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Danes in jutri bo delno 
jasno z občasno zmerno 
oblačnostjo. V nedeljo bo 
oblačno, v noči na pone-
deljek bo rahlo deževalo.

jutri: delno jasno
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Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Kranj – Pokojnine se bodo 
februarja z redno uskladitvi-
jo povišale za 5,2 odstotka, 
je sklenil svet Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje. Upokojenec, ki 
je doslej prejemal 700 evrov 
pokojnine, bo odslej preje-
mal 36,40 evra več. A ker 
se uskladitev opravi tudi za 
januar, bo ta mesec prejel 
772,80 evra (marca pa po-
tem 736,40 evra). Ob tem pa 
dve organizaciji za upoko-
jence zaradi visoke inflaci-
je predlagata še dodatno, iz-
redno uskladitev, Zveza dru-
štev upokojencev Slovenije v 
višini 2,5 odstotka, Sindikat 
upokojencev Slovenije pa v 
višini 4,4 odstotka.

Urška Peternel

Inovativni krof iz Kranjske Gore

Na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, ki se v torek začenja 
v Planici, bo nastopilo 33 slovenskih športnikov. Predstavili so cilje, ki so 
visoki, še posebno v ženski in moški skakalni vrsti.

Ljubljana – Slovenska nor-
dijska družina, ki bo imela 
čast nastopati na domačem 
svetovnem prvenstvu v Pla-
nici, se je predstavila v sre-
do. Šteje 33 športnikov, od 
tega 14 v smučarskih tekih, 
11 v smučarskih skokih in 8 
v nor dijski kombinaciji.

Soglasno je bil izbran 
tudi zastavonoša za torko-
vo slovesno odprtje prven-
stva. Slovensko trobojni-
co bo nosil najstarejši član 
reprezentance, smučarski 
skakalec Peter Prevc. To bo 
zanj že sedmo svetovno pr-
venstvo. »V čast mi je, da 

bom nosil zastavo. Mislim, 
da je na to treba biti pono-
sen. Zame bo to prvič,« je 
povedal Peter Prevc. S sve-
tovnih prvenstev ima srebr-
no in dve bronasti medalji. 
Kakšna so njegova pričako-
vanja tokrat? »Zadnje tek-
me so bile zame slabe. To 
poskušam odmisliti in se 
vrniti na stvari, ki deluje-
jo, analizirati, zakaj ni šlo, 
kaj bom naredil, da bo bo-
lje. Imamo program. Do pr-
venstva bom treniral na ska-
kalnici, skakal z višjega za-
letišča, da dobim malo več 
samozavesti in občutkov v 
zraku. Na prvenstvu bo tre-
ba iti iz dneva v dan. Šest nas 

gre na uradni trening, štir-
je v kvalifikacije za tekmo, 
dva na mešano tekmo. Kon-
kurenca je že znotraj ekipe 
velika,« razmišlja in dodaja, 
da je vesel, da bo imel prilož-
nost nastopiti na svetovnem 
prvenstvu na domačih tleh.

Največ pričakovanj je 
usmerjenih prav v skakalke 
in skakalce, ki so si za cilj za-
dali medaljo v obeh konku-
rencah. Na Smučarski zvezi 
Slovenije so zadovoljni, da 
se je z uvedbo popoldanske 
vstopnice precej povišala 
tudi prodaja vstopnic. Špor-
tniki si želijo čim večje pod-
pore gledalcev.

Predstavila se je slovenska reprezentanca, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu v 
nordijskem smučanju v Planici. Izvedli so tudi glasovanje za zastavonošo in na predlog 
Tomija Trbovca, predstavnika za odnose z javnostjo, soglasno potrdili Petra Prevca (na sliki 
tretji z leve). / Foto: Gorazd Kavčič

Zastavonoša bo Peter Prevc
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Uskladitev 
pokojnin

AKTUALNO

Velikega obiska  
ne pričakujejo
V Zdravstvenem domu Kranj je za-
čela delovati ambulanta za neopre-
deljene zavarovane osebe. Obiska 
prvi dan ni bilo veliko, podobno 
pričakujejo tudi v prihodnje.

3

GORENJSKA

Pustne povorke in  
rajanja na Gorenjskem
Na jutrišnjo pustno soboto bo ve-
selo v številnih gorenjskih krajih. 
Največjo pustno povorko na Go-
renjskem obljubljajo Godlarji iz 
Šenčurja.

4

KULTURA

Predmeti, ki niso padli 
iz oblakov
Gorenjski muzej bo letošnjo 
70-letnico obstoja in delovanja 
zaznamoval z več razstavami, 
osrednja nosi naslov Mi ne hrani-
mo v oblaku.

14

GG+

Knjiga, pisana  
z velikim srcem
Akademikinja ddr. Marija Stanonik 
je v knjigi Zlato in biseri iz srebrne 
dežele pod Južnim križem strnila 
sedem desetletij slovenske skup-
nosti v Argentini.

16

Maja Bertoncelj
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Plačilo do  
24  

obrokov 

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

PRANJE S 
KARAKTERJEM -  
Pralni stroji Miele 

Salon ETIS PE Kranj, Ljubljanska c. 30 / 04 235 50 50 / www.etis.si

Zakaj Miele? 
• Preizkušeni na 20 let 

življenske dobe
• Izjemni rezultati pranja pri 

minimalni porabi energije
• Nežno ravnanje s perilom – 

satast boben
• Glajenje s paro – manj 

likanja
• Osvežitev perila brez pranja
• Fleksibilnost pranja in 

upravljanja
• Avtomatsko doziranje 

pralnih sredstev - TwinDos
• Miele@home – povezava 

aparatov Miele v omrežje
• DARILO – paket pralnega 

sredstva

Etis_Oglas_127x95_MIELE_PralniStroj_24obrokov_GorenjskiGlas.indd   1 14/02/2023   10:25

Vsi smo vsaj malo matematiki
�16. stran
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Ljubljana – Minulo leto je 
bilo leto precejšnjih pretre-
sov. Kot kaže, so posledice 
pustili tudi na posamezni-
kih oziroma gospodinjstvih.

Lani je pod pragom tvega-
nja revščine, ki je znašal 827 
evrov na mesec, živelo 12,1 
odstotka prebivalcev, kar je 
0,4 odstotka več kot v letu 
prej, za desetinko odstotka 
pa se je zvišala tudi stopnja 
tveganja socialne izključe-
nosti, in sicer na 13,3 odstot-
ka, kar predstavlja 277 tisoč 
prebivalcev.

Kot kažejo pred dnevi ob-
javljeni podatki Statistične-
ga urada, se je finančni polo-
žaj gospodinjstev v lanskem 
letu poslabšal.

Delež gospodinjstev, ki so 
ocenila, da so s svojimi do-
hodki mesec preživela lah-
ko oziroma zelo lahko, se 
je v primerjavi z letom 2021 
zmanjšal za štiri odstotne 
točke, na 24 odstotkov. De-
lež gospodinjstev, ki so s svo-
jimi dohodki težko oziroma 
zelo težko preživela mesec, 
pa se je povečal za dve odsto-
tni točki, na 16 odstotkov. Z 
manjšimi težavami je me-
sec preživelo 30 odstotkov 
gospodinjstev, 31 odstotkov 
pa dokaj lahko.

Na Gorenjskem je delež 
tistih, ki mesec preživijo lah-
ko ali zelo lahko padel z 31 
odstotkov v letu 2021 na 26 
odstotkov v minulem letu. 
Dokaj lahko je lani mesec 

preživelo 37 odstotkov Gore-
njcev, z manjšimi težavami 
pa 26 odstotkov. Deset od-
stotkov jih je mesec prežive-
lo težko ali zelo težko, kar je 
enako kot leto pred tem.

Četrtina slovenskih go-
spodinjstev je ocenila, da 
jim stanovanjski stroški 
predstavljajo veliko breme, 
kar je za tri odstotne točke 
več kot v letu 2021. Na dru-
gi strani pa se je delež tistih, 
ki jim stanovanjski stroški 
sploh niso predstavljali bre-
mena, zmanjšal z 19 na 17 
odstotkov.

Nekoliko drugačna je sli-
ka na Gorenjskem. Delež 
tistih, ki jim tovrstni stro-
ški predstavljajo veliko bre-
me, se je povečal s 15 na 16 
odstotkov, na drugi strani pa 

je tudi manj tistih, ki so oce-
nili, da stanovanjski stroški 
niso breme. Teh je bilo 22 
odstotkov, leto prej pa 25.

Nepričakovane izdatke 
v višini 750 evrov bi si lah-
ko privoščilo 72 odstotkov 
gospodinjstev, na Gorenj-

skem se je v primerjavi z le-
tom prej delež povečal s 76 
na 79 odstotkov, s čimer se 
je Gorenjska uvrstila le za 
goriško regijo in pred osre-
dnjeslovensko.

Enotedenske letne poči-
tnice so bile približno ena-
ko dostopne kot v letu 2021. 
Privoščilo bi si jih lahko 

osemdeset odstotkov go-
spodinjstev. Na Gorenj-
skem pa še več – 86 odstot-
kov, kar je tri odstotne točke 
več kot leto prej.

Splošno zadovoljstvo z 
življenjem smo Slovenci na 
lestvici od ena do deset oce-

nili s povprečno oceno 7,6, 
kar je desetinko točke manj 
kot v letu 2021. Drugače pa 
je bilo na Gorenjskem, kjer 
se je zadovoljstvo povečalo 
za tri desetinke točke. Gore-
njci so tako z oceno 7,9 naj-
bolj zadovoljni z življenjem 
med prebivalci vseh dva-
najstih statističnih regij.

Aleš Senožetnik

Lani se je zmanjšalo število tistih, ki so s svojimi dohodki lahko ali zelo lahko preživeli 
mesec. Fotografija je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Kranjska Gora – Kranjsko-
gorski občinski svet je v sre-
do na seji potrdil približ-
no dvajsetodstotno zviša-
nje cen programov vrtca, ki 
v Ratečah in Kranjski Gori 
deluje v okviru tamkajšnje 
šole. Občina bo sicer zviša-
nje položnic za starše omili-
la z višjimi subvencijami, ki 
se za prvo starostno obdob-
je z desetih dvigujejo na 15 
odstotkov, za drugo pa s pe-
tih na deset. Cene progra-
mov vrtca se bodo tako za 
prvo starostno obdobje zvi-
šale za skoraj 24 odstotkov, 
s 510 na 633 evrov – za starše 

ob upoštevani občinski sub-
venciji to pomeni z doseda-
njih 460 na 538 evrov. Za 
drugo starostno obdobje bo 
zvišanje nekaj več kot 19-od-
stotno, kar pomeni 475 na-
mesto 397 evrov, za starše 
tako po novem namesto 377 
evrov odslej 428. Kot je sve-
tnikom pojasnil ravnatelj 
OŠ Josipa Vandota Kranjska 
Gora Milan Rogelj, gre po-
višanje predvsem na račun 
zvišanja plač zaposlenih, 
delno pa tudi visokih cen 
energentov. Del znižanega 
plačila vrtcev sicer staršem 
zagotavlja tudi država, in si-
cer glede na dohodkovni ra-
zred največ 77 odstotkov.

Marjana Ahačič

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Knjigo prejme MATIJA KRŽIŠNIK iz Žabnice.

Finančni položaj se je lani nekoliko poslabšal. Kljub temu pa si je na Gorenjskem več gospodinjstev 
lahko privoščilo počitnice in nepričakovane stroške. Gorenjci so med prebivalci vseh regij tudi najbolj 
zadovoljni z življenjem.

Lani smo živeli nekoliko slabše

Višje cene v 
kranjskogorskem vrtcu

VSAK PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU

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

MALI OGLAS                          februar 2/23
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

 prodam  kupim  oddam  najamem    

 podarim  iščem  nudim  zamenjam

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

Na grad Dvor Preddvor v soboto, 25. februarja, ob 18. uri 
prihaja vinski kralj Tilen Sedlak. Obiskovalci bodo spoznali 
zanimivo življenjsko zgodbo tega mladega Haložana, uživali 
ob degustaciji petih vrst vrhunskega vina, prisluhnili poeziji 
in se družili ob prijetni glasbi kitaristke Taje Islamovič in vo
kalistke Lize Klajnšek. Vstopnica za vinski večer stane 13,50 
evra. Vstopnice in več informacij: turizem@visitpreddvor.si 
in www.visitpreddvor.si.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili vstopnico za pri
reditev Vino je življenje na gradu Dvor v Preddvoru. V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje: Od kod prihaja drugi vinski kralj Slovenije? Od
govore pošljite do srede, 22. februarja, na koticek@gglas.si.

Vino je življenje – večer vina in poezije

Splošno zadovoljstvo z 
življenjem so Gorenjci 
ocenili s 7,9 – najviše 
med vsemi regijami.

Lani bi si lahko enotedenske počitnice privoščilo 86 
odstotkov gorenjskih gospodinjstev.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Medvode – Po dolgih letih je 
v Medvodah znova začel de-
lovati Klub medvoških štu-
dentov. Na zboru članov so 
ga ustanovili 8. januarja.

Predsednik je Aljaž Rezar. 
»Klub medvoških študentov 
je velika pridobitev za mla-
de v naši občini. Prinesel 
bo kakovostnejše preživlja-
nje prostega časa. Ponudili 
bomo predvsem športne ak-
tivnosti in druženje. Na zad-
njem sestanku smo dorek-
li okvirni načrt dela do po-
letja, v katerem je še nekaj 
zabav in športnih dogodkov 
(turnir v odbojki, Medvoška 

luža ...), piknik, izleti  ... Za 
zdaj ne želimo obljubljati 
preveč. Ko bomo imeli šir-
ši nabor članov, jih želimo 
usmeriti po številnih dru-
štvih, ki delujejo v občini na 
različnih področjih. Tudi in-
teresi in talenti mladih so 
različni in menim, da se za 
vsakega kaj najde. Saj se v 
Medvodah že sedaj za mlade 
precej dogaja, a menimo, da 
bi se lahko še več, da bi se di-
jaki in študentje tudi v pros-
tem času zadrževali tukaj, in 
ne v Ljubljani, Kranju ...« je 
povedal Rezar.

Prvi dogodek je že za nji-
mi. V petek je bila zabava ob 
odprtju v Klubu Jedro.

Klub študentov tudi 
v Medvodah
Maja Bertoncelj
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Kranj – V tem tednu je am
bulantna za neopredeljene 
zavarovane osebe v Zdrav
stvenem domu (ZD) Kranj 
vrata odprla dvakrat, in sicer v 
torek in četrtek. Kot so pojas
nili v Osnovnem zdrav stvu 
Gorenjske (OZG), je prvi dan 
ambulanto obiskalo le šest 
pacientov, od teh so opredeli
li le dva. Tudi sicer povečane
ga obiska ne pričakujejo, saj 
na Gorenjskem oseb brez iz
branega osebnega zdravnika 
ni toliko kot ponekod drugod 
v državi. Po podatkih Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije naj bi bilo v Kra
nju in okolici nekaj več kot 
tri tisoč oseb brez osebnega 
zdravnika. »Ambulanto za 
neopredeljene lahko obišče
jo le pacienti brez izbranega 
osebnega zdravnika, ki imajo 
razlog za obravnavo. Pacient 
se torej opredeli do ambulan
te, ne do zdravnika,« so pou
darili na OZG.

Delo v ambulanti za ne
opredeljene bo februarja iz
menično opravljalo sedem 

zdravnikov družinske medi
cine. Naslednji teden bo am
bulanta bolnike sprejema
la v ponedeljek od 10. do 12. 
ure, v sredo od 14. do 19. ure 
in v petek od 14. do 16. ure. 
»Urnik za naprej še ni znan, 
oblikovan bo tudi na podla
gi februarskega obiska,« so 
povedali.

Ambulante za neoprede
ljene bodo vzpostavili tudi na 
Zgornjem Gorenjskem. Kot 

so pojasnili v OZG, naj bi ta 
krožila med zdravstvenimi 
domovi Jesenice, Bled in Ra
dovljica. Še vedno pa ni zna
no, kdaj bo začela delovati.

Na Gorenjskem je sicer 
še vedno možna registraci
ja pacientov pri posameznih 
zdravnikih. Nove pacien
te vpisujeta dve zdravnici v 
ZD Škofja Loka in zdravnica 
v ZD Bohinj. Maja pa bodo 
v ZD Kranj, kot so še dodali 

v OZG, dobili še eno zdrav
nico ambulante družinske 
medicine, ki bo opredeljeva
la nove paciente.

Maša Likosar

Registracija pacientov v ambulanti za neopredeljene je možna le za osebe, ki potrebujejo 
zdravstveno obravnavo. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Šole in fakultete da
nes in jutri svoja vrata od
pirajo bodočim dijakom in 
študentom. Šolarji in dija
ki zaključnih letnikov bodo 
tako lahko dobili podrob
nejša pojasnila o vpisu in 
druge informacije o šola
nju oziroma študiju. V sre
dnjih šolah bodo informa
tivni dnevi danes potekali 
predvidoma ob 9. in 15. uri, 
jutri pa ob 9. uri.

V gorenjski regiji osnov
no šolo zaključuje 2188 
učencev, ki bodo lahko kan
didirali tudi za 2672 razpi
sanih mest v srednjih šo
lah v gorenjski regiji. Prija
ve za vpis v programe nižje
ga, srednjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja 
ter gimnazije bodo na sre
dnjih šolah sprejemali do 3. 
aprila. Prijavna roka za vpis 
v višje strokovno izobraže
vanje za prihodnje študij
sko leto bosta dva – prvi bo 

od 20. februarja do 17. mar
ca, drugi pa od 25. do 31. av
gusta. Dijaki, ki se bodo od
ločili za pedagoške študij
ske programe, se bodo lah
ko potegovali tudi za štipen
dijo. Na voljo je sto štipen
dij, na razpis pa se je mogo
če prijaviti do 24. avgusta.

Vsem, ki bodo danes in 
jutri obiskali fakultete v 
Ljubljani, na katere se vpi
še tudi veliko gorenjskih 
dijakov, bodo na pomoč 
priskočili tudi v Študentski 

organizaciji Univerze 
(ŠOU) v Ljubljani. Med 
drugim so zanje pripravi
li informativno brošuro, v 
kateri so navedene vse fa
kultete in akademije, ki so 
njene članice. V njej bodo 
bodoči študenti našli števil
ne pomembne in koristne 
informacije, tudi o druži
ni  ŠOU v Ljubljani in nje
nih storitvah, so pojasni
li. V času informativnih 
dni bodo brošure delili na 
različnih lokacijah v Lju
bljani – na glavni železni
ški postaji, Aškerčevi ulici, 
Kardeljevi ploščadi in Več
ni poti. Na omenjenih toč
kah bodo dijakom na voljo 
tudi informatorji, na kate
re se bodo lahko obrnili za 
nasvet, so še dodali v ŠOU 
Ljubljana.

Mateja Rant

Rateče – Le nekaj dni pred 
začetkom svetovnega pr
venstva v nordijskem smu
čanju je Okoljska organi
zacija Alpe Adria Green 
(AAG) Mednarodno smu
čarsko zvezo (FIS) z jav
nim pismom opozorila na 
nespoštovanje trajnostnih 

in okoljevarstvenih zavez 
pri izvedbi prireditve. Kot 
so zapisali, skupaj z lokal
nimi prebivalci in društvi 
že od lani opozarjajo na ne
sprejemljive posege v zava
rovano vodovarstveno ob
močje ter ledeniško more
no, predvsem v obliki po
stavitve začasnih parkir
nih mest za obiskovalce. 

Pri tem dodajajo, da so 
prav zimski športi tisti, ki 
bi se morali najbolj zave
dati posledic negativnega 
vpliva porušenega narav
nega ravnovesja in podneb
nih sprememb na izvaja
nje dejavnosti. Prepričani 
so, da so organizatorji za
tajili na področju trajnosti, 
družbene odgovornosti in 

komunikacije. Kot še pra
vijo, se zdi, kot da je zaveza 
Zelena Planica 2023 zgolj 
propagandne narave, a vse
eno verjamejo, da bodo or
ganizatorji vendarle sledi
li smernicam in navodilom 
FIS in pri upravljanju pri
zorišč prvenstva ne bodo 
zanemarili trajnosti in va
rovanja okolja.

Marjana Ahačič

Opozarjajo na nespoštovanje okoljskih zavez

O b silovitem potresu, ki 
je prejšnji ponedeljek 
v zgodnjih jutranjih 

urah prizadel jugovzhod Turči-
je ter sosednjo Sirijo, smo zopet 
spoznali, kako šibek in nemo-
čen je človek zoper moč narave. 
Potres je doslej zahteval že več 
kot 37 tisoč smrtnih žrtev, pra-
ve razsežnosti opustošenja pa 
še niso povsem znane.

