matthias Lamba-
cher, drugega mesta pa sta 
se veselila, prav tako Italija-
na, Patrick Pigneter in Flori-
an Clara. Žigi Kralju je uspel 
preboj v najboljšo deseterico 

v enosedu, saj je bil uvrščen 
na deseto mesto.

Na istem prizorišču je po-
tekalo tudi razširjeno mla-
dinsko svetovno prvenstvo do 
23 let. Matevž Vertelj in Vid 
Kralj sta tako kot lani znova 
postala svetovna prvaka. Žiga 
Kralj je bil tretji v enosedu. 
Za drugouvrščenim Avstrij-
cem Miguelom Bruggerjem 
je v treh vožnjah Žiga zaostal 
zgolj dve stotinki. Zmagal je 
Italijan Fabian Brunner.

V avstrijskem Winterle-
itnu pa so potekale svetovne 
igre mladih. V najmlajši kate-
goriji (dečki 1) je bil Ambrož 
Vizjak drugi, njegov starejši 
brat Jernej Vizjak pa je bil v 
svoji kategoriji (dečki 2) šesti.

Matevž Vertelj in Vid Kralj iz Podljubelja sta poskrbela za zgodovinski uspeh našega sankanja, saj sta 
na svetovnem prvenstvu v dvosedu osvojila bronasto medaljo.

Vilma Stanovnik

Matevž Vertelj in Vid Kralj sta si na svetovnem prvenstvu v 
dvosedu prisankala tretje mesto. / Foto: Miriam Jennewein

Ruthin tek okoli Blejskega jezera
Bled – Od danes, z začetkom 
ob 17. uri, do nedelje, z zak-
ljučkom ob 17. uri, bo Špor-
tno humanitarno društvo 
Vztrajaj – Never give up or-
ganizator 48-urnega nepre-
kinjenega humanitarnega 

teka in pohoda okoli Blej-
skega jezera. Ruthin tek le-
tos poteka devetič, znova pa 
je organiziran po dveletnem 
premoru. Pripravljajo ga v 
spomin na Ruth Podgornik 
Reš, preminulo ultramara-
tonko, vrtnarko in žensko z 
velikim srcem.

Startno-ciljni prostor bo 
pred Olimpijskim vesla-
škim centrom Mala Zaka, 
kjer se udeleženci lahko tudi 
prijavijo. »Pridete lahko ka-
darkoli, tudi ponoči, in v svo-
jem ritmu premagate razda-
ljo, ki vam ustreza,« pravijo 
organizatorji in dodajajo, da 

se sredstva za pomoč druži-
nam in posameznikom zbi-
rajo v obliki prostovoljnih 
prispevkov. Ob višini pri-
spevka deset evrov za odra-
sle in pet evrov za otroke do 
14. leta prvih 1200 udele-
žencev prejme bogato daril-
no vrečko.

Vilma Stanovnik

Bled – Drsalni klub Labod 
Bled v sodelovanju z Zvezo 
drsalnih športov Slovenije 
jutri in v nedeljo pripravlja 
dve mednarodni tekmova-
nji v umetnostnem drsanju 
– Tanjin Memorial in Zaki-
jev Flip.

Tanjin Memorial je med-
narodno mladinsko tek-
movanje, poimenovano 
po Tanji Sotlar, slovenski 
umetnostni drsalki in dol-
goletni drsalni trenerki v 
blejskem klubu. V sklo-
pu tekmovanja bodo mladi 

blejski drsalci priredili dr-
salni nastop Tanji v spomin 
in kot poklon za njen pri-
spevek in trud, ki ga je vlo-
žila v razvoj umetnostnega 
drsanja na Bledu.

Zakijev Flip pa je medna-
rodno otroško tekmovanje, 
namenjeno najmlajšim dr-
salcem, otrokom do desete-
ga leta starosti. Za veliko ot-
rok je to prvo tekmovanje, 
zato sta z njimi ves čas Rozi 
in Zaki, maskoti družinske-
ga hotela Savica. Na prija-
zen in domišljen način tako 
mladi drsalci vstopijo v svet 
tekmovanj.

Ta konec tedna bosta v Ledeni dvorani na 
Bledu potekali dve mednarodni tekmovanji v 
umetnostnem drsanju.

Mednarodni 
drsalni tekmovanji

Vilma Stanovnik

Lep uspeh naših sankačev

ČISTILKA/ČISTILEC
Pogoji:

.	 končana	OŠ

.	 zaželene	izkušnje	na	podobnem	delovnem	mestu

.	 	skrb	za	redno	čistočo	zunaj	in	v	notranjosti		
poslovnega	objekta

.	 druga	dela	po	navodilih	nadrejenega

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

podaljšanja	za	nedoločen	čas
.	 stimulativno	plačilo	

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

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

Rok	prijave	je	15	dni	od	objave.

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

DISPONENT/DISPONENTKA
Pogoji:

.	 najmanj	V.	stopnja	izobrazbe

.	 3–5	let	delovnih	izkušenj	na	podobnem	delovnem	mestu

.	 razporejanje	in	organizacija	prevozov

.	 	sledenje	transportu,	nadziranje	voznikov	in	sprotno		
reševanje	situacij

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

.	 trženje,	iskanje	prevozov,	priprava	ponudb	in	kalkulacij

.	 urejanje	računske	in	prometne	dokumentacije

.	 pripravljanje	tedenskih,	mesečnih	poročil	in	obračunov

.	 korespondenca	s	poslovnimi	partnerji

.	 izdaja	računov

Nudimo:

.	 dinamično	delo	v	mladem	kolektivu

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

.	 stimulativno	plačilo

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

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

Rok	prijave	je	15	dni	od	objave.

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

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



9Gorenjski glas
petek, 24. februarja 2023 Ekonomija, financE ales.senozetnik@g-glas.si

Ljubljana – Ena glavnih te-
žav, s katero se srečujejo slo-
venska podjetja, je pomanj-
kanje delovne sile. Ob viso-
ki zaposlenosti domače de-
lovne sile na trgu dela sko-
rajda ni, prazni se tudi t. i. 
balkanski bazen, zato je 
med delodajalci vse več za-
nimanja za delavce iz tretjih 
držav. Največ je v zadnjem 
času govora o Filipincih.

Dogodek na to temo so v 
torek organizirali v Gospo-
darski zbornici Slovenije. 
Eden glavnih razlogov, za-
kaj za zapolnjevanje delov-
nih potreb zaposliti delavce 
s Filipinov, je dobra organi-
ziranost države na tem po-
dročju. Kot je pojasnila Kay 
Quintos, predstavnica PNI 
International Corporation, 
certificirane agencije za po-
sredovanje delavcev, so Fili-
pini država, ki na delo v tuji-
no poleg Kitajske in Mehike 
pošlje največ svojih državlja-
nov. Pred časom so ustano-
vili ministrstvo za delavce v 
tujini, ki ureja vprašanja de-
lavcev migrantov.

Kot je povedala Kay Quin-
tos, delodajalci, ki zaposluje-
jo delavce s Filipinov, ceni-
jo njihovo delavnost in pri-
lagodljivost, pa tudi zmo-
žnost, da se hitro učijo tujih 
jezikov.

Dobre izkušnje imajo tudi 
v jeseniškem avtoprevozni-
škem podjetju SIGR Bizjak, 
kjer so po prevzemu hrva-
škega podjetja tam začeli za-
poslovati filipinske delavce, 
saj na Hrvaškem registracija 
in pridobivanje delovnih do-
voljenj potekata lažje kot pri 

nas. »Zakaj prav filipinska 
delovna sila?« se je vprašal 
Grega Bizjak, direktor sku-
pine SIGR Bizjak. »Ker so 
spoštljivi in hvaležni, da se 
jim omogoči delo, ki ga tudi 

dobro opravijo. Ne smemo 
pa računati, da bodo dela-
li napol zastonj. Pri nas jih 
plačujemo enako kot druge 
zaposlene.«

Kot je še povedal Bizjak, 
se mora podjetje, ki želi za-
poslovati filipinske delavce, 
najprej registrirati pri tam-
kajšnjih pristojnih organih 
in predložiti potrebne do-
kumente, ki jih filipinske 
oblasti nato preverijo. »To 

področje imajo zelo dobro 
organizirano, saj ne želijo, 
da bi prišlo do zlorab delav-
cev. Podjetja so pri uvozu fi-
lipinske delovne sile dolžna 
spoštovati njihovo zakono-

dajo, kar med drugim deni-
mo pomeni, da morajo delav-
cem plačati tudi letalsko vo-
zovnico za prihod v državo in 
po izteku pogodbe vozovnico 
za vrnitev v domovino,« je še 
dejal direktor skupine, v ka-
teri je zaposlenih okoli devet-
deset filipinskih delavcev.

Čeprav je med zaposloval-
ci precejšnje zanimanje za 
delavce s Filipinov, pa prido-
bivanje delovnih dovoljenj 

precej otežuje slovenska za-
konodaja. Na Filipinih tudi 
nimamo predstavništva, 
kjer bi delavci lahko odda-
li prstne odtise, kar otežu-
je proces pridobivanja vizu-
ma. Bizjak je zato na Hrva-
škem ustanovil tudi agenci-
jo, ki pomaga pri zaposlova-
nju filipinskih delavcev tudi 
slovenskim podjetjem.

Kot kaže, pa se spremem-
be obetajo tudi na nivoju dr-
žave. Kot je namreč pove-
dal častni konzul na konzu-
latu Filipinov Srečko Debe-
lak, bosta namreč predvido-
ma 26. maja državi podpisa-
li memorandum, s katerim 
bosta urejala to področje, 
že v prihodnjih dneh pa naj 
bi se predstavniki ministr-
stva za delo glede tega vpra-
šanja sestali s filipinskimi 
oblastmi.

Aleš Senožetnik

O izkušnjah s filipinskimi delavci je spregovoril tudi Grega Bizjak. / Foto: Aleš Senožetnik

Kranj – Kranjska družba 
S&T Iskratel v letošnjem 
letu načrtuje zaključek pro-
jekta, ki največjemu teleko-
munikacijskemu operater-
ju v Uzbekistanu, družbi 
Uzbektelecom JSC, omogo-
ča širokopasovno povezlji-
vost. K zahtevnemu poslu, 
ki so ga v podjetju večinoma 
že izvedli, je z uspešnim fi-
nanciranjem pomagala Go-
renjska banka, ki se je na 
slovenskem trgu uveljavi-
la kot vodilna ponudnica 
faktoring rešitev. Za izved-
bo posla je kritje Gorenjski 
banki zagotovila SID banka, 

spodbujevalna, razvojna in 
izvozna banka v stoodsto-
tni lasti države, ki z bančni-
mi in zavarovalnimi storit-
vami spodbuja konkurenč-
nost slovenskega gospodar-
stva in trajnostni razvoj.

Posel je sprva financirala 
družba S&T Iskratel sama, 
kar je zanjo pomenilo ve-
lik likvidnostni zalogaj, zato 
je lani financiranje prevze-
la Gorenjska banka s popol-
nim faktoringom, brez re-
gresne pravice. Terjatve pa 
je SID banka v vlogi izvo-
zno-kreditne agencije za-
varovala zoper komercial-
ne in nekomercialne rizike. 
Kot so v sporočilu za javnost 

pojasnili v SID banki, so na 
ta način vpletene strani do-
segle želeni rezultat: Go-
renjska banka je S&T Iskra-
telu omogočila dodatna li-
kvidna sredstva, SID banka 
pa je z zavarovanjem odkup-
ljenih terjatev razbremeni-
la tveganja tako banke kot 
družbe.

»Sodelovanje z bankami 
je pomemben del našega us-
peha; tudi zaradi Gorenjske 
banke se lahko S&T Iskratel 
uspešno prebija na nova trž-
išča in varno sklepa posle – 
obenem pa ohranja konku-
renčnost na že obstoječih, a 
vedno bolj zahtevnih med-
narodnih trgih –, ki podjetju 

obetajo odličen dolgoročen 
poslovni razvoj in širitev po-
slovanja,« je med drugim 
povedal Robert Kuzmič, di-
rektor S&T Iskratel.

Družba, ki je lani nastala 
z združitvijo S&T in Iskra-
tela, je po poročanju Dela 
lani odprodala svoje podje-
tje BeeIN, ki ima v lasti fre-
kvence 5G za komunikacijo 
med napravami. Kot so za 
Delo sporočili iz podjetja, po 
prestrukturiranju skupine 
Kontron AG, katere članica 
je tudi S&T Iskratel, tovrstni 
projekti namreč niso več del 
strateških usmeritev skupi-
ne. BeeIN je kupila mursko-
soboška družba Elen.

Za izvedbo posla v Uzbekistanu sta se povezali gorenjski družbi S&T Iskratel in Gorenjska banka, 
ki je ob podpori SID banke podjetju omogočila likvidna sredstva.

Aleš Senožetnik

Davčni zavezanci, ki so 
lani kot fizične osebe odda-
li v najem premično ali nep-
remično premoženje drugi 
fizični osebi, morajo do 28. 
februarja oddati napoved za 
odmero dohodnine. Med 
nepremično premoženje so-
dijo zemljišča, sobe, stano-
vanja in hiše, med premič-
no bivalniki, avtodomi, pri-
kolice za kampiranje ... Dav-
čni organ bo pri izračunu 

dohodnine od davčne osno-
ve odštel normirane stroške 
v višini deset odstotkov od 
dohodka in odmeril davek 
po 15-odstotni stopnji. Na-
jemodajalec lahko namesto 
normiranih stroškov uvelja-
vlja dejanske stroške vzdrže-
vanja premoženja. Če je do-
segel dohodek z oddajanjem 
kmetijskega in gozdne-
ga zemljišča ali na podlagi 
podnajema, ne more uve-
ljavljati ne normiranih in ne 
dejanskih stroškov.

Obdavčitev najemnin
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Slovenski delodajalci se vse bolj ozirajo po filipinski delovni sili. Svoje izkušnje s filipinskimi delavci 
je delil tudi Grega Bizjak iz jeseniške družbe SIGR Bizjak.

Filipinci na trgu dela

Likvidna sredstva za posel
OPTOTEK, D. O. O., RAZPISUJE NASLEDNJA  
PROSTA DELOVNA MESTA: 

SERVISER LASERSKIH SISTEMOV 
Naloge:  
·  diagnosticiranje napak in popravljanje proizvodov 

podjetja na sedežu družbe 
·  izvajanje kontrole kakovosti na izdelkih v servisu 
·  knjiženje opravljenega dela v informacijskem sistemu 

FINALIZER LASERSKIH SISTEMOV 
Naloge: 
·  kontrola, priprava, čiščenje in montaža sestavov za  

finalizacijo laserskih sistemov 
·  samostojno izvajanje faz finalizacije 
·  nastavitev, justiranje in testiranje optičnih, mehanskih 

in elektronskih podsklopov 

MONTER LASERSKIH SISTEMOV 
Naloge: 
·  izvajanje vhodne kontrole mehanskih/optičnih/ 

elektronskih komponent 
·  čiščenje mehanskih/optičnih komponent 
·  sestavljanje in justiranje zahtevnih mehanskih/ 

optičnih/elektronskih sestavov 

Kraj dela: Zg. Brnik 130h 
Potrebna izobrazba: IV.–V. stopnja elektro ali strojne smeri 
Pisne vloge z življenjepisom pošljite na:  
kadrovska@optotek.si. 
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VABIMO VAS NA SLOVESNOSTI
V SPOMIN NA OPERNEGA PEVCA

 JOŽETA GOSTIČA

Sobota, 4. marec 2023, ob 18.00
Opera HNK v Zagrebu

W. A. Mozart: ČAROBNA PIŠČAL
Solisti, zbor in orkester Opere HNK Zagreb
Avtobusni prevoz s Homca ob 14.30. Prijave: 051 319 675.

Nedelja, 5. marec 2023, ob 11.00
Cerkev Marijinega rojstva na Homcu

SPOMINSKA SVETA MAŠA
Upokojeni novomeški škof msgr. Andrej Glavan

Domžalski komorni zbor

Sobota, 11. marec 2023, ob 19.30
SNG Opera in balet v Ljubljani

Ch. Gounod: FAUST
Solisti, zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana

Nakup vstopnic: opera.mojekarte.si

www.gosticevi-dnevi.net
Informacije: 051 319 675

Za razliko od nekaterih sosednjih držav je 
pridobivanje vizuma in delovnih dovoljenj za 
filipinske delavce pri nas dolgotrajno in zapleteno.
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Ljubljana – Kot pojasnjuje-
jo na Zavodu Brez ovir, ki je 
skupaj s Slovenskim zdru-
ženjem za požarno varstvo 
in v sodelovanju z Zavo-
dom Dostop in nizozem-
skim podjetjem za evakua-
cijsko opremo Escape Mo-
bility pripravil seminar z 
naslovom Evakuacija funk-
cionalno oviranih oseb iz 
stavb, morajo biti evakuacij-
ske poti skrbno načrtovane 
in izvedene tako, da omogo-
čajo varen izhod vsem upo-
rabnikom – tudi slepim, 
gluhim, gluhoslepim in tis-
tim z gibalnimi omejitvami, 
kot so invalidi, starejši, no-
sečnice ter poškodovanci. 
Načini in rešitve za brezhi-
ben načrt evakuacije so raz-
lični, pri načrtovanju pa je 
najpomembnejše zaveda-
nje, da so uporabniki objek-
ta zelo različni, je prepriča-
na Andreja Albreht, direk-
torica Zavoda Dostop.

Pravilnik o univerzalni 
graditvi in uporabi objektov 
pravi, da je treba stavbe ure-
diti po mednarodnem stan-
dardu, v katerem so določe-
ne tudi ureditve evakuacij-
skih poti. Mateja Gris iz Slo-
venskega združenja za po-
žarno varnost je ob tem po-
jasnila, da naj bi evakuacija 
potekala v treh fazah: »Prva 
je umik iz stanovanja, druga 
je vertikalni umik iz zgor-
njih nadstropij navzdol, 
tretja pa je umik iz stavbe. 

V drugi fazi se evakuiranci 
srečujejo z vprašanjem, ali 
iti po stopnicah ali z dviga-
lom. Seveda vemo, da se z 
navadnim dvigalom takrat 
ne smete peljati. Obstaja-
jo sicer evakuacijska dviga-
la, ki jih imajo gasilci, v sta-
novanjskih stavbah pa jih 
praktično ni, zato ne more-
mo računati na evakuacijo z 
dvigalom.«

Za hitro evakuacijo vseh 
je treba zgradbe opremiti z 
ustrezno evakuacijsko opre-
mo. »Poznamo različne pri-
pomočke za evakuacijo oseb 
z različnimi oviranostmi, ki 
jih lahko načrtovalci evaku-
acijskih poti vključijo v svoj 

načrt. Najpogosteje se za 
prevoz gibalno oviranih po 
stopnicah uporabljajo eva-
kuacijski stoli, posebne bla-
zine in podloge za vzmetni-
ce,« je povedal David Švagelj 
iz Zavoda Brez ovir.

Joep Cuijpers iz nizo-
zemskega podjetja Escape 
Mobility je ob tem razložil, 
kakšna evakuacijska opre-
ma je primerna za reševa-
nje: »Na ravnih stopniščih 
lahko uporabimo evakua-
cijske stole, medtem ko na 
spiralnih in drugih zavitih 
stopnicah teh ne moremo 
uporabljati, v tem primeru 
potrebujemo evakuacijske 
blazine. Evakuacijski stol 

lahko enostavno upravlja 
ena oseba, zato je najboljša 
rešitev za evakuacijo gibal-
no ovirane osebe.« Evakua-
cijsko blazino morata ved-
no upravljati dve osebi, saj 
je reševanje na blazini tež-
je, ker se uporablja za vleko 
evakuiranih oseb po tleh. 
Na podoben način kot bla-
zine delujejo tudi posebne 
evakuacijske podloge, ki se 
namestijo pod vzmetnice, 
je pojasnil Cuijpers. Te se 
uporabljajo v bolnišnicah 
ali oskrbovalnih domovih, 
kjer so ljudje nameščeni na 
postelje, da se ležeča oseba 
evakuira vključno z vzme-
tnico, na kateri leži.

Praktični prikaz evakuacije osebe po stopnicah z uporabo evakuacijskih pripomočkov  
/ Foto: arhiv Zavoda Brez ovir

Kranj – Televizija Slovenija 
je ta teden poročala, da so ot-
roci, ki so jih pred tremi leti 
na mučen način odvzeli ma-
teri, v zadnjih mesecih že 
večkrat poskušali pobegniti 
od očeta, ki po naših podat-
kih živi na območju Gorenj-
ske. Nazadnje naj bi sple-
zali čez balkon in z vlakom 
pobegnili k mami, ki živi v 
štirideset kilometrov odda-
ljenem kraju, kamor naj bi 
prispeli sredi noči.

Spomladi 2020 so na pod-
lagi odločbe Okrožnega so-
dišča v Ljubljani v priso-
tnosti socialnega izvršitelja, 

policistov in socialnih de-
lavk materi odvzeli vse tri ot-
roke, ki so ob tem kričali in 
se upirali, kot je razvidno iz 
posnetkov, ki so jih tedaj ob-
javili nekateri mediji. Izvrši-
telj naj bi postopek želel celo 
prekiniti, a naj bi po poroča-
nju medijev sodnica v tele-
fonskem klicu vztrajala, da 
izvršbo konča.

Sledile so poizvedbe pra-
vosodnega ministrstva, 
varuha človekovih pra-
vic in sodnega sveta v zve-
zi z obravnavanim prime-
rom. Nadzor nad prime-
rom sta opravili tudi soci-
alna inšpekcija in ljubljan-
sko okrožno sodišče, ki pa 

v postopku nista ugotovi-
la nepravilnosti. Mati je v 
zvezi s postopkom vloži-
la tudi ustavno pritožbo, a 
so ustavni sodniki zavrnili 
njeno obravnavo, ker ni iz-
polnjevala zakonskih pogo-
jev. Tako je sodišče pred ne-
kaj meseci otroke dokonč-
no dodelilo očetu in prepo-
vedalo vsakršne stike otrok 
z materjo in sorodniki po 
njeni strani.

Na poročanja o večkra-
tnih poskusih pobegov ot-
rok od očeta se je za Televi-
zijo Slovenija odzvala pred-
sednica državnega zbora Ur-
ška Klakočar Zupančič. »Iz-
jemno me je strah, da bi se 

tem otrokom kaj zgodilo. 
Menim, da je s tem, ko be-
žijo od doma, ogroženo nji-
hovo zdravje in tudi življenje 
in lepo prosim vse pristojne, 
da takoj razrešijo stisko teh 
treh otrok,« je dejala.

Ministrica za pravosod-
je Dominika Švarc Pipan 
pa je povedala, da primera 
ne more vsebinsko komen-
tirati ali kakorkoli posegati 
v odprte postopke pred so-
dišči, bo pa v okviru svojih 
pristojnosti na podlagi zako-
na o sodiščih sprožila ustre-
zne nadzorne mehanizme. 
»S svojimi ekipami te mož-
nosti že preučujemo,« je po-
jasnila.

V javnosti znova odmeva primer odvzema treh otrok materi in njihovi dodelitvi očetu izpred treh let.

Simon Šubic

Tacen – Na Policijski akade-
miji v Tacnu je v sredo pred 
v. d. generalnega direktor-
ja policije Boštjanom Lin-
davom slovesno zapriseg-
lo osemdeset novih pomo-
žnih policistov, od tega se-
demnajst pomožnih poli-
cistk. Pridružili so se 641 ko-
legom, ki že opravljajo nalo-
ge pomožne policije. Zapri-
sege se je udeležil tudi novi 
minister za notranje zade-
ve Boštjan Poklukar. Po-
možni policisti, gre za že 
deseto generacijo, so pred 

slovesno prisego podpisali 
petletno pogodbo o zaposli-
tvi z možnostjo podaljšanja. 
Ob morebitnem vpoklicu 
bodo svoje naloge opravljali 
na območju policijske upra-
ve, kjer imajo stalno prebiva-
lišče. »Dragi novi sodelavci. 
Za nas ste pomembni. Vi ste 
namreč tisti, ki jih vpokliče-
mo, ko je to najbolj potreb-
no. Potrebujemo vas zlasti 
ob naravnih in drugih nesre-
čah, ko je huje ogrožena jav-
na varnost, v primerih izre-
dnega stanja in v podobnih 
okoliščinah,« je v nagovoru 
poudaril Lindav.

Osemdeset novih 
pomožnih policistov
Simon Šubic

Kranj – Policisti so ta teden 
26-letnemu Kranjčanu izrekli 
prepoved približevanja zara-
di nasilja nad starši. Preiska-
va se nadaljuje v smeri ka-
znivega dejanja z elementi 
nasilja.

Nasilen do staršev

Vzrok požara še ni znan

Gabrovnica – Vzrok požara, 
ki je pretekli teden v torek za-
jel eno od stanovanjskih hiš 
v naselju Gabrovnica v kam-
niški občini, še ni znan. Kot so 
pojasnili na Policijski upravi 
Ljubljana, je bila v objektu 
tedaj prisotna oseba, ki je v 
požaru dobila tako hude po-
škodbe, da je na kraju umrla. 

Po doslej znanih podatkih 
je bilo ugotovljeno, da je za-
gorelo v kuhinji objekta. Po-
licisti so kraj na dan požara 
zavarovali in opravili ogled, 
pri katerem pa vzrok požara 
še ni bil ugotovljen. »Krimi-
nalistična preiskava še ved-
no poteka. V sklopu preiska-
ve se tudi še vedno ugotavlja 
vzrok nesreče,« so dodali na 
PU Ljubljana.

Maša Likosar

Maša Likosar

Evakuacija iz objekta v primeru požara, potresa, poplave ali drugih izrednih razmer mora potekati hitro 
in tekoče, kar dosežemo le s premišljenim načrtovanjem evakuacijskih poti. Pri tem je treba upoštevati, 
da se nekatere osebe ne bodo mogle evakuirati same, če so tako ali drugače gibalno ovirane.

Kako postopati pri evakuaciji 
gibalno oviranih oseb

Otroci že večkrat zbežali k materiDatris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Mislimo zeleno!

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

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

STROKOVNI SODELAVEC UREJANJA  
JAVNIH POVRŠIN (m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe naravoslovne smeri
• vozniško dovoljenje B-kategorije
• organizacijske sposobnosti
• uporabniško znanje računalništva (Microsoft Office)
• najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
• aktivno znanje slovenskega jezika

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazili pošljejo 
do 1. 3. 2023 na naslov Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska 
cesta 27, 4240 Radovljica, z oznako »Prijava na razpis Strokovni  
sodelavec urejanja javnih površin«.

Krvavec – Kranjske policiste so v sredo dopoldan obvestili o 
padcu otroka med smučanjem po smučišču Krvavec. Na kraju 
padca so mu pomoč nudili reševalec na smučišču, nadzornik 
in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, ki 
ga je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljal v ljubljanski 
klinični center. Policisti so dogodek ustrezno dokumentirali.

Otroka s smučišča odpeljali s helikopterjem
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»Carski rez in operacija di-
meljske kile sta v Afriki naj-
pogostejša posega, ki ju ljud-
je potrebujejo. Kljub temu 
pa se operacije zaradi zdra-
vstvenih razmer izvajajo ve-
liko redkeje, kot je to v resni-
ci potrebno,« je pojasnil Be-
nedik, ki se je na tokratno 
humanitarno odpravo podal 
kot vodja mednarodne sku-
pine zdravnikov, ki poleg 
njega obsega še štiri kirur-
ge, med katerimi je tudi nje-
gova hči Selena, štiri aneste-
ziologe, dve medicinski se-
stri in enega inženirja. Or-
ganizacija Hernia Interna-
tional, pod okriljem kate-
re se Benedik na pot poda-
ja že četrtič, je popularizira-
la uporabo mreže proti ko-
marjem, ki je v primerjavi s 
polipropilensko mrežico, ki 
se praviloma uporablja pri 
operacijah kile, precej ce-
nejša. Zanemarjanje kile je 
problematično, saj povzroča 

povečano umrljivost ter te-
lesno nezmogljivost. Oce-
njujejo, da je v podsaharski 
Afriki več kot 6,3 milijona 
nezdravljenih primerov.

»Operacija kile je relativ-
no preprost ter hiter poseg, 
ki se načeloma lahko izva-
ja tudi v improviziranih raz-
merah. Poleg pomanjkanja 
znanja je sploh v odročnej-
ših predelih Afrike težava 
pomanjkanje zdravstvenih 
pripomočkov. Pri operaci-
jah kile v normalnih razme-
rah uporabljamo certificira-
no polipropilensko mrežico. 
Ta je precej draga, zato sta 
ustanovitelja Hernie Inter-
national odkrila, da se lahko 
uporablja tudi mrežica proti 

komarjem, ki je iz enakega 
materiala. Mreže preprosto 
razrežemo, steriliziramo in 
uporabimo pri operacijah, ki 
so do sedaj dale odlične re-

zultate že pri več kot dvajset 
tisoč pacientih,« je razložil 
Benedik. Poleg mrež proti 
komarjem pa je na tovrstne 
odprave treba peljati čim več 
opreme, saj je v Afriki prak-
tično ni. Benedik je pojasnil, 
da jim veliko opreme podari-
jo farmacevtska podjetja, si-
cer pa ima vsak od njih s se-
boj tri 25 kilogramov težke 
kovčke, napolnjene z zdra-
vstvenimi pripomočki.

Natrpan delovnik
Delovnik kirurgov in 

zdravnikov se na odpravah 
na afriški celini zelo raz-
likuje od tega, kar so vaje-
ni doma. »Tipičen delovni 
dan je v Afriki precej bolj na-
trpan kot doma, delamo in 
operiramo praktično od jut-
ra do večera,« je pojasnil Be-
nedik in dodal, da jih načelo-
ma že ob samem prihodu v 
bolnišnico tam čaka cel kup 
ljudi, ki iščejo zdravstveno 
oskrbo. Prvi dan je rezervi-
ran za preglede, vse nasled-
nje dni pa posvetijo operira-
nju. »Seveda čisto vsak ne 
potrebuje operacije kile, a 
večinsko gre ravno za to. Za-
nimiv je na primer podatek, 

da na podeželju več moš-
kih trpi zaradi kile, kot pa je 
obolelih za HIV. Nikoli se 
ne odpravimo v prestolni-
co države, temveč v odročne 
dele, kjer zdravstvene oskr-
be praktično ni.«

Vsak Afričan, ki živi v 
oddaljeni vasi, lahko pove 
zgodbo o sorodniku ali so-
vaščanu, ki je umrl zaradi 
zapletov ob nezdravljeni di-
meljski kili. »Večinoma se s 
kilami na nas obračajo moš-
ki, mnogi med njimi imajo 
kilo praktično do kolen in so 
zelo ohromljeni. Primarno 
se na odpravah ukvarjamo 
ravno s tovrstnimi posegi, 
vseeno pa poskrbimo tudi 
za manjše operacije, ki jih 
glede na dostopno opremo 

lahko izvedemo,« je povedal 
Benedik in dodal, da se po-
leg operacij trudijo tudi iz-
obraževati afriške zdravni-
ke in prostovoljce, ki imajo 
veliko zanimanja za prido-
bivanje novih znanj. Pouda-
ril je, da se je po dveh odpra-
vah v Gambiji in eni v Libe-
riji že navadil afriških situa-
cij, s katerimi se v Sloveni-
ji ne srečuje, vendar je kljub 
temu pred odhodom osvežil 
svoje znanje otroške kirurgi-
je in uroloških posegov, saj 
se s tem doma primarno ne 
ukvarja.

Neprecenljiva hvaležnost
Benedik je še povedal, da 

je izredno ponosen na svojo 
hčer Seleno, ki se je na prvo 

odpravo z njim odpravila že 
v prvem letniku študija. »Se-
lena je neverjetna, tudi ona 
operira in sodeluje pri po-
segih praktično ves dan. Že 
kot študentka v prvem letni-
ku je odšla z menoj v Afri-
ko in ponosen sem, da to na-
daljuje, saj je prostovoljno 
delo z ljudmi, ki potrebuje-
jo našo pomoč, res navdihu-
joče,« je še poudaril Benedik 
in dodal, da ga za odprave 
vedno znova motivira hvale-
žnost ljudi, ki je neprecenlji-
va. Kot je povedal, je delo v 
okolju, kjer ljudje niso vaje-
ni zdravniške oskrbe, popol-
noma drugačno kot pri nas 
in ga vedno znova navdaja z 
neopisljivimi občutki sreče 
in zadovoljstva.

Nika Toporiš

Zanimanje za pridobivanje novih znanj je pri afriških prostovoljcih in zdravnikih veliko.  
/ Foto: osebni arhiv Tomaža Benedika

Čeprav v Sloveniji pogosto slišimo pritoževanje nad zdravstvenim sistemom, več kot milijarda ljudi po svetu nima dostopa do zdravstvene oskrbe. Pred 
odhodom na zdravstveno odpravo v Ugando smo se pogovarjali s kirurgom Tomažem Benedikom, ki afriške razmere že dobro pozna.

Kultura
Stripovska biografija o Kajuhu 
avtorjev Marijana Pušavca in 
Zorana Smiljanića  Stran 14

Pogovor
Marija Stanonik je napisala 
knjigo, posvečeno Slovencem v 
Argentini.  Stran 15

Zanimivosti
Razstava Tinke Mesec Tomazin 
– Tržičanke, ki je z družino šest 
let živela v Bruslju  Stran 16

Hvaležnost ljudi je neprecenljiva

Zanemarjanje kile je problematično, saj povzroča 
povečano umrljivost ter telesno nezmogljivost 
oziroma nezmožnost za delo in vzdrževanje družine. 
Ocenjujejo, da je v podsaharski Afriki več kot 6,3 
milijona nezdravljenih primerov.

Zdravstvene odprave za mnoge ljudi v Afriki predstavljajo 
novo upanje. / Foto: osebni arhiv Tomaža Benedika
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Novi Gorenjec  
v Golobovi vladi

Državni zbor je v torek Bo-
štjana Poklukarja drugič iz-
volil za ministra za notranje 
zadeve; prvič je ministrstvo 
vodil v času vlade Marjana 
Šarca med leti 2018 in 2020. 
Dvainpetdesetletni Blejec je 
na čelu ministrstva nasledil 
Tatjano Bobnar, ki je decem-
bra lani odstopila s funkci-
je ministrice, pred dnevi pa 
jo je predsednica republike 
Nataša Pirc Musar izbrala za 
svetovalko v svojem uradu. 
Novoizvoljeni minister svo-
je ožje ekipe še ni razkril, je 
pa za državno sekretarko že 
ponovno imenoval Tino He-
ferle. Med prioritetami svo-
jega dela je Poklukar naš-
tel boj s korupcijo, upravlja-
nje migracij ter depolitizaci-
jo, profesionalizacijo in mo-
dernizacijo policije, kmalu 
po izvolitvi pa je že podpi-
sal usmeritve in obvezna na-
vodila policiji za prednostno 
obravnavo korupcijskih ka-
znivih dejanj. Po pričakova-
njih naj bi se moral posloviti 
tudi v. d. generalnega direk-
torja policije Boštjan Lindav.

Medicinske sestre 
na protestu

V sredo je v Ljubljani po-
tekal protestni shod sindi-
kata delavcev v zdravstve-
ni negi. Medicinske sestre, 

zdravstveni tehniki, bolni-
čarji, reševalci, babice in ne-
govalci so zahtevali odpravo 
plačnih krivic. Predsednica 
sindikata Slavica Mencingar 
je poudarila, da je žalostno, 
da so se medicinske sestre 
morale s protestom poda-
ti »na pot dokazovanja, kdo 
smo, kaj smo in koliko smo 
vredne v tem sistemu«. Kri-
tizirala je ignorantski odnos 
vlade pri nagrajevanju nji-
hovega dela in truda. Ob tem 
je opozorila, da se zaradi niz-
kih plač vse manj mladih za-
poslenih ob vstopu v sistem 
odloča, da bi v njem ostali, 
čeprav jih vsako leto dovolj 
zaključi izobraževanje.

Zadržano izvrševanje 
dela novele zakona o RTV

Ustavno sodišče je v po-
nedeljek sporočilo, da je za-
časno zadržalo izvrševanje 
dela novele zakona o RTV 
Slovenija (potrjene na lan-
skem referendumu), ki go-
vori o konstituiranju novih 
upravljavskih organov za-
voda. Ker je novela zakona 
decembra že začela velja-
ti, s čimer so mandati gene-
ralnega direktorja, direktor-
ja radia in direktorja televi-
zije že prenehali, ti pa tako 
opravljajo le tekoče posle, 
je ustavno sodišče odloči-
lo, da postopki konstituira-
nja novih organov lahko te-
čejo naprej, zadržalo pa je 
končno konstituiranje sve-
ta zavoda. Zadržalo je tudi 

izvrševanje členov novele 
zakona, ki med drugim do-
ločata, da svet v šestih mese-
cih po konstituiranju sprej-
me nov statut, v 15 dneh po 
konstituiranju pa objavi jav-
ni razpis za predsednika in 
člane uprave ter način gla-
sovanja predsednika in vsa-
kega člana uprave. Ustavno 
sodišče je napovedalo, da bo 
takoj nadaljevalo vsebinsko 
presojo in zadevo obravna-
valo absolutno prednostno.