Posledice potresa so nepred-
stavljive, so poudarjali gorenj-
ski vodniki reševalnih psov, ki 
so tamkajšnjim prebivalcem 
pomagali pri iskanju oseb, uje-
tih pod ruševinami, in trage-
dijo doživeli od blizu. Za nas, 
ki smo grozoto spremljali le od 
daleč – na videoposnetkih in 
fotografijah, ki so obšle svet – 
je zato še toliko bolj nemogoče 
razumeti žalost, obup in stiske 
ljudi na porušenih območjih. A 
zanje je to pravzaprav šele za-
četek. Ostali so brez domov in 
svojcev, prisiljeni so iskati za-
točišče, pesti jih pomanjkanje 
hrane, izpostavljeni so nizkim 
temperaturam. Nekatera pod-
ročja so brez tekoče vode, ogre-
vanja in elektrike. Poleg tega je 
potres še poglobil humanitarno 
katastrofo v Siriji.

Humanitarni odziv in po-
moč prizadetim v potresih se 
ne bosta končala jutri ali čez 
en mesec, ampak bosta traja-
la mesece in leta, zato huma-
nitarne organizacije pozivajo k 
dolgotrajni podpori in solidar-
nosti. Pri tem poudarjajo, da je 
pri takih nesrečah pomembno 
sodelovanje, saj se nobena hu-
manitarna organizacija s ka-

tastrofo takšnih razsežnosti ne 
more uspešno spopasti sama. 
Humanitarne organizacije 
tako sodelujejo in se ravnajo po 
navodilih Mednarodne federa-
cije Rdečega križa in Rdeče-
ga polmeseca. Prav tako ima 
pri zagotavljanju mednarodne 
pomoči izjemno – če ne ključ-
no vlogo – Organizacija zdru-
ženih narodov, ki na svetovni 
ravni povezuje in usklajuje hu-
manitarne aktivnosti.

Ob tem ne smemo pozabi-
ti, da je zgodovina s tovrstni-
mi naravnimi katastrofami 
postregla že večkrat. Spomni-
mo se potresa, ki je v letu 2020, 
ko je svet zajela pandemija co-
vida-19, prizadel sosednjo Hr-
vaško. Mnogi so tedaj ostali 
brez strehe nad glavo, sanaci-
ja območja pa še danes ni kon-
čana. Prizadeti so bili naše po-
zornosti in pomoči deležni le 
prve tedne, danes pa se zdi, da 
smo nanje že pozabili. Priza-
devajmo si, da v primeru Tur-
čije in Sirije ne bo tako.

Prav tako se moramo zave-
dati, da je tudi Slovenija na 
potresno ogroženem območju. 
Na Agenciji RS za okolje na-
mreč letno zaznajo okoli dva 
tisoč na srečo večinoma manj-
ših potresov. Ob tem človeku ni 
v prid dejstvo, da potresov ne 
moremo napovedati, lahko pa 
se nanje pripravimo vsaj s pri-
merno protipotresno gradnjo. 
Verjamem pa, da tako uniču-
joči naravni sili, kot je prizade-
la Turčijo in Sirijo, človek tež-
ko zares kljubuje, še težje pa 
prepreči njene posledice.

Nemočni zoper moč narave
V Zdravstvenem domu Kranj je v tem tednu začela delovati ambulanta za neopredeljene zavarovane 
osebe. Obiska prvi dan ni bilo veliko, podobno pričakujejo tudi v prihodnje.

Velikega obiska ne pričakujejo

V srednjih šolah, visokošolskih zavodih ter na fakultetah in akademijah danes 
in jutri potekajo informativni dnevi, na katerih lahko bodoči dijaki in študenti 
dobijo podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije.
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KO MEN TAR
Maša Likosar

Delo v ambulanti 
za neopredeljene bo 
februarja izmenično 
opravljalo sedem 
zdravnikov družinske 
medicine.

V nevladni okoljski organizacij so prepričani, da so organizatorji svetovnega prvenstva v Planici zatajili 
na področju trajnosti, družbene odgovornosti in komunikacije.
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Pustna povorka 
šenčurskih Godlarjev

Največja pustna povorka 
na Gorenjskem, ki jo prip-
ravljajo člani Društva God-
larji iz Šenčurja, bo letos 
vključevala 25 različnih tem. 
Mlajše obiskovalce bodo raz-
veselili risani in pravljični 
junaki ter klovni, odrasli pa 
se bodo pozabavali ob aktu-
alnih in perečih temah. Po-
vorka se bo prvič predstavi-
la na pustno soboto ob 10. 
uri pred nakupovalnim cen-
trom Supernova Mercator 
Primskovo. Isti dan ob 13. 
uri bodo obiskali cerkljan-
sko občino, kjer se bodo us-
tavili pred Osnovno šolo Da-
vorina Jenka. V nedeljo bo 
sledila osrednja pustna po-
vorka, ki bo ob 13.33 krenila 
iz Srednje vasi proti središ-
ču Šenčurja. Pustno rajanje 
bodo sklenili na pustni torek 
s pokopom pusta ob 18. uri.

Veliki hruščanski pustni 
karneval

Osrednja pustna priredi-
tev v jeseniški občini bo na 
pustno soboto in organiza-
torji, to je Kulturno-športno 
društvo Hrušica, obljublja-
jo pravi karnevalski spre-
vod z več kot trideset vozovi 
in tristo sodelujočimi, ki se 
bo vil s Hrušice na Jeseni-
ce do Čufarjevega trga, kjer 
se bo ob 12.10 povorka usta-
vila v dobro uro trajajočem 
zabavnem programu. Glav-
ni motiv pustnega dogaja-
nja bo tokrat cirkus. V času 
povorke bodo na posame-
znih odsekih popolne za-
pore državne in občinskih 

cest. Pusta pa bodo poko-
pali v torek.

V žirovniški občini bodo 
zimo odganjali na pust-
no nedeljo pred Osnovno 
šolo Žirovnica, kjer se bodo 
najmlajše maškare od 11. ure 
dalje zabavale s plesom, žre-
banjem nagrad in pustnimi 
krofi.

Krančkov karneval 
v Kranju

Zavod za turizem in kul-
turo Kranj na pustno soboto 
vabi na Krančkov karneval. 
V središču mesta bo med 10. 
in 14. uro pustno rajanje za 
male in velike maškare. Na 
Glavnem trgu bo pustna di-
skoteka, ki bo maškare va-
bila na ples. Te se bodo lah-
ko predstavile tudi na odru. 
Obetajo se animacije, po-
slikava obrazov in okušanje 
pustnih dobrot. Skozi mes-
to se bo sprehodilo več kot 
sto kurentov. Za otroke ob 
11. uri v Letnem gledališču 

Khislstein pripravljajo še 
pustno rajanje z Romano 
Krajnčan.

Karneval v znamenju 
Arnolda Riklija

Rdeča nit letošnjega pust-
nega karnevala na Bledu, ki 
ga na pustno soboto orga-
nizira JZ Turizem Bled, bo 
dvestota obletnica rojstva 
Arnolda Riklija. Zbor ma-
škar bo med 14.00 in 14.30 
pri Infrastrukturi Bled, od 
koder bo povorka krenila 
čez Bledec na Jezersko pro-
menado, kjer se bodo ma-
škare prvič predstavile obi-
skovalcem. Sledila bo dru-
ga predstavitev na spodnji 
ploščadi Trgovskega centra 
Bled ter zabava za otroške in 
odrasle maškare s skupino 
Calypso.

V gorjanski občini bodo 
na pustno soboto pripra-
vili pustovanje v Gorjan-
skem domu. Med 15. in 17. 
uro bo zabava za otroke z 

animacijo, poslikavo obraza 
in bruhalko ognja. Ob 21. uri 
bo sledilo pustovanje za od-
rasle z ansamblom Aufbiks.

Sprevod po mestu in 
rajanje na trgu

Pustni sprevod bodo v 
Radovljici pripravili že pe-
tindvajsetič zapored. Ob 14. 
uri krenil s Cankarjeve ulice, 
od koder ga bo pustni župan 
vodil mimo ekonomske šole 
proti staremu mestnemu je-
dru, kjer se bo od 14.30 za-
čelo pustno rajanje, ki ga bo 
popestrila žonglerska skupi-
na Čupakabra. Sprevod bos-
ta obogatila tudi večja sku-
pina kurentov iz Rogoznice 
ter Pihalni orkester Lesce, so 
povedali organizatorji, Turi-
stično društvo Radovljica.

V času sprevoda bo avli 
Radovljiške graščine postav-
ljen fotografski kotiček, kjer 
bodo dijaki medijske usme-
ritve EGSŠ Radovljica lahko 
fotografirali maškare.

V starem mestnem jedru 
pa bo ta čas udeležencem na 
voljo posebna sladka ponud-
ba, ki jo bodo na stojnicah 
pripravili domači gostinci.

V Begunjah bodo 
vlekli ploh

Društvo Begunjski fantje 
pa na pustni torek organizi-
rajo vleko ploha. To je stara 
pustna šega, ki jo pripravijo 
le, če se z v vasi v času od bo-
žiča do pepelnice ne poroči 
nobeno dekle. Danes je to 
dogodek, vpisan v register 
nesnovne kulturne dedišči-
ne, v Begunjah pa so ga gle-
de na vire odslej izvedli vsaj 
14-krat – prvič leta 1929 in 
zadnjič leta 2018. Letošnji 
se bo na pustni torek začel 
ob 15.30.

Pustni veleslalom 
v Kranjski Gori

Na smučišču v Kranjski 
Gori pri vlečnici Velika Moj-
ca bo na pustni torek med 
12. in 16. uro potekal že 19. 
Veleslalom pustnih mask 
in šem, ki ga organizira Tu-
ristično društvo Kranjska 
Gora. Za zabavo bo poskrbe-
la glasbena skupina Projekt, 
dogodek bo moderiral Mar-
sel Gomboc.

Pustovanje z »vomnskim 
pohom«

V Tržiču bo na pustno so-
boto obiskovalce pozdravil 
pustni sprevod, ki bo ob 15. 
uri v spremstvu Pihalnega 
orkestra Tržič krenil s par-
kirišča tovarne BPT proti 
centru mesta. Tam si bodo 
lahko ogledali prikaz obi-
čaja – vlečenja »vomnske-
ga poha«. Sledila bo zabava 
z živo glasbo vse do večera, 

delili bodo krofe in nagrade 
za najbolj izvirne maske.

Kamniški karneval
Tradicionalni Kamniški 

karneval bo potekal na pust-
ni torek. Maškare se bodo 
ob 16.30 zbrale na Šutni, 
pred Rojstno hišo Rudol-
fa Maistra, ob 17. pa bo po-
vorka krenila proti Glavne-
mu trgu, kjer bo potekalo 
tudi druženje vseh zbranih 
mask, udeleženci povorke 
pa se bodo lahko posladkali 
z brezplačnim krofom. Prip-
ravili bodo tudi tekmovanje 
za izbor najlepših in najiz-
virnejši mask. Sodelovale 
bodo le maškare, ki se bodo 
prijavile na stojnici pred Roj-
stno hišo Rudolfa Maistra.

Pustovanje v Medvodah
V Medvodah bo pustno do-

gajanje tako jutri kot v nede-
ljo. Jutri bo v Klubu Jedro od 
21. ure pustovanje z DJ sA-
LEX-om, veliko pustovanje v 
nedeljo pa bo v Športni dvo-
rani Medvode od 15. do 19. 
ure. Za zabavo bodo skrbeli 
Romana Krajnčan in Dejan 
dogaja band. Vstop je prost.

Pust u Lok
Na pustno soboto bo v Ško-

fji Loki v pokritem šotoru v 
nekdanji vojašnici potekal 
prvi del dvodnevnega pusto-
vanja Pust u Lok. Od 10. do 13. 
ure bo otroški program z ma-
škarado za najmlajše s Challe-
tom Salletom, animacijo za ot-
roke in kurentovanjem. Pred-
skupina sobotnega večerne-
ga koncerta Kingstonov bodo 
Noč'n šiht. V nedeljo bodo ob 
19. uri na oder najprej stopili 
Rocky III, za njimi pa priljub-
ljeni rokerji Mi2.

U. P., M. L., A. Se., M. B., 
M. A., K. M.

Prihaja pust krivih ust ... / Foto: Nik Bertoncelj

Bohinjska Bistrica – Na 
smučišču Kozji hrbet, ki je 
del nekdanjega že pred leti 
opuščenega smučišča Kobla 
nad Bohinjsko Bistrico, je, 
vse odkar je konec januarja 
vendarle zapadel prvi letoš-
nji sneg, zelo živahno. Žič-
nica obratuje vsak dan med 
9. in 16. uro, na voljo je tudi 
nočna smuka. Kot pravijo 
žičničarji, je snega dovolj še 
za nekaj tednov smuke.

»Posebno med zimski-
mi počitnicami je bilo smu-
čišče lepo obiskano, prihaja-
li so tako turisti kot številni 

domači otroci in mladina, 
vsak dan smo našteli kar 
okoli dvesto smučarjev in še 
dodatnih petdeset zvečer,« 
je povedal predsednik Turi-
stičnega društva Bohinj Bo-
štjan Mencinger, zadovo-
ljen, da je bil obisk še bolj-
ši kot lani, ko so Kozji hrbet 
po dobrem desetletju, kar 
Kobla ne obratuje več, spet 
zagnali.

Kot pravi Mencinger, jim 
je žal, da snega ni bilo med 
novoletnimi prazniki, ugo-
tavlja pa tudi, da med prav-
kar končanimi zimskimi po-
čitnicami nastanitvene ka-
pacitete v Bohinju niso bile 

povsem napolnjene. »Slo-
venci očitno pozimi ne hodi-
jo tako radi v Bohinj; zanimi-
vo je, da bodo, kot kaže, ka-
pacitete v prihodnjih dveh te-
dnih bolj polne, kot so bile v 
času počitnic,« je še povedal.

Kljub temu bohinjski turi-
zem seveda pozdravlja obra-
tovanje obeh manjših smu-
čišč v destinaciji – smučišče 
Senožeta v Srednji vasi trenu-
tno obratuje ob koncih tedna.

Trenutni upravljavec vleč-
nice Kozji hrbet, ki omo-
goča smuko po 440 me-
trov dolgi progi neposred-
no nad Bohinjsko Bistrico, 
je podjetje 2864 Bohinj, ki 

je pred dvema letoma prido-
bilo koncesijo za upravlja-
nje in napravo usposobilo 
za obratovanje. Poskusi oži-
vitve celotnega smučišča Ko-
bla pa se sicer vlečejo že več 
kot desetletje, kolikor traja-
jo prizadevanja za vzposta-
vitev smučarskega središ-
ča 2864, poimenovanega 
po nadmorski višini Trigla-
va. Sprva zelo obsežen pro-
jekt so v zadnjih letih zmanj-
šali, tako da se za zdaj osre-
dotočajo na oživitev obmo-
čja Koble, kjer nameravajo 
posodobiti zastarele napra-
ve in tako z dvema novima 
kabinskima žičnicama in 

tremi vlečnicami Koblo ozi-
roma smučišče 2864 znova 
spraviti v pogon, a so postop-
ki dolgotrajni.

Na Kobli sicer želijo razvi-
jati tako zimsko kot poletno 
sezono. Ob žičniških napra-
vah je načrtovana tudi spre-
mljevalna infrastruktura 
za gostinsko ponudbo, šolo 

smučanja in izposojo smu-
čarske ter kolesarske opre-
me. Celotna investicija je 
ocenjena na okoli trideset 
milijonov evrov. Ko bo oživi-
tev Koble uresničena, pa se 
bodo lahko lotili tudi more-
bitnih načrtov nadaljnje ši-
ritve smučišča in povezave s 
Soriško planino.

Žičnica Kozji hrbet, nekoč del Koble nad Bohinjsko Bistrico, v veliko veselje obiskovalcev in domačih 
smučarjev obratuje vsak dan, tudi zvečer.

Marjana Ahačič

Na smučišču Kozji hrbet nad Bohinjsko Bistrico je dovolj 
snega, da vlečnica še vedno lahko obratuje vsak dan.

Živahno na priljubljenem smučišču

Na jutrišnjo pustno soboto bo veselo v številnih gorenjskih krajih. Največjo pustno povorko na Gorenjskem obljubljajo Godlarji iz Šenčurja, a tudi 
organizatorji Velikega hruščanskega pustnega karnevala so prepričani, da za njimi ne bodo zaostajali. Kdo se je odrezal bolje, poročamo v torek.

Pustne povorke in rajanja na Gorenjskem
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Kranjska Gora – Kranjsko-
gorski občinski svet se je v 
sredo sestal na tretji seji v 
tem mandatu. Svetniki so 
med drugim potrdili od-
ločitev županje Henrike 
Zupan, da se del sredstev 
proračuna občine preraz-
poredi in nameni finanč-
ni podpori letošnjega Po-
kala Vitranc. Podobno so 
storili že lani, ko so pri-
reditelji, domači smučar-
ski klub, tako kot letos po-
jasnili, da so zaradi nepri-
čakovanih zapletov pri po-
godbi o medijskih in mar-
ketinških pravicah ostali 
brez sedemsto tisoč evrov. 
Kot sta tudi tokrat pouda-
rila predsednik Smučar-
skega kluba Kranjska Gora 
Grega Benedik in general-
ni sekretar organizacijske-
ga odbora Srečko Medven, 
je zelo pomembno, da tek-
ma v Kranjski Gori ostane. 
Ne samo zaradi pozitivnih 

učinkov na promocijo de-
stinacije in s tem na celot-
no turistično gospodarstvo 
v kraju, temveč ker pome-
ni nadaljevanje dolgoletne 
tradicije prireditve in mož-
nost nadaljnjega dela z mla-
dimi športniki iz Zgornje-
savske doline.

Čeprav je lani občinski 
svet v prejšnji sestavi pou-
daril, da gre za enkratno po-
moč, so se za pomoč Pokalu 
Vitranc svetniki odločili tudi 
tokrat, a z v razpravi poudar-
jenim pomislekom o nači-
nu izvedbe sofinanciranja 
in pobudo, da se v prihodnje 
dogovorijo za bolj sistemati-
čen način podpore prireditvi 
na dolgi rok.

Ne podpirajo dodatnih 
stanovanjskih gradenj

Svetniki so se sicer na seji 
seznanili s postopkom spre-
minjanja ureditvenega na-
črta za območje na vstopu 
v Kranjsko Goro, poimeno-
vano Športno-prireditveni 

center Bezje. Gre za obmo-
čje, kjer so trenutno med 
drugim dom starejših ob-
čanov Viharnik, igrišče za 
golf in športni park Ruteč, 
med lastniki zemljišč pa so 
tudi občina, Športno dru-
štvo Kranjska Gora in Špor-
tna unija Slovenije.

Kot so pojasnili priprav-
ljavci, je bil dokument še 
v času prejšnjega vodstva 
občine vsebinsko usklajen 
med občino ter lastniki ze-
mljišč, ki imajo na tem ob-
močju vsak svoje interese. 
Tako ne primer koncesio-
nar, družba Comett domo-
vi, želi širiti Dom Viharnik, 
športno društvo bi rado do-
končalo športni park, Špor-
tna unija pa rekonstruira-
la pred leti v požaru uniče-
ni Porentov dom, ki bi ga 
radi nadgradili z nastanit-
venimi kapacitetami. Prav 
to, da bi tudi na tem ob-
močju zrasli novi objek-
ti s stanovanji za prodajo, 
pa je zaskrbelo svetnike v 

trenutni sestavi občinske-
ga sveta, ki sprejemu doku-
menta, kakršen je v trenutni 
obliki, načeloma večinsko 
niso bili naklonjeni.

Potrdili odstop direktorja 
Turizma

Svetniki so se strinja-
li z razrešitvijo Blaža Veb-
ra z mesta mesta direktor-
ja Javnega zavoda Turi-
zem Kranjska Gora. Veber 
je zavod kot direktor vodil 
sedem let, marca prevze-
ma vodenje Zavoda za turi-
zem Bled. Svetniki so upra-
vi naložili, da naroči neod-
visno revizijo skladnosti 
poslovanja javnega zavoda 
za obdobje zadnjega man-
data, in se strinjali, da za 
čas do imenovanja novega 
direktorja oziroma za naj-
več eno leto vodenje kranj-
skogorskega zavoda za tu-
rizem kot vršilka dolžnos-
ti prevzame ena od dolgo-
letnih zaposlenih, Elizabe-
ta Skumavc.

Bled – Kot pojasnjujejo na 
ministrstvu za naravne vire 
in prostor, se je v Blejskem 
jezeru v zimskih mesecih 
ponovno namnožila plank-
tonska cianobakterija Plan-
ktothrix rubescens, ki je indi-
kator obremenjenosti jezera 
s hranili in organskimi snov-
mi. Zaradi nje na vodni povr-
šini nastanejo značilne rdeče 
obarvane prevleke. »Pojav je 
zelo spremenljiv in nepred-
vidljiv, močno je odvisen tudi 
od vremenskih razmer,« so 
povedali na ministrstvu.

Cvetenje Blejskega je-
zera se je v preteklosti že 

velikokrat pojavilo. Glavni 
razlog je, kot najava mini-
strstvo, prevelik vnos hranil 
v jezero, ki ima več virov. »V 
jezero se stekajo vode iz za-

ledja, ki vanj spirajo hrani-
la, kot so dušikove spojine 
in fosfor, dodaten vir hranil 
je hranjenje rib in vodnih 
ptic,« so povedali na mini-
strstvu, kjer poudarjajo, da 
z ustreznim ravnanjem lah-
ko vplivamo na manjšo in-
tenzivnost cvetenja, in sicer 
tako, da živali ne hranimo. 

»Čeprav je vzvod za hranje-
nje želja pomagati, pa je to-
vrstno početje za vodne ži-
vali in celoten ekosistem 
škodljivo,« so dodali.

Cvetenje Blejskega jezera 
lahko traja še nekaj tednov, 
z višanjem temperature bo 
postopoma upadalo. »V pri-
hodnjih dneh se lahko na 
površini oblikuje debelejša 
prevleka, lahko pa zaradi ve-
tra potone in začasno izgine 
s površine,« so še povedali 
na ministrstvu.

Ob obali Blejskega jezera so se zopet pojavile rdeče obarvane prevleke.

Maša Likosar

Marjana Ahačič

Obalni pas Blejskega jezera je zaradi planktonske cianobakterije obarvan rdeče. / Foto: Gorazd Kavčič

Za izvedbo prireditve Občina Kranjska Gora tudi letos namenja sto tisoč evrov. Na seji so potrdili odstop 
dosedanjega direktorja javnega zavoda za turizem in imenovanje Elizabete Skumavc za vršilko dolžnosti.

Občina podprla Pokal Vitranc

Cvetenje Blejskega jezera lahko traja še nekaj tednov, z 
višanjem temperature bo postopoma upadalo.

 
 
 
  

SPECIALIZIRANA PRODAJA SEMENSKEGA KROMPIRJA  
v skladišču krompirja v Šenčurju, Mlakarjeva ulica 70, 4208 Šenčur

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

SEMENSKI KROMPIR

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, z.o.o.

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

SEMENSKI KROMPIR

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

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

za vrtičkarje in večje pridelovalce – sorte Jazzy, Solist in Lady Christl
JAZZY - zgodnja, zelo rodna sorta za pridelavo zgodnjega krompirja, tipa kifeljčar;  
svetlo rumeno meso. Posebnost sorte je kratek čas kuhanja gomoljev -  
srednje veliki gomolji so kuhani v cca 15 min.
SOLIST - zelo zgodnja in visoko odporna sorta. Gomolji so okroglo ovalni, lepe oblike,  
z rumeno kožico in svetlo rumenim mesom. Pridelek je visok, z visokim deležem  
v zgodnji pridelavi. Skladiščenje je zelo dobro, z dolgo obstojnostjo.
LADY CHRISTL -  zelo zgodnja odporna sorta, z lepimi gladkimi gomolji. Plodovi so  
podolgovato ovalni, rumena kožica, svetlo rumeno meso.

ŠTEMPIHAR transport je uveljavljeno mednarodno transport
no podjetje s sedežem v Poslovni coni A 12 v Šenčurju, kjer 
imamo sodoben logistični center s servisno delavnico za last
na tovorna vozila, avtomatsko tovorno pralnico ter prostorno 
skladišče blaga. 

Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo nove sodelavce: 

VOZNIK KAT. C in E v DOMAČEM PROMETU 
(ENODNEVNE VOŽNJE po Sloveniji in bližnji okolici) 
Pričakujemo:
·  vozniško dovoljenje kategorij C in E in vsaj 1 leto delovnih 

izkušenj
· koda 95
· zaželen ADR, ni pogoj 

SERVISER TOVORNIH VOZIL
Pričakujemo:
·  strokovno ali osnovno znanje servisnih in drugih vzdrževalnih  

del na tovornih in priklopnih vozilih
· želja po priučitvi 
·  zaželeno osnovno poznavanje dela z računalnikom
·  vozniško dovoljenje kategorije B, zaželeno tudi C in E 

VZDRŽEVALEC VOZIL – enostavnejša dela
Naloge:
· pranje vozil v avtomatski pralnici za tovorna vozila
· pomoč pri servisiranju tovornih vozil
· pomoč v skladišču pri manipulaciji tovora (viličar)

Izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in 
veljajo enakovredno za oba spola.

Več o nas si lahko ogledate na www.stempihar-trans.si ali naši FB-strani. 

Kontakt: Slavko Štempihar, 041 484 041, slavko@stempihar-trans.si

Kranj – V 76. letu staros-
ti je umrla Nada Mihajlo-
vić (1947–2023), nekdanja 
podžupanja Mestne obči-
ne Kranj. Rojena je bila v 
znani kranjski športni dru-
žini Prezelj. V mladosti je 
bila aktivna atletinja, meta-
la je disk, poleg tega je igra-
la košarko za Košarkarski 
klub Triglav. Od leta 1987 
in vse do upokojitve leta 
2007 leta je bila zaposlena 
kot pomočnica direktorja 
v Bolnišnici za ginekologi-
jo in porodništvo v Kranju. 

Leta 1986 je bila izvoljena 
za predsednico Zbora zdru-
ženega dela v občini Kranj. 
Leta 2006 je bila na listi So-
cialnih demokratov izvolje-
na v Svet MO Kranj. Pred-
sedovala je Odboru za druž-
bene dejavnosti in Komisi-
ji za vrednotenje športnih 
programov. V županskem 
mandatu 2010–2014 je bila 
izbrana za nepoklicno pod-
županjo za področje druž-
benih dejavnosti, tehnič-
nih zadev in kabinet župa-
na. Pogreb pokojnice je bil 
v sredo na Mestnem poko-
pališču Kranj.

V 76. letu se je poslovila 
Nada Mihajlović
Maša Likosar

Bohinjska Bistrica – Občani 
Bohinja, ki bodo želeli zapro-
siti za enkratno denarno so-
cialno pomoč občine, bodo 
vlogo zanjo oddajali na centru 
za socialno delo, ki bo vodil 
postopek, in ne več na občini. 
Občinski svet je namreč spre-
jel osnutek novega odloka o 
denarni socialni pomoči obči-
ne, ki to novost uvaja. Obraz-
ci in pomoč pri izpolnjevanju 
bodo občanom še vedno na 
voljo na občinski upravi. Novi 
odlok bo, ko bo potrjen tudi 
v drugi obravnavi, omogočal 
tudi hitrejše izplačilo pomoči.

Postopek odobritve 
denarne pomočiBlejsko jezero obarvano rdeče
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Škofja Loka – Izzivi občin 
imajo skupne cilje in moč-
nejše bodo, če jih rešujejo 
skupaj. »Moj občutek je, da 
župani znamo najti skupni 
jezik, ker si je naš vsakda-
nji delovnik zelo podoben. 
Glede reševanja težav veli-
kokrat nastopimo zelo eno-
tno, vprašanje pa je samo, 
ali smo slišani,« je na sredi-
nem srečanju razmišljal lo-
ški župan Tine Radinja. Si-
cer je škofjeloška občina v 
tem času v postopku spre-
jemanja občinskega pro-
storskega načrta. Radinja 
ob tem opozarja, da so po-
stopki upravljanja prosto-
ra predolgi in neustrezni 
ter da je vprašanje, koliko 
lahko občine sploh odloča-
jo o lastnem prostorskem 

razvoju, zato bi bila nujna 
sprememba zakonodaje.

Na sredinem srečanju, 
ki ga je pripravila Skup-
nost občin Slovenije, so si-
cer razpravljali o aktual-
nih temah. Kot je povedal 

predsedujoči Skupnosti ob-
čin Slovenije Vladimir Pre-
bilič, so bile med osrednji-
mi temami tudi možne 
spremembe sistema finan-
ciranja občin. Lani pole-
ti izpogajana povprečnina 
v višini sedemsto evrov na-
mreč v luči novih obremeni-
tev občin kopni, zato si obči-
ne želijo odkritega pogovo-
ra in dialoga z vlado, kako 
naprej. Prebilič je opozoril 
tudi na neurejen status žu-
panov. »Anomalije so veli-
ke in ugotavljamo, da je od-
govornost, ki jo nosimo kot 
lokalna oblast, neenako-
merno nagrajevana v pri-
merjavi z nekaterimi drugi-
mi v državi.« Poudaril pa je 
tudi, da ima včasih občutek, 
kot da se na občine gleda kot 
na neko opozicijo vladi, kar 

je narobe. »Vladi skušamo 
dopovedati, da smo vsi ob-
čani in državljani ter in da 
za božjo voljo stopimo sku-
paj, se o stvareh pogovarjaj-
mo in jih usklajujmo.«

Komenda – Program Moje 
podjetje, v katerega se pod 
okriljem Zavoda za spod-
bujanje podjetnosti mla-
dih od leta 2013 vključuje-
jo srednješolci, prvič stopa 
iz šolskega v lokalno okolje. 
Po besedah mentorja Štefa-
na Petkovška gre za pilotno 
izvedbo, namen pa ostaja 
enak, to je izkustveno uče-
nje, pri katerem bodo ude-
leženci usvojili temeljna 
podjetniška znanja in ve-
ščine, saj bodo oblikovali 

poslovno idejo, jo udejanji-
li in tržili; ves proces bodo 
spremljali z ustrezno fi-
nančno dokumentacijo, ob 
zaključku (v septembru) pa 
učno dijaško podjetje zapr-
li. Skozi te in druge aktiv-
nosti, povezane z delova-
njem podjetja, bodo spoz-
navali in krepili svoje spo-
sobnosti, poleg tega pa je 
eden glavnih ciljev zaveda-
nje, da za podjetniškim us-
pehom vedno stoji skupi-
na zaposlenih, njihovo tim-
sko delo. »Podjetnost ima 
pri mladih zven dobička 

– 'kako biti bogat'. A dobi-
ček je v resnici le zadnja, 
končna posledica sesta-
vljanke osebnosti, znanja 
in veščin vodenja podjetni-
ka,« pojasni Petkovšek, si-
cer tudi predsednik uprave 
Ustanove Petra Pavla Gla-
varja. Izvedba mednaro-
dno priznanega programa 
je del njenih prizadevanj 
za vsebine in dogodke v ob-
čini Komenda, namenje-
ne dijakom in študentom, 
ne nazadnje pa je »dejav-
nost ustanove usmerjena 
na področje pospeševanja 

izobraževanja in razvoja ta-
lentov mladih«, pravi sogo-
vornik. Sredstva za načrto-
vane projekte so konec ja-
nuarja zbirali z dobrodel-
nim koncertom, zagotoviti 
pa jih nameravajo še preko 
občinskih razpisov.

Ustanovitev učnega pod-
jetja je vzbudila zanimanje 
tudi med dijaki, ki živijo v so-
sednjih občinah – to ne pred-
stavlja ovire za sodelovanje. 
Kot je ob tem dodal Petkov-
šek, prijave še sprejemajo, 
in sicer v Klubu komendske 
mladine.

V Komendi začenjajo program, ki mladim med 15. in 20. letom starosti omogoča možnost pridobivanja 
izkušenj na področju podjetništva.

Ana Jagodic Dolžan

Železniki – V sklopu proti-
poplavnega urejanja Selške 
Sore v Železnikih so včeraj 
na območju Dermotove-
ga jezu začeli rušiti most 
v Ovčjo vas. Na tej lokaci-
ji bodo zgradili nov most, 
ki se bo navezoval na bodo-
čo obvoznico mimo stare-
ga dela mesta. Promet pro-
ti Ojstremu Vrhu in Smo-
levi so preusmerili na za-
časni nadomestni most, ki 
se z državne ceste Podrošt–
Češnjica odcepi približno 
50 metrov naprej v smeri 
proti kulturnemu domu. 
Poleg postavitve začasnega 
mostu so izvajalci za pot-
rebe rušitve mostu izved-
li tudi prevezave električ-
nih vodov, telekomunikacij 

in vodovoda, so pojasni-
li na Direkciji RS za vode, 
ki vodi projekt izboljša-
nja poplavne varnosti Že-
leznikov. Promet čez zača-
sni most poteka izmenično 
enosmerno in je dovoljen le 
vozilom, saj zaradi njego-
ve širine in režima prome-
ta hoja po mostu ni varna. 
Za pešce so tako predvide-
li obhod mimo pokopališča 
in tamkajšnjega mostu ter 
v obratni smeri. »Vse ude-
ležence v prometu poziva-
mo, da so pozorni na novo 
prometno ureditev. Hkrati 
prosimo za strpnost in paz-
ljivost, saj v neposredni bli-
žini obvoza potekajo grad-
bena dela, kar lahko v posa-
meznih primerih povzroča 
krajše zastoje,« so še sporo-
čili z direkcije.

Ana Šubic

Klara Mrak

Zaradi porušitve mostu v Ovčjo vas bo do izgradnje novega 
promet potekal po nadomestnem mostu. / Foto: Simon Benedičič

Občine imajo celo vrsto skupnih izzivov, pri reševanju katerih so močnejše, če nastopajo skupaj, sta 
si bila na sredinem regijskem srečanju županov gorenjskih in osrednjeslovenskih občin v Škofji Loki 
enotna predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič in škofjeloški župan Tine Radinja.

Regijsko srečanje županovPorušili most 
v Ovčjo vas

Ustanavljajo dijaško podjetje

Loški župan Tine Radinja  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik Skupnosti občin 
Slovenije Vladimir Prebilič  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Zavod O in Občina Škofja Loka razpisujeta po-
stopek za izbiro prostovoljca oziroma prostovoljke leta 2022 
v občini Škofja Loka. Naziv bodo podelili posameznici ali po-
samezniku, ki je s svojim prostovoljnim delom pripomogel 
h kakovostnejšemu življenju občank in občanov ali pa je s 
svojim prizadevanjem zaslužen za uspešno delovanje dru-
štev, organizacij, zavodov ali projektov v letu 2022. Prijava naj 
vsebuje ime in priimek oziroma naziv organizacije/društva, ki 
prijavlja prostovoljca/-ko, utemeljitev prijave in kratek opis de-
lovanja (do 2500 znakov), morebitna dokazila prostovoljskega 
dela (fotografije, objave v medijih, izjave, mnenja, povezave, 
video itd.) ter podpisano izjavo prostovoljca/-ke o strinjanju 
s kandidaturo. Rok za oddajo prijav je nedelja, 19. februarja.

Izbirajo prostovoljca oziroma prostovoljko leta

Zbori vaških skupnosti
Cerklje – V občini Cerklje so v 
drugi polovici februarja, mar-
cu in aprilu sklicani zbori ob-
čanov vaških skupnosti, na-
menjeni imenovanju članov 
vaških odborov, obenem pa 
predstavljajo priložnost za 

pogovor in predstavitev na-
črtovanih projektov. V hri-
bovskih vaseh bo v ospred-
ju gradnja kanalizacije s 
Krvavca ter obnova vodne 
infrastrukture, v nižinskem 
delu pa je po besedah župa-
na Franca Čebulja med dru-
gim aktualno urejanje cest 

po gradnji krvavškega vodo-
voda in kanalizacijskega sis-
tema, za katerega naj bi bil 
v kratkem objavljen tudi jav-
ni razpis (za izbor izvajal-
ca, ki bo opravil preplastitve 
in ponekod tudi širitve cest). 
Prvi zbor občanov bo v sobo-
to, 18. februarja, in sicer za 

vaški skupnosti Spodnji Br-
nik in Vopovlje, v nedeljo do-
poldne pa je sklican na Zgor-
njem Brniku. Občinski sta-
tut med drugim določa, da je 
zbor sklepčen, če je prisotnih 
najmanj pet odstotkov voliv-
cev z območju posamezne va-
ške skupnosti.

Ana Jagodic Dolžan

Jesenice – Na Čufarjevem trgu na Jesenicah je tudi to zimo 
delovalo drsališče na prostem, ki je bilo ves čas dobro obi-
skano. Zaradi otoplitve pa je zdaj drsalna sezona končana, in 
kot so sporočili iz Zavoda za šport Jesenice, drsališče ni več 
v uporabi, zadrževanje na njem pa ni dovoljeno. Ljubitelji 
drsanja zdaj lahko drsajo v ledni dvorani Podmežakla.

Jesenice – V kabinetu jeseniškega župana Petra Bohinca je 
potekal sestanek s predstavnikoma Turističnega društva Gor-
je Janezom Poklukarjem in Tomažem Bregantom o soteski 
Vintgar. Kot so sporočili z Občine Jesenice, bodo prvi letošnji 
obiskovalci sotesko lahko obiskali 7. aprila. Letošnje leto je 
jubilejno, saj praznujejo 130. obletnico odprtja.

Zunanje drsališče na trgu že zaprli Sotesko Vintgar odpirajo aprila
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Dne 18. januarja letos sem iz-
stopil iz avtobusa v Britofu, 
zavrtelo se mi je in padel sem 
na kup snega. Takoj mi je po-
moč ponudila gospa Draga-
na, ki dela v Mercatorju na 
Kokrici. Pomoč sem odklonil, 
čeprav sem težko prišel do klo-
pce na avtobusni postaji. 
Tam sem sedel in čakal, da 
mi bo bolje. Gospa se je čez 
dvajset minut vrnila, ker sem 
bil še vedno na avtobusni po-
staji, z njo je prišel moški, da 
mi pomagata. Strinjal sem se, 
da pokličeta prvo pomoč, po-
čakala sta in reševalcem pove-
dala, kaj se je zgodilo. Takoj 
so me priključili na aparate, v 
Kranju pregledali in nato od-
peljali v Ljubljano, kjer so mi 

Zahvala

Nevidna se zdi zla runa (...) 
S polnimi usti peska / govori, 
kdor se opravičuje / obžalova-
nja dejanje ne izbriše. (Ma-
karovič) Slovenska literatura 
že pozna tudi dolgo časa za-
molčana polna usta. Nekje 
pokopališče je na hribu, (...) 
Ležim v globini tiho, tiho, 
(...) /. Joj, lep je molk s prstjo 
zasutih ust! (Balantič). Ba-
lantičeva »zasuta usta«, in 
mnoga druga, so posledica 
NOB/revolucije z ideologijo 
totalitarnega komunizma. 
Makarovičeva sicer trdi, da 
rdeča zvezda zanjo ne pome-
ni simbola totalitarizma, 
temveč »simbol svobode, eno-
tnosti, bratstva, upora proti 
zlu, fašizmu  ....« Ker pravi, 
da »je bila rdeča zvezda neš-
tetokrat zlorabljena (...) in 
tudi bo«, bi morala s svojo 
»besedo, nabrušeno kot meč« 
odstraniti simbole totalitariz-
ma tako medvojne kot povoj-
ne revolucije, ki je zatirala 
svobodo besede, tudi njene. 
Potem bi njena zvezda res po-
menila »enakost, bratstvo, 
svoboda«« brez sovraštva. A 
ti simboli ostajajo na njenih 
koncertih Nosil bom rdečo 
zvezdo. Žrtve teh simbolov »S 
polnimi usti peska« leže po 
tankovskih jarkih, prikritih 
grobiščih, gulagih  ... Evropa 
se že »opravičuje / obžaluje, 
a dejanje ne izbriše«. Kaj pa 
demokratična Slovenja?
Poleg Balantiča, padlega do-
mobranca v Grahovem 24. 11. 
1943, lahko omenimo tudi pe-
snika bl. Lojzeta Grozdeta. 
Letos je njegovo leto. Ker je 
imel pri sebi italijansko dovo-
lilnico in versko literaturo, je 
bil osumljen kot izdajalec in 
po mučenju ubit 1. 1. 1943 pri 
Mirni na Dolenjskem. Spo-
mladi leta 1942 je zapisal: 
Slovenija, Slovenija, ti moja 
rana! / Pozabljena, prezrta 

Zasuta usta in 
Jazon na (ne)
Prešern(i) dan

in izdana, / sovragu prepuš-
čena brez moči / (...)
Kot bi nadaljeval 16-letnega 
Kajuha iz leta 1938 v pesmi 
Slutnja: Ni res, ne morem 
verjeti (...) vestem tem 
zloglasnim, (...) da bomo po-
bijali vse, razrušili vse, (...) 
O, ne  ... o, ne  ... Kako sram 
me je ... Je že slutil omenjeno 
zlorabo rdeče zvezde s srpom 
in kladivom, ki jo je kasneje 
med NOB/revolucijo tudi no-
sil? Letošnje leto je tudi Kaju-
hovo leto.
Nastop skesanke mimo proto-
kola prireditve je žalitev Pre-
šerna in nagrajencev. Ali bi 
vseeno nastopila, če bi secira-
ni nagačeni zajček imel ime 
Agiberta oz. Berto iz njene 
otroške pravljice?
Žrtve medvojnih in povojnih 
pobojev, tudi kosti že izkopa-
nih v naši pravni in socialni 
državi še vedno čakajo in 
upajo, da bo Jazon s pomočjo 
Medeje po Ljubljanici prinesel 
zlato runo ter z njo zamenjal 
»zlo runo« v parlamentu. Po-
tem ne bo več ista voda, isti 
veter in ista hiša. In tudi ne 
zasutih ust.