Zahtevali bodo izračune
Predsednik vlade Robert 

Golob je v ponedeljek v dr-
žavnem zboru napovedal, 
da bodo občine, ki so že zvi-
šale cene vrtcev ali pa so zvi-
šanje že napovedale, morale 
posredovati svoje izračune. 
Po njegovi oceni je zvišanje 
cene za več kot 14 odstotkov 
zaradi višjih plač za pomoč-
nice vzgojiteljic pretirano in 
nima prave osnove.

SDS za sprejem 
resolucije o Rusiji

Skupina poslancev SDS je 
v ponedeljek v parlamentar-
no proceduro vložila pred-
log resolucije o uvrstitvi Ru-
sije med države, ki podpira-
jo terorizem. Podobno reso-
lucijo je novembra lani spre-
jel Evropski parlament, po-
udarjajo. Zunanja ministri-
ca Tanja Fajon resolucije 
ne podpira. »Ne verjamem, 
da lahko to ustavi Vladimir-
ja Putina v tej agresiji, da bo 

to ustavilo vojno, naspro-
tno, gre za prilivanje olja na 
ogenj,« je poudarila. Po nje-
nem mnenju je treba storiti 
vse, »da najdemo kanale za 
začetek pogajanj za trajnos-
ten in pravičen mir«, ki po-
meni tudi, da ne s silo in ne 
z orožjem ne spreminjamo 
meja ukrajinske meje.

Laibach gre v Ukrajino
Slovenska skupina Lai-

bach je sporočila, da bo 31. 
marca kot prva tuja glasbe-
na skupina po ruski invazi-
ji izvedla vnaprej napovedan 
koncert v živo v Kijevu. Kon-
cert so poimenovali Evrovi-
zija. Ukrajina, lanska zma-
govalka tekmovanja za pe-
sem Evrovizije, je morala 
namreč zaradi vojne gosti-
teljstvo letošnjega tekmova-
nja prepustiti Veliki Britani-
ji. »Medtem ko se preostala 
Evropa pripravlja na prazno-
vanje svoje ideje svobode in 
solidarnosti 9. maja v Li-
verpoolu, bo Laibach Evrovi-
zijo popeljal nazaj v Ukraji-
no – tja, kamor spada in kjer 
se zdaj odvija edina prava in 
resnična vizija Evrope,« so 
pojasnili in dodali, da bodo 
celoten izkupiček koncerta 
namenili dobrodelnim or-
ganizacijam in pomoči živa-
lim v Ukrajini. V Kijevu sta 
sicer maja lani nastopila čla-
na irske skupine U2 Bono in 
The Edge, a nenapovedano 
na eni od postaj podzemne 
železnice.

Simon Šubic

Boštjan Poklukar je novi 
notranji minister

Za imenovanje Boštjana Poklukarja za novega ministra 
za notranje zadeve je glasovalo 54 poslancev, proti jih je 
bilo 31. / Foto: Gorazd Kavčič

Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvrševanje dela 
novele zakona o RTV Slovenija. / Foto: Gorazd Kavčič

Laibach, ki je leta 2015 kot prva zahodna skupina nastopil 
v Severni Koreji, bo 31. marca v Kijevu izvedel koncert, 
poimenovan Evrovizija. / Foto: Ciril Jazbec, Predelava Laibach

med sosedi

Jože Košnjek Polna dvorana ORF Teatra 
v deželnem studiu avstrijske 
radiotelevizije v Celovcu, v 
katerem je bila 9. februar-
ja letošnja osrednja koroška 
proslava v čast slovenskega 
kulturnega praznika, je bila 
vnovičen dokaz spoštljive-
ga odnosa Slovencev na Ko-
roškem do Prešerna in svo-
je kulture. Za kulturni pro-
gram so poskrbeli dijaki Viš-
je šole za gospodarske pokli-
ce iz Št. Petra pod vodstvom 
Marjana Štikarja in pevska 
skupina Praprotnice.

Vlogo govornika so orga-
nizatorji – kulturni organi-
zaciji Slovencev na Koro-
škem, slovenski generalni 
konzulat v Celovcu in Dru-
štvo slovenskih pisateljev v 
Avstriji – tokrat namenili 
mladim. Prevzela jo je Ana 
Grilc iz znane Grilčeve rod-
bine v Podjuni, študentka 

kulture na dunajski univer-
zi, družbeno kritična pisa-
teljica in tudi novinarka slo-
venskega tednika na Koro-
škem Novice. Njen govor je 
bil jasen in konkreten. De-
jala je, da je kultura tudi po-
litična in lahko krmili druž-
bene valove. Zgodovinsko 
gledano je Avstrija manjši-
ne vedno zaznala kot grož-
njo avstrijski identiteti, ven-
dar preko nje in njene kul-
ture ne more. Slovenske pe-
smi so tako ganljive, da se 
jim celo nemški nacional-
ni zbori ne morejo upira-
ti. Jedro slovenskega kul-
turnega dejanja je bil vselej 
jezik, je poudarila Grilče-
va in ugotovila, da je Koro-
ška delovanje manjšin zoži-
la na kulturo in umetnost. 
Rada nam financira projek-
te in prireditve, nam polo-
ži lovorov venec na glavo in 

obesi zlato okoli vratu. Zato 
je ta zadeva za deželo eno-
stavna, je dejala govornica 
in povedala skrb vzbujajoč 
podatek. Leta 2020 je bila 
po dvojezičnih šolah izve-
dena anketa, v koliko dru-
žinah doma še govorijo slo-
vensko. Samo 180 so jih 
našteli. Na Zilji pa komaj 
ducat otrok še zna govoriti 
po ziljsko!

Koroška kultura 
v Ljubljani

V sredo so se začeli tradi-
cionalni vsakoletni Koroški 
kulturni dnevi v Ljubljani, 
na katerih se predstavi bo-
gata kulturna dejavnost Slo-
vencev na Koroškem in ne-
kateri njeni vrhunci v pre-
teklem letu. V sredo so v 
dvorani Slovenske mati-
ce v Ljubljani predstavi-
li knjigo Mamin glas, ki jo 

je po pripovedovanju svoje 
mame Elizabete Sitter napi-
sala Helga Mračnikar. Vče-
raj so v Galeriji Družine v 
Ljubljani predstavili delo 
Slovenskega inštituta na 
Dunaju, jutri ob 11. uri pa 
bo v Mini Teatru v Ljublja-
ni lutkovna predstava Kr-
tek, ki jo bo zaigrala lutkov-
na skupina Mladi Celovčani 

iz Slovenskega kulturnega 
društva Celovec. Prireditve 
se bodo nadaljevale marca. 
Napovedali jih bomo v pri-
hodnjih številkah Gorenj-
skega glasa. Organizatorja 
Koroških kulturnih dni sta 
tudi letos Klub koroških Slo-
vencev v Ljubljani in Dru-
štvo slovensko-avstrijskega 
prijateljstva iz Ljubljane.

Slovenci v zamejstvu (891)

Ana Grilc med govorom na letošnji proslavi v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika, ki je bila v studiu ORF  
/ Foto: Jože Košnjek

Jezik je jedro kulture
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Povzetek dogajanja
Povzemimo najprej potek 

prvega leta vojne. »Rusija je 
24. februarja 2022 sprožila 
obsežno invazijo na Ukraji-
no in s tem močno zaostri-
la rusko-ukrajinski konflikt, 
ki ga je začela leta 2014. Za-
radi invazije je na obeh stra-
neh umrlo na desettisoče lju-
di, povzročila pa je tudi naj-
večjo begunsko krizo v Evro-
pi po drugi svetovni vojni, 
saj je svojo državo zapusti-
lo okoli 7,3 milijona Ukra-
jincev, tretjina vsega prebi-
valstva pa je bilo razseljene-
ga. Rusija je zaradi bega pred 
Putinovim režimom dožive-
la največjo gospodarsko in 
politično emigracijo po ok-
tobrski revoluciji leta 1917. 
Vojna je poleg tega povzro-
čila tudi globalno pomanjka-
nje hrane. / Po ukrajinski re-
voluciji dostojanstva febru-
arja 2014 je Rusija napadla 
in priključila Krim, proru-
ski separatisti pa so zavze-
li del Donbasa, sestavljene-
ga iz Luganske in Donecke 
oblasti, po čemer se je začela 
regionalna vojna. Leta 2021 
je Rusija začela z obsežno 
krepitvijo vojske ob ukrajin-
ski meji, pri čemer je zbra-
la do 190.000 vojakov in nji-
hovo opremo. Ruski predse-
dnik Vladimir Putin je v tele-
vizijskem nagovoru tik pred 

invazijo zagovarjal ireden-
tistična stališča, izpodbijal 
pravico Ukrajine do držav-
nosti in lažno trdil, da Ukraji-
ni vladajo neonacisti, ki pre-
ganjajo etnično rusko manj-
šino. Rusija je 21. februar-
ja 2022 priznala Donecko 
ljudsko republiko (DLR) in 
Lugansko ljudsko republiko 
(LLR), samooklicani separa-
tistični kvazi državi v Donba-
su. Naslednji dan je Svet ru-
ske federacije odobril upora-
bo vojaške sile in ruske eno-
te so nemudoma vstopile na 
obe ozemlji. / 24. februarja 
ob približno 5:00 po vzhod-
noevropskem času (UTC+2) 
je Putin napovedal 'posebno 
vojaško operacijo' za 'demi-
litarizacijo in denacifikacijo' 
Ukrajine ter s tem še dodat-
no okrepil svoje lažno stali-
šče o povezovanju Ukrajine 
z nacizmom. Nekaj minut 
pozneje so se po vsej Ukraji-
ni, vključno s prestolnico Ki-
jev, začeli raketni in letalski 
napadi, ki jim je kmalu sle-
dila obsežna invazija kopen-
skih sil iz več smeri. Ukra-
jinski predsednik Volodimir 
Zelenski je v odgovor uvedel 
vojno stanje in splošno mo-
bilizacijo. Ruski napadi so se 
sprva začeli na severni fron-
ti iz Belorusije proti Kijevu, 
na severovzhodni fronti pro-
ti Harkovu, na južni fron-
ti s Krima ter na jugovzho-
dni fronti iz Luganska in Do-
necka. Na severni fronti se je 

zaradi velikih izgub in moč-
nega ukrajinskega odpora 
okoli Kijeva rusko napredo-
vanje marca ustavilo, aprila 
pa so se ruske enote umak-
nile. 19. aprila je Rusija po-
novno napadla regijo Don-
bas in do 3. julija popolnoma 
zavzela Lugansko oblast. Ru-
ske sile so še naprej bombar-
dirale vojaške in civilne cilje 
daleč od frontne črte. Ukra-
jinske sile so avgusta začele 
protiofenzivo na jugu, sep-
tembra pa na severovzho-
du. / Invazijo je mednaro-
dna skupnost močno obso-
dila. Generalna skupščina 
Združenih narodov je spre-
jela resolucijo, v kateri je ob-
sodila napad in zahtevala po-
poln umik ruskih sil. Medna-
rodno sodišče je Rusiji odre-
dilo prekinitev vojaških ope-
racij, Svet Evrope pa je Ru-
sijo izključil. Številne drža-
ve so uvedle nove sankcije, 
ki so imele gospodarske po-
sledice za Rusijo in svetovno 
gospodarstvo. Različne drža-
ve so Ukrajini nudile huma-
nitarno in vojaško pomoč. 
Protesti so potekali po vsem 
svetu, v Rusiji pa so se pro-
testniki soočali z množični-
mi aretacijami in povečano 
cenzuro medijev, vključno s 
prepovedjo izrazov 'vojna' in 
'invazija'. Številna podjetja 
so umaknila svoje izdelke in 
storitve iz Rusije in Beloru-
sije. Mednarodno kazensko 
sodišče je začelo preiskavo 

domnevnih vojnih zločinov 
v Ukrajini od leta 2013 kot 
tudi vojnih zločinov med ru-
sko invazijo na Ukrajino leta 
2022.« Navedeno besedilo je 
uvodni del članka na Wikipe-
diji z naslovom Ruska inva-
zija na Ukrajino; v nadalje-
vanju vsebuje podroben opis 
celotnega dogajanja.

Vojna bo še dolga
Ob prvi obletnici vojne nas 

zanima predvsem, kakšno 
bo njeno nadaljevanje. Se bo 
še bolj razplamtela ali pa je 
vendarle mogoč tudi miro-
ljubni razplet? Ukrajina ozi-
roma večina Ukrajincev svo-
je prihodnosti ne vidi več v ti-
sočletni navezavi na Rusijo. 
Zdaj se borijo za svojo evrop-
sko prihodnost. Rusija temu 
nasprotuje, a je vse bolj oči-
tno, da si Ukrajine z vojsko 
ne more več podrediti. Si-
cer pa je vse bolj očitno tudi, 
da ta vojna ni več le lokalni 
rusko-ukrajinski konflikt, 
ampak je prerasla v merje-
nje moči med Rusijo in Za-
hodom na vojaški način. A 
na ta način ne more na hit-
ro zmagati ne ena ne druga 
stran. Vojna bo še dolga.

Še je živa Ukrajina
Sklenimo z ukrajinsko hi-

mno: »Šče ne vmerla Ukra-
jini i slava i volja.« V približ-
nem prevodu: Ukrajinska 
slava še ni umrla, tudi njena 
svoboda ne …

Miha Naglič

Prav danes mineva eno leto od začetka ruskega napada na Ukrajino 24. februarja 2022. Pogledi na 
dogajanje so zelo različni, možnosti miroljubne rešitve so malo verjetne, bolj verjetno je, da bo vojna 
še hujša …

Ukrajinski konflikt z Rusijo se je zaostril že novembra 
2013, ko so državljani demonstrativno podprli ukrajinsko 
povezovanje z EU (Evromajdan). / Foto: Wikipedija

Tako so Kijevčani izdelovali molotovke dva dni po začetku 
agresije, 26. februarja 2022, a Rusi do Kijeva sploh niso 
prišli. / Foto: Wikipedija

Ukrajinske vojakinje na paradi ob dnevu neodvisnosti 
Ukrajine, 24. avgusta 2018. Bog ve, kje so zdaj? / Foto: Wikipedija

Nove knjige (673)

Novi Slovenski biografski leksikon (C)

»Celjski grofje ter zlasti 
tragedija Friderika in Vero-
nike so se ohranili v zgodo-
vinskem spominu in pus-
tili izjemen pečat v sloven-
ski kulturi – literaturi, dra-
matiki, celo operi. Od dru-
ge polovice 19. stoletja so 
se z motivi iz celjske zgo-
dovine med drugimi ukvar-
jali Josipina Turnograj-
ska, Josip Jurčič, Fran De-
tela, Anton Aškerc, Oton 
Zupančič, Anton Novačan, 
Bratko Kreft, Danilo Šva-
ra, Franček Rudolf in Ma-
tjaž Kmecl. Zgodovinski 
roman Ane Wambrechtsa-
mer Danes grofje celjski in 
nikdar več (izvorno v nem-
ščini 1933, slovenski prevod 
1940) je doživel že številne 
ponatise. Grofje so našli 
odmev tudi v literaturi pri 

Avstrijcih, Hrvatih, Madža-
rih, Čehih, Poljakih in Itali-
janih. Celjski grofje so bili 
edina srednjeveška dinasti-
ja z izvorom na ozemlju da-
našnje Slovenije, ki se je po-
litično povzpela med evrop-
sko elito. Vseskozi so ohra-
nili svoje središče v Celju, 
od koder so širili vpliv v so-
sednje dežele (Hrvaško, 
Ogrsko, Avstrijo, Češko). 
Bili so tipični predstavni-
ki poznosrednjeveškega vi-
sokega plemstva, ki je svo-
je politične ambicije udeja-
njalo ne oziraje se na etnič-
ne, deželne ali državne 
meje. Ne moremo jim pri-
pisati 'slovenskih' ali '(juž-
no)slovanskih' nagibov, ki 
so nezdružljivi z duhom te-
danjega časa. Vendar osta-
ja dejstvo, da so kot edina 
domača dinastija pod svo-
jo oblastjo združili večji 

del današnjega slovenske-
ga ozemlja, od Primorske 
(Vipava, Postojna) in Bele 
krajine do Dravograda, Slo-
venske Bistrice in Radgone 
na vzhodu. Po njihovem 
izumrtju so se politična sre-
dišča, od koder so vladali 
temu ozemlju, prenesla iz-
ven slovenskega ozemlja. V 
slovenski zavesti, kulturi in 

dediščini so pustili neizbri-
sen pečat in pomenijo po-
memben del naše zgodovi-
ne in identitete. V samostoj-
ni Sloveniji po 1991 to sim-
bolično predstavljajo zlate 
zvezde na modri podlagi v 
državnem grbu. Po njih se v 
Celju imenuje osrednji Trg 
Celjskih knezov.« (str. 97)

Gornji odlomek o Celjskih 
je iz četrtega zvezka Novega 
slovenskega biografskega 
leksikona, ki vsebuje 152 ge-
sel oziroma imen na črko C. 
Ta gesla so povečini osebna 
imena (npr. Ivan Cankar), 
nekaj pa je tudi znanih rod-
bin, zlasti plemiških, ki so 
svoj čas prebivale na ozem-
lju današnje Slovenije. Taka 

rodbina so bili tudi Celjski. 
Ti imajo najprej skupno ge-
slo, svoja pa imajo še nekate-
ri najvidnejši posamezniki 
iz te rodbine. Druge plemi-
ške rodbine na C so še: Co-
benzl, Codelli, Coraduzzi in 
Coronini. V živo jih ni več, v 
tem leksikonu so pa še, po-
zabljeni niso.

Novi Slovenski biografski leksikon, Četrti zvezek (C), 
Založba ZRC, Ljubljana, 2022, 364 strani

Miha Naglič

Prvo leto vojne v Ukrajini



14

Kultura

   petek, 24. februarja 2023

Prva predstavitev – v pris-
podobi se na tem mestu 
pravkar zapisuje »še tople-
ga« – stripa Kajuh, pesnik 
partizan, je bila na pustni to-
rek v Ljubljani. Prav na pust-
ni torek, leta 1944 je bil to 
22. februar, je ob nenadnem 
napadu nemške patrulje v 
Šentvidu pri Zavodnju pod 
streli slovenskega rojaka v 
okupatorjevi uniformi padel 
Kajuh. Ni bilo toplo. Naspro-
tno, bila je mrzla februarska 
zima in pesnik je tiste noči k 
počitku legel v škornjih. Ko 
je nekdo zakričal, da gredo 
Nemci, je že obut hitro sko-
čil do vrat. Usodno naklju-
čje? Odprl je namreč vra-
ta in rafal iz avtomatske pu-
ške je končal njegovo življe-
nje, kot spremljamo na 142. 
strani stripovskega albu-
ma, v katerem tudi izvemo, 
od kod Karlovo partizansko 
ime Kajuh. Njegov ded po 
krušnem očetu mu je v otro-
ških letih razložil, da tam pri 
njih tako kličejo ptico kanjo. 
Kanjuh ali kajuh, torej.