Franc Pintar, Bled

Kot je napisala novinarka v 
članku z gornjim naslovom si 
organizatorji smučarskega 
teka gospodarstvenikov, diplo-
matov in politikov res nismo 
upali pomisliti, da bo moja 
pobuda dočakala trideseto iz-
vedbo. Vzrok za ta uspeh je 
vsebina in namen prireditve 
ter dobra organizacija.
Bil sem poslanec v Zboru ob-
čin v prvem slovenskem parla-
mentu. Jesen 1991 je bila po-
sebej naporna. Poslanci so se 
prepirali, seje so bile dolgo-
trajne, mučne; depresijo je po-
večevala še gosta ljubljanska 
megla. Na Gorenjskem mod-
ro nebo, s snegom pokriti 
vršaci in poslavljajoča jesen v 
dolini. Nebeška Lepota. 
Prepričan, da lepota spreme-
ni človeka, mu olepša življe-
nje, zmanjša skrbi, sem skle-
nil, da poslance povabim vsaj 
na Gorenjsko. Ker so v parla-
mentu obremenjeni s sede-
njem, sem dodal še lepoto gi-
banja – hojo in tek na smu-
čeh. Ko pod modrim nebom 
drsiš po zasneženih travnikih 
in v gozdovih doživljaš lepoto, 
ki spreminja tvoj pogled na 
svet, predvsem pa ti odpre pot 
do še drugih življenjskih vre-
dnot. Ker so v Slovenijo, kot v 
novo državo, takrat prihajali 
tuji diplomati, sem tudi njim 
želel pokazati lepoto dežele, v 
kateri bodo sedaj službovali.
Nagovoril sem Športno dru-
štvo Planica, da organizira 
tekaško smučarsko tekmo za 
diplomate, gospodarstvenike 
in politike. Stene parlamen-
tarnih hodnikov sem polepil z 
ročno napisanimi vabili. Tak 
je bil začetek. Prvo tekmo je 

Najprej tek,  
nato druženje

Zmotno je razmišljati, da smo 
Slovenci majhen narod. Pravil-
no razmišljanje je, da smo le 
maloštevilen narod, vendar ve-
lja, da smo v svetu uveljavljeni 
in spoštovani. Ni zanesljivo, od 
kdaj in od kod, vendar sloven-
ska beseda je skozi zgodovinsko 
vihro obstala do današnjega 
dne. Otresti se moramo tolažbe, 
da smo za hlapce rojeni in za 
hlapce vzgojeni … Milozvočnej-
ši so drugi jeziki in bolj priprav-
ni za vsakdanjo rabo; toda slo-
venska beseda je beseda prazni-
ka, petja in vriskanja … je že 
davno v srca Slovencev položil 
Ivan Cankar.
Nikoli nam ni bilo še nič podar-
jeno. Zapostavljeni in izkori-
ščani smo vedno bili, pod tujim 
jarmom smo živeli. Zaman so 
tujci poskušali zatreti zavest in 
ljubezen naroda za svoj obstoj 
in svoj jezik.
Torej! Prosto po Trubarju: Pre-
lubi Slouvenci, da bomo stali 
inu obstali … je uveljavil tiska-
no slovensko besedo. Dr. France 
Prešeren je v svojih pesmih izra-
zil svoje misli in s tem slovenski 
jezik postavil na raven drugih 
evropskih jezikov. Preroško so 
oznanjali naši predniki. Valen-

Apel Slovencem 
ob 8. februarju

postavili diagnozo. Zahvalju-
jem se gospe Dragani za po-
moč, ki je po mojem mnenju 
pripomogla k temu, da se je 
vse dobro končalo.
Prav takšne zdravstvene teža-
ve sem imel že lani poleti na 
sprehodu proti Šenčurju, 
obležal sem ob poti. Mimo so 
vozili kolesarji, domačini iz 
okoliških vasi, vendar mi nih-
če ni ponudil pomoči. Sam 
sem poklical 112, prišli so reše-
valci, niso me priklopili na 
aparate, iz Kranja so me od-
peljali na Golnik, kjer pa mi 
niso postavili diagnoze.

Janez Kuralt, Britof

V Gorenjskem glasu je bil 10. 
februarja 2023 objavljen pri-
spevek o odkritju portreta 
Franca Ankersta v radovljiški 
knjižnici. Na solidno sesta-
vljen prispevek imam pripom-
bo, ker avtorica ni omenila, 
da je vse pesmi, ki so jih pevke 
Ženskega pevskega zbora 
Lipa za koncert pripravljale 
celo leto (žal je Franc Ankerst 
prej umrl), uglasbila mlada 
profesorica glasbe Eva Dol-
žan. Uglasbiti tako veliko šte-
vilo pesmi ni enostavna stvar, 
saj je bilo treba notno uskladi-
ti večglasno petje, kar ni mačji 
kašelj, to vedo vsi, ki se ukvar-
jajo z glasbo. Eva Dolžan je 
uglasbila pesmi Zarja, Voda, 
Sava, Vintgar, Govorica 
duše, Dom, Božič, Življenje, 
Mami v slovo, Mama, morda 
sem katero pozabila našteti. 
Prebral jih je voditelj večera, 
mislim, da bi morala biti Eva 
Dolžan v članku omenjena, 
ker je opravila zahtevno 
notno delo. Tako so mnoge 
Ankerstove pesmi zapisane 
tudi v notah.
Vsa pohvala za objavljen pri-
spevek o Francu Ankerstu, ki 
je bil ugleden član kulturne 
sredine našega kraja, s 
spoštljivim odnosom do kul-
turnega življenja na mnogih 

Portret Franca 
Ankersta

področjih, kar odlično izraža-
jo tudi njegove plodovite pe-
smi.
S spoštovanjem in v zahvalo 
Ankerstovim poezijam z no-
tami vred. 

Nada Čadež, Radovljica

Športno društvo Planica od-
lično izpeljalo. Že prve tekme 
se je udeležil takratni predse-
dnik vlade Lojze Peterle pa 
poslanec Borut Pahor in 
nemški veleposlanik dr. 
Gunther Seibert … Sam sem 
dal dober zgled in tekmoval 
kot poslanec in zdravnik teka-
ške reprezentance.
Zgodbo sva nadaljevala z 
Vinkom Grašičem, ki je tek-
mo prenesel na Pokljuko in jo 
s svojo ekipo vedno odlično 
organiziral. Srečen sem, da so 
moja razmišljanja o lepoti ro-
dila bogat sad. Upam, da bo 
to zgodbo uspešno nadaljeval 
njegov sin Klemen.

Avgust Mencinger, 
Radovljica

tin Vodnik je s preprostimi bese-
dami v pesmi napisal poduk: 
Slovenc! Tvoja zemlja je zdrava 
in pridnim nje lega najprava, 
lenega čaka strgan rokav, palca 
beraška in prazen bokal.
Fran Levstik je še bolj možato 
nastopil in Slovencem dal po-
gum:… trd bodi, neizprosen, 
mož jeklen, kadar braniti je 
čast in slavo naroda in jezika 
svojega …
Samo milijon nas je, je v težkih 
časih zapisal Kajuh. Zdaj nam 
nič več krvi ne pijejo biriči … Ne 
bo tujčin nas več teptal … naš 
rod bo tu gospodoval, naš jezik, 
naše pravo … In to se je zgodilo 
… Imamo svoj jezik, svoje pravo 
in svojo državo! In ponosni smo 
na to.
Zato, dragi Slovenci! Zdaj je še 
čas, da ukrepamo, da ohrani-
mo, kar se še da, naj ne bo nam 
žal denarja, da ohranimo lepo 
slovensko besedo v pomenu in 
vsej njeni lepoti. V svetu in 
doma velja, da smo Slovenci 
pridni in sposobni, le sebi vlada-
ti ne znamo!!! Še nikoli tako 
močno kakor zdaj nam grozi, 
da se bo naš jezik izgubil v senci 
angleščine. Ne germanizem, ne 
jugoslovanščina, ne romanšči-
na, ne sever, ne jug, ne okupa-
torji, ne bratski narodi niso us-
peli. Zdaj nas bodo tujci poku-
pili. Lastnina je svetinja, neod-
tujljiva pravica !!!
Razvoj terja svoje. Dovolj je pol-
na usta praznih obljub. Potreb-
na so dejanja.
Pri Društvu kulturnih zanese-
njakov 'Prešernovi rojaki' v 
Vrbi smo se odločili, da predla-
gamo odgovornim in slovenski 
javnosti, da podprejo našo idejo, 
da vas Vrbo in Ribčevino uredi-
mo v duhu Prešernove dobe in 
proglasimo za »svetišče sloven-
ske besede«, na kar bi lahko 
Slovenci postali čustveno nave-
zani in tja prihajali za sprosti-
tev.
Pred ognjem dom, pred točo 
pšenico in našo lepo govorico bo 
bližnji sosed varoval – sv. Mar-
ka.

Pavel Bešter,  
predsednik D'PR'

»Mislimo na vas« je lep opomnik
Ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku so v društvu Junaki 3. nadstropja posebno pozornost posvetili ozaveščanju o tem, kako pristopiti k 
družinam, ki se borijo s to boleznijo. Pripravili so tudi nekaj praktičnih nasvetov ...

Kranj – Petnajsti februar je 
mednarodni dan boja proti 
otroškemu raku. V društvu 
Junaki 3. nadstropja, ki zdru-
žuje starše otrok z rakom, so 
letos ta dan posvetili ozave-
ščanju o tem, kako pristo-
piti k obolelim in njihovim 
družinam. Kot poudarjajo, 
si otroci in mladostniki, ki 
se borijo s to zahrbtno bo-
leznijo, poleg zdravja želijo 
predvsem sprejetosti med 
vrstniki in v svoji okolici. A 
ker marsikdo pogosto ne ve, 

kako naj pristopi do bolnih 
otrok in njihovih staršev, so 
v društvu pripravili nekaj 
praktičnih nasvetov.

»Pomembno je, da jih v 
težkih trenutkih ne zapusti-
te, ampak jim pokažete, da 
jim stojite ob strani. Nasve-
te o zdravljenju prepustite 
zdravnikom in ne razglab-
ljate o statistiki. Raje ponu-
dite pomoč pri vsakodnev-
nih in rutinskih opravilih, 
za katera starši obolelih ot-
rok pogosto nimajo časa.« 
In še: »Starši želijo biti 
ves čas prisotni ob bolnem 

otroku, a kratki premori so 
nujni, da ostanejo psihično 
zdravi. Ponudite jim kraj-

šo zamenjavo, da gre starš 
medtem na svež zrak, pod 
topel tuš, na kavo ali preži-
vi nekaj časa z ostalimi ot-
roki. Že 15 minut oddiha jih 
lahko napolni z novo ener-
gijo, da lažje preživijo pre-
ostanek dneva.«

Če so družinski člani manj 
odzivni tudi na telefonu, bo 
preprosto sporočilo: »Mis-

limo na vas,« lep opomnik, 
da v bitki niso sami in da ste 
jim na voljo, če bi potrebo-
vali vašo pomoč ali pogovor, 
svetujejo.

In česa ne recite? »Ne re-
cite, da vi tega ne bi zmog-
li. Takšna izjava staršem ni 

v pomoč, četudi to izrečete 
dobronamerno in želite iz-
raziti občudovanje ali spo-
štovanje staršem obolelega 
otroka, ki so kljub hudi dia-
gnozi močni in v oporo otro-
ku. Niso sami izbrali, da bo 
njihov otrok zbolel, in tudi 
sami se s tem raje ne bi soo-
čili. Nimajo izbire, otrok jih 
potrebuje in morajo ostati 
močni.« Zato jih raje spod-
bujajte in opogumljajte.

Nadenite si zlato pentljo
Simbol boja proti otroške-

mu raku je zlata pentlja, ki 

so si jo v sredo nadeli mno-
gi in tako simbolično podpr-
li otroke, ki se v 3. nadstropju 
Pediatrične klinike v Lju-
bljani borijo s to zahrbtno 
boleznijo.

Društvo pa je mogoče 
podpreti tudi z donacijami 
na spletni strani društva ali 
s pošiljanjem SMS-sporoči-
la JUNAKI5 na 1919, s čimer 
otrokom prispevate 5 evrov. 
Sredstva, zbrana z donacija-
mi, bodo namenili za nakup 
medicinskih pripomočkov 
in za finančno podporo dru-
žinam otrok z rakom.

Urška Peternel

PREJELI SMO

V Sloveniji za rakom letno zboli približno 80 otrok in 
mladostnikov. Ozdravljivost je 80-odstotna, mnogi pa 
bitko žal izgubijo.
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Ljubljana – Svetovno prven-
stvo v nordijskem smuča-
nju v Planici bo za nordij-
sko družino vrhunec letoš-
nje sezone. Gorazd Pogo-
relčnik, vodja panoge za 
smučarske skoke in nordij-
sko kombinacijo, in Vesna 
Fabjan, vodja panoge tek na 
smučeh, sta pred začetkom 
optimistična.

»Cilji in pričakovanja niso 
nič drugačni, kot smo si jih 
zastavili maja lani, ko smo 
naredili načrte za delo in 
postavili tudi cilje. To pome-
ni medalja tako v moški kot 
ženski skakalni konkuren-
ci. Tudi rezultati v letošnji 
sezoni kažejo na to, da smo 
tega sposobni. Naše skakal-
ke in skakalci so že 21-krat 
stali na stopničkah. Verja-
mem, da bodo naredili dob-
re skoke in da se lahko vme-
šajo v boj za medalje in iz-
polnijo zastavljene cilje. Na 

objektih v Planici naredijo 
približno polovico vseh sko-
kov na treningu. Skakalnici 
poznajo do podrobnosti. To 
je neka prednost, je pa tudi 
res, da v zadnjih letih v Pla-
nici veliko trenirajo tudi tuje 
reprezentance,« je povedal 
Gorazd Pogorelčnik in do-
dal, da si v prvi vrsti želi, da 
tekmovalke in tekmovalci na 
prvenstvo pridejo sproščeni, 
spočiti.

Smučarski tekači v letošnji 
sezoni na zmagovalnih sto-
pničkah še niso stali. »Pred-
vsem rezultati na razdalji so 
presenečenje letošnje sezo-
ne. Še posebej Eva Urevc je 
naredila velik korak naprej. 
V praktično vseh discipli-
nah imamo kandidatko za 
deseterico. In ko si enkrat 
v njej, so tudi prva peterica 
in stopničke blizu. Morda v 
sezoni še manjka pika na i v 
sprintu, ki jo prav tako lahko 
dodamo. Planica je v naših 
mislih že, odkar smo dobili 

svetovno prvenstvo. Ogrom-
no časa so tekmovalci preži-
veli na treningih tam. Upam 
si reči, da prednost domače-
ga terena je. Progo dobro 
poznajo, jo imajo v nogah. 
Želimo si, da bi domači te-
ren izkoristili, pokazali svo-
jo pripravljenost in da bi jim 

bilo domače svetovno prven-
stvo motiv in dodatna želja, 
ne breme,« pa pravi Vesna 
Fabjan.

In presenetijo lahko tudi 
nordijski kombinatorci. 
Ema Volavšek je v skupnem 
seštevku svetovnega pokala 
v prvi deseterici.

Gorazd Pogorelčnik in Vesna Fabjan / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici je pred vrati. O rezultatskih ciljih smo se 
pogovarjali z Gorazdom Pogorelčnikom, vodjo panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, 
in Vesno Fabjan, vodjo panoge tek na smučeh.

Najvišje cilje imajo skakalci

»Dobrodošli doma, dobrodošli v Planici« 
je slogan, ki bo v dolini pod Poncami 12 
tekmovalnih dni pozdravljal najboljše tek-
movalce in tekmovalke v smučarskih sko-
kih, tekih ter nordijski kombinaciji. Pred-
stavniki iz več kot 60 držav bodo v Planici 
skušali uresničiti svoje sanje, saj se bodo 
potegovali za dva ducata zlatih medalj. 
Ne samo tekmovalci, tudi navijači bodo 
ob športnih tekmovališčih prišli na svoj 
račun, saj bodo od blizu v visokoleteči 
akciji videli slovenske orle, kot so Peter 
Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. 
Vražje Slovenke nas v smučarskih skokih 
v zadnjih letih vedno znova razveseljujejo 
z vrhunskimi dosežki, zato razlogov za sti-
skanje pesti ne bo zmanjkalo. 
Smučarski skoki so bistvo Planice, toda 
izjemna popestritev bodo tudi tekme 
smučarskih tekačev in nordijskih kombi-
natorcev. 
Poleg slovenskih športnih asov pa si bo 
vredno ogledati tudi nastope tujih vrhun-
skih tekmovalcev, med katerimi so zago-
tovo neustavljivi in izjemno hitri norveški 
tekači, med katerimi izstopata vodilni v 
skupnem seštevku Johannes Høsflot Klæ-
bo in Tiril Udnes Weng. 
Športna tekmovališča pod najlepšimi slo-
venskimi zasneženimi vrhovi že čakajo, da 
po dolini začne odmevati glas zadovolj-
nih navijačev. Zbrani bodo z vsega sveta, 

da izkusijo utrip tekmovanja, ki ga lahko 
doživijo le v Planici. 

Vstopnice so na voljo, obisk 
prijazen družinam
Na voljo so tako posamične kot večdnevne 
vstopnice. Za družine (dva starša in dva ot-
roka ali en starš trije otroci) so pripravljeni 
posebni paketi, zaradi česar je obisk 43. FIS 
svetovnega prvenstva v nordijskem smu-
čanju finančno še bolj dosegljiv. Otroci do 
šestega leta starosti imajo prost vstop.
Za ljubitelje smučarskih skokov in tekov 
je na voljo več načinov za ogled največjih 
šampionov. 
Poleg celodnevnih vstopnic so na voljo 
tudi ugodne popoldanske, ki vstop na 
prizorišče omogočajo po 15. uri. Cene 
teh se začnejo pri 33 EUR, za otroke do 14 
leta starosti pa veljajo dodatni popusti na 
omenjeno ceno.
Vstopnice si lahko zagotovite že predčas-
no, z nakupom na spletni strani Planica 
2023 ali pa na vseh Petrolovih prodajnih 
mestih.

Vstopnica za brezplačen  
prevoz v Planico
Vsi, ki so in še bodo kupili vstopnico, ima-
jo brezplačen prevoz z vlakom s katerekoli 
železniške postaje v Sloveniji do Jesenic. 

Iz železarskega mesta obiskovalce nato 
brezplačen avtobus zapelje do Kranjske 
Gore oz. Ledin, kjer nadaljujejo pot proti 
prizorišču. Vstopnica velja tudi za povratno 
vožnjo iz Planice. 
Skupinski prevozi so enostavna rešitev za 
vse, ki želite mirno in brez gneče na cesti 
prispeti do začetka dnevnih tekem. 
Velja seveda preveriti redne in izredne ur-
nike vlakov, da bo ogled dnevnega tekmo-
valnega programa nepozabno doživetje. 
Za dodatne informacije preverite spletni 
strani Planica 2023 in Slovenske železnice. 

Navijaški coni za vse okuse
Tako v Planici kot na Trgu zmagovalcev v 
Kranjski Gori bo poskrbljeno za obširen in 
zanimiv spremljevalni program. Poleg uži-
vanja in občudovanja vrhunskih športnih 
dosežkov bodo obiskovalci imeli v odličnih 
nastopih slovenskih glasbenih skupin do-
daten razlog, da podaljšajo svoj obisk na 
severozahodu Slovenije. 
Za zabavo in dobro voljo bodo pod ska-
kalnicami poskrbeli Smooth Band in Ve-
seli Begunjčani. Še izdatnejši program pa 
je pripravljen za mesto v deželi Kekca. Na 
osrednjem trgu se bodo navijači ali pa na-
ključni obiskovalci lahko prepustili ritmom 
rocka, popa, R&B/Soula, manjkala ne bo niti 
narodnozabavna glasba. V Kranjski Gori se 
bodo zvrstili nastopi skupin Tabu, Xequtifz, 

Petra Lovšina s Španskimi borci, vzdušje bo 
popestril tudi Ansambel Avsenik, celoten 
dogodek pa bo zaključila Siddharta.

Ohranimo naravo čisto
Želja organizatorja prireditve Planica 2023 
je, da bi kljub velikemu športnemu spek-
taklu in izdatnemu obisku gledalcev z vse-
ga sveta narava v gorenjskem biseru ostala 
še naprej neokrnjena. Zato je dostop do 
tekmovališč omejen in je od Ledin do pri-
zorišča moč priti zgolj peš. Obiskovalce, 
ki pridejo z vlakom ali lastnim prevoznim 
sredstvom ter parkirajo na omejenih parki-
riščih pred Ratečami, organizatorji spodbu-
jajo, da naredijo korak več in se do prizori-
šča odpravijo »z lastnimi močmi«. 
Vstopna točka za dostop do Planice je od 
športnih objektov, kjer potekajo tekmova-
nja, oddaljena približno 1,6 kilometra. Za 
popolno in sproščeno rekreacijo, ki prijet-
no dvigne srčni utrip, predvsem pa nav-
dušenje nad lepotami okoliške narave, je 
kot nalašč sprehod do Planice po varni in 
nezahtevni petkilometrski poti iz Kranjske 
Gore mimo Rateč. 
Med lahkotnim sprehodom se lahko nadi-
hate svežega gorskega zraka ter hkrati ob-
čudujete bližnje hribe in naravni rezervat 
Zelenci. Med sproščanjem pa vas bodo ob 
poti pozdravili prijazni prostovoljci, ki vam 
bodo postregli brezplačne tople napitke.

Največji zimski športni dogodek v Sloveniji
Najboljši tekmovalci in tekmovalke v smučarskih skokih, tekih ter nordijski kombinaciji se bodo od 21. februarja do 5. marca 2023 
potegovali za 24 zlatih medalj. V Planici bo namreč potekalo 43. FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je največje zimsko 
športno tekmovanje v zgodovini Slovenije. Vstopnice za ogled tekem omogočajo tudi brezplačen prevoz in nepozabno doživetje.

Zavod SLOSKI, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana

Kranj – Vodilni kolesar Mednarodne kolesarske lestvice Tadej 
Pogačar (UAE Team Emirates) je v ponedeljek začel letošnjo 
tekmovalno sezono – in to na kakšen način. Na zanimivi eno-
dnevni španski klasiki Jaén Paraiso Interio je premagal vso 
konkurenco. V zmagovalnem slogu je nadaljeval tudi v sredo, 
ko je dobil prvo, najzahtevnejšo etapo Dirke po Andaluziji, 
kategorije Pro 2. Na njej nastopa še en Gorenjec, in sicer Matej 
Mohorič (Bahrain Victorious). Kolesarje čaka skupaj pet etap.

Tadej Pogačar že zmaguje

Ljubljana – V nedeljo se v 
Gruziji začenja svetovno pr-
venstvo za deskarje na sne-
gu.

Nastopilo bo osem Slo-
vencev. V alpskih discipli-
nah bodo tekmovali Gloria 
Kotnik, Tim Mastnak, Rok 
Marguč in Žan Košir, v pros-
tem slogu pa Naj Mekinc, 
Urška Pribošič, Tit Štante 
in Kaja Verdnik. Že prvi dan 
prvenstva bo paralelni vele-
slalom, v torek, 21. februar-
ja, bo paralelni slalom, dan 
kasneje pa še tekma meša-
nih dvojic v paralelnem sla-
lomu. »Januarski rezultati 
v svetovnem pokalu so bili 
glede na naš potencial pod 
pričakovanji, tako da nam 
je tekmovalni premor prišel 

še kako prav. Po prihodu iz 
Kanade smo na različnih lo-
kacijah opravili več kakovo-
stnih treningov. Dobro prip-
ravljeni in samozavestni od-
hajamo v Gruzijo,« je pred 
odhodom povedal Škofjelo-
čan Jure Hafner, strokovni 
vodja paralelnih disciplin, 
ki ne skriva najvišjih ciljev 
in napoveduje slovensko ko-
lajno.

V letošnji sezoni sta na 
tekmah svetovnega pokala 
na stopničkah že stala Gloria 
Kotnik in Tim Mastnak. Bli-
zu jim je bil tudi 38-letni Tr-
žičan Žan Košir. V italijan-
ski Cortini je bil četrti. Izku-
šenj z velikih tekmovanj, na 
katerih je osvajal tudi me-
dalje, ima veliko, s trenutno 
pripravljenostjo pa ni naj-
bolj zadovoljen.

Na prvenstvo še deskarji
Maja Bertoncelj
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Ljubljana – Podrobnosti na-
črta je na torkovi novinar-
ski konferenci skupaj s so-
delavci predstavil minister 
za gospodarstvo, turizem in 
šport Matjaž Han. Kot je de-
jal, je pomoč gospodarstvu 
za omilitev energetske kri-
ze pomembna za njegovo 
preživetje in ohranitev kon-
kurenčnosti, za dolgoročno 
izboljšanje konkurenčnosti 
in dvig dodane vrednosti pa 
moramo nadaljevati vlaga-
nje v nadaljnji razvoj in rast 
podjetij, njihov digitalni in 
zeleni prehod ter večjo pro-
duktivnost.

Skupaj z ukrepi tudi iz na-
menskega premoženja iz-
vajalskih organizacij in SID 
banke bo letos gospodar-
stvu, turizmu in športu na-
menjenih dobrega 634,4 
milijona evrov novih ra-
zvojnih spodbud, od tega pa 
bodo 304,9 milijona evrov 
namenili iz lastnih prora-
čunskih sredstev in evrop-
skih sredstev v upravljanju 
ministrstva.

Kot je še povedal Han, je 
ministrstvo v lanskem letu 
v partnerstvu z izvajalci za 
razvoj turizma in gospodar-
stva namenilo več kot se-
demsto milijonov evrov, pri 
tem pa podprlo skoraj pet ti-
soč projektov, v kar pa niso 
vključeni dodatni ukrepi po-
moči gospodarstvu v času 
energetske krize, ki jih je 
omogočila interventna za-
konodaja v lanskem letu.

S tokratnim načrtom pred-
videnih javnih razpisov želi-
jo podjetjem in drugim upra-
vičencem zagotoviti čim bolj 

predvidljivo možnost upora-
be javnih sredstev ter bolj-
še in pravočasno načrtova-
nje investicij. »Pri ukrepih 
bomo osredotočeni na kre-
pitev produktivnosti, zele-
ni in digitalni prehod, razi-

skave in razvoj, spremem-
bo poslovnih modelov, kre-
pitev kompetenc in poveče-
vanje dodane vrednosti,« je 
ob tem še povedal Han.

Z ukrepi bodo podprli 
osem področij. Od skupno 
304,9 milijona evrov bodo 
skoraj 110 milijonov oz. dob-
rih 36 odstotkov namenili 
za nova interventna posojila 

za omilitev posledic ener-
getske ali ukrajinske krize. 
Gre za vzpostavitev novih fi-
nančnih instrumentov pri 
Slovenskem podjetniškem 
skladu in SID banki na osno-
vi Zakona o pomoči gospo-

darstvu za omilitev posledic 
energetske krize. Drugi naj-
večji del pogače, dobrih 27 
odstotkov oz. 83 milijonov 
evrov bo namenjenih gospo-
darskemu prestrukturira-
nju premogovnih regij; 33,9 
milijona evrov oz. 11 odstot-
kov namenjajo raziskavam 
in razvoju, podjetništvu in 
internacionalizaciji pa 29,3 

milijona oz. 9,6 odstotka. 
Za šport je namenjenih 16,8 
milijona, za spodbujanje 
lesnopredelovalne industri-
je 13 milijonov, za spodbuja-
nje razvoja turizma 10,7 mi-
lijona, za krožno gospodar-
stvo pa 8,2 milijona evrov.

Trenutno je že objavljenih 
pet ukrepov oz. razpisov, še 
dodatnih 23 pa jih sledi v 
preostanku leta.

Vseh 28 ukrepov bodo fi-
nancirali z integralnega pro-
računa, Načrta za okreva-
nje in odpornost ter stare in 
nove kohezijske ovojnice.

Izvajalske institucije in 
SID banka bodo objavile še 
dodatnih 17 ukrepov v skup-
ni vrednosti 329,5 milijona 
evrov. Časovnica predvide-
nih objav in okvirne usmeri-
tve posameznih razpisov so 
že objavljene na spletni stra-
ni ministrstva.

Aleš Senožetnik

Načrt je predstavil minister Matjaž Han. / Foto: zajem zaslona

Maribor – OTP Banka je 6. 
februarja uradno postala 
lastnica Nove KBM in druž-
be Aleja finance. Kot pravi-
jo v Novi KBM, spremem-
ba lastništva banke za stran-
ke uvodoma ne prinaša po-
membnih sprememb. »V 
Novi KBM jim bomo še nap-
rej zagotavljali isto raven 
storitev kot doslej,« pravi-
jo in dodajajo, da bo edina 
sprememba, ki jo bodo ko-
mitenti opažali v prihodnjih 

tednih, sprememba logoti-
pov na mreži poslovalnic, 
bankomatov ter spletne in 
mobilne banke.

Mrežo bankomatov bodo 
združili v začetku marca, 
tako da bodo komitenti obeh 
bank lahko brezplačno upo-
rabljali okoli 450 bankoma-
tov obeh bank.

Po pridobitvi vseh pot-
rebnih soglasij pa bodo za-
čeli postopno združevanje s 
SKB banko, ki je prva hče-
rinska banka Skupine OTP 
v Sloveniji. »Nova KBM in 

SKB banka bosta do načr-
tovane združitve poslova-
li kot doslej in kot ločeni 
pravni osebi, hkrati pa bodo 
stranke lahko še naprej do-
stopale do istih visokokako-
vostnih produktov in stori-
tev, kot so jih vajeni,« so za-
pisali v sporočilu za javnost 
Nove KBM.

Postopno združevanje 
obeh bank naj bi po pričako-
vanjih trajalo leto in pol, od-
visno od soglasij regulator-
nih organov. Od združitve si 
obetajo večjo in dostopnejšo 

mrežo fizičnih bančnih kon-
taktnih točk, dodaten razvoj 
digitalnih kanalov in stori-
tev ter večjo ponudbo pro-
duktnih storitev.

Na vodilnem položaju bo 
ostal dosedanji predsednik 
uprave Nove KBM John 
Denhof, njegova namestni-
ca pa bo glavna izvršna di-
rektorica SKB Anita Stoj-
čevska.

Višina kupnine za Skupi-
no NKBM ostaja skrivnost, 
po pisanju medijev pa naj 
bi znašala približno milijar-
do evrov.

Skupina OTP s sedežem 
na Madžarskem je ena vo-
dilnih bank v tem delu Evro-
pe, ima skoraj 16 milijonov 
strank in 33 tisoč zaposlenih 
v 11 državah ter mrežo več 
kot 1400 poslovalnic.

Postopno združevanje obeh bank bo trajalo približno leto in pol, za 
komitente obeh bank pa bistvenih sprememb ne bo.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Vnos vlog za pomoč gospodarstvu za omilitev pos-
ledic energetske krize v letošnjem letu bo s spletno aplikacijo 
Javne agencije SPIRIT Slovenija mogoč od prihodnjega torka, 
21. februarja, pa do torka, 28. februarja. Ukrep predvideva pet 
vrst pomoči. Skupno je za subvencije na voljo 650 milijonov 
evrov. Upravičenci bodo prejeli subvencijo za stroške nakupa 
električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare.

Oddaja vloge od torka dalje

Finančna uprava (Furs) 
je javno pozvala davčne za-
vezance, da do vključno 28. 
februarja vložijo napoved 
za odmero dohodnine, če so 
lani ustvarili dohodke iz ka-
pitala in iz oddajanja premo-
ženja v najem, obresti pri de-
narnih depozitih in dobiček 
pri odsvojitvi izvedenih fi-
nančnih instrumentov.

Napoved za odmero doho-
dnine od obresti na denar-
ne depozite pri bankah in 
hranilnicah, ustanovljenih 
v Sloveniji in v drugih dr-
žavah Evropske unije, mo-
rajo vložiti le zavezanci, ki 
so lani dosegli več kot tisoč 
evrov obresti. Dohodek od 
drugih obresti in dividend 
morajo vložiti le v primeru, 
ko jim jih je izplačala oseba, 
ki ni plačnik davka.

Napoved morajo vloži-
ti tudi zavezanci, ki so lani 
odsvojili vrednostne papir-
je in druge deleže ter inve-
sticijske kupone. Če so opra-
vili več kot deset transakcij, 
morajo napoved vložiti po 
elektronski poti preko siste-
ma eDavki; v primeru, da so 
opravili do deset transakcij, 

pa jo lahko oddajo tudi na 
obrazcu v papirnati obliki. V 
davčni napovedi lahko uve-
ljavljajo zmanjšanje pozitiv-
ne davčne osnove od dobič-
ka, ki so ga dosegli s proda-
jo vrednostnih papirjev in 
drugih deležev, investicij-
skih kuponov in nepremič-
nin, za izgubo, ki so jo do-
segli pri prodajah tovrstne-
ga kapitala in nepremičnin.

Finančna uprava poziva k 
vložitvi napovedi za odmero 
dohodnine tudi zavezance – 
fizične osebe, ki so lani dru-
gim fizičnim osebam oddale 
v najem premično ali nepre-
mično premoženje. Pri teh 
dohodkih lahko uveljavljajo 
tudi dejanske stroške, zah-
tevek za zmanjšanje davčne 
osnove morajo vložiti do 28. 
februarja.

Napoved morajo vloži-
ti tudi zavezanci, ki so lani 
prodali izvedene finanč-
ne instrumente, pridoblje-
ne 15. julija 2008 ali kasne-
je. Če so opravili več kot de-
set transakcij, jo morajo vlo-
žiti po elektronski poti pre-
ko sistema eDavki, v prime-
ru manjšega števila transak-
cij pa jo lahko oddajo tudi na 
papirnatem obrazcu.

Napoved za obdavčitev 
nekaterih dohodkov
Cveto Zaplotnik

Ljubljana – Povprečna plača v lanskem letu je znašala 2.023,92 
evra bruto oz. 1.318,64 evra neto. Od plače za leto 2021 je 
bila nominalno višja za 2,8 odstotka v bruto znesku oz. 3,8 
odstotka v neto znesku. Zaradi inflacije pa je bila realno nižja 
za 5,5 odstotka v bruto oz. 4,6 odstotka v neto znesku, kažejo 
podatki Sursa. Povprečna bruto plača za december je sicer 
znašala 2.159,40 evra. Od plače za november je bila nižja, 
nominalno za 3,8 odstotka, realno pa za štiri odstotke.

Plače nominalno višje, realno nižje

DOBRO JE VEDETI

Država bo za razvoj gospodarstva, turizma in športa v letošnjem letu namenila 634,4 milijona evrov.

Za razvoj gospodarstva, 
turizma in športa

Ljubljana – Bruto domači 
proizvod je v lanskem letu 
zrasel za 5,4 odstotka, pri 
čemer je bila v prvi polovici 
leta rast večine komponent 
BDP izrazitejša kot v dru-
gi. Kot so pojasnili na Sta-
tističnem uradu, so k ras-
ti pozitivno prispevale tako 
končna potrošnja kot tudi 
bruto investicije, medtem 
ko je bil prispevek zunanje-
trgovinskega salda negati-
ven. »Takšen iztek leta daje 

spodbudne signale tudi za 
letošnje leto, ko se bo go-
spodarska rast sicer umi-
rila. Visoka gospodarska 
rast se je odrazila tudi na 
trgu dela, kjer beležimo re-
kordno visoke številke gle-
de zaposlenosti. Ob tem se 
kaže, da je inflacija dosegla 
vrh in se bo v prihodnjih če-
trtletjih znatno umirila,« so 
komentirali v Banki Slove-
nije, kjer so takšna gibanja, 
predvsem ob močni podpo-
ri denarne in fiskalne politi-
ke, sicer pričakovali.

Nadaljevanje 
gospodarske rasti
Aleš Senožetnik

NKBM postala članica OTP

Ministrstvo je v lanskem letu v partnerstvu z izvajalci 
za razvoj gospodarstva in turizma namenilo več kot 
sedemsto milijonov evrov in tako podprlo skoraj pet 
tisoč projektov.
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Kranj – Zakon o pravilih ce-
stnega prometa v 35. čle-
nu namreč predpisuje, da 
se mora voznik med vožnjo 
vzdržati vseh ravnanj, ki bi 
zmanjševala njegovo sluš-
no ali vidno zaznavanje ali 
zmožnost obvladovanja vo-
zila. Sem sodijo tudi pustne 
maske, lasulje, kostumi in 
podobno. Za neupoštevanje 
te določbe je za voznike mo-
tornih vozil predpisana glo-
ba 250 evrov in tri kazenske 
točke. »Če policist zazna kr-
šitev, ima diskrecijsko pra-
vico, ali bo voznika le opo-
zoril ali mu bo izrekel glo-
bo. Policist vselej upošteva 
okoliščine, v katerih je bila 
kršitev storjena. Če policist 

oceni, da je storjeni prekršek 
neznatnega pomena, bo ob 
tem podal le opozorilo,« je 
povedal Roland Brajič iz Po-
licijske uprave Kranj in do-
dal, da na Gorenjskem poli-
cisti ne zaznavajo povečane-
ga števila tovrstnih kršitev v 
pustnem času.

Primer neustreznih oziro-
ma pustnih mask nam je po-
nazoril s primerom. »Nek-
do, ki ima čez obraz masko 
samo z odprtino za oči ali de-
nimo košato lasuljo, ki sega 
čez ušesa in oči, ali pa velika 
pustna očala z umetnim no-
som in košatimi brki, ta ne 
more varno sodelovati v pro-
metu in je v prekršku,« je po-
jasnil Brajič in dodal: »Nek-
do, ki je po obrazu samo 
porisan in predstavlja na 

primer klovna, pa lahko var-
no sodeluje v prometu.«

Obenem na policiji opo-
zarjajo, da pri nenadnem za-
viranju ali prometni nesre-
či lahko različni pripomoč-
ki, kot so deli pustnih mask, 

palice, orodje in drugi pred-
meti, ki so v kabini, poško-
dujejo voznika in potnike 
v vozilu. Zato svetujejo, da 
jih pospravite v prtljažnik 
vozila. »Če vozite, nikar ne 

uživajte alkohola ali drugih 
psihoaktivnih snovi in zdra-
vil, ki zmanjšujejo sposob-
nost za vožnjo. Tistim pa, ki 
boste uživali alkoholne pija-
če, svetujemo, da poskrbite 
za druge, primernejše ob-

like prevoza,« so poudari-
li; in še: »Prilagodite hitrost 
vožnje stanju in lastnostim 
ceste, prometnim razme-
ram ter lastnemu znanju in 
izkušnjam.«

Policija v času pusta voznike opozarja, da med vožnjo na sebi ne smejo imeti mask, lasulj ali kostumov, 
ki zmanjšujejo vidno in slušno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.

Maša Likosar

Za volan brez pustne maske

Nalet štirih vozil

Moste – Policisti PP Ka-
mnik so v preteklem tednu 
obravnavali prometno ne-
srečo v Mostah pri Komen-
di, pri kateri je prišlo do na-
leta štirih vozil. »Povzroči-
telj je zaradi prekratke var-
nostne razdalje trčil v zadnji 

del ustavljenega vozila, kar 
je povzročilo verižno trče-
nje, v katero sta bili udeleže-
ni še dve vozili,« so pojasnili 
na PP Kamnik. V prometni 
nesreči je bil poškodovan en 
potnik, nastala pa je materi-
alna škoda za okoli 11 tisoč 
evrov. Povzročitelju je bil iz-
dan plačilni nalog.

Maša Likosar

Kamnik – Leto 2022 je bilo 
za kamniške gasilce z vidi-
ka števila izrednih dogod-
kov in zahtevnosti interven-
cij običajno leto, a kot je po-
udaril Zabavnik, predse-
dnik Gasilske zveze (GZ) 
Kamnik, je bilo na ravni Slo-
venije zagotovo eno bolj zah-
tevnih let. Zgodila sta se na-
mreč dva večja požara v na-
ravi, in sicer požar na Kra-
su in požar na Potoški gori 
v preddvorski občini, kjer so 
vse dni sodelovali tudi gasil-
ci iz GZ Kamnik.

Po podatkih iz uradnih 
evidenc Vulkan so kamniški 

gasilci lani skupno posredo-
vali 285-krat, med interven-
cijami so prednjačili najra-
zličnejši požari in tehnična 
posredovanja. Med najzah-
tevnejšimi intervencijami 
na Kamniškem sta bila po 
besedah Zabavnika požar v 
naselju Veliki Hrib, kjer je 
gorelo v večjem gospodar-
skem poslopju, in požar v to-
varni Kamnik-Schlenk, kjer 
je zagorela surovina v silo-
su v skladišču proizvodne-
ga podjetja. »Poleg tega je 
bilo preteklo leto zelo sušno, 
zato smo morali gasilci pre-
peljati velike količine vode 
v presušene vodohrane,« je 
dodal Zabavnik.

Kot osrednja enota GZ 
Kamnik je bila največkrat 

aktivirana enota Prosto-
voljnega gasilskega društva 
(PGD) Kamnik z 227 inter-
vencijami. »Smo ena redkih 
občin v Sloveniji, kjer gasilci 
delujemo le na prostovoljni 
bazi, saj nimamo enote po-
klicnih gasilcev. V skladu z 
alarmnim načrtom je tako 
na vsaki intervenciji priso-
tna osrednja enota PGD Ka-
mnik, ki kot enota širšega 
pomena posreduje tudi pri 
prometnih in drugih nesre-
čah ter na območju občin 
Komenda in Mengeš. Poleg 
tega so glede na tip interven-
cije vpoklicana tudi matična 
društva,« je pojasnil Zabav-
nik, ob tem pa dodal, da si 

preostala društva v GZ Ka-
mnik prizadevajo za spre-
membo alarmnega načrta, 
da bi tudi matična društva 
sodelovala na vseh interven-
cijah, ki se zgodijo na njiho-
vem ozemlju. »Kamniška 
občina se namreč razprosti-
ra na precej velikem obmo-
čju, zato se lahko pripeti, da 
osrednja enota na kraj do-
godka pride šele v tridesetih 
minutah, kar pa z vidika hi-
trega posredovanja in nude-
nja pomoči ni tako učinkovi-
to. Zato si želimo, da bi načrt 
spremenili v smeri, da bi bili 
ob prvem pozivu istočasno 
aktivirani tako osrednja kot 
enota z območja, kjer se je iz-
redni dogodek zgodil,« je še 
razložil Zabavnik.