Vabil je že sam lik Kajuha
V zadnjih dveh letih so 

tako v Knjižnici Velenje že 
izšle knjige Kajuh v glas-
bi, Kajuh v drugih jezikih, 
Kajuh: Proza, Kajuh: Dopi-
sovanja, Kajuh: Podobe in 
Kajuh: Objave, po aktual-
nem stripu pa je v pripravi 
še osma knjiga Kajuh: Zbra-
ne pesmi. O stripu Kajuh, 
pesnik partizan se je v Knji-
garni Konzorcij z avtorjema, 
scenaristom Marijanom Pu-
šavcem in risarjem Zora-
nom Smiljanićem, pogovar-
jal David Vidmar Čeru. Av-
torja sta kot predlogo za stri-
povsko biografijo o mlade-
niču iz Šoštanja, pesniku, 

skojevcu, komunistu, vosov-
cu, partizanu … in ljubimcu 
uporabila knjigo Prestrelje-
ne sanje poznavalca Kaju-
hovega življenja in dela Vla-
da Vrbiča. Pušavčevo zgod-
bo o Kajuhovem življenju od 
otroštva skozi šolanje, prve 
ljubezenske izkušnje, lite-
rarno udejstvovanje do od-
hoda v partizane in tragične 
smrti beremo v več kot tisoč 
Smiljanićevih risbah.

Kaj ju je potegnilo v »kaju-
hoslovje«, je bilo prvo vpra-
šanje. »O Kajuhu sem za-
čel razmišljati že, ko sem 
pisal scenarij za strip o Fra-
nju Malgaju, slovenskem ča-
stniku in borcu za severno 
mejo. Zanimivo, da sta oba 
hodila na celjsko gimnazijo, 
sicer z dvajset in več leti raz-
like, oba pa pomenita tudi 
orientir v slovenski kultur-
ni in nacionalni zgodovini,« 
odgovarja Pušavec; da stri-
pa ne bi bilo v taki obliki, če 
Vlado Vrbič na bi prej napi-
sal knjige Prestreljene sanje 
in nama z Zoranom hkra-
ti dal prostih rok pri snova-
nju stripa.

»Sam sem takrat zaključe-
val strip o Jožetu Plečniku. 
Vedeti je treba, da mi tovrstni 

projekti vzamejo približno 
leto življenja po 10 do 12 ur 
na dan. Tokrat pa me je spod-
budila partizanska tematika, 
lik Kajuha pa je v meni spro-
žil iskrico, ki me je motivi-
rala. Prebral sem Vladovo 

knjigo in ponudbe prepros-
to nisem mogel zavrniti,« 
poudari Zoran Smiljanić in 
doda, da je bilo med njego-
vim odraščanjem v šestdese-
tih in sedemdesetih letih po-
udarjanje partizanstva ne-
kaj zoprnega. »Sistem nas 
je s tem pital, mladi pa smo 
ga bolj ali manj zavračali. V 
mojem mladostniškem stri-

pu 1945 partizani niso zma-
govali. Ta zgodba me je sedaj 
pripeljala na drugo stran. Se-
veda strip ni ideološki, am-
pak pripoveduje zgodbo o 
človeku, ki je imel izjemno 
zanimivo, intenzivno in 

ustvarjalno življenje. Morda 
sta strip in film celo idealna 
oblika za predstavitev Kaju-
ha, saj gre za zelo sodobne-
ga človeka. Tak je tudi njegov 
pesniški izraz.«

Roker pred svojim časom
O dinamiki lika pesnika in 

partizana, ki jo vedno znova 
kažejo stripi z risbo Zorana 
Smiljanića, ta pove: »Posku-
šal sem mu zlesti pod kožo 
in razumeti njegovo dinami-
ko, gestikulacijo, način giba-
nja. V civilnem življenju, če 
tako rečem, je deloval zelo 
umirjeno, prijazno, huma-
no, ko je nastopal s svojo po-
ezijo, pa je deloval kot kak-
šen Jim Morrison. Spreme-
nil se je v drugo osebo. In 
njegov način recitiranja pe-
smi je naredil na ljudi mo-
čan vtis. Bil roker pred svo-
jim časom.«

Marijana Pušavca je pre-
senetilo dejstvo, da je bil Ka-
rel nezakonski otrok. »V nje-
govem času je bila to zago-
tovo stigma. Zato me je to-
liko bolj fasciniralo, da se je 
v njegovem življenju iztek-
lo tako, da je bil posvojen in 
lepo sprejet od širše druži-
ne, predvsem pa, da ni imel 
travmatičnih posledic zara-
di tega.« Kajuh pa ga je nav-
dušil tudi kot celovita oseb-
nost – da se je mlademu fan-
tu v komaj šestih letih, od 15. 
do 21. leta, zgodilo toliko, kot 
se mnogim ne zgodi v vsem 
življenju. »Poglejte, kaj da-
nes vse počno in zmorejo 
študenti, njega pa takrat ni 
bilo več.«

Kajuhovo kratko življenje, 
zgodnja ljubezen, ustvarjal-
na zrelost, skrivanje pred 
italijansko okupacijsko po-
licijo, pa pohod 14. divizije 
so ganili tudi risarja. »Med 

risanjem stripa sem zaslu-
til nekaj situacij, ki bi lahko 
njegovo življenje obrnile v 
drugačno smer. Lahko bi šel 
na osvobojeno ozemlje za di-
rektorja gledališča, lahko ne 
bi šel spat v drugo hišo, mor-
da ne v škornjih. Ampak kot 
da je bilo v njegovi usodi za-
pisano, da bo umrl mlad.«

Simbolnost rdeče barve
»Ko rišem, imam pred se-

boj dva kupa knjig, in ko se 
spomnim kakšne slike stav-
be, prostora, obleke, ki jo 
potrebujem, po navadi iš-
čem celo uro,« v zanj zna-
čilnem duhovitem tonu po-
udarja Smiljanić, ki sledi 
zahtevam, da so risbe pri-
vlačne za bralca in pred-
vsem verodostojne. »Sicer 
ne bi dosegali standardov. 
To je moja 'partijska nalo-
ga',« še doda. Strip je sicer v 
črno-beli tehniki, večkrat pa 
se v njem pojavi rdeča bar-
va. Simbolno. Za rojstvo in 
smrt, za življenje in uniče-
nje. V kontekst stripovske 
zgodbe pa so seveda vtkane 
tudi Kajuhove pesmi, naj bo 
to v širšem kontekstu njego-
vega delovanja ali pa kot sad 
pesnikovega subjektivnega 
doživljanja časa.

Kot pove Pušavec, je nje-
govo poezijo želel še poseb-
no poudariti, saj nam pred-
vsem po njej ostaja tudi v 
zgodovinskem spominu. V 
scenariju je poskušal pesmi 
vstaviti v trenutek, ko so te 
nastale. Lahko potrdimo, da 
je to avtorskemu tandemu 
odlično uspelo. Vključila sta 
tako znane Kajuhove pesmi 
kot tiste, ki jih bodo mnogi 
morda brali prvič. Nekate-
re pesmi so zapisane celo s 
pesnikovo pisavo. »Posku-
sil sem imitirati Kajuhovo 

pisavo. Moram reči, da sem 
za to zelo talentiran, saj sem 
že v šolskih letih znal pona-
rediti mamin podpis,« se po-
šali mojster risarske črte in 
doda: »Marijan mi je lepo za-
belil juho s tem, da mi v sce-
nariju ni ponudil didaska-
lij. Recimo ko se nekaj zgo-
di malo pozneje. 'Znajdi se,' 
mi je dejal. In sem se. V di-
alogu si sličice sledijo ena 
za drugo, ko se nekaj zgodi 
po daljšem premisleku ali 
celo naslednji dan, pa sem 
med sličicami uporabil pra-
zen prostor. S tem od bral-
ca zahtevam malo več pozor-
nosti.«

Kajuh vse bolj aktualen
Avtorja stripa sta sta-

ra znanca in sodelavca stri-
povske serije Meksikajnarji. 
Dialoge in risbe sta v nastaja-
nju stripa mnogokrat prede-
batirala in predvsem gradila 
zaupanje eden do drugega. 
»Kar se ustvarjalnega sode-
lovanja tiče, je ob vseh stri-
pih, ki sva jih do zdaj naredi-
la skupaj, Kajuh najbrž najin 
največji dosežek doslej,« po-
udarja Marijan Pušavec.

O aktualnosti Kajuhovega 
izražanja kolektivnega upor-
niškega duha pa avtorja me-
nita, da je seveda moč naj-
ti vzporednice na to temo. 
»Partizanstvo je očitno še 
danes v ideološkem smislu 
neizčrpna tema predvsem 
v smislu novih pogledov na 
zgodovino. V stripu se ne 
opredeljujeva, ampak pred-
vsem povzemava Kajuhovo 
zgodbo,« razmišlja Smilja-
nić, kolega Pušavec pa do-
daja: »V zadnjih letih sem 
se nekajkrat udeležil kole-
sarskih protestov, zanimalo 
me je, kako so videti v živo. 
Bil sem presenečen, ko sem 
na transparentih, majicah 
in podobno spet slišal in vi-
del Kajuha. Nekoč nisem bil 
'fen' njegove poezije, zdaj 
pa, nasprotno, ugotavljam, 
da je odličen pesnik za dana-
šnjo rabo. Mar ni to najlepša 
usoda pesnika, da ga njego-
ve pesmi preživijo. Kajuh je 
sodoben pesnik.«

Sledimo zapisu na zadnji 
strani stripa o Kajuhu: »Po 
vojni ga je ljudska oblast 
odlikovala z redom narodne-
ga heroja in si prisvojila nje-
gove pesmi ter jih kanoni-
zirala za potrebe komemo-
rativnih obredov. Kajuho-
va poezija je ta nesporazum 
preživela. Danes doživljata 
njegova osebnost in poezija 
novo življenje pri mladih, ki 
ga sprejemajo kot glas nove 
generacije. Njej je posvečen 
ta strip.«

Igor Kavčič

Zoran Smiljanić in Marijan Pušavec sta Slovence pred leti spomnila na Meksikajnarje, 
tokrat mladim vračata poezijo in duha Karla Destovnika - Kajuha. / Foto: Igor Kavčič

Karel Destovnik - Kajuh je za življenja vrhunec 
priljubljenosti doživljal pol leta pred smrtjo, ko je na 
partizanskih mitingih ekstatično deklamiral svoje 
verze in v srcih poslušalcev sprožal močne čustvene 
odzive. Bil je prva »rokenrol zvezda«, slovenski Jim 
Morrison, Bob Dylan in John Lennon svojega časa, 
krik protesta in upora proti nasilju in krivicam.

V Knjižnici Velenje stoto obletnico rojstva pesnika in partizana Karla Destovnika - Kajuha zaznamujejo z zbirko Kajuh 100. Sedma knjiga v seriji je stripovska 
biografija Kajuh, pesnik partizan scenarista Marijana Pušavca in risarja Zorana Smiljanića.

Kajuh, pesnik partizan

Iz stripa: ko je Karel Destovnik - Kajuh postal vodja kulturniške skupine 14. divizije ...  
/ Foto: Igor Kavčič
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Obisk rojakov v Argentini 
leta 2018 je ponudil vrsto za-
nimivih in dragocenih doži-
vetij – že zaradi same dežele, 
pravi Marija Stanonik. »Pri-
dobila sem geografsko širo-
ko obzorje. Saj sem že bila, 
razen severa, po celi Evro-
pi, tudi na Bližnjem vzho-
du, v Izraelu, Egiptu in Siriji 
in Mali Aziji. Toda preleteti 
ocean in priti na drugo celi-
no ... Posebno je bilo tam do-
življati pomlad, ko je bila tu 
jesen. Predvsem me je zani-
mala njihova narava, drevje, 
rože, ptice. Zato sem se raz-
veselila možnosti, da sem 
doživela argentinsko pampo 
z veliko čredo goveda, vide-
la papige pod nebom in ko-
librije v živo, drevje z rdeči-
mi cvetovi, ki so podobni na-
šim nageljnom ..., ali v Men-
dozi na eni strani tako rekoč 
puščavo, na drugi strani, ki 
jo namakajo, pa sočno zele-
nje in nepregledne planjave 
vinogradov.

Ganilo me je slovensko 
razpelo pri vhodu na sloven-
sko oblikovanem vrtu slo-
venske družine daleč v not-
ranjosti province, spome-
nik slovenski materi v parku 
Rožmanovega doma, gospa, 
ki je odvrgla bergle, da sta z 
vnukom zaplesala ob sloven-
ski glasbi, izjemna predsta-
va oziroma muzikal Keri-
gma po svetopisemskem pa-
sijonu, zagnanost in požrtvo-
valnost slovenskih učiteljic v 
sobotni šoli, sproščenost in 
lepa slovenščina sogovor-
nikov in še bolj sogovornic, 
srečanje s hčerko Tineta De-
beljaka Meto Debeljak, arhi-
tektoma Juretom Vomber-
garjem in Božidarjem Baju-
kom v Mendozi, dolgoletnim 
dirigentom, žal že pokojnim 
Andrejem Selanom, neut-
rudnim Tonetom Oblakom. 
In še in še.«

Na številnih srečanjih in 
pogovorih, ki so se prepletali 
z »uradnim delom obiska«, 
se je lahko pobliže seznani-
la s sledovi slovenstva. »Pri 
tistih, ki so še sami okusili 
tegobe begunstva, čeprav so 
bili še premajhni, da bi se jih 
spominjali, je na častnem 
mestu v njihovih stanova-
njih slika brezjanske Mari-
je – s poudarkom, da je bila 
vsepovsod z njimi. Zdaj se 
je bilo mogoče srečati le še s 
tistimi, že v letih, ki so kot ot-
roci doživljali strašne pretre-
se med drugo svetovno voj-
no, na primer na Igu Tone 
Oblak, ki zdaj na velika plat-
na ali ne vem kakšno podla-
go riše scene iz tradicional-
ne slovenske krajine z mo-
tivi blejskega jezera s cer-
kvico, stare lesene gorenj-
ske hiše z gankom in nagelj-
ni, vaško cerkvico in kozol-
cem, cerkvijo sv. Janeza v 
Bohinju, ljubljanskim gra-
dom ali posameznim preds-
tavam ustrezno motiviko. 
Njegov osebna vodilna mo-

tiva pa sta motiva eksodusa 
in brezjanske Marije. Žene 
si šivajo narodne noše ali 
druge ustrezne kose za gle-
dališke igre in nastope njih 
samih, mož in otrok.

Božidar Bajuk iz Mendo-
ze je vseokrog obdan s slo-
venskimi knjigami, pa tudi 
španskih ne zametuje. Po 
prostoru, ki ga zvočno na-
polnjuje slovenska glasba, 
so razpostavljene indijanske 
skulpture. Na mizi pa iz kro-
žnikov vabi prava slovenska 
goveja juha z zdrobovimi 
žličniki,« se spominja Ma-
rija. »Najpomembnejša je 
seveda slovenska govorica. 
Doma, v slovenskih domo-
vih, v cerkvi. Učiteljice v slo-
venskih sobotnih šolah stori-
jo zanjo največ. Tudi njihova 
društva pripravljajo čim več 
raznih prireditev, pri katerih 
sodeluje staro in mlado, da 

s tem dobijo konkretno pri-
ložnost za izražanje v slo-
venščini.« Spoštujejo slo-
venske korenine, je ob tem 
poudarila Marija in dodala, 
da jih veliko bolj poznajo kot 
doma, živijo z njimi. »Nihče 
ne računa na pomoč od dr-
žave, zato pa se tudi država 
ne vtika v njihovo delo. Vse 
financirajo in opravijo sami. 
Tako sem bila priča priprav-
ljanju piškotov v domači ku-
hinji za srečanje po priredi-
tvi v Našem domu. Tam pa 
je skupina žena in deklet v 
predpasnikih hitela priprav-
ljati tople jedi. Gostom so jih 
prinašali dobrovoljni in na-
smejani mladi in s tem pri-
dobivali veščine gostiteljev, 
natakarjev in vljudnega ob-
našanja. To seveda vsi vse 
za 'božji lon'. S tem se kre-
pi medgeneracijska pove-
zanost brez velikih besed in 
načrtov, tako rekoč v vsakda-
njem življenju. Saj ni nede-
lje, da ne bi bilo, gledano z 
vidika celotne skupnosti, v 
okviru krovne organizacije 
Zedinjena Slovenija kakšne 
prireditve.«

Knjiga s posvetilom
V knjigi Zlato in biseri 

iz srebrne dežele pod Juž-
nim križem je podrobno 
predstavila organiziranost 
slovenske skupnosti. »Ču-
tila sem, da bi morala roja-
kom, ki se tako trudijo za oh-
ranitev lastne identitete, dati 
neko priznanje, zahvalo. Ni-
sem mislila na knjigo, neko 
objavo pač. Toda ko sem za-
čela resno prebirati publika-
cije, sem se vedno bolj stro-
kovno poglabljala vanje. Ču-
tila sem, da me to lahko tako 
zelo potegne, da ne bo kon-
ca.« Odločila se je, da bo 
knjiga temeljila na gradivu, 
s katerim se je vrnila domov 
– publikacijah, ki so nasta-
le ob obletnicah društev in 
organizacij. »Kljub temu se 

je nabralo veliko izpiskov iz 
njih, in ko sem jih urejala, 
je nastajalo vedno več strani 
in končno obsežna knjiga. 
Dobro, da je vmes veliko fo-
tografij, da razbijajo mono-
tonost besedila.«

S knjigo je zaznamovala 
tudi 30-letnico samostojne 
Slovenije, »saj so zanjo za-
služni tudi rojaki po svetu«, 
in visok jubilej Zorka Simči-
ča. »Zorko Simčič je najpo-
membnejši pisatelj iz slo-
venskega begunskega rodu 
v Argentini. Saj je že pred 
tem, še na domačih tleh, 
opozoril nase, da je leta 1943 
prejel Prešernovo nagrado 
mesta Ljubljane. Prebrala 
sem nekaj njegovih del, naj-
večje pa je obsežen roman, 
prava epopeja Poslednji de-
seti bratje, za katerega je do-
bil Prešernovo nagrado leta 
2013. Ko sem začela pisati 
knjigo, je vstopil v stoto leto. 
To je bila zame pomemb-
na motivacija, da bi pri delu 
vztrajala in mu jo posvetila 
za znameniti jubilej. Prehi-
tevale so me druge obvezno-
sti, tako da se je pisanje zav-
leklo in zares mi je odleglo, 
ko jo je te dni še lahko prijel 
v roke.«

O mladostnih željah ...
Življenje Slovencev zu-

naj domovine je Marijino 
pozornost vzbudilo in pri-
tegnilo že v otroštvu. »Že 
od malega me je zelo bolela 
razčetverjenost slovenske-
ga naroda na štiri države: 
Avstrija, Italija, Jugoslavi-
ja, Madžarska. Hotela sem 
početi nekaj takega, da bi 
jih povezovala vsaj fiktivno. 
Zamišljala sem si zaposli-
tev v organizaciji, kot je bila 
takrat edino Slovenska izse-
ljenska matica. Že kot zele-
na srednješolka sem ji celo 
pisala, da si želim dopisova-
ti s Slovenci po svetu. Dobi-
la sem veliko pošte …

Sem si pa za maturite-
tno nalogo pri prof. Milanu 
Ahačiču izbrala temo slo-
venska narodnostna manj-
šina – takrat smo tako go-
vorili – v Avstriji in Italiji. 
Madžarska mi je bila odsve-
tovana, šele dolgo pozneje 
sem ugotovila, zakaj.