Za spremembo 
alarmnega načrta

Maša Likosar

Kranj – Policisti so v enem 
dnevu odredili preizkus al-
koholiziranosti 173 vozni-
kom. »Pozitivni so bili samo 
štirje vozniki, kar je zelo po-
hvalno,« so poudarili na Po-
licijski postaji Kranj, ob tem 
pa dodali, da je skrb vzbuja-
joče dejstvo, da sta imela dva 
voznika zelo visoko koncen-
tracijo alkohola. »Eden 0,75 
mg/l in drugi 0,73 mg/l,« 
so dodali. Med nadzorom 
so ugotovili tudi kršitve za-
radi uporabe mobilnega te-

lefona, prekoračitev hitrosti, 
neupoštevanje prometne si-
gnalizacije. Prekrškov glede 
voženj v naravnem okolju 
niso ugotovili.

Največ prometnih nesreč 
ob ponedeljkih in četrtkih

Gorenjski policisti so le-
tos voznikom odredili 
3048 preizkusov alkoholi-
ziranosti. Pozitivnih je bilo 
97, od tega 21 v prometnih 

nesrečah in 76 ugotovljenih 
med rednim delom. »De-
lež alkoholiziranih povzro-
čiteljev v prometnih nesre-
čah je trenutno malo višji, 
znaša 13,4 odstotka, lani je 
bil 11,3 odstotka,« so dejali. 
Povprečna stopnja alkoho-
liziranosti v prometnih ne-
srečah je nižja, saj je letos 
1,43 promila (g/kg), lani pa 
je bila 1,57 promila. Povpreč-
na stopnja alkoholiziranosti 
v prekrških je nekoliko višja, 
0,98 promila (g/kg), lani je 
bila 0,94 promila.

Letos so obravnavali 192 
prometnih nesreč. Dve ose-
bi sta umrli, nobena ni bila 
hudo telesno poškodovana, 
39 jih je bilo lahko telesno 

poškodovanih. Največ pro-
metnih nesreč so obravna-
vali ob ponedeljkih in če-
trtkih v časovnem obdob-
ju med 5. in 18. uro. Zaseg-
li so 32 motornih vozil, in si-
cer tri vozila v prometnih ne-
srečah, med rednim delom 
pa 29.

Vožnja z nič alkohola
Policisti ugotavljajo, da so 

pri zagotavljanju prometne 
varnosti z različnimi obli-
kami policijskega dela uspe-
šnejši. Letos so denimo pod 
vplivom alkohola »ujeli« vsa-
kega 40. preizkušenega voz-
nika, lani pa vsakega 43. »Že-
limo, da bi se vsak posame-
znik zavedal svojih ravnanj v 

cestnem prometu in upošte-
val prometne predpise,« si 
nadejajo v PU Kranj.

Ob tem so dodali skrb 
vzbujajoče dejstvo, da ima-
jo tisti vozniki, ki vozijo pod 
vplivom alkohola, še vedno 
visoko koncentracijo alko-
hola v krvi. »Vozijo tudi pod 
vplivom prepovedane dro-
ge, brez vozniških dovoljenj 
in posledično povzročijo še 
prometno nesrečo,« so deja-
li na policiji, kjer pozivajo k 
vožnji z nič alkohola. »S ta-
kim pristopom vsakega po-
sameznika bi bili vsi udele-
ženci v prometu zagotovo 
varnejši, vsak pa bi lahko do-
segel svoj načrtovani cilj,« so 
še dodali.

Gorenjski policisti so letos voznikom odredili 3048 preizkusov alkoholiziranosti in 
obravnavali 192 prometnih nesreč. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič, arhiv Gorenjskega glasa

Maša Likosar

Gorenjski policisti so pretekli teden izvedli poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov 
motornih vozil. Nadzor je potekal na območju Škofje Loke, Kranja in Jesenic.

Pozitivni samo štirje vozniki

Skrb vzbujajoče je 
dejstvo, da imajo tisti 
vozniki, ki vozijo pod 
vplivom alkohola, 
še vedno visoko 
koncentracijo alkohola 
v krvi, vozijo tudi pod 
vplivom prepovedanih 
drog, brez vozniškega 
dovoljenja in posledično 
povzročijo še prometno 
nesrečo.

Po podatkih iz uradnih evidenc Vulkan so kamniški gasilci 
lani skupno posredovali 285-krat. / Foto: arhiv GZ Kamnik

Policisti opozarjajo voznike, da med vožnjo v 
cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask, 
lasulj in kostumov, ki bi zmanjševali slušno ali vidno 
zaznavanje voznika ali zmožnost obvladovanja vozila. 
Za neupoštevanje te določbe je za voznike motornih 
vozil predpisana globa 250 evrov in tri kazenske točke.

Gasilska zveza Kamnik združuje trinajst 
prostovoljnih gasilskih društev, ki skupno štejejo 
3181 gasilk, gasilcev, veteranov in mladine. 
Operativnih gasilk in gasilcev je 628.
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Helena Fortuna Jelenc z 
možem Miho Jelencem in 
sinovoma Davidom in Eri-
kom v Belgiji živi že pet let. 
»Prva tri leta je Miha tu delal 
za Slovensko vojsko, živeli 
smo v vojaški bazi Shape, ki 
je v bistvu mestece v malem. 
Tam je vse, od šol in bolni-
šnice do knjižnice, bazena 
in optike, načeloma je v bazi 
na voljo vse. Vsi govorijo an-
gleško, kar je super. Preden 
smo prišli gor, nisem imela 
veliko znanja francoščine,« 
se spominja Helena in pove, 
da bi se po treh letih morali 
vrniti v rodne kraje. A žele-
li so si ostati. »Za en mesec 
smo se vrnili v Slovenijo, to 
je bil kar stresen mesec, ker 
nismo bili prepričani, ali bo 
Miha dobil službo pri Natu 
ali ne. Na srečo je uspelo in 
vrnili smo se v Belgijo. Zdaj 
je zaposlen kot IT-tehnik.« 
Zdaj živijo blizu baze, v vasi 
Jurbise, ki je kake tri, štiri ki-
lometre oddaljena od može-

ve službe, za hišo in med hi-
šami so pašniki. Gre za mir-
no vaško okolje, ki po Hele-
ninih besedah spominja na 
domače kraje Poljanske do-
line – Gorenje vasi in Ži-
rov, kjer sta Helena in Miha 

preživljala otroštvo in mla-
dost. Njuna otroka še ved-
no obiskujeta šolo v bazi, že 
od leta 2018, tam imata pri-
jatelje. Valonski del Belgije, 
kjer prebivajo, ima šolski ur-
nik tak, da imajo sedem te-
dnov šole in dva tedna po-
čitnic. Pouk se začne v zad-
njem tednu avgusta in kon-
ča v prvem tednu julija. Ko 
imajo čas, družina rada raz-
iskuje belgijske kraje. »Naj-
ljubša sta nam Brugge in 
Durbuy. Obožujem sipine 
na belgijski obali, predvsem 
Westende. Splača se obiska-
ti še Gent, Antwerpen in Di-
nant. Velikokrat obiščemo 
bližnji Waterloo.«

Biologinja in ljubiteljica 
živali

Helena je sicer profeso-
rica biologije in gospodinj-
stva, preden so se preseli-
li v Belgijo, je poučevala na 
Centru biotehnike in turiz-
ma Grm Novo mesto, tako 
da kot biologinja ves čas goji 
ljubezen do narave in vsega, 

kar je povezano z živalmi. 
»Mislim, da sta izbira moje-
ga poklica in ljubezen do ži-
vali povezani s tem, da smo 
živeli na vasi in smo otroci 
veliko časa preživeli zunaj. 
Kot majhna sem posvojila 

vse mačke, ki so prišli k hiši, 
in tudi skrbela zanje. Ko sem 
dobila denar od študentske-
ga dela, je šlo veliko denarja 
za živali okrog hiše.« V času 
absolventskega staža je de-
lala na oddelku za ekologi-
jo na ljubljanski Biotehniški 
fakulteti. »Popisovali smo 
populacijo risov v Sloveniji, 
sodelovala sem pri postavi-
tvi pasti, v katere so se uje-
li, da smo jih opremili s te-
lemetričnimi ovratnicami. 
Spominjam se odprav, ko 
smo šli dva, trije na teren v 
visok sneg na goteniško pla-
noto in iskali sledi risov … 
Sem pa delala tudi diplom-
sko nalogo, ki je bila blizu te 
tematike: popisala sem do-
mače mačke Dragarske do-
line, kjer je prihajalo do kri-
žanja divjih mačk z domačo 
mačko.«

Ne samo risi, tudi 
volkovi, eksotične živali – 
in Cash

»V Sloveniji vsaki dve leti 
delajo popis volkov, pred 
dvema letoma je sovpadlo, 
da so ga izvajali takrat, ko 
smo poleti iz Belgije priš-
li domov na dopust. Prija-
vila sem se za prostovolj-
ko za omenjeni popis, naša 
skupina je dve noči preno-
čevala na območju Blegoša. 
In preprosto 'tuliš'. Mi tak-
rat žal nismo dobili odziva, 
ker v tistem času očitno ni 
bilo volkov na tistem obmo-
čju, ampak bila je pa zanimi-
va izkušnja.« Tudi s perna-
timi živalmi se je ukvarjala. 
»Dolgo smo imeli papige, 
agapornise, tudi leglo mla-
dičev smo imeli, posvojili 

smo bradato agamo, kasne-
je še ameriškega goža, še iz 
študentskih let imam ptič-
jega pajka. Papige so še v 
Sloveniji dočakale naravno 
starost in poginile, v Belgi-
jo smo prišli z vsemi tremi 
eksotičnimi živalmi: kačo, 
pajkom in agamo.« Tudi 
mešanec Cash je posvojen. 
»V zavetišču so mu nadeli 
ime Cash, z Miho mu nisva 
spreminjala imena, saj ima-
va oba rada glasbo Johnnyja 
Casha.« Pravi, da je Cash 
občutljiva in nemirna duša. 
»Iskala sem zaposlitev zanj, 
pa je kolega iz baze ponudil 
zastonj treninge 'mantrai-
linga«, gre za iskanje pogre-
šanih oseb: krene z določe-
nega mesta, kjer je bila ose-
ba nazadnje videna, dobi 
predmet, ki ima vonj po tej 
osebi, in skuša iti po njeni 
sledi. Se mi zdi, da kar dob-
ro napreduje.«

Mojstrica makramejev
Makrame je tehnika izde-

lovanja tekstilnih izdelkov, 
zlasti okrasnih, z oblikova-
njem vozlov, piše v SSKJ. 
»Mislim, da sem pred kaki-
ma dvema letoma na Pinte-
restu iskala nekaj drugega 
in našla fotografije makra-
mejev. Takrat sem si ku-
pila vrvice in začela. Pote-
gne te, ko vidiš, kaj vse se 
da narediti z vozli, priz-
nam, da mi je iz dneva v dan 
bolj všeč tovrstno ustvarja-
nje. Začela sem s klasični-
mi makrameji, obešanka-
mi za rože, te so bile prilju-
bljene že v 80. letih. Izdelu-
jem okrasne stenske makra-
meje različnih oblik in veli-
kosti, podstavke za kozarce, 
'oblekice' za cvetlične lonce. 
Sem videla, da se da izdelo-
vati tudi oblačila – od jopic 
in tunik do različnih oblek. 
Mogoče bo to moj naslednji 

izziv.« V zadnjem času je 
pripravila tudi dve delav-
nici na temo makramejev. 
»Vzdušje je bilo zelo spro-
ščeno, ustvarjamo ob kavici 
in čaju, sklepamo nova pri-
jateljstva. Nameravam orga-
nizirati otroške delavnice. 
Pomembno je, da otroci ne-
kaj počnejo, da niso le pred 
zasloni. Poleg tega je tehni-
ka vozlanja odlična za raz-
vijanje fine motorike in do-
mišljije.« Helena prizna, da 
pogreša poučevanje. »Delo v 
šoli in poučevanje sta mi bila 
blizu. Predvsem to, da pre-
našaš znanje, ki ga imaš, in 
se ti zdi pomembno, da ga 
predaš naprej in nekoga nav-
dušiš za določeno področje. 
Z delavnicami, ki jih zdaj 
pripravljam, je želja po po-
učevanju spet vzniknila. Si-
cer v malo drugačni obliki, a 
očitno velja: enkrat učitelji-
ca, vedno učiteljica ...«

Klara Mrak

Helena Fortuna Jelenc z možem Miho Jelencem, sinovoma Davidom in Erikom ter psičkom 
Cashem / Foto: osebni arhiv Helene Fortuna Jelenc

»Ko smo avgusta leta 2018 prišli v Belgijo, je bilo zelo vroče, kar nas je presenetilo, saj je Belgija znana po tem, da velikokrat dežuje,« pravi Helena Fortuna 
Jelenc, ki z družino zavoljo moževe službe že peto leto živi blizu Monsa v Belgiji.

Kultura
Razstava Gorenjskega muzeja 
Kranj z naslovom Mi ne 
hranimo v oblaku Stran 14

Zanimivosti
Ddr. Marija Stanonik in knjiga 
Zlato in biseri iz srebrne dežele 
pod Južnim križem Stran 16

Obletnica
Poklon Bleda vizionarju Arnoldu 
Rikliju ob dvestoti obletnici 
njegovega rojstva Stran 15

Enkrat učiteljica, vedno učiteljica

Ko imajo čas, radi raziskujejo belgijske kraje. 
»Najljubša sta nam Brugge in Durbuy. Obožujem 
sipine na belgijski obali, predvsem Westende. Splača 
se obiskati še Gent, Antwerpen in Dinant. Velikokrat 
obiščemo bližnji Waterloo. Sicer se pa zelo rada 
sprehajam ob vodnih kanalih, ki jih je v Belgiji res 
veliko, pravi Helena Fortuna Jelenc.
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Uspešno čez prvo 
stopnico

Kandidat za ministra za 
notranje zadeve Boštjan 
Poklukar se je v ponedeljek 
predstavil pred odborom 
državnega zbora za notra-
nje zadeve, javno upravo in 
lokalno samoupravo. Kot 
prednostne naloge je nave-
del boj s korupcijo, upravlja-
nje migracij ter depolitizaci-
jo, profesionalizacijo in mo-
dernizacijo policije. Člani 
odbora so z devetimi glaso-
vi za in šestimi proti podprli 
njegovo kandidaturo za no-
tranjega ministra. V Giba-
nju Svoboda so po njegovi 
predstavitvi pred odborom 
poudarili, da je po mnenju 
predsednika vlade Boštjan 
Poklukar najprimernej-
ši kandidat, ki bo lahko iz-
peljal zastavljene projekte. 
»Ministrska funkcija je vse-
kakor politična in prav je, da 
jo prevzame nekdo, ki je po-
litik in področje pozna ter se 
obda s strokovnjaki in nji-
hove predloge upošteva.« 
Pričakujejo, da bo Poklukar 
spoštoval zaveze, ki jih je 
Svoboda dala volivcem in za-
pisala tudi v koalicijsko po-
godbo. Pri tem so kot eno iz-
med glavnih zavez poudari-
li depolitizacijo policije, »ki 
mora biti v službi ljudi, ki ji 
morajo zaupati«. Pričakuje-
jo še dokončno odstranitev 

ograje na meji ter ničelno to-
leranco do korupcije in boj 
proti korupciji.

Začetek sodnega leta
V ljubljanski sodni pala-

či so v torek pripravili slove-
snost ob odprtju novega sod-
nega leta. Goste sta najprej 
nagovorila dosedanji pred-
sednik vrhovnega sodišča 
Damijan Florjančič, ki je 
zadnjič nastopil v tej vlogi, in 
novi predsednik vrhovnega 
sodišča Miodrag Đorđević, 
ki sta ob zaključku nagovo-
rov opravila tudi slavnostno 
primopredajo poslov. Flor-
jančič je poudaril, »da so s 
skupnimi močmi pripelja-
li sodni sistem v relativno 
ugoden položaj, ki omogoča 
optimističen pogled v priho-
dnost«, so navedli na vrhov-
nem sodišču. Poudaril je 
tudi, da je sodstvo uresniči-
lo cilje s področja svojih pri-
stojnosti. »Povečalo je tran-
sparentnost delovanja, kar 
se odraža tudi v konstan-
tnem večanju zaupanja jav-
nosti v delo sodstva.« Novi 
predsednik vrhovnega sodi-
šča Đorđević pa je poudaril, 
da je sodstvo nosilni steber 
vladavine prava. »Zato ima-
mo sodniki v času, ko so so-
dišča in sodniki tarča okre-
pljenih in strateških priti-
skov, ko prihaja do zdrsa de-
mokracije in motenj pri uve-
ljavljanju vladavine prava, 
ne samo pravico, da se odzo-
vemo na kršitve človekovih 

pravic, temveč se to od nas 
celo pričakuje.« Predstavi-
li so tudi stanje v sodstvu v 
preteklem letu. Podatki ka-
žejo, so navedli, se je tudi 
v preteklem letu nadaljeval 
trend učinkovitega in uspe-
šnega poslovanja sodstva iz 
preteklih let. »Sodstvo tako 
obvladuje število prejetih 
zadev in zmanjšuje število 
nerešenih zadev, hkrati pa 
uspešno izvaja aktivnosti 
na področju izboljšanja ka-
kovosti svojega dela.«

Muzej novejše in 
sodobne zgodovine 
Slovenije

Z vpisom v sodni regi-
ster je v ponedeljek prišlo do 
združitve Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije in Mu-
zeja slovenske osamosvo-
jitve, s čimer je bil uradno 
ustanovljen Muzej novejše 
in sodobne zgodovine Slo-
venije. V. d. direktorice mu-
zeja je Nataša Robežnik. Iz 
novoustanovljenega muze-
ja so še sporočili, da je pos-
lanstvo Muzeja novejše in 
sodobne zgodovine, da sis-
tematično evidentira, zbira, 
dokumentira, proučuje, hra-
ni ter strokovno in znanstve-
no raziskuje premično kul-
turno dediščino od začetka 
20. stoletja do danes. Muzej 
z namenom širjenja vedenja 
in znanj hranjeno dediščino 
interpretira, ohranja, raz-
stavlja in ureja dostopnost 
materialne in nesnovne 

kulturne dediščine v najšir-
šem pomenu besede javno-
sti. Kot so še dodali, muzej 
utemeljuje svoje poslanstvo 
na podlagi zbirk s področ-
ja začetka 20. stoletja, prve 
in druge svetovne vojne, ob-
dobja med obema vojnama, 
obdobja druge svetovne voj-
ne in obdobja po drugi sve-
tovni vojni, obdobja osamo-
svojitve in življenja v samos-
tojni državi.

V svetu predstavnica 
evangeličanske cerkve

Predsednica republike 
Nataša Pirc Musar je v skla-
du z zakonom na podlagi 
javnega poziva registrira-
nim verskim skupnostim v 
svet Radiotelevizije Slove-
nija imenovala predstavnico 
evangeličanske cerkve Klau-
dijo Sedar. Doktorica znano-
sti s področja interkulturnih 
študijev – primerjalnih štu-
dijev idej in kultur ta čas kot 
direktorica vodi Zavod Pri-
moža Trubarja, so pojasnili 
v uradu predsednice.

»Katra« ima novega 
lastnika

Nekdanji predsednik re-
publike Borut Pahor je svoj 
starodobni avtomobil Re-
nault 4, letnik 1991, na do-
brodelni dražbi za 60 tisoč 
evrov prodal družini Fratar 
iz Dravograda. Kot je napo-
vedal, bo izkupiček namenil 
Inštitutu zlata pentljica in 
društvu Junaki 3. nadstropja.

Mateja Rant

Poklukarju zelena luč 
pristojnega odbora

Kandidat za ministra za notranje zadeve Boštjan 
Poklukar napoveduje depolitizacijo, profesionalizacijo in 
modernizacijo policije. Fotografija je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Slovesnost ob odprtju novega sodnega leta / Foto: Daniel Novakovič/

STA/arhiv urada predsednice republike

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor bo izkupiček 
od prodaje svojega starodobnika namenil Inštitutu zlata 
pentljica in društvu Junaki 3. nadstropja. / Foto: Tina Dokl

med sosedi

Jože Košnjek Kljub za Slovence prijaz-
nejšemu okolju in v ustavi 
ter v državni pogodbi zapi-
sanim pravicam, ki jih pre-
počasi, »po obrokih« uresni-
čujeta koroška in avstrijska 
zvezna oblast, se po koroški 
deželi še vedno potuhnje-
no giblje stoletni »prastrah« 
pred Slovenci in proti vsem, 
kar je povezano s slovensko 
narodno skupnostjo. V glo-
boki zmoti so bili in so še tis-
ti, ki so verjeli in verjamejo, 
da so časi sovraštva do Slo-
vencev mimo. Morda res za 
tisto grobo, nasilno, ki je bilo 
sposobno podirati dvojezič-
ne napise. Ne pa za skrito, ki 
tli in preži, da v primernem 
trenutku udari na plano.

Pretekli teden se je zgo-
dilo prav to. Podmladek ko-
roške svobodnjaške stranke 
je na platformah Facebook 
in Instagram objavil letak, 

na katerem je prečrtan slo-
venski napis Koroška in na-
pisana slogana, da je treba 
»prekiniti vladavino social-
demokratov in ustaviti slo-
venizacijo koroške domovi-
ne«. Čeprav se je to zgodi-
lo pred deželnimi volitvami, 
ki bodo 5. marca, ko so mor-
da nekatera stališča ostrej-
ša, je dejanje svobodnjaške 
mladeži nedopustno in raz-
misleka vredno, saj so za 
njim mladi. Če pa podrob-
neje pogledamo primer, 
ima svobodnjaška strankar-
ska mladež vzornike v sta-
rejših. Državni poslanec in 
glavni kandidat svobodnja-
kov na bližnjih deželnih vo-
litvah Erwin Angerer je že 
lani govoril o nevarni slove-
nizaciji Koroške. Še posebej 
ga moti reforma dvojezične-
ga sodstva, v kateri naj bi bila 
dvojezičnost razširjena na 

več sodišč. Ob tem je namig-
nil, da gre za zaroto avstrij-
ske pravosodne ministri-
ce Alme Zadić (njeni star-
ši so begunci iz Tuzle v Bo-
sni), Ljubljane in Koroške in 
da so dodatne pravice za Slo-
vence v Avstriji nepotrebne, 
ker jih imajo že sedaj dovolj.

Svobodnjaška mladina 
Koroške/Freiheitliche Ju-
gemd Kaernten je zaradi 
protestov in ogorčenja ko-
roške javnosti in dela poli-
tike objavo umaknila, ven-
dar to bistva dejanja ne spre-
meni. Protestiralo je sloven-
sko ministrstvo za zunanje 
zadeve in poklicalo na za-
govor avstrijsko veleposla-
nico v Sloveniji, protestira-
la je tudi večina slovenske 
politike. Ogorčenje so izra-
zile organizacije Slovencev 
na Koroškem. Društvo ko-
roških slovenskih pravnikov 

iz Celovca je ovadilo pod-
mladek svobodnjaške stran-
ke. Njegov spletni pamflet je 
tudi v nasprotju s 5. odstav-
kom 7. člena Avstrijske dr-
žavne pogodbe, ki prepove-
duje kakršno koli sovražno 
dejavnost zoper slovensko 
in hrvaško manjšino v Av-
striji. Pojavile so se pobude 
za prepoved delovanja pod-
mladka. Koroški Slovenci se 
bodo kljub »gonji, ki presega 

vse meje«, kot je dejal žu-
pan Globasnice Bernard Sa-
dovnik, še naprej zavzemali 
za mirno in spoštljivo soži-
tje v deželi. Zvezna poslan-
ka Olga Voglauer pa je svo-
bodnjakom napisala, da črki 
š in č, popularna hačka, ne 
bolita. Pustimo to hujska-
nje nad slovensko narodno 
skupnostjo in praznujmo 
kulturno raznolikost in dvo-
jezičnost, je pozvala.

Slovenci v zamejstvu (890)

Letak s Slovencem sovražno vsebino, ki ga je objavil in nato 
izbrisal podmladek koroške svobodnjaške stranke  
/ Foto: Tednik Novice Celovec

Strahovi svobodnjaške mladine
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UI in novinarstvo

Eden od strokovnjakov, ki 
dobro poznajo usodo medi-
jev pri nas in po svetu, je dr. 
Marko Milosavljević, profe-
sor in raziskovalec na FDV. 
Zanimivo in relevantno je 
tudi profesorjevo mnenje o 
vplivu umetne inteligence 
(UI) na novinarstvo. To vpra-
šanje se je znova izpostavi-
lo v zadnjih mesecih ob po-
javu »klepetalnega robota« 
ChatGPT. Z njim se lahko 
pogovarjamo, piše poezijo, 
programske kode in odgo-
varja na kompleksna vpra-
šanja, lahko napiše tudi čla-
nek na določeno tematiko … 
»Umetna inteligenca je tis-
ti splošni, univerzalni dejav-
nik, ki je zaznamoval celot-
no svetovno medijsko kra-
jino v zadnjih desetih letih, 
posebej pa v zadnjih petih le-
tih. O njej se pri nas do ne-
kaj mesecev nazaj praktično 
nismo nič pogovarjali, ver-
jetno zato, ker se nam je to 
zdela neka oddaljena tema 
in nevarnost za medije in za 
novinarstvo. Naši mediji so 
relativno majhni in tudi teh-
nološko šibki glede naložb, 
zato se tudi s kakšnim svo-
jim razvojem umetne inteli-
gence niso ukvarjali. V sve-
tu pa je umetna inteligen-
ca tema, ki je izredno vro-
ča vsaj pet let. Prva podjetja, 

ki so ponujala možnosti gle-
de avtomatizacije in upora-
be algoritmov pri kreiranju 
poročil in zgodb predvsem 
o ekonomskih vprašanjih, 
športnih rezultatih in politi-
ki, so prisotna vsaj deset let. 
Spomnim se, da je kolega 
Mato Brautović na univerzi v 
Dubrovniku pred kakšnimi 
šestimi leti organiziral prvo 
evropsko konferenco o av-
tomatizaciji, umetni inteli-
genci v novinarstvu. Ugoto-
vil je, da je bila to prva kon-
ferenca v Evropi na tem po-
dročju. Takrat sem tam prvič 
sodeloval z nekaterimi stro-
kovnjaki iz ameriških podje-
tij, ki so se s tem bolj prak-
tično ukvarjali, pred štirimi 
leti pa smo tudi uspešno do-
bili evropski projekt Hori-
zont, ki se je imenoval Em-
beddia in se je ukvarjal prav 
z uporabo umetne inteligen-
ce v novinarstvu. Proučevali 
smo različne vidike umetne 
inteligence za prevajanje, za 
pisanje avtomatičnih vse-
bin, povzetkov, podnaslav-
ljanje in podobno. Nekatera 
od teh orodij so bila tudi zelo 
uporabna in vem, da so jih 
pozneje nekatere medijske 
hiše v tujini tudi uporablja-
le. V slovenskem prostoru 
za to takrat ni bilo skoraj no-
benega medijskega interesa. 
To se je zdelo nekaj oddalje-
nega, tudi ekonomsko gle-
dano nerelevantnega, češ, 
spet neka modna muha, ne 

bo nič prihranilo, podobno, 
kot so mnogi komentirali 
uvajanje interneta v devetde-
setih. Zdaj nekaj podobnega 
doživljamo z umetno inteli-
genco, v smislu, umetna in-
teligenca bo pomembna za 
skladišče, za medicino itn., 
ampak novinarstvo pa je ne-
kaj tako specifičnega, unika-
tnega in tako kreativnega, 
da UI ne more nič kaj veliko 
pomagati, posebej, ker je po-
vezano z jezikom, finesami 
itd. Nasprotno se je zdaj iz-
kazalo, da umetna inteligen-
ca lahko premore veliko jezi-
kovnih, retoričnih spretnos-
ti in fines.«

Novinar ni robot
V čem je torej premoč 

»pravega« novinarstva? »Da 
neka aplikacija lahko kre-
ira vsebine, besedila, ki so 
vrhunski eseji, vrhunske 
razprave ali pa navsezadnje 
članki, torej ne preseneča, 
spomnim pa se, ko sem pred 
leti delal intervjuje o upora-
bi umetne inteligence v no-
vinarstvu, mi je urednik na 
Guardianu rekel, da če ume-
tna inteligenca in algoritem 
lahko nadomestita tvoje de-
lovno mesto in tvoje pisanje, 
potem se moraš vprašati, ali 
je to, kar delaš, sploh novi-
narstvo. Če samo prepisuješ 
sporočila za javnost, izjave 
politikov z njihovih Twitter 
računov, če samo prenašaš 
neke vsebine, ki jih je nekdo 

drug ustvaril in zapakiral z 
namenom potrošnje, potem 
to seveda ni pravo novinar-
stvo. In za pravo novinarstvo 
bo vedno prostor. Robot ne 
bo šel na teren, poročal o voj-
ni, ne bo videl demonstra-
cij, ne bo poročal, ali polici-
ja pretepa demonstrante, ne 
bo znal tudi marsičesa dru-
gega narediti na tako člo-
veški način, kot ga dejansko 
lahko naredijo samo ljudje. 
Mogoče bo nekoč znal nare-
diti vrhunski intervju ali ko-
mentar. Novinarski komen-
tar namreč zahteva ne samo 
jezikovno pravilnost in arti-
kuliranost, ampak zahteva 
tudi nekaj duše in nekaj hu-
morja, nekaj metafor, ki na 
področju umetne inteligen-
ce ne delujejo tako dobro.« 
(Vir: Intervju Kaje Jakopič 
na MMC RTV SLO)

UI ne zmore presežkov
In kaj na vse to poreče 

Nick Cave? »In tukaj nisem 
edini v prepričanju, nedav-
no je Nick Cave napisal be-
sedilo o neprimernosti upo-
rabe umetne inteligence na 
področju glasbe, da marsi-
katero zadevo lahko sprogra-
miraš in ima neko zelo for-
mulaično strukturo, tudi v 
glasbi, tudi v scenariju, tudi 
v novinarstvu, ampak pre-
sežki pa vedno znova nasta-
jajo tam, kjer presegaš for-
mule.« Prihodnost je torej v 
kreativnem novinarstvu.

Miha Naglič

Tisti, ki imamo radi tiskane medije, smo zaskrbljeni nad njihovo usodo. Ne le pri nas, njihove naklade 
se znižujejo po vsem svetu. Vznemirja pa tudi vprašanje, kako lahko na usodo medijev vpliva umetna 
inteligenca (UI) …

Robot Kismet je bil med prvimi, ki je zmogel elementarno 
družabno komunikacijo. Zdaj je v muzeju slovite MIT.  
/ Foto: Wikipedija

Ta slika simbolno ponazarja interakcijo med možgani 
človeka in umetne inteligence. Bo slednja presegla svojega 
stvarnika? / Foto: Wikipedija

Starec pred časopisnim kioskom v Parizu leta 2011. Se bodo 
mlade generacije še posluževale tega tiskanega bogastva?  
/ Foto: Wikipedija

Nove knjige (672)

Peršmanova domačija, 25. april 1945

»Sreda, 25. aprila. Dan, ko 
so se sovjetske in ameriške 
enote prvič srečale pri kraju 
Torgau na Labi in tako jas-
no nakazale bližajoči se ko-
nec vojne. Dan, ko se je odvi-
la tudi akcija enot SS in poli-
cije proti Peršmanovi doma-
čiji. Nepričakovano. Vsaj za 
družino. In za partizane, ki 
so bili tam nastanjeni. Za-
radi premišljene kurirske 
mreže so partizani na teko-
čem z bistvenimi dogodki in 
zlomom nemških front. V 
zraku je osvoboditev – tudi 
tukaj v gorah. Upi so upra-
vičeni. Da bo že kmalu ko-
nec vojne. Upanje v boljšo 
prihodnost. V svobodo. V 
pomlad. Po nadvse brutal-
ni in strupeno mrzli zimi – 
ta je zahtevala veliko žrtev 
na straneh odporniškega 

gibanja, ki so ga zavezniki 
takrat že zdavnaj priznava-
li za svojega – se sneg topi, 
temperature so mile. / Na 
kmetijo so partizani zgodaj 
zjutraj privedli dve 'beli kra-
vi' in 'telico ali junico', jih 
zaklali in jih na Peršmano-
vi kmetiji skuhali v kotlu, 
je leta 1948 zabeležil sod-
ni zapisnikar izjavi takrat 
trinajstletne preživele hče-
re s kmetije Ane Marije Sa-
dovnik med zaslišanjem na 
Rastočnikovi kmetiji v Le-
peni. 'Partizani so se tistega 
dne obnašali kot običajno, 
torej kot se spodobi, in so ve-
liko peli. Moji starši so lahko 
tistega dne delali kot po na-
vadi. Tistega dne smo vozili 
gnoj,' deklica opiše splošno 
vzdušje tistega dne.« / »25. 
aprila 1945, le nekaj dni po 
tistem, ko so zavezniki osvo-
bodili okupirano ozemlje, je 

na Peršmanovi domačiji pri 
Železni Kapli prišlo do spo-
pada med nacistično poli-
cijsko enoto in partizani, ki 
so bili nastanjeni na kme-
tiji. V enem zadnjih naci-
stičnih zločinov, zagrešeni-

mi nad Koroškimi Slovenci 
in Slovenkami, so pripadni-
ki 13. policijskega polka SS 
umorili 11 članov družin Sa-
dovnik in Kogoj, ki sta pre-
bivali na domačiji; med nji-
mi je bilo sedem otrok. Pre-
živeli so le trije otroci, med 
njimi Ana Sadovnik, ki je v 
središču pričujočega stripa. 
Zgodba pripoveduje o dne-
vu zločina, pa tudi o boju 
za preživetje po zločinu na 

tem skorajda docela uniče-
nem kraju – na kraju, ki je 
od konca 40. let prejšnje-
ga stoletja znova služilo kot 
bivališče in se je v 80. letih 
pričel razvijati v kraj javnega 
spominjanja.«

Gornja odlomka sta iz 
spremnih besedil, glavni pa 
je strip. Na naslovnici knjige 
je upodobljena glavna juna-
kinja Ana Sadovnik, v času 
zločina, ko je bila še dekli-
ca. V rokah drži darilce, ki bi 
ga izročila svoji teti Katarini, 
ki je imela tistega dne roj-
stni dan, a se je ta sprevrgel 
v dan njene nenadne smrti. 
Zdaj sta mrtvi obe, v tej knji-
gi pa še živita – če jo beremo.

Evelyn Steinthaler (risba) in Verena Loisel (scenarij), 
Peršmanova domačija, prevedel Jernej Biščak, 
Založba ZRC, Ljubljana, 2022

Miha Naglič

Tiskani mediji in UI
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Da bi zadostili jezikov-
nim pravilom slovenske-
ga jezika, najprej pojasni-
lo k predlogu iz – ki ni z – v 
naslovu tega članka. Seveda 
se reče, da je nekaj padlo z 
oblakov ali z jasnega neba, a 
v sodobnem digitalnem sve-
tu fotografije, filme, doku-
mente, različne podatke in 
kdove kaj še shranjujemo 
tudi v oblake, tako imenova-
ne clouds. Od tod torej pred-
log »iz«.

V tovrstne oblake pa za-
gotovo ni mogoče shraniti 
predmetov. Namesto v vir-
tualnem skladišču datotek 
in podatkov muzeji pred-
mete seveda hranijo v skla-
diščih – muzejskih depo-
jih. Kot poudarjajo tudi v 
Gorenjskem muzeju, pa so 
predmeti pravzaprav temelj 
vsakega muzeja, saj ti z zbi-
ranjem predmetov tudi na-
stanejo. Predmeti so tisti, ki 
nam govorijo zgodbo prete-
klosti, ki nas določa.

Predmeti so srce muzeja
Šestdesetletnico Gorenj-

skega muzeja je zaznamo-
vala predvsem postavitev 
velike stalne razstave Pre-
lepa Gorenjska in leto pred 
jubilejem dokončna selitev 
muzejskih prostorov v grad 
Khislstein. Deset let kasne-
je so se v muzeju odločili za 
interdisciplinarno razsta-
vo, ki bo v prvem nadstro-
pju gradu na ogled skozi vse 
leto, njena rdeča nit pa bodo 
predmeti. »Sodelavci iz vseh 
kustodiatov našega muzeja 
smo staknili glave in se od-
ločili, da tokrat poudarimo 

predmet. Predmeti so na-
mreč srce muzeja,« je pove-
dala Anja Poštrak, ki je sku-
paj z Barbaro Kalan vodila 
tokratni razstavni projekt. 
Iskrivi muzealki sta mu dali 
tudi pomenljiv naslov Mi ne 
hranimo v oblaku.

V Gorenjskem muzeju 
predmete namreč zbirajo že 
sedemdeset let, za tokratno 
razstavo pa so jih izbrali in s 
tem poudarili sodelavci v po-
sameznih kustodiatih. Ob 
tem so sledili predvsem bo-
gastvu gorenjske preteklo-
sti. »Ne gre za najbogatejše, 
najvrednejše predmete, ki 
jih hranimo, predstavljamo 
predvsem tiste predmete, ki 
so našim prednikom boga-
tili vsakdanje življenje,« po-
udarja sogovornica in doda-
ja, da so na razstavi s krajši-
mi zapisi pozornost posveti-
li tudi predhodnikom v mu-
zeju, ki so prvi začeli zbirati 
predmete in ustvarjati boga-
to zbirko Gorenjskega mu-

zeja. Kot so zapisali v muze-
ju, ta obsega več kot osem-
deset tisoč predmetov v raz-
ličnih oblikah. Pravijo, da se 
njihova velikost sicer meri 
v centimetrih, kilogramih, 
ne pa v kilobajtih. Seveda se 
bodo načini njihove predsta-
vitve z novimi tehnologijami 
v prihodnosti spreminjali, 

nastajali bodo novi in novi 
»oblaki«. »Predmeti v na-
ših 'neoblačnih' shrambah 
pa bodo še vedno tam,« v en 
glas poudarjata sogovornici.

Od Layerja do Vučka
Razstava je razdeljena po 

vsebinskih sklopih, ki obse-
gajo oddelke, ki delujejo v 
okviru Gorenjskega muzeja. 
S predmeti se predstavljajo 
oddelki za umetnostno zgo-
dovino, arheologijo, starejšo 
zgodovino, novejšo zgodovi-
no, etnologijo, kulturno zgo-
dovino in konservatorstvo 
ter restavratorstvo.

Soavtorji razstave, stro-
kovni sodelavci iz posame-
znih kustodiatov, so pred-
mete izbirali glede na svoje 
preference, pri tem pa so se 
ravnali tudi po treh osnovnih 
kriterijih. »Prvi kriterij je bil, 
da je predmet v nekem času 
predstavljal bogastvo vsak-
danjega življenja, drugi, da 
je šlo za predmete, ki doslej 

morda še niso bili predsta-
vljeni in se pri njih prepoz-
na konservatorski prispe-
vek iz zadnjih let, tretji kri-
terij pa je bil, da predmeti v 
sebi skrivajo neko zgodbo,« 
pojasni Anja Poštrak, o na-
činu predstavljanja posame-
znih predmetov pa Barba-
ra Kalan dodaja: »V vsakem 

kustodiatu so sodelavci pos-
krbeli za uvodno predstavi-
tev, da obiskovalec ve, kateri 
predmet bo videl na razstavi, 
sledijo podatki, kako je prišel 
v muzej, pri čemer, kot reče-
no, spoznamo tudi njegovo 
zgodbo in na kakšen način je 
v preteklosti bogatil življenja 
ljudi na Gorenjskem.«

Če ob predstavitvi Layer-
jevih slik izvemo, zakaj ima 
Layerja vsaka kranjska me-
ščanska hiša, se na etnolo-
škem oddelku srečamo z 
velikim kravjim zvoncem 
iz Bohinja in leseno kravjo 
glavo, ki je bila okras neke-
ga vhoda v hlev, in na dru-
gi strani s staro stekleničko 
parfuma Viktorije Savnik, 
žene veletrgovca Ivana Sav-
nika, ki je menda, še preden 
je prišla v konservatorsko 
delavnico, dišala kot pred 
sto leti.

Predmet, ki se največkrat 
pojavlja na razstavi, je klo-
buk, recimo tako imenovani 
kastorec s krivci, izdelan iz 
zajčje dlake; ali pa v drugem 
delu razstave tak, ki so ga 
nosili naši športniki na zim-
skih olimpijskih igrah leta 
1988 v Calgaryju. Tudi ma-
jico z motivom Vučka, ma-
skote olimpijskih iger 1984 
v Sarajevu boste našli. Zani-
miva je meščanska pisalna 
omara, ki je pravi oltarček za 
pisanje, kot pove naslov nad 
njo. Srečamo se s telefonsko 
centralo, s katero je Iskra us-
pevala na prostoru nekdanje 
Sovjetske zveze. Mi o volku, 
volk iz … Bohinja – vabi na-
slov v arheološki oddelek, 
Gorenjski muzej pa na zani-
mivo razstavo, ki bo na ogled 
še vse leto.

Igor Kavčič

Gorenjski muzej bo letošnjo sedemdesetletnico obstoja in delovanja zaznamoval z več razstavami in številnimi dogodki. Osrednja razstava z naslovom Mi 
ne hranimo v oblaku, katere rdeča nit so muzejski predmeti »v živo«, je v gradu Khislstein na ogled od sredine prejšnjega tedna.

Razstavljene predmete so izbrali: ddr. Damir 
Globočnik, dr. Veronika Pflaum, Manca Omahen 
Gruškovnjak, mag. Marjana Žibert, Gašper Peternel, 
mag. Irena Jeras Dimovska, Sandra Dimitrijević, 
mag. Tatjana Dolžan Eržen, mag. Monika Rogelj. 
Prostorsko zasnovo in oblikovanje razstave pa je delo 
Tjaše Štempihar in Studia okus.