Vesela sem, da so pri zbir-
ki Glasovi, v kateri je doslej 
izšlo 57 knjig z nad 22.000 
slovenskimi folklornimi in 
spominskimi pripovedmi, 
izšle štiri knjige, ki se na-
vezujejo na Slovence v so-
sednjih državah. Do ne-
davna smo govorili v za-
mejstvu. Odkar so meje od-
prte, to ni več primerno, 
saj zares lahko gojimo eno-
ten kulturni prostor. Kra-
lič pa lejpa Vida (pripravil 
Karel Krajczar) iz Porabja 
vsebuje od vseh največ pra-
vljic, upanja polna Iz seme-
na pa bo lipa zrasla (Marti-
na Piko) prav tako vsebuje 
kvalitetno gradivo sloven-
skih koroških pripovedo-
valcev na celovškem radiu. 
V obeh zbirkah je gradi-
vo objavljeno najprej v na-
rečju in nato knjižno. Sem 
sodi tudi knjiga s sloven-
skega juga Okamneli mož 
(Jože Primc), saj je malo 
znano, da je tudi na dana-
šnjem Hrvaškem območje s 
slovensko govorečimi kraji 
– in še kako domače mi zve-
nijo – ker so se tja pred sto-
letji priselili, bolje: so jih na-
selili iz različnih slovenskih 
pokrajin, in njihova nekda-
nja govorica se je pomešala 
z uradno hrvaščino. Tride-
set let je trajalo, da so prišli 
do svoje knjige v zbirki Gla-
sovi tudi Slovenci iz Bene-
čije, Rezije in Kanalske do-
line. Zaslužni zanjo so pred-
vsem otroci in organizatorji 
vsakoletnih natečajev Vartac 
(1974–2000). Pri pripravi te 
knjige mi je veliko pomaga-
la moja nekdanja študentka, 

prof. Iva Potočnik iz Koro-
ške na naši strani.

Z željo za raziskovanje 
slovenskih izseljencev sem, 
po etnološki »šegi«, pripra-
vila vprašalnico s 195 vpra-
šanji; to je metodološki pri-
pomoček, na podlagi katere-
ga bi pridobili zanesljive po-
datke o njihovem življenju z 
vidika materialne, družbe-
ne in duhovne kulture. Raz-
poslala sem jo na več kot pet-
deset naslovov rojakom, ki 
sami ali po prednikih izha-
jajo iz kraja Ž., da bi bili po-
datki lažje primerljivi. Delni 
rezultati te raziskave so bili 
objavljeni leta 1991. Ali bodo 
prišli na vrsto še drugi, ne 
vem. Iz tega se vidi, da svo-
jih želja nisem docela ures-
ničila, nekaj pa le.

Popolnoma me je pote-
gnilo vase delo na drugem 
področju, morda še zahtev-
nejše. Raziskovanje sloven-
skega pesnjenja med dru-
go svetovno vojno. Začelo 
se je z diplomsko nalogo. 
Še preden sem jo dokonča-
la, me je prof. dr. Boris Pa-
ternu povabil, da bi sodelo-
vala pri njegovem projektu 
Narodnoosvobodilno pesni-
štvo 1941–1945. Ves čas, že 
petdeset let, si prizadevam 
za njegovo dezideologiza-
cijo in skrajno skrbno stro-
kovno analizo tako z literar-
novedne kot etnološke stra-
ni, v želji, da bi zmogli razu-
meti drug drugega. Izhajam 
iz trpljenja. Na obeh straneh 
ga je bilo dovolj. Preveč!

Dr. Tine Debeljak, poz-
navalec predvsem poljske 
literature, drugače pa dolgo 
zamolčevani ustanovitelj 
Muzejskega društva Ško-
fja Loka in avtor objavlje-
ne osmrtnice Srečku Koso-
velu ter dopisovalec z nje-
govo sestro Anico, je napi-
sal dramsko pesnitev Velika 
črna maša za pobite Sloven-
ce (Buenos Aires, 1949), 
prav tako impozantno delo, 
prav tako pisano v duhu 
sprave. Kdor zna brati seve-
da. Maša je že sama na sebi 
spravna daritev.«

Te dni Marija končuje 
strokovno delo, ki ga je ime-
la že dolgo v mislih – Poetika 
slovenske slovstvene folklo-
re oziroma Besedna umet-
nost v koreninah. »Prina-
ša veliko veliko novega. Od 
tega, kako pojo ptice in zvo-
nijo zvonovi, kako se zače-
njajo povedke in končujejo 
pravljice, o barvni skali v sta-
rih slovenskih pesmih, sve-
tih in pravljičnih številih, 
palčku in mišji luknji, cvet-
ličnem oboku iz groba dveh 
zaljubljencev in tako nap-
rej,« je obelodanila.

Ana Jagodic Dolžan

Ob obisku Rožmanovega doma starostnikov v Buenos Airesu / Foto: Aleksander Igličar – prispeval je tudi 

fotografije za knjigo Zlato in biseri iz srebrne dežele pod Južnim križem

Knjiga o Slovencih v Argentini z naslovom Zlato in biseri iz srebrne dežele pod Južnim križem temelji na publikacijah, ki so nastale ob obletnicah društev in 
organizacij slovenske skupnosti, obenem ima obsežno delo avtorice Marije Stanonik, literarne zgodovinarke in etnologinje, pečat osebnih doživetij.

Delno izpolnjene želje

Knjigo je posvetila pisatelju, dramatiku in esejistu Zorku 
Simčiču. / Foto: Ana Jagodic Dolžan
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Risanje Tinko Mesec To-
mazin navdušuje že od mla-
dih nog. Spomni se, da so s 
sestrami ure in ure preživele 
nad kupi papirja z barvicami, 
svinčniki in akvarelom v ro-
kah. Po končani gimnaziji se 
je vpisala na likovno akade-
mijo. Kasneje jo je pot zanes-
la v grafično oblikovanje, ilu-
stracija je redkeje prišla na 
vrsto, z njo se ukvarja pred-
vsem zadnja leta. V Tržiču je 
denimo sodelovala pri neka-
terih projektih, kot so ilustra-
cije za zemljevide Občine Tr-
žič, za knjige Tanje Ahačič, 
ki odkrivajo različne tržiške 
legende in pohodniške poti, 
sodelovala je tudi z Glampin-
gom Mountain Fairytale.

Ustvarja predvsem zase, 
brez agende, brez zunanjih 
omejitev in želja, preprosto 
zato, ker v nečem uživa. »Ne 
bo mi uspelo tako popolno, 
kot si predstavljam, kot ho-
čem, nisem dovolj dobra, 
zato raje ne bom naredila 
nič, sem si nekoč dejala. Šele 

ko sem si dovolila ustvarja-
ti samo zase, zato, ker je 
ustvarjalnost del mene in 
ker je cilj pravzaprav samo 
delo, ne pa predviden ter 
pričakovan rezultat, sem de-
jansko narisala stvari, ki so 
mi bile dovolj všeč, da sem 
jih želela komu pokazati,« 
je dejala Tinka Mesec To-
mazin. Tako je nastala nje-
na prva samostojna razstava 
Pod kožo vse pleše, ki je do 
3. marca na ogled v Galeriji 
Atrij v Tržiču.

Iz praznine v kaos in iz 
zmešnjave nazaj v celoto

Naslov razstave Pod kožo 
vse pleše je stavek iz ene od 
njenih pesmi in – kot pravi 
avtorica – lepo opiše eno od 
močnih skupnih točk del na 
razstavi. V njej naslavlja (pre)
polnost, eklektičnost, eruptiv-
nost čustev, vrednot in dejanj 
na eni strani ter praznino, 
osamljenost in brezciljnost 
na drugi strani – iz prazni-
ne v kaos in iz zmešnjave na-
zaj v celoto. Raziskuje jih bo-
disi skozi fantastične motive, 

nepričakovane kombinaci-
je podob v risbah ali pa skozi 
plastenje potez, barv in pres-
likavanje platna. »Pravzaprav 
pa mi je ljubo, da vsak opazo-
valec sam najde (ali pač ne) 
svoj pomen oziroma vidi v de-
lih, kar ga nagovori,« je doda-
la avtorica.

Tinka Mesec Tomazin je 
sicer človek, ki živi navznot-
er, opazuje sebe, se analizira, 
išče krivdo in rešitve za svoje 
življenje. »Hkrati pa sem zelo 
dovzetna za tisoče odtenkov 
čustev, občutkov, dogajanj, 
energij iz okolice. In tako je 
včasih prisoten občutek, da 
je okoli mene in v meni vse-
ga zelo veliko – preveč,« je po-
jasnila sogovornica in doda-
la, da občutek takšne širine, 
zmešnjave na videz naspro-
tujočih si idealov in čustev 
lahko privede v občutke tes-
nobe in kljub vsej polnosti – 
praznine. »Šele, ko sprejme-
mo sebe in način, kako doživ-
ljamo svet ter kako z njim ko-
municiramo, najdemo v vsej 
tej čudoviti zmešnjavi neu-
sahljiv vir navdiha. Najdemo 

humor in sprejmemo, da 
tema in svetloba vedno hodi-
ta skupaj. Spomnimo se, da 
res nimamo pojma, kaj je cilj, 
in imamo samo pot. In vse to 
pleše pod kožo,« je dejala.

Dela razstave so različna, 
od avtoportretov, figur, slik 
do ilustracij in risb. »Glede 

tehnike in izbire motivov 
sem počela to, kar znam, kar 
mi je lastno, kar je moj jezik, 
s katerim lahko sporočam 
hitro in neprisiljeno, tako, 
kot želim,« je povedala. Ve-
činoma uporablja svinčnik 
in akvarelne barvice ter ak-
ril. Najlažje se izraža z risbo 

in črto, barva pa – kljub temu 
da v zadnjih letih vedno bolj 
čuti tudi njeno moč – je v 
njenih risbah večinoma se-
kundarnega pomena. Tre-
nutno jo sicer privlačijo bolj 
umirjene barvne kombina-
cije s kakšnim divjim kon-
trastom sem in tja.

Maša Likosar

Tinka Mesec Tomazin se v Galeriji Atrij v Tržiču predstavlja s svojo prvo samostojno 
razstavo Pod kožo vse pleše. / Foto: Primož Pičulin

To je naslov prve samostojne razstave Tinke Mesec Tomazin – Tržičanke, ki je z družino šest let živela v Bruslju, pred pol leta se je vrnila v Slovenijo, 
natančneje na Zaplano nad Vrhniko. Razstava poudarja njene risbe in slike iz preteklega leta in pol. Skupna so jim raziskovanja njenega doživljanja in 
pogleda na svet, predvsem izrazite razdrobljenosti.

V vabilu na razstavo je 
Miha Naglič uporabil do-
mislico Tomaža Kržišnika: 
»Osmega februarja je Pre-
šeren umrl, devetega sem 
se pa jaz rodil.« Tomaž Krži-
šnik se je namreč rodil 9. fe-
bruarja 1943 v Žireh. Po ma-
gisteriju iz oblikovanja knji-
ge na Likovni akademiji v 
Varšavi se je ukvarjal z gra-
fičnim oblikovanjem, grafi-
ko, risbo, slikarstvom, kera-
miko, steklom, s scenografi-
jo, oblikovanjem lutk in z li-
kovno opremo v arhitektu-
ri. Za svoje delo je prejel več 
pomembnih strokovnih pri-
znanj in nagrad, med njimi 
leta 1975 nagrado Prešerno-
vega sklada za likovno podo-
bo predstave Zlate ptice. In 
prav zato, je poudaril Naglič, 
bi v uvodu omenjena domis-
lica pri marsikom zvenela 
domišljavo, a ne pri Tomažu 
Kržišniku. Ob tem je Naglič 
spomnil, da je imel Kržišnik 
tudi zelo »kreativno sreča-
nje« s Prešernom, ko je leta 
1980 upodobil svoje likovno 
videnje Sonetov nesreče.

Tokratna razstava, ki jo je 
Maja Kržišnik skupaj s Sta-
netom Kosmačem in Fran-
cem Temeljem pripravila 
ob Kržišnikovem jubileju, 
se osredotoča na portrete. 
Portreti so dveh vrst. »Prvi 
so portreti, ki jih je Tomaž 
naslikal mimogrede, v času 
druženja v različnih okoliš-
činah, prostorih, in odraža-
jo poseben čas – čas, ko smo 
imeli več časa drug za druge-
ga, za druženje,« je ob odpr-
tju razstave pojasnila Maja 
Justin Jerman in dodala, da 
Tomaž Kržišnik nikoli ni bil 
pravi portretist, ampak je 
portrete ustvarjal spontano. 
Obenem pa so na razstavi 
še Kržišnikovi portreti, ki so 
jih ustvarili njegovi prijatelji 
fotografi in slikarji. »Toma-
ža so 'lovili' v posebnih, zelo 
fotogeničnih pozah. Na vseh 
izraža posebno karizmo, ve-
lika količina materiala pa 
kaže, da je bil priljubljen 
cilj teh fotografov.« Razsta-
va je po besedah Maje Krži-
šnik vizualni zapis umetni-
kovega življenja, »zapolnje-
nega z vzponi in padci, šte-
vilnimi osebnimi pretresi in 

doživetji, zaznamovanimi z 
neustavljivo energijo ter ži-
vljenjsko radostjo«. Tudi 
Maja Kržišnik ugotavlja,  da 
je bil Tomaž Kržišnik vedno 
hvaležen motiv za fotografe. 
»Med številnimi ohranjeni-
mi fotografijami so izbrane 

upodobitve Tomaža pri po-
govoru, pri delu, v atelje-
ju ali na njegovih številnih 
popotovanjih.« Razstavlje-
ni portreti, ki jih je risal To-
maž Kržišnik, pa po bese-
dah Maje Kržišnik niso nas-
tali po naročilu, ampak je 

portretirance izbiral sam – 
tiste, ki so v nekem trenut-
ku pritegnili njegovo po-
zornost. »Če ni bilo pri roki 
svinčnika, pastelov ali blo-
ka, si je od natakarja izposo-
dil kemični svinčnik in risal 
na papirnate prtičke. Risal 

je gledališčnike na vajah za 
predstave, za katere je pri-
speval scenografijo in pla-
kat, risal naključne znance, 
domačine iz krajev, kjer se 
je udeleževal slikarskih ko-
lonij. Številne so risbe go-
stilniških omizij, prijateljev, 
zbranih ob različnih prilo-
žnostih, druženjih, na večer-
jah, potovanjih, počitnicah.«

Miha Naglič je z obisko-
valci razstave delil tudi vrsto 
anekdot in spominov iz nju-
nega skupnega druženja. Že 
ob njegovi sedemdesetletni-
ci pa je napisal članek Evan-
gelij po Tomažu. »Tudi sam 
je kot kak evangelist razgla-
šal novo vero, razlagal mo-
derno likovno umetnost. 
Takrat je namreč veljalo, da 
je za Žiri primernejša tradi-
cionalna, ljudska umetnost, 
modernistična pa naj bi so-
dila na Olimp, torej v Lju-
bljano.« A po Nagličevih be-
sedah se Kržišnik s tem ni 
strinjal, saj so se Žiri že tak-
rat – sploh na področju go-
spodarstva – odpirale v svet, 
zato je menil, da se je tudi v 
umetnosti treba odpreti po-
budam iz zunanjega sveta.

Mateja Rant

Z razstavo z naslovom Portreti so v Muzeju Žiri zaznamovali osemdesetletnico slikarja 
Tomaža Kržišnika. / Foto: Tanja Mlinar

Ob praznovanju osemdesetletnice slikarja Tomaža Kržišnika so v Muzeju Žiri odprli razstavo z naslovom Portreti, ki predstavlja »Tomaža v očeh prijateljev in 
prijatelje v očeh Tomaža «, kot je zapisala avtorica razstave in slikarjeva žena Maja Kržišnik.

Podobe umetnikovega življenja

Pod kožo vse pleše
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Center Korak Kranj (3)
V Centru Korak Kranj so 

imeli v skoraj dvajsetih letih 
delovanja skupaj vključenih 
94 oseb s pridobljeno mož-
gansko poškodbo. Trenutno 
je v proces dolgotrajne in ce-
lostne rehabilitacije vključe-
nih 51 uporabnikov. Poudar-
jajo, kako pomembno je, da 
jim omogočajo čim kakovo-
stnejše, samostojno in odgo-
vorno življenje.

Center Korak je organizi-
ran kot dnevni center, kar 
pomeni, da uporabniki tam 
ne živijo. Vanj so vključeni 
med 7. in 15. uro v minimal-
nem obsegu pet ur na dan. 
Skoraj 30 zaposlenih je po-
vezana ekipa strokovnih in 
dinamičnih posameznikov, 
ki jih močno druži cilj raz-
vijati in izvajati programe 
za osebe s pridobljeno mo-
žgansko poškodbo.

V procesu rehabilitacije so 
uporabniki vključeni v stori-
tve nevrofizioterapije, de-
lovne terapije, zdravstvene 
nege, v individualne obrav-
nave pri psihologu, social-
nem delavcu in v specialno-
-rehabilitacijske obravnave. 

Z zunanjimi izvajalci izvaja-
jo tudi logopedske in psihi-
atrične obravnave. Del sto-
ritve je tudi delo pod poseb-
nimi pogoji, kjer uporabni-
ki sodelujejo v različnih fa-
zah izdelovanja izdelkov 
pod mentorstvom delovnih 
inštruktorjev. Varuhi v sku-
pinah jim omogočajo pod-
poro in zagotavljajo obču-
tek varnosti ter jih spodbu-
jajo k socialnemu vključeva-
nju. Potekajo tudi skupin-
ske aktivnosti širokega na-
bora vsebin (skupina »lahko 
branje«, slikarska delavnica, 
študijski krožki, komunika-
cijske skupine, skupinski 
kognitivni trening, glasbene urice, angleščina  ...). Pro-

gram je zelo obsežen, zato 
je pomembno, da se za upo-
rabnika izdela individualni 
načrt rehabilitacije, pri nas-
tajanju katerega lahko sode-
lujejo tudi sami oziroma nji-
hovi svojci. »To je pri nas re-
sen dokument, ni samo za 
to, da je,« poudarja Mateja 
Korošec, direktorica Centra 
Korak Kranj.

Zaposleni skušajo sle-
diti sodobnim smernicam 

na področju rehabilitacije. 
»Model, ki ga razvijamo v 
našem centru, vključuje so-
cialnovarstveno storitev, ki 
je podprta z zdravstvenimi 
programi, ki jih uporabniki 
potrebujejo. Ta način se raz-
vija tudi v Evropi. Zelo po-
doben način ima Irska, tudi 
v Franciji gredo v to smer. 
V Avstriji in Nemčiji ima-
jo dobro vzpostavljeno su-
bakutno fazo, kot je pri nas 
na primer URI Soča. Stike 

navezujemo tudi s Skandi-
navijo, kjer so šli izrazito v 
individualizacijo in dein-
stitucionalizacijo. Zasledi-
la pa sem, da se posledično 
srečujejo s težavo osamlje-
nosti oseb po pridobljeni 
poškodbi možganov, zato 
vendarle iščejo neke obli-
ke druženja in skupinskih 
storitev. Socialna mreža na 
osebe vpliva zelo stimula-
tivno. Naši uporabniki vse-
lej poudarjajo, da jim veliko 
pomeni prav družba, da se 
med seboj spodbujajo, pri-
merjajo ...« je pojasnila Ma-
teja Korošec.

V Centru Korak Kranj 
imajo vzpostavljeno tudi 
mrežo prostovoljcev. Doslej 
so jih imeli že 89. »To so 
mlajši upokojenci, nekda-
nji zdravstveni delavci, uči-
telji  ... Gredo skozi inter-
no usposabljanje, njihovo 
delo je vodeno. Uporabniki 
jih zelo lepo sprejemajo. Z 
njimi si širijo socialno mre-
žo. Prostovoljstvo je doda-
na vrednost centra, progra-
ma,« je še povedala. 

(Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Pust

Veselje do maškarade me 
je že davno minilo. Ko se 
pogovarjamo o maškarah, 
najprej pomislim, dobro, da 
so otroci veliki in jih ni treba 
napravljati v maškare. Naj 
to počnejo sami. Tudi ko 
sem bila mlajša, nisem ime-
la prav velikega veselja nad 
maskami. Spomnim se, da 
smo v osnovni šoli organizi-
rali pokop pusta. Na vasi so 
otroci pripravili kres, kjer so 
pusta zažgali. Trenutno za to 
nimam prav velikega vese-
lja, lahko pa se kdaj povrne, 
kdo ve. Obiskali sta nas dve 
prav posebni maškari, Pat 
in Mat. Naju ni bilo doma, 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Program rehabilitacije je zelo obsežen in vključuje tudi 
nevrofizioterapijo. / Foto: Gorazd Kavčič

pripovedovale so punce. Ta-
kole pravijo: »Pozvonila sta 
Pat in Mat. Zavrtela sta svo-
jo glasbo in poskušala prič-
vrstiti poličko na steno. Zelo 
sta se trudila. Imela sta čisto 
pravo orodje, vijake, svinč-
nik, nekje tudi načrt. Potem 
je vse skupaj dol padlo, čis-
to v njunem stilu.« Najprej 
smo mislili, da sta dva prija-
telja. Ko ju pokličem, da bi 
pohvalila njuno inovativno-
st, sta bila tudi onadva de-
ležna obiska teh dveh moj-
strov. Šele kasneje sva izve-
dela, kdo sta zares bili ti dve 
maškari. Zares pohvalno in 
izvirno, da sta prišli tudi do 
nas. Jaz se česa takega še ni-
sem omislila, pa je goto-
vo zabavno, takole čisto za-
maskiran obiskovati prijate-
lje. Janez pravi, da sta jih na 
njihovem domu enkrat obi-
skala dva vodovodarja. Kar 
v hišo sta vstopila in vse sta 

vedela, kje kaj imajo, popra-
vljala sta pipe in korita. Izka-
zalo se je, da sta dva sorod-
nika. Mene v pustnem času 
pritegnejo krofi. Sedaj sem 
dovolj stara in imam čas, da 
navado cvrtja krofov vzdržu-
jem sama. Če jaz ne bom ne-
govala navade, bo navada za-
pustila mene, tako pravijo in 

treba se je lotiti dela. Imam 
preizkušen recept. Nikoli ne 
sejem moke, tokrat sem jo. 
V receptu piše, da v testo za 
krofe dodamo kislo smeta-
no, sneg beljakov in rume-
njake posebej. Naj bo ena-
ka količina sladkorja in ma-
ščobe, tako je zapisano, pa li-
monina lupina in rum. Moji 
krofi so pravzaprav krofki, 
saj so male velikosti, recimo 
XXS. Vsi krofi so dobri, iz-
kušena gospodinja pa priča-
kuje paščke. Sedaj sem do-
volj stara, da bi mi moralo 
uspeti vedno pripraviti kro-
fe s paščkom. Naučila sem 
se in mi uspe. V ponev dam 
vedno le za dva prsta maščo-
be in potem imajo vsi pašč-
ke. Morajo dobro vzhajati, 
in preden jih dam v poso-
do za cvrtje, jih polagam na 
pomokano desko, ki je nad 
soparo. Tako so vsi rahli in 
mehki. Taki krofki, ki jih iz-
režem iz kozarčka za žganje, 
so res paša za oči, dobri pa 
so tako ali tako vsi. Ko sem 
premišljevala, kaj bomo jed-
li za kosilo, sem pomislila, 
za pusta mora biti meso, po-
tem se bomo postili. Mora 
biti malo mastnega. Zelje, 
ajdovi žganci in klobasa so 
bili hitro pripravljeni, po-
tem sem se lotila cvrtja kro-
fov. Krofe cvrem le za pusta, 
pa vem, da so včasih to poče-
li še ob kakšnem prazniku, 
prav gotovo za semenj in ob 
porokah.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Moč sramu
Janez Logar

Mnoga čustvena stanja v 
resnici vodi sram oziroma 
bežanje od sramu. Nihče ne 
želi čutiti sramu, saj je zelo 
neprijetno čustvo. Ko čuti-
mo sram, se počutimo iz-
redno razgaljene in ranlji-
ve. Zdi se nam, kot da nas 
vsi gledajo in vidijo v našo 
notranjost.

Vsak lahko najde svoj na-
čin bežanja od sramu. Zelo 
pogosto se ljudje razjezijo, 
že samo ob slutnji sramu. To 
postane avtomatično in ose-
ba niti ne ve, da je izbruhni-
la zaradi občutenja sramu. 
Bes ščiti pred razgaljenostjo. 

Sram je pogosto osrednje 
čustvo ljudi, ki so nagnjeni 
k nasilju in jeznim odzivom. 
Naslednjič, ko se razburi-
mo ali izbruhnemo jezo, se 
vprašajmo in preverimo še 
pri sebi, ali je mogoče oseba, 
zaradi katere smo se razjezi-
li, naslovila osramočeni del 
nas. In ker tega nočemo ču-
titi, se raje hitro razjezimo.

Sram zavira veselje in 
ugodje. Nekje so nas os-
ramotili zaradi izražene-
ga navdušenja. Lahko smo 
ga že toliko zatrli, da sploh 
ne vemo, kaj nas veseli, kaj 
radi počnemo, nimamo no-
bene strasti v svojem življe-
nju. Veselje nad uspehom 
so lahko pospremili s sra-
mom, s kakšnimi komen-
tarji, na primer: »Da ti ne 
bo stopilo v glavo!« Posle-
dica večkratnih takih izku-
šenj je, da sram aktivirajo 
tudi komplimenti, uspehi, 
ki jih kar ne moremo spreje-
ti z vsem ponosom. Kar ne-
rodno nam je in še vedno ni 
povsem dovolj dobro. Zara-
di sramu in strahu pred os-
ramočenostjo se težko spro-
stimo, morda čudno morda 
ne, težko se sprostimo tudi 
doma, kjer naj bi bili najbolj 
na varnem. Če je otrok doma 
bil nekako osramočen ali ni 
imel zares odnosa s starše-
ma, lahko postane zelo tih, 
pasiven, se doma nikoli ne 
smeje. Nekako se je navadil, 
da je doma v nekem stanju 

jeze, slabe volje. Zakaj se je 
navadil biti doma tak, bomo 
spoznali drugič.

Sram velikokrat vodi tudi 
prestrašenost, plahost, sra-
mežljivost, zadržanost. V od-
rasli dobi čustev ne doživlja-
mo posamično, ampak zli-
te skupaj. Tako so izkušnje, 

ko so nas sramotili, zasme-
hovali, nas niso videli v sti-
ski, strahu, povzročile, da se 
tudi sedaj vsakič, ko doživi-
mo neko drugo čustvo, lah-
ko zraven avtomatsko sproži 
tudi sram. Zato ga težko pre-
poznamo, saj je postal skrit 
za drugimi čustvi (npr. jeza) 
ali se izognemo sramu tako, 
da si čustev sploh ne dovoli-
mo čutiti (npr. veselja, spro-
ščenosti, pristnosti).

Sram ovira prave pozitiv-
ne odnose, saj se težko spro-
stimo, če nas je ves čas strah, 
da bomo naredili kaj naro-
be ali rekli nekaj, kar bi nas 
lahko osramotilo. Če sami 
ne spustimo sebe k temu 
delu sebe, gotovo tudi dru-
gih ne bomo. Tako nas tudi 
sram oddaljuje od drugih. 
Vsak pa si želi biti blizu ne-
komu. Torej, če želimo reši-
ti ta del sebe, moramo ugo-
toviti, česa nas je tako sram 
oziroma kaj je povzročilo ves 
ta sram.

Sram vzpostavlja razdaljo 
med mano in drugimi.

Vsi krofi so dobri, 
izkušena gospodinja pa 
pričakuje paščke.

V Centru Korak v Kranju 
imajo vzpostavljeno tudi 
mrežo prostovoljcev. 
Doslej so jih imeli že 
89. »Prostovoljstvo 
je dodana vrednost 
centra, programa,« 
pravi direktorica Mateja 
Korošec.
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Kompare in  
Ukčov Andrej

Oče Kompare in njego-
va žena, doma iz sosednje 
vasi, sta redno hodila od 
kmetije do kmetije in od-
kupovala porezane kravje 
in konjske repe. Doma sta 
potem izdelovala razne kr-
tače, ki so jih ljudje povsod 
potrebovali. No, za robo sta 
po navadi dala kar kakšno 
krtačo, saj denarja po na-
vadi nista nikoli imela. Pri 
vsaki hiši pa so jima ponu-
dili še kakšen kozarček do-
mačega žganja. Zaradi tega 
sta bila kar dobro zgovor-
na. Rada sta se prepirala 
med seboj, bolj za zabavo 
domačim kot pa za potre-
bo. Spomnim se, ko je žena 
možu navrgla: »Ko boš ti 
umrl, bo Lucifer v peklu 
zavpil: 'Bežimo, Kompa-
re gre.'« No, pa ji mož zato 
ni nič zameril. Le prešerno 
se je smejal. Ko sta zakonca 
ostarela, ni nihče več v tem 
koncu delal krtač.

Ukčov Andrej je bil pravi 
vagabund. Hodil je od hiše 
do hiše, največ po kmetijah. 
Ponujal je kolmeževe kore-
nine, češ da pozdravijo še 
tako hud revmatizem. To bo-
lezen je imel tudi sam, saj jo 
je dobil kot vojak v prvi sve-
tovni vojni. Govoril je, da je 
imel v vojski zelo visok čin, 
ki pa ga ni maral, saj je mo-
ral z roko odzdraviti vsake-
mu vojaku. Če bi čin obdr-
žal, da bi gotovo izgubil des-
no roko. Prespal je po nava-
di v hlevu, kamor so mu pri-
nesli otep slame. Nekoč ga 
je revmatizem zelo prizadel. 
Mojemu očetu je naročil, naj 
mu v še vroč hlevski gnoj iz-
koplje luknjo. Zavili so ga v 
staro rjuho in ga do vratu za-
kopali v gnoj za celo noč. An-
drej je bil prepričan, da se bo 
s tem rešil bolezni. Sam pa 
se ne spomnim več dobro, 
ali mu je ta gnojna kopel ko-
ristila ali ne.

Ivan Nograšek

V Žabji vasi pri Poljanah 
najdemo pred dvema stole-
tjema tudi hišno ime pri Pe-
čelinu, ki ga navaja seznam 
www.hisnaimena.si. Verje-
tno je v hiši okoli leta 1800 
priimek zaradi priženjenega 

zeta z novim priimkom Žust 
izumrl in se je spremenil v 
domače ime. Pečlin je zelo 
redek priimek. V svoji prvot-
ni obliki je ohranjen samo 
v Sloveniji. Drugod po sve-
tu najdemo za ducat priim-
kov Pechlin in Peclin, ven-
dar so ti lahko tudi potomci 

izumrlih ruskega in finske-
ga priimka Peclin.

Še težje pa je po svetu iska-
ti potomce Pečelinov. V Špa-
niji je namreč doma priimek 
Pecellin, ki ga nosi 680 lju-
di, v Rusiji in na Nizozem-
skem pa praktično že izumr-
li priimek Pechelin.

V Sloveniji živi 43 Pečli-
nov, največ v osrednji Slo-
veniji. Čeprav je priimek 
redek, pa ne izumira, mar-
več je vedno pogostejši. Leta 
1971 je bilo Pečlinov samo 
28, leta 1997 pa 38.

Pečelinov je v Sloveniji 
98 (stanje 1. januarja 2022), 

največ jih je na ožjem Go-
renjskem, 60. Njihovo števi-
lo raste. Leta 1971 jih je bilo 
69, leta 1997 pa že 90. Kaj 
se ve, mogoče jih je danes že 
več kot 100 ...

Ne smemo pa mešati pri-
imkov Pečlin in Pečelin s Pi-
čulinom. Slednji je primor-
ski priimek, goriški, ki je 
bil prvotno furlanski. Ena-
ko velja za priimke Pečnik, 
Pečjak, Pečar in Pečan, ki 
so jih dobili prebivalci kraja 
Peč ali Peči. (Konec)

Pečelin, skrbni človek, 2. del

Vaš razgled

V poplavi modernih okusov in prefinjenih jedi ter sladic se človek večkrat vpraša, kam so 
šli tradicionalni okusi. Če pregovor pravi, da eno jabolko na dan odžene zdravnika stran, pa 
»ta damač jabolčni štrudelj«  prav gotovo kakšnega privabi. Pa ne samo zdravnika, verjetno 
se ob tako mamljivi ponudbi okusov, ki jih dobro poznajo vsi ljubitelji babičine kuhinje, 
ustavi marsikdo, ki mu je lakota najboljša začimba. N. T. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Tunjiške zgodbe (25)

Gorenjski priimki

Pokličite 04/201 42 41  
ali pišite: narocnine@g-glas.si

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Po svetu je v tem trenutku zelo malo Pečlinov. Eden od razlogov je tudi, da so priimek morali spremeniti. 25-letna Marija Pečlin iz Bistre je v ZDA priplula 
iz Trsta na Miklavžev večer leta 1911. Potovala je sama, bila je samska. Namenjena je bila k očetu Janezu Pečlinu v Los Angeles, kjer se je leta 1914 poročila 
z Antonom Budo. Dokument hrani ameriški arhiv The Statue of Liberty Ellis Island Foundation v New Yorku (Maria Peclin, št. potnika: 101242120162, 320, 13).

Poroka v župniji Žiri leta 1855 in dva lepa, povsem 
slovenska zapisa priimka Pečelin: Jera Pečelin (Gertraud 
Pečelin) in Janez Pečelin (Johann Pečelin). Knjiga je iz 
Nadškofijskega arhiva Ljubljana (P 1816–1858 Žiri,  
zv. 3, str. 91).

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici je zanimiv tudi pogled na 
servisne ekipe tekaških reprezentanc. Največje so v Slovenijo prišle s tovornjakom, tudi 
norveška (na fotografiji). Parkirane so v izteku Letalnice bratov Gorišek. Včeraj so imeli 
serviserji pred in med sprintersko tekmo veliko dela. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič
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HUMOR, HOROSKOP
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Tudi počitek je produktiven in trenutno si zaslužite »polnje-
nje baterij«. Medtem pa se vprašajte, kaj si želite, in po po-
čitku pogumno za tem ciljem. Okolica vas bo opazila, saj 
vam bo Venera naklonjena in boste povsem žareli.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Pripravljeni ste na nekaj zabave, hkrati pa imate občutek, da 
iz nekega izvira v vas izhajajo nove želje in cilji, ki jih boste 
lahko uresničevali. Ozrite se okoli sebe, saj boste nenadoma 
videli, da so okoli vas nenavadni in zanimivi ljudje.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Še vedno so vam planeti naklonjeni in vam pošiljajo energi-
jo za vizualizacijo in postavitev ciljev, ki jih boste uresniče-
vali. Podporo boste še kako čutili, saj vam bo olajšala prebi-
janje premnogih ovir.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Polni ste optimizma in pozitivnih mislih za svojo prihodnost, 
kar je popolnoma pravilno. Vleklo vas bo na nova področja 
ali vsaj na novo potovanje. Ob vsem skupaj ne pozabite na 
širšo sliko oziroma poglejte vse skupaj bolj od daleč.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Še vedno se niste znebili utrujenosti, ki vam otežuje drugo 
delovanje. Česarkoli se že nameravate lotiti v tem obdobju, 
ne pozabite, da so okoli vas ljudje, na katere se lahko naslo-
nite, saj vsi občasno potrebujemo oporo.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Če boste v prihodnjih dneh dobili negativen odgovor, samo 
nadaljujte, mogoče tudi z drugimi osebami, saj so vam koz-
mične energije še vedno zelo naklonjene in je negativni od-
govor namenjen samo rasti in spoznavanju sebe. Presene-
čeni boste.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Začenjali boste projekte in nove zgodbe svojega življenja 
in na trenutke boste ponesli s seboj tudi druge ljudi. Zde-
lo se vam bo, da si vsi želijo košček vas, zato začnite treni-
rati z besedico ne, če je še ne obvladujete v celoti. Ne po-
zabite nase.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Megla okoli vas, ki vam je nekaj časa zakrivala očitna dej-
stva, se bo nenadoma razkadila in jasno boste videli, kam 
in kako stopati. Energije vas bodo vabile, da v svoje življe-
nje povabite nekaj novega, pa naj gre za ljubezen, projek-
te, kreativnost.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Zahrepeneli boste po mirnosti, stabilnosti in toplini doma 
in zavlekli se boste v svoj »brlog«, kakršenkoli že je. V njem 
boste razmišljali o minulih dogodkih, obujali boste stare 
spomine in mimogrede te trenutke izkoristite še za učenje 
iz njih.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Še vedno okoli vas letijo pomembne novice in ena izmed 
njih se vam bo vtisnila v možgane. Z njo se boste spustili v 
pomenljive in pomembne razgovore, ki vam lahko odprejo 
nove perspektive in podarijo nove ideje.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Prijazne, tople, ljubeznive besede vam bodo omehčale kole-
na, ogrele srce in v vas vzbudile željo, da bi bili bolj intelek-
tualni v svojih izražanjih do drugih. Izkoristili boste vsak tre-
nutek, da bi v krogu teh ljudi prebili čim več časa.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Ker smo vsi v obdobju ribic, ki je vaše obdobje, je čas, da 
manifestirate svoje sanje in želje v resnično življenje, saj so 
vam planeti naklonjeni. Kar boste sedaj posejali, boste bo-
gato želi že do konca letošnjega leta. Veseli boste.

HOROSKOP
TANJA

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

Rešitev:

Rešitev:

V gorenjski pekarni
V pekarno nekje na Gorenjskem pride Joža in hoče kupiti 
kruh. Pek mu pove: »Podražili smo. Od zdaj bo za hlebček 
treba odšteti pet evrov!«
»Pet evrov? Ste mar znoreli? Zakaj pa ravno toliko?«
»Država zahteva od vsakega hlebca tri evre, občina še 
dodaten evro, preostali evro pa stane kruh, ki ga spečem.«
Joža jezno skomigne z rameni, seže v žep in na pult položi 
pet evrov. Pek pospravi denar, iz blagajne vzame evro in 
mu ga vrne.
»Kaj pa zdaj to pomeni?« se razjezi Joža.
»Žal mi je zmanjkalo kruha.«

Čudež v savani
Dve miši najdeta slona, ki leži na tleh. »To bo pa slastna 
večerja!« reče prva. »Spekli ga bova! Jaz grem po drva, 
da bom zakurila ogenj, ti pa straži!«
Ko se prva miš vrne z vejami za pripravo žara, vidi, da 
slona ni več.
Druga miš, ki ga je čuvala, nemočno reče: »Slon je vstal 
in odšel!«
»Ne laži, saj vidim, da žvečiš!« se razjezi prva miš.

Geografija jim ne gre
Lukec pride iz šole in doma ga vprašajo: »Kako je bilo v šoli?«
»Slabo. Pri geografiji sem dobil nezadostno.«
»Zakaj pa?«
»Nisem našel ekvatorja.«
»Saj ni čudno, ko pa imaš v torbi takšen nered!«

Težka vprašanja
»Včeraj sem delala test nosečnosti,« pove blondinka pri-
jateljici blondinki.
»So bila vprašanja težka?« zanima prijateljico.

PLESNA REVIJA HOPLA

Ples je igra, užitek 
in kreacija. Je ne-
posreden, minljiv 
in neulovljiv izraz. 
»S pomočjo uče-

nja plesnih tehnik in razvi-
janja plesne ustvarjalnosti 
stvaritve zablestijo na izbra-
nih plesnih prireditvah, kot 
je Hopla 2023,« pove Slavi-
ca Okorn s kranjske izposta-
ve Javnega sklada za kultur-
ne dejavnosti. Predstavijo 
se plesni ustvarjalci, njiho-
vi mentorji, ki delujejo na 
območju izpostave JSKD 
Kranj. Posamezna skupina 
se lahko predstavi z minia-

turo in/ali predstavo, ki je 
bila oziroma bo premierno 
uprizorjena v letu 2022 ali 
2023 in ni bila uprizorjena 
na festivalu Pika miga 2022 

ali Živa 2022. Plesne mini-
ature, s katerimi se plesal-
ci oziroma skupine predsta-
vijo, ne smejo biti daljše od 
sedem minut. Revija je sicer 
namenjena pregledu plesne 
ustvarjalnosti plesalcev, od 
predšolskih otrok do zrelih 
plesalcev, ki delujejo samos-
tojno ali v šolah in društvih. 
»Na ta način spodbujamo, 
izobražujemo, svetujemo, 
povezujemo in omogočamo 
kakovosten razvoj ter ustre-
zen odnos do plesne ustvar-
jalnosti,« poudarja Okorno-
va.

Cvetober več generacij
V Prešernovem gledali-

šču je bila minulo soboto na 
ogled prva območna revija 

pod strokovnim spremlja-
njem Leje Jurišič. Predsta-
vitev izbranih odrskih in-
terpretacij plesalcev iz celot-
ne Gorenjske regije bo 20. 
maja. Minulo soboto je na-
stopalo sedem skupin, od 
tega pet iz JSKD OI Kranj iz 
KD Qulenium in dve skupi-
ni z območja JSKD OI Tržič. 
Najmlajša skupina je bila 
plesna skupina Drobižki – 
z miniaturo, ki nosi naslov 
Bojevnice iz KD Qulenium. 
Iz omenjenega društva so 
nastopile še plesne skupine 
Žuže, Zvijav, Pege in Qars. 
Iz osnovne šole Bistrica je 
prišla skupina Lilibu. Revi-
jo pa je zaključila skupina 
dam iz KD Sv. Janez Krstnik 
z venčkom kantri plesov.

Namenjena je pregledu plesne dejavnosti – od predšolskih otrok do zrelih plesalcev, ki delujejo 
samostojno v šolah in društvih. Z njo oblikujejo ustrezen odnos do plesnega ustvarjanja.

Klara Mrak

Dame iz KD Sv. Janez Krstnik so se predstavile z venčkom kantri plesov. / Foto: Primož Pičulin

Plesna skupina Zvijav iz KD Qulenium v miniaturi Odmik, 
premik, zamik / Foto: Primož Pičulin
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Vabimo vas v Plavalni bazen Železniki, 

kjer se boste lahko naužili vodnih  

užitkov in v sodobnem svetu savn  

dodobra pregreli in sprostili telo v tem 

zimskem času. Za 8. marec pa vabilo še 

posebej velja za nežnejši spol, ki ima na 

ta dan brezplačen vstop.

Odpiralni čas bazena in savn najdete  

na naši internetni strani www.jzr.si ali pa 

nas pokličite na telefon 045 146 381.

 

Nagrade: 1. družinska vstopnica za bazen in vstop v savno za starše; 2. brezplačen 
vstop v  svet savn za dve osebi; 3. vstop v bazen in  svet savn za eno osebo; 4. pica po 
izbiri v bifeju na bazenu; 5. vstopnica za odbojko na mivki

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) 
po šlji te do srede, 8. marca 2023, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1. 

Kmalu bomo odprli tudi teraso na bazenu, 

kjer si boste lahko privoščili sladoled  

in vaši otroci varno igro na otroških igralih 

in plezalni steni. 

Organiziramo to in še veliko več. 

Pokličite nas na telefon 04 510 04 10 ali 

nas pišite na e-pošto: info@jzr.si.

V javnem zavodu Ratitovec vas vabimo, da nas obiščete, saj vam večji del tega,  

kar potrebujete, kar vas sprošča in kar si v prostem času zaželite, lahko ponudimo mi.

Obiščite nas tudi v TIC-u in Muzeju Železniki, 

 kjer lahko kupite poslovna darila, spominke ali pa  

vam bomo z veseljem predstavili naše zbirke oz.  

ponudili turistična vodenja z različnimi kulturnimi  

doživetji. Vedno je možna izbira avanturistične  

igre Escape town. 

Predvsem mladi in otroci nas lahko obiščete  

v Mladinskem centru, kjer v sodelovanju  

s študenti za vas organiziramo delavnice in  

izpeljemo raznovrstne rojstnodnevne zabave.

V naši prelepi športni dvorani  

ali športnem parku Dašnica  

vam pripravljamo raznovrstne športne  

dejavnosti oz. športne, kulturne in  

zabavne dogodke. Za športno  

dvorano vam ponujamo tudi piknik 

prostor, namenjen praznovanju  

rojstnih dni, društvenim zabavam ali 

običajnemu pikniku ob športni  
dejavnosti ...
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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

V Portorož in Marezige
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi v sredo, 
1. marca, na kopanje v Bernardin v Portorožu, popoldan pa v 
Marezige na ogled vinske fontane. Vabijo tudi nečlane društva. 
Prijave in informacije na tel.: 041 424 768.

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: Uliana Dorofeeva, Sand tale                                        
                     MAVRIČNI CVET 

                           Petek, 24. februar 2023, ob 17.30  
                           OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                     SOBOTNA MATINEJA 

                          Izvaja: Društvo lutkovnih ustvarjalcev   
                     GOZDOVILJENJE                

                            Sobota, 25. februar 2023, ob 10.00 
          www.pgk.si                           Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630,  
www.rozmanbus.si
TRST: 16. 3., AKCIJA – BANJA VRUĆICA: 15.–22. 3., 18.–25. 3.,  
20.–27. 3., 22.–29. 3., 29. 3.–5. 4., STRUNJAN: 16.–21. 4.,  
BERNARDIN:  12.–15. 3., ŠMARJEŠKE TOPLICE: 2.–7. 4.,  
MORAVSKE TOPLICE: 21.–25. 5., RADENCI: 21.–25. 5.,  
MADŽARSKE TOPLICE: 10.–14. 4., 4.–8. 6., MEDŽUGORJE: 
22.–24. 4., BANJA VRUĆICA S SARAJEVOM: 29. 4.–2. 5.,  
BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 29. 4.–6. 5., 25. 5.–1. 6., 
MORJE – VEČ TERMINOV: DUGI OTOK, KORČULA, OREBIĆ.

Nakupi v Trstu

Gradec in 
čokoladnica Zotter

Benetke z otoki

Republika
San Marino

25.3., 20.5., 1 dan

15.4., 7.10., 2 dni

8.4., 6.5., 1 dan

15.4., 21.10., 2 dni

 63,00

174,00

  37,00

143,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

www.alpetour.si

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

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

59,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Cinque terre,
romantične vasice

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

46,00 55,00
EUR

EUR

                              

Vožnja z muzejskim vlakom na progi Šarganska osmica, NP Tara, 
 Drvengrad, most na Drini v Višegradu,  planina Zlatibor...

 279,00
 EUR

Šarganska osmica in Višegrad

od20. 4., 15. 6. 2023, 4 dni

23,00
EUR

od

odod

Ortogiardino, sejem za
ljubitelje cvetja in vrta

Vaš dan za dan žena

11.3., 1 dan 11.3., 1 dan

15. 4., 1 dan

Sprehod med
krošnjami in jezeri

15. 4., 1 dan

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

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

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

Katarina–Grmada
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 2. marca, 
na pohod Katarina–Grmada. Odhod s posebnim avtobusom 
izpred Creine bo ob 8. uri, vstopni postaji bosta še Labore in 
Orehek. Pot boste peš začeli v vasi Topol. Prijave z vplačili 
prispevkov za izlet sprejemajo v društveni pisarni do pone-
deljka, 27. februarja.

OBVESTILA

Občni zbor
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na 
redni letni občni zbor v soboto, 4. marca, ob 14. uri v Športni 
dvorani v Cerkljah. Po uradnem delu bo pogostitev in veselo 
druženje.

Strokovna ekskurzija v Šaleško dolino
Kranj – Govedorejsko društvo Kranj - Tržič vabi v četrtek, 2. 
marca, na strokovno ekskurzijo v Šaleško dolino. Obiskali bos-
te tamkajšnjo kmetijsko zadrugo, dve kmetiji in Termoelek-
trarno Šoštanj. Odhod bo ob 7.30 s parkirišča pred KGZ Sloga 
na Primskovem. Prijave sprejemata do zasedbe avtobusa oz. 
najkasneje do ponedeljka, 27. februarja, Marija Grohar, KSS 
Naklo, Cesta na Okroglo 1a, tel. 04 257 65 10, 051 684 160, in 
Anton Šenk, tel. 041 875 912.

Vadba za zdravo hrbtenico
Naklo, Šenčur – V ponedeljek, 27. februarja, bo v okviru med-
generacijskega sodelovanja ob 9. uri v Kulturnem domu Jane-
za Filipiča, v torek, 28. februarja, pa ob 8.30 v Domu krajanov 
Šenčur, vadba za zdravo hrbtenico. Obvezne so prijave do 
zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Delavnica orientalskih plesov
Naklo – V ponedeljek, 27. februarja, bo v okviru medgenera-
cijskega sodelovanja ob 16.30 v Medgeneracijskem centru 
Naklo delavnica orientalskih plesov. Obvezne so prijave do 
zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Tombola
Preddvor – V torek, 28. februarja, bo v okviru medgeneracij-
skega sodelovanja v Društvu upokojencev Preddvor ob 17. uri 
tombola. Obvezne so prijave do zasedbe mest na mck-prija-
ve@luniverza.si ali 04 280 48 25.

PREDSTAVE

Sleparja v krilu
Zgornje Gorje – Kulturno društvo Bohinjska Bela – Gledališče 
Belansko bo v petek, 24. februarja, ob 19. uri v Gorjanskem 
domu v Zgornjih Gorjah uprizorilo komedijo Sleparja v krilu.

  IZLET // SREDA, 8. MAREC 2023

DOLENJSKA DOŽIVETJA

Odhodi avtobusa:  z AP Radovljica ob 6.30,  z AP Creina Kranj ob 6.55,  
  z AP Mercator Primskovo ob 7.05, z AP Škofja Loka ob 7.25 
  Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 18. ure.

Cena vključuje: ogled Hudičevega turna, voden ogled Dolenjskih Toplic,       
 ogled muzeja starih vozil in Sitarjeve hiše, prevoz, kosilo, vodenje z lokalno vodičko in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.   
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

Vabimo vas na praznični izlet. Odpeljali se bomo na Dolenjsko in ob reki Krki spoznavali  
skrivnosti Hudičevega turna. V nekdanjem konjskem hlevu si bomo ogledali muzej starih vozil,  
se sprehodili po topliškem kraju in si ogledali obnovljeno Sitarjevo hišo.  
Sledila bosta kosilo in prevoz domov.

SITARJEVA HIŠAHUDIČEV TURN
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MUZEJ STARIH VOZIL

Cena izleta je  

37 EUR
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Preddvor – Jutri, v soboto. 25. februarja, vas ob 18. uri vabijo na 
grad Dvor v Preddvoru na degustacijo vrhunskih vin vinskega 
kralja Tilna Sedlaka, ki je na koncu le prisluhnil notranjemu 
glasu ter vstopil v svet vinogradništva in vinarstva. Sicer tudi 
ustanovitelj blagovne znamke S Vino prihaja iz Haloz. Njego-
vo poslanstvo je povezovanje vinogradnikov, širjenje resnice o 
vinu in ozaveščanje o kulturnem pomenu vina ter njegovega 
uživanja.Vino kot življenje je njegova zgodba, poetična zgodba 
o vinu, ki preprostega fanta uči življenja. Ob njej spoznamo, 
kako je vino lahko prepleteno z našim vsakdanjim življenjem. 
Ob degustaciji petih vrst vrhunskih vin vas bo popeljal od suhe 
do sladke note okusov, ki jih izvirno povezuje s človekovimi 
lastnostmi in značajem. Degustacijo bo spremljala poezija 
pesnika in prozaista Uroša Preloga v interpretaciji Mojce Prigl 
ob akustični glasbeni spremljavi kitaristke Taje Islamovič in 
vokalu Lize Klajnšek. Vstopnice in več informacij o dogodku 
lahko dobite v TIC Preddvor ali pa naslovite vprašanje na tu-
rizem@visitpreddvor.si.

Vino kot življenje
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VABLJENI NA KONCERTA:
DANES, 24. 2. 2023, ob 19. uri  

v Kulturni dom SVETI DUH,  
ŠKOFJA LOKA 

V SOBOTO, 4. 3. 2023, ob 19. uri   
v Kulturni center TRŽIČ

Vstopnice: Petrol, Pošta, OMV, Eventim.si in uro pred koncertom

Prifarski
Muzikanti

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

TOPLOTNE ČRPALKE

 
DOBAVA TAKOJ

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

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

IZE d.o.o. 041 669 742

22. 2. - 8. 4. 2023

V znamenje solidarnosti z Vsemi,  
ki trpijo zaradi alkohola.
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www.brezalkohola.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.

Rezultati – žrebanje 22. 2. 2023
7, 18, 24, 26, 28, 30, 36 in 19

Loto PLUS: 6, 12, 14, 16, 21, 22, 26 in 39
Lotko: 4 3 3 0 3 4

Sklad 26. 2. 2023 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 26. 2. 2023 za PLUS: 2.100.000 EUR
Sklad 26. 2. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisana 
reja ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc  
in koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme, 
posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

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

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

                        + poštnina

14136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura         

EUR

Sedem zgodb 
izpod peresa 
priljubljenega 
pisatelja Ivana 
Sivca. Sedem 
grenkih usod 
s toplimi žarki 
svetlobe: Vojko 
Gašperut, Jože 
Okoren, Darko 
Đurić, Anka Vesel, 
Damjan Peklar, 
David Razboršek 
in Benjamin 
Žnidaršič. 
Preberite njihove 
zgodbe in 
spoznali boste, da 
so naše vsakdanje 
težave v resnici 
tako majhne. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15 208 strani, trda vezava

EUR

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

V Kranju oddam garsonjero, šifra: 
MAREC  
 23000516

HIŠE
KUPIM

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

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

GOSTINSKI LOKAL v okolici Komen-
de, tel.: 041/837-538  
 23000512

GARAŽE
NAJAMEM

GARAŽO v okolici Jesenic ali Lesc, 
po možnosti večjo z elektriko, tel.: 
070/703-265 23000510

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Merivo, letnik 2010, lepo ohra-
njeno, prvi lastnik, tel.: 031/223-102  
 23000498

RENAULT Espace 1.9, disel, letnik 
2004, tel.: 068/177-277 23000482

GOLF VII, 1.6 TDI, let. 2014, 77 KW, 
105 km, 203.000 km, kovinske bar-
ve, ohranjen, cena 10.000 EUR, tel.: 
041/638-445  
 23000499

POLO Variant, prva reg. 1999, dizel, 
prvi lastnik, 96.609 km, garažiran, tel.: 
041/566-417  
 23000496

VW POLO 1.2 TSI, letnik 2015, 
98.800 km, highline oprema, cena 
10.100 EUR, tel.: 040/415-704 
 23000500

MOTORNA KOLESA
KUPIM

TOMOS flexer ali skuter, do 1.000 
EUR, tel.: 031/689-094  
 23000520

TEHNIKA
PRODAM

TELEVIZIJO LG, diagonala ekrana 94 
cm, videorekorder in DVD predvajalnik, 
tel.: 041/364-504  
 23000479

STROJI IN ORODJA
PRODAM

BATNI kompresor ABAC, 24 litrov, 1.5 
KW, cena 115 EUR, tel.: 041/969-
708  
 23000480

SNEŽNO frezo Farmer, zelo malo rab-
ljena, tel.: 031/443-098, Ana  
 23000493

VIDIA klino fi 600 in 400 za sekular in 
zračno puško, tel.: 041/364-504  
 23000485

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BOBROVEC, rabljeno kritino, okoli 
700 kosov, cena po dogovoru, tel.: 
040/666-662  
 23000505

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

HRASTOVE in orehove deske debeli-
ne 3 in 5 cm, tel.: 041/539-023 
 23000491

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 23000280

SUHA bukova drva, lahko razrezana, 
prevoz po dogovoru, tel.: 041/558-
748 23000466

SUHA mešana drva, ugodno, lah-
ko razrezana, možna dostava, tel.: 
041/515-724  
 23000494

SUHA bukova drva, tel.: 040/674-
688 23000521

SUHA mešana drva, tel.: 041/239-
468 23000522

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

TROSED znamke Žakelj, v rdeči barvi, 
cena 200 EUR, tel.: 051/435-330  
 23000508

UGODNO – klubsko mizico 100 x 60 
cm, tel.: 040/614-605  
 23000495

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PEČ in gorilec Dietrich, bojler 200 l in 
cisterno 3.000 l, tel.: 031/307-906  
 23000497

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

KOLO Jeep Limited, gorsko, treking, 
aluminijast okvir, 28 col, cena 155 
EUR, tel.: 068/152-924  
 23000486

TRAMPOLIN velikosti 3,05, tel.: 
041/740-695 23000501
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Mali oglasi, zahvale info@g-glas.si
23Gorenjski glas

petek, 24. februarja 2023

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

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi in smrti naše drage mami, babice, tašče, tete 
in sestre 

Ane Čulibrk 
iz Kranja, 1938–2023

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sose
dom za izrečeno sožalje, cvetje in sveče. Zahvala osebju  Doma 
Taber za trud pri oskrbi in negi. Naše hvaležne misli naj doseže
jo Osnovno šolo Jakoba Aljaža, Športno društvo Gorenjski glas, 
Cvetličarstvo Aleš in pogrebno službo Komunale Kranj. Ob pre
lepi duhovni popotnici, izbranih besedah, glasbi in cvetju nam 
je bilo lažje v težkih in žalostnih trenutkih. Hvala vsem imeno
vanim in neimenovanim posameznikom, ki ste jo poznali in jo 
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: mož Đuro, hčerki Ljubica in Božica, zeta Vladimir in 
Marko, vnukinja Anja ter vnuka Andrej in Oskar Martin

Kje si, mami naša,  
kje je mil in nasmejan 
tvoj obraz,
kje je tvoja nežna roka, 
ki skrbela je za vse nas.
Srce boli, zelo boli,  
neskončno  
te pogrešamo vsi.

ZAHVALA

V 83. letu se je poslovil naš ati, ata, brat, stric in bratranec
 

Martin Jauh
po domače Kovačev Martin s Kokrice

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Posebna za
hvala gre dr. Lopuhovi in dr. Ješetovi. Zahvaljujemo se gospodu 
župniku Jožetu Klunu za lep pogrebni obred, pevcem za sočutno 
zapete pesmi ter pogrebni službi Navček za vso pomoč. Verjame
mo, da se bomo vsi radi spominjali trenutkov, ki smo jih prežive
li skupaj z našim Martinom.

Žalujoči vsi njegovi
Kokrica, 18. februarja 2023

Vekovečna dragih je bližina.
Smrt je le združitve návečer.
Zemlja skupno je pribežališče
in poslednji cilj vseh nas je mir.
(Mila Kačič)

ZAHVALA

V 95. letu starosti se je tiho poslovila draga mama, babica,  
prababica, teta in tašča

Frančiška Orešnik
roj. Pušar

Ob njenem slovesu se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom,  
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in 
sv. maše. Hvala pogrebnemu podjetju Akris za organizacijo  
pogreba, g. župniku in pevcem za lepo opravljen pogrebni obred, 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, in vsem, ki jo  
boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni
Kamnitnik, februar 2023

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mame, stare mame in prababice 

Frančiške Škrlec
roj. Ahačič, babice v pokoju, iz Velesovega

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečene besede tolažbe, molitve in izročene daro
ve. Za lepo pogrebno mašo se zahvaljujemo domačemu župniku 
gospodu Slavku Kalanu. Posebna zahvala dr. Luku Veleju za dol
goletno zdravljenje. Iskrena hvala vsem, ki ste se v tako velikem 
številu poslovili od nje, jo pospremili na njeni zadnji poti ter jo 
boste ohranili v lepem spominu in molitvi.

Žalujoči vsi njeni

Življenje niso dnevi,
ki so minili,
temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili …

ZAHVALA

V 76. letu starosti  
nas je zapustila naša draga  

Nada Mihajlović
roj. Prezelj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za podporo 
in izrečene besede v teh čustvenih trenutkih. Hvala vsem, da ste bili z nami ob slovesu. 

Hvala za darovano cvetje in poklonjene sveče. Ostala nam bo v lepem spominu.

Vsi njeni

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine. 

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 86. letu starosti sklenil naš dragi mož, 
oči, tast, dedi, pradedi in brat 

Alojz Jeras
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, so
sedom, znancem za vse izrečene besede sočutja, podarjeno 
cvetje in sveče. Hvala pogrebni službi Navček za vso pomoč.  
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Za vedno 
ga bomo nosili v svojih srcih.

Vsi njegovi

Zapustil je svet
s prelepimi gorami,
ki jih je imel tako rad.

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, poslika-
ne skrinje, manjšo kaščo ..., tel.: 
051/258-936  
 23000282

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

PLANINSKE čevlje št. 41 Alpina, nove, 
nikoli obute, tel.: 031/495-502  
 23000478

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO posteljo z dnom in jogijem, 
ugodno, tel.: 051/230-837  
 23000348

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PREGLED vida in očala kot na na-
potnico s popustom do 101 EUR.  
Qlandia Kranj, Qlandia Kamnik, De-
teljica Tržič, Spar center Jesenice. 
Kličite brezplačno 080 1331, www.
optika-aleksandra.si  
 23000286

PRODAM

MAGNETNO medicinski pripomoček za 
roke, vrat, noge in hrbet, MAG 204 + bi-
oset 2 x 80 x 190, tel.: 031/843-287  
 23000483

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ČELNI nakladalec Riko Ribnica, za 
traktorje do 50 KM, tel.: 041/896-
712 23000513

TRAKTORSKI drog za nakladanje 
hlodov in stroj za izdelavo butar, tel.: 
051/340-080  
 23000502

KUPIM

ODKUP traktorjev in kmetijske meha-
nizacije, v kakršnem koli stanju, tel.: 
041/255-834 23000465

PRIDELKI
PRODAM

ODLIČNO vino cviček, cena z dostavo 
1,5 EUR/l. Na voljo tudi modra franki-
nja in bio šmarnica, tel.: 040/612-414  
 23000511

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
grahaste barve, pred nesnostjo, in kg 
priščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 23000281

2 moška zajca, nemški lisec, tel.: 
051/635-610 23000487

3. MARCA bodo naprodaj rjave jarkice 
v začetku nesnosti, naročila, Žabnica 
39, tel.: 04/23-11-767, 051/378-
939 23000446

BIKCA in telička ČB, stara 10 dni, 
ter telička LS, stara 2 meseca, tel.: 
041/567-612 23000481

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.: 
041/643-949 23000488

BIKCA ČB, starega 20 dni, tel.: 
031/446-519 23000489

BIKCA in teličko, oba simentalca, paš-
na, tel.: 04/57-40-038 23000492

BIKCA simentalca, starega en mesec, 
tel.: 041/589-884 23000506

BIKCA simentalca, starega 4,5 mese-
ca, tel.: 041/756-022  
 23000515

BIKCA ČB, starega 1 mesec, tel.: 
041/418-616  
 23000519

ČB bikca, tel.: 031/387-440  
 23000484

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, tel.: 041/901-
888 23000523

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO kuharja-picopeka (m/ž) 
in kuhinjsko pomočnico. Delovnik od 
ponedelja do petka, vikendi prosti. 
Andrej Marinšek, s.p., Glavna cesta 1, 
Naklo, tel.: 031/339-003 23000414

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

IŠČEM

IŠČEM DELO – čiščenje, likanje, del-
no nega, tudi pomoč v kuhinji, tel.: 
040/215-044 23000435

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, 
ograje, dimniki, izolacija, krovstvo, 
čiščenje hiš in stanovanj – po zelo 
ugodni ceni. Leard, d.o.o., Pivka 11, 
Naklo, tel.: 041/583-163  
 23000283

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, krovska 
in kleparska dela, sanacije in renova-
cije, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj,, tel.: 
041/561-838  
 23000284

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, krovska in 
kleparska dela, sanacije in renovaci-
je, kvalitetno, hitro in poceni. Daf-sa, 
d.o.o., Temniška ul. 67, Naklo, tel.: 
041/313-327  
 23000285

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

POSEK, spravilo in odkup lesa. 
M-LES, Matej Urh, s. p., Bodešče 18, 
Bled, tel.: 031/561-613  
 23000429

REZ sadnega drevja in trte. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 23000439

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

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

ZASEBNI STIKI
61-letnik, brez obveznosti, vzamem 
(mlajšo) damo, tel.: 040/660-512 
 23000509

IŠČEŠ družbo? Si osamljena? Kavica? 
Pogovor? Izlet v dvoje? Klepet? Gre-
va na kakšen koncert v dvoje? Iščem 
iskreno prijateljstvo – ob dobrem uje-
manju lahko tudi resna zveza.Oglasite 
se stare od 25 do 45 let. Samo resne, 
tel.: 051/320-470  
 23000517

UPOKOJENEC z lastnim domom na 
Gorenjskem išče sopotnico za druže-
nje in izlete, tel.: 041/655-163 
 23000514

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

PRODAM

LEPO ohranjen voz zapravljivček, cena 
1.100 EUR, tel.: 041/758-958  
 23000490

TV Grunding, 65 cm, jedilno mizo 80 
x 120, pomožno zložljivo posteljo, tel.: 
040/705-145  
 23000518

PODARIM

LITRSKE steklene kozarce za vlaganje 
sadja ali zelenjave, tel.: 031/514-196  
 23000503

LJUBITELJI vinilk, podarim dobro oh-
ranjen gramofon Sony, tel.: 041/984-
300 23000504
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Prireditev, ki se je leta 2020 vpisala v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, je na pustni torek 
v Begunje privabila številne obiskovalce, ki so si prišli ogledat košček vaške tradicije.

Begunje – Prvič po letu 2018 
so na pustni torek v Be-
gunjah ponovno 'vlekli be-
gunjski ploh', ki je po be-
sedah organizatorja Deni-
sa Ambrožiča ponos in od-
raz trdega dela begunjskih 
fantov. Kot je pojasnil, so 
se na dogodek pripravlja-
li kar tri mesece, dogodek 
pa je v prvi vrsti namenjen 
ohranjanju in spoštovanju 
že zelo stare tradicije. »Be-

gunjski ploh vlečemo, če se 
v vasi od božiča do pepelni-
ce nihče ne poroči. Ker je le-
tos to tako, samo se odločili, 
da ponovno izpeljemo vleko 
ploha, ki je v Begunjah zelo 
odmeven dogodek. Gre na-
mreč za staro pustno šego, 
ki se dokumentirano vleče 

že vsaj od leta 1929,« je po-
jasnil Ambrožič.

Na dogodek je tradicional-
no vezanih več opravil, ka-
mor sodi tudi iskanje in podi-
ranje smreke, ki je praviloma 
opravljeno z žago amerikan-
ko. Ambrožič je povedal, da je 
pri pripravi begunjskega plo-
ha sodelovalo okoli 80 pro-
stovoljcev, ki so imeli različ-
ne naloge. Smreko so, kot na-
rekuje tradicija, izbrali v doli-
ni Drage, bila pa je najvišja, 
najmočnejša in najdebelejša, 
kar so jo našli, saj večja, kot 
je, večji je ponos begunjskih 
fantov. Ploh so pospremili 

konjenik na čelu sprevoda, 
sledili sta mu kočiji s ploho-
vim ženinom in nevesto ter 
godci begunjskega ploha.

Vleka se je začela pri gra-
du Kamen, od koder je vol 
(vprežen fant) ob pomo-
či ostalih neporočenih fan-
tov in deklet privlekel deblo 
v središče vasi, kjer je v bliži-
ni cerkve in graščine Katzen-
stein gručo neporočenih pri-
čakala šranga »taoženenih«, 
ki so poskušali preprečiti na-
daljevanje poti. Tako kot so 
Begunjčani že vajeni, je po-
leg šrange potekal prikaz tra-
dicionalnih kmečkih opravil, 

med drugim tudi izdelava 
klobas, mlatenje žita s tepci, 
izdelava tresk, vse pa je seve-
da potekalo ročno. Vnela se je 
burna razprava, sledila so po-
gajanja, s šrango pa so ploh 
zadrževali toliko časa, dok-
ler niso dobili zahtevane od-
kupnine in simbolno končali 
»spor« poročenih in neporo-
čenih. Sledila je vleka do sre-
dišča vasi, kjer so opravili še 
licitacijo in ploh prodali naj-
boljšemu ponudniku. Deblo 
sta tradicionalno prva preža-
gala plohova ženin in neves-
ta, sledila pa je zabava, ki se je 
zavlekla do poznih ur.

Nika Toporiš

Najdebelejšo in najvišjo smreko je bilo treba privleči vse od gradu Kamen do središča 
Begunj. / Foto: Tina Dokl

Mojstrana – Od 23. do 25. februarja, vsakič ob 20. uri, v Slo-
venskem planinskem muzeju v Mojstrani poteka tradicional-
ni vsakoletni festival Goroventure. Letošnji festival dokazuje, 
da plezalna vrv ne služi zgolj za varovanje pri alpinističnih 
vzponih, temveč med plezalci spleta vezi prijateljstva in za-
upanja. Gostje prvega večera so bili včeraj Matija Volontar, 
Žiga Oražem in Bor Levičnik (Od soplezalcev do prijateljev), 
gosta današnjega večera sta Anja Petek in Andrej Jež (Sledi 
volje), na zadnji večer pa pride legendarni britanski alpinist 
Tom Livingstone (Rock and roll alpinizem).

Festival Goroventure

Kranj – Čeprav je letošnja 
zima precej mila in so tudi 
zadnji dnevi naznanjali 
prihod pomladi (v Kranju 
se je sredi tega tedna ogre-
lo vse do 14 stopinj Celzija), 
pa očitno še ni rekla zadnje 
besede.

Zadnje dni so sicer sre-
dnje dnevne temperature 
za okoli pet stopinj odstopa-
le od dolgoletnega povpre-
čja, a je najtoplejše vreme že 
za nami, je včeraj pojasnil 
meteorolog z Agencije RS 

za okolje Branko Gregorčič. 
»Zaradi oblačnosti bodo na-
slednja jutra sicer manj hla-
dna, popoldanske tempera-
ture pa bodo do sobote okoli 
deset stopinj Celzija. V noči 
na nedeljo prihaja ohladitev, 
in kot vse kaže, se bo za ne-
kaj dni vrnila zima. Večina 
današnjih modelskih izra-
čunov sobotni dež podaljšu-
je v noč na nedeljo, ob tem pa 
se bo meja sneženja zaradi 

dotoka občutno hladnejšega 
zraka ponoči kar hitro spuš-
čala. Tako bi znalo biti ne-
deljsko jutro marsikje v not-
ranjosti Slovenije zasneže-
no. Za nižine Gorenjske go-
vorimo najverjetneje o od 
pet do deset centimetrov de-
beli snežni odeji, malce več 
snega pa pričakujemo na 
jugu države,« je napovedal 
Gregorčič. Občasno bo lah-
ko rahlo snežilo tudi še v ne-
deljo čez dan in v ponedeljek 
(morda še celo v torek), a bo 
količina snega predvidoma 
bolj simbolična.

Napovedal je še, da bodo 
jutranje temperature v pri-
hodnjem tednu predvidoma 
malo pod lediščem, popol-
danske pa sprva do pet, od 
srede naprej pa od pet do de-
set stopinj Celzija. »Od sre-
de naprej, ko se začne me-
teorološka pomlad, za zdaj 
kaže na povečini suho vre-
me, temperature pa bodo 
blizu dolgoletnemu povpre-
čju za ta čas.«

Zima še ni rekla 
zadnje besede
Ana Šubic

Skupina poročenih, ki je organizirala šrango, ploha ni 
spustila mimo tako zlahka. / Foto: Tina Dokl

Ponovno vlekli ploh

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

Danes bo pretežno oblačno, občasno bo lahko rahlo deževa-
lo. Pihal bo zmeren jugozahodnik. Jutri bo čez dan občasno 
deževalo, v noči na nedeljo pa bo dež prešel v sneg. V nedeljo 
bo rahlo sneženje postopoma ponehalo. Pihal bo severovzho-
dni veter.

Bog bo mi gotovo oprostil. Streljal sem izključno 
iz klečečega položaja.
Milan Fridauer - Fredi

NA GLAS                                           aforizem

Pred razrezom sta se plohova ženin in nevesta v družbi 
neporočenih tudi zavrtela na domače viže. / Foto: Tina Dokl

Pri pripravi begunjskega 
ploha je sodelovalo 
okoli 80 prostovoljcev, 
ki so imeli različne 
naloge. Smreko so, kot 
narekuje tradicija, izbrali 
v dolini Drage, bila pa 
je najvišja, najmočnejša 
in najdebelejša, kar so 
jo našli, saj večja, kot je, 
večji je ponos begunjskih 
fantov.

V nižinah Gorenjske bi lahko v nedeljo zapadlo od pet do 
deset centimetrov snega. / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica – Pokrito drsališče v radovljiškem športnem parku 
s torkom zapira vrata. Marca bodo izvajali vzdrževalna dela 
za pripravo na poletno sezono, igrišče za in-line hokej s pla-
stično podlago pa bo obiskovalcem na voljo predvidoma od 
druge polovice aprila dalje, so sporočili z radovljiške občinske 
uprave.

Drsališče le še do torka