Sandra Dimitrijević in Monika Rogelj sta skrbno pripravili 
poročno obleko iz Vezenin Bled, ki je bila predstavljena 
pred desetletji na sejmu mode v Ljubljani. / Foto: Tina Dokl

Vodji razstavnega projekta Anja Poštrak in Barbara Kalan 
pred ogledalom Jele Mayer, poročene Holchaker / Foto: Tina Dokl

Rateške »dečve« so že v starih časih nosile uhane z Azurne 
obale. / Foto: Tina Dokl

Predmeti, ki niso padli iz oblakov

Na koncu razstave v žlebič vržemo čustvenčka in s tem 
povemo, ali nam je bila razstava všeč ali ne. / Foto: Tina DoklEkipa sodelavcev Gorenjskega muzeja, ki je pripravila razstavo / Foto: Tina Dokl
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Arnolda Riklija, ki se je ro-
dil 13. februarja leta 1823, so 
naravne lepote Bleda prev-
zele že ob njegovem prvem 
obisku leta 1852. Tedaj je 
zbolel za vnetjem rebrne 
mrene, se pozdravil zgolj 
hidropatsko in po priporo-
čilu strica Moserja uspeš-
no okreval ravno na Bledu. 
Tri leta zatem se je poln op-
timizma z družino tja pre-
selil in ob jezerskih vrel-
cih v preprosti zdraviliški 

ustanovi, ki jo je najel od sta-
rega Mallnerja, začel izvajati 
naravno zdravljenje. Že leta 
1865 je pogumno promovi-
ral prvo svetlobno zračno 
postajo nad Poljšico pri Gor-
jah in tudi druge svetlobno-
-zračne parke v blejski okoli-
ci ter uradno začel atmosfer-
sko zdravljenje. »Deset let je 
deloval kot hidropat, nato pa 
je opazil, da je voda poseb-
no pri težjih bolnikih preveč 
agresivna in je začel iskati 
milejše oblike, kot sta zrak 
in svetloba,« je o Riklijevi 

dediščini spregovoril skrb-
nik njegove dediščine Vojko 
Zavodnik.

Rikli je ustanovil tudi t. 
i. četo krepostnikov, ki so z 
javnim razgaljanjem človeš-
kega telesa tedaj sprožili re-
volucionarne spremembe, 
saj so s tem posegli v mirno 
in bogaboječe življenje blej-
skih domačinov. »Prepriča-
ni so bili namreč, da je noč-
ni zrak strupen, odkrivanje 
telesa soncu pa naj bi bilo 
nezdravo,« je dejal Zavo-
dnik. Leta 1873 je začetnik 
atmosferske znanosti sveča-
no najavil odprtje prve kolo-
nije zračnih ut ob Blejskem 
jezeru in odkupil gostilno 
pri Ilku v Gradu pod Bled-
cem. Nekaj let zatem je luč 
sveta ugledal novi zdravili-
ški salon pod blejsko cerkvi-
jo, ki jo danes poznamo pod 
imenom Riklijeva vila, a žal 
po Zavodnikovih besedah ni 
v ponos Bledu. »Vila namreč 
razpada, si pa prizadevamo 
za njeno obnovo,« je pou-
daril. Rikli je zaslužen tudi 
za izgradnjo nove kopališke 
zgradbe na mestu današnje 
Kazine in skupno 44 zrač-
nih ut v dveh kolonijah.

Ob 50-letnici obstoja blej-
skega zdraviliškega zavoda 
so Riklijevi privrženci izda-
li bronasto spominsko ko-
lajno in spominski spis ter 
Rikliju skupaj z njegovimi 
sinovi postavili spomenik 
na Straži. Dne 30. aprila leta 
1906 je Arnold Rikli umrl 
na avstrijskem Koroškem. 
»Rikli je s svojim načinom 
zdravljenja sprožil neke 
vrste reformo življenja. Če 
ne bi bilo prve svetovne voj-
ne, bi imeli zavoljo njega da-
nes na Bledu zagotovo ene-
ga največjih sanatorijev za 
zdravljenje po njegovi meto-
di,« je še poudaril Zavodnik, 
ki ima bogato Riklijevo zbir-
ko, za katero pa upa, da bo 
nekoč našla mesto v dostoj-
nem muzeju na Bledu.

Rikli je znal slovensko
Zavodnik je spomnil še na 

zmoto, ki je razširjena med 
Blejci, a kot pravi, primarni 
viri temu oporekajo. »Zmo-
tno je prepričanje, da Rikli 
ni maral domačinov Bleda 
in da ni znal slovensko. To 
ne drži. Obstajajo njegovi ro-
kopisi, ki so jasno napisani 
tako v slovenskem kot nem-
škem jeziku. Poleg tega so si 
v razmahu slovenstva, torej 

ob koncu 19. stoletja, na Ble-
du želeli, da bi vsi hoteli pos-
tali slovenski, k temu je te-
žil predvsem tedanji župan 
Peternel. Rikliju so se zato 
uprli, niso mu želeli podalj-
šati licence, celo žalili so ga, 
a Rikli je ob tem ostal pono-
sen in dostojen človek, z za-
vedanjem, da je lepote in na-
ravne danosti Bleda ponesel 
v svet,« je pojasnil Zavodnik 
v prepričanju, da je vrnitev 
k naravi ter prizadevanju za 
preprečevanje bolezni pred 
potrebnim zdravljenjem 
pravilna usmeritev vsake 
dobe. »Zavest o pomenu gi-
banja in zdrave prehrane se 
skokovito krepi, ljudje se v 
poplavi lekarniških zvarkov 
zopet vedno bolj zatekajo k 
homeopatskim zdravilom 
in naravnim zeliščem. Spo-
štovanje dediščine Riklijeve-
ga atmosferskega zdravlje-
nja za zdrav način življe-
nja danes je nedvomno po-
membna usmeritev in prava 
odločitev,« je dodal.

Na začetku poti razvoja 
Riklijeve dediščine

Zavodnik ocenjuje, da je 
Bled šele na začetku poti 
razvoja Riklijeve dedišči-
ne. Zavod za kulturo Bled je 
leta 2015 na Blejskem gra-
du odprl prenovljeno Rikli-
jevo sobo. Posnet je bil tudi 
dokumentarni film o Rikli-
ju. Leta 2018 pa je izšla Za-
vodnikova knjiga Po poteh 
Arnolda Riklija. Zavodnik 
ob tem meni, da bi Riklije-
vo atmosfersko zdravljenje 
lahko postalo tudi del slo-
venske nesnovne kulturne 

dediščine. »Vendar za to 
potrebujemo žive nosilce, 
ki bi dediščino prenašali na-
slednjim rodovom,« je dejal. 
Sava Hoteli Bled sicer v Rik-
li Balance Hotelu že tržijo to 
znamko, za ohranitev nje-
gove dediščine si prizadeva-
jo tudi v Zavodu za kulturo 
Bled. »Ključna bi bila vzpo-
stavitev Riklijeve akademije, 

ki bi izobraževala o atmos-
ferskem zdravljenju in bi 
bila lahko osnovna struktu-
ra, skozi katero bi certificira-
li različne produkte in tudi 
poklic promotorja Riklijeve-
ga atmosferskega zdravlje-
nja,« je dodal Zavodnik.

Že na slovesnosti, ki je mi-
nuli ponedeljek potekala v 
blejski Festivalni dvorani, so 
predstavili nekaj novosti, ki 
bi k uporabi Riklijevega ime-
na lahko spodbudile tudi dru-
ge ponudnike. Kot je pojasni-
la direktorica Zavoda za kul-
turo Bled Lea Ferjan, so na 
Blejskem gradu v ponudbo 
vključili Riklijevo rezino in 
čokoladne medaljone, Rikli-
jevo sobo pa so obogatili s ste-
reografijo in možnostjo foto-
grafiranja z Riklijem. »O Rik-
liju smo se učili že v osnov-
ni šoli, a več informacij sem 
prejela iz knjige Vojka Zavo-
dnika. Najbolj me je presene-
tilo dejstvo, da je Rikli govo-
ril slovensko. Ob tem zave-
danju sem ga začutila druga-
če. Prepričana sem, da če ne 
bi Rikli deloval ravno na Ble-
du, se naš biser morda ne bi 
razvil v tak turistični potenci-
al, kot je danes,« je še dajala 
Ferjanova.

Dijaki Višje strokovne šole 
za gostinstvo, velnes in turi-
zem Bled so ob tej prilož-
nosti pripravili tudi 1. RIK-
LIBled posvet, kjer so med 
drugim predstavili primere 
dobrih praks na Bledu in po-
nudili nekaj pomembnih iz-
točnic za prihodnje projekte 
in aktivnosti na področju at-
mosferskega zdravljenja po 
Rikliju.

Maša Likosar

Dvestoto obletnico rojstva Arnolda Riklija so na Bledu počastili s proslavo in posvetom.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Nobena pomladitev telesa se ne more zgoditi brez pomoči zraka, svetlobe, vode, primerne diete in gibanja, je bil prepričan Arnold Rikli, vizionar švicarskega 
rodu, ki velja za pionirja naravnega zdravljenja in začetnika atmosferske znanosti. Bil je tudi tisti, ki je Bled postavil na zemljevid organiziranega zdraviliškega 
turizma. Ob dvestoti obletnici rojstva so se mu na Bledu poklonili s posvetom in osrednjo proslavo, kjer so predstavili nekaj novosti, s katerimi bodo razširili 
zavest o Arnoldu Rikliju.

Riklijeva rezina / Foto: Gorazd Kavčič

Vojko Zavodnik, skrbnik dediščine Arnolda Riklija  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Riklijeva Vila na Bledu, kjer je bil nekoč zdraviliški salon  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Bled je postavil na zemljevid 
zdraviliškega turizma

Pionir naravnega zdravljenja 
in začetnik atmosferske 
znanosti Arnold Rikli / Foto: 

Vojko Zavodnik (c), vse pravice pridržane

Portret Arnolda Riklija / Foto: 

Vojko Zavodnik (c), vse pravice pridržane
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»Močno povezani med se-
boj so uspeli ustvariti in ob-
držati organizirano šolstvo, 
ohraniti versko življenje in 
slovenski jezik,« so o Sloven-
cih v Argentini zapisali v Slo-
venski konferenci Svetovne-
ga slovenskega kongresa. 
Knjigo Zlato in biseri iz sre-
brne dežele pod Južnim kri-
žem, ki so jo izdali skupaj z 
Založbo Mladika iz Trsta, so 
med bralce pospremili tudi 
s podatkom, da predstavlja 
pomemben vir informacij 
za vse, ki se ukvarjajo s te-
matiko slovenske diaspore, 
bodisi profesionalno ali lju-
biteljsko. »Prav tako knjiga 
predstavlja pomemben na-
daljnji kažipot za tiste, ki bi 
želeli poglobljeno spozna-
ti slovenske rojake v Argen-
tini.«

Marija Stanonik se je v 
Južno Ameriko odpravila 
proti koncu leta 2018, ko je 
Zedinjena Slovenija, krovna 
organizacija Slovencev v Ar-
gentini, beležila sedemde-
seto obletnico ustanovitve. 

Sprva se je imenovala ozi-
roma delovala kot Društvo 
Slovencev, ki je bilo osredo-
točeno na sprejem priseljen-
cev ter pomoč pri njihovem 
vključevanju v novo okolje, 
kmalu pa se je delovanje raz-
vejalo na organizacijo življe-
nja v novi domovini.

Kot je v knjigi pojasni-
la Helena Janežič, skrbni-
ca zbirke knjižničnega gra-
diva Slovencev v zamejstvu 
in po svetu v Narodni in uni-
verzitetni knjižnici, so slo-
venski izseljenci v Argenti-
no prišli v več valovih, glav-
nina (okoli 25 tisoč) v času 
med obema vojnama, v le-
tih 1947 in 1948 ter 1954 in 
1955 pa zlasti politična, go-
spodarska, kulturna in pros-
vetna elita, ki si je večinoma 
reševala življenje.

Številne informacije in 
osebna doživetja

Za Marijo Stanonik je bil 
pomemben vir informa-
cij Zbornik dela v zvesto-
bi in ljubezni 1948–1998, 
v katerem je Jože Rant, ro-
jen v Kranju, zbral podatke 

in dokumente o življenju 
in delu slovenske politič-
ne emigracije v Argentini 
ob petdesetletnici Zedinje-
ne Slovenije, oprla pa se je 
še na nekatere druge publi-
kacije, ki so nastale ob oble-
tnicah društev in organiza-
cij. »Želela sem jih imeti za 
in v spomin, ampak ko sem 
jih prinesla domov, sem ču-
tila odgovornost, da nare-
dim nekaj na njihovi podla-
gi, da to gradivo nekako oži-
vim, aktualiziram, čeprav je 
vsaka publikacija drugačna, 
vsaka je pisana na svoj na-
čin, kar mi je dalo kar ne-
kaj dela.« Poleg omenjene 
organizacije je predstavila 
Naš dom San Justo, enega 
od sedmih domov, ki deluje-
jo v Buenos Airesu, Društvo 
Slovencev v Mendozi, anga-
žirane posameznike; zbrala 
je misli in pričevanja neka-
terih uglednih argentinskih 
Slovencev …

Kot je povedala ob izi-
du knjige, je bil 14-dnev-
ni obisk intenziven – ve-
liko je bilo dogodkov, po-
govorov, srečanj, posebno 

dragocena izkušnja je bilo 
doživetje Argentine skozi 
vsakdanje življenje rojakov 
ter povabilo na novo mašo 
sorodnika Pavla Erjavca, 
vnuka Marijinega strica Ja-
neza Stanonika. »Knjiga 
je pisana z velikim srcem, 

čeprav je strokovna,« je 
povzela vsebino, obogate-
no s številnimi fotografija-
mi Aleksandra Igličarja, ki 
je rojake doslej obiskal trik-
rat in z ženo Mileno tudi 
podprl izdajo dela, s kate-
rim Slovenci po njegovih 

besedah dobivamo prilož-
nost spoznati skupnost, 
ki ga je – tako kot Marijo – 
prevzela s svojim odnosom 
do slovenskih korenin. Pod-
poro je knjigi namenil še 
Urad Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu.

Ana Jagodic Dolžan

Knjigo o Slovencih v Argentini sta predstavila Aleksander Igličar in Marija Stanonik.  
/ Foto: Ana Jagodic Dolžan

Akademikinja ddr. Marija Stanonik je v knjigi Zlato in biseri iz srebrne dežele pod Južnim križem strnila sedem desetletij slovenske skupnosti v Argentini – 
delovanje društev, organizacij in posameznikov, ki ga je pobliže spoznala pred štirimi leti.

Konec preteklega leta je 
bilo podeljenih 15 nagrad 
in priznanj Republike Slo-
venije za izjemne dosežke 
v znanstvenoraziskovalni 
in razvojni dejavnosti. Med 
nagrajenci je tudi prof. dr. 
Bojan Kuzma iz Medvod. 
Prejel je Zoisovo nagrado za 
vrhunske dosežke na podro-
čju linearne algebre. Kot so 
pojasnili, so njegove znan-
stvene objave postavile nove 
temelje pri razumevanju 
dveh pomembnih matema-
tičnih lastnosti – komutativ-
nosti in ortogonalnosti.

Fizika ali matematika
»Nagrade sem vesel in mi 

veliko pomeni, hkrati pa se 
zavedam, da je krog kole-
gov, ki bi si jo prav tako zas-
lužili, širok. Nagrada vsaj 
meni predstavlja tudi odgo-
vornost,« je povedal. Nav-
dušenje nad matematiko ga 
spremlja že od otroških let. 
»Lahko bi rekel, da je bila 
matematika moja ljubezen 
na prvi pogled. Zgodilo se 
je v osnovni šoli, nekje v 5. 

razredu. Obiskoval sem da-
našnjo Osnovno šolo Brod. 
Imeli smo krasno učitelji-
co matematike, ki je zna-
la izbrati naloge za posa-
meznega učenca. Če do-
biš prelahko nalogo, ti ni 
zanimiva, če pa je pretež-
ka, tudi ni v redu. Povabi-
la me je na dodatni pouk in 
tam sem videl, da mi res gre, 

da so matematični proble-
mi zelo lepi. Sploh je odlič-
no, ko sam prideš do rešitve, 
ko ugotoviš, kako vse skupaj 
deluje,« pojasni. Po osnov-
ni šoli je izobraževanje na-
daljeval na naravoslovni 
smeri, na današnji Gimna-
ziji Bežigrad. Odločal se je 
med študijem fizike in ma-
tematike, na koncu pa izbral 

slednjo. Študiral je teoretič-
no matematiko, po diplomi 
nadaljeval z magistrskim 
študijem in doktoratom.

Poučuje in raziskuje
Prof. dr. Bojan Kuzma de-

luje na Univerzi na Primor-
skem ter na Inštitutu za ma-
tematiko, fiziko in mehani-
ko. Raziskuje na področju 

linearne algebre, ki jo pre-
pleta s teorijo operatorjev, 
teorijo grafov in abstrak-
tno algebro. Linearna algeb-
ra je bistvenega pomena za 
sodobni svet, saj se uporab-
lja pri večini znanstvenih 
ved, tako naravoslovnih kot 
družboslovnih. »Poučujem 
in raziskujem. Na Univerzi 
na Primorskem sem od leta 
2003, član inštituta pa od 
leta 1994, ko sem zaključil 
dodiplomski študij,« pravi.

Priznava, da si ljudje veči-
noma ne predstavljajo, kako 
poteka njegovo delo. »Vča-
sih se usedeš, na papir nari-
šeš sheme in pogledaš, ali je 
kakšna povezava, včasih se 
moraš sprehoditi v naravi ... 
Zelo pogosto pridejo ideje 
prav med sprehodom ali pa 
vožnjo. Vozim se do Kopra in 
nazaj, tako da je časa kar ne-
kaj. Ko človek dobi idejo, gre 
v knjižnico, vzame v roke li-
teraturo, včasih je treba kaj 
narisati, narediti izračune, 
da ugotoviš, ali bo delovalo 
ali ne. In običajno ne deluje. 
To se ponavlja, dokler nimaš 
sreče in ti uspe. Bi rekli, da 
se ti odpre nebo. Zelo dobra 

ponazoritev je, da tavaš v tem-
ni sobi, iščeš stikalo in se ob 
tem spotikaš ob pohištvo, pa-
daš, potem pa nenadoma slu-
čajno pritisneš na stikalo in 
je vse svetlo. Točno vidiš, kje 
si,« slikovito pojasni.

Matematik 24 ur na dan
Kot dodaja, moramo biti v 

življenju vsi vsaj malo mate-
matiki. »Tudi tisti, ki rešu-
jejo križanke, se ukvarjajo z 
matematiko, če hočejo ali ne. 
Res je, da moraš poznati be-
sede, a gre za premetavanje 
črk in tukaj je zraven kombi-
natorika, matematično raz-
mišljanje.« Sam je matema-
tik 24 ur na dan – tudi ponoči, 
ko premišljuje o problemih 
in zjutraj vstane neprespan. 
»Včasih sem se sredi noči 
zbudil z dobro rešitvijo in 
vstal, da bi jo napisal. Pa se je 
izkazalo, da sem bil tako ne-
prespan, da sem pisal same 
neumnosti. Sedaj si rečem, 
da če je rešitev tako dobra, bo 
v glavi ostala do jutra, če ni, 
pa pač ne bo,« še zaključuje 
in doda, da si želi v prihodnje 
rešiti še čim več težkih mate-
matičnih problemov.

Maja Bertoncelj

Prof. dr. Bojan Kuzma se nad matematiko navdušuje že celo življenje. / Foto: Tina Dokl

Prof. dr. Bojan Kuzma iz Medvod je prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju linearne algebre. Da je matematika njegovo področje,  
je spoznal že v osnovni šoli.

Vsi smo vsaj malo matematiki

Knjiga, pisana z velikim srcem
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Center Korak Kranj (2)
Rehabilitacija oseb s pri

dobljeno možgansko po
škodbo kaže rezultate.

»V zadnjem času se veli
ko govori o nevroplastičnos
ti možganov. V tujini, pred
vsem v Avstraliji, so na tem 
področju zelo aktivni. Ob 
številnih ponovitvah vaj se 
vzpostavljajo nove nevron
ske povezave v možganih, 
govorijo celo o nevrogene
zi. To je tisto, kar smo na 
začetku v Centru Korak po
čeli zelo intuitivno. Vsi pro
grami, ki jih izvajamo, so 
zelo premišljeni. Vemo, kaj 
delamo. V svetu nevrološke 
znanosti veliko upov name
njajo temu, da se ob ustrez
nih rehabilitacijskih pro
gramih da res veliko naredi
ti. Pomembno je loviti zgo
dnje obdobje po poškodbi, 
torej s programom nepreki
njeno nadaljevati po hospi
talizaciji in rehabilitaciji v 
URI Soča. Prva leta je na
predek veliko hitrejši, saj 
nam pri tem pomaga tudi 
narava,« poudarja Mateja 
Korošec, direktorica Centra 
Korak Kranj.

In tu lahko oseba s pri
dobljeno možgansko po
škodbo naleti na oviro. Mest 
v centrih, kot je Center Ko
rak Kranj, ni dovolj. »Zara
di prezasedenosti vseh ne 
moremo sprejeti. To pome
ni, da osebe ostajajo doma, 
kjer terapevtskih obravnav 
večinoma niso deležne, po
leg tega se spopadejo z vrsto 
težav, ki se pokažejo šele ob 
prihodu domov. V bolnišni
ci niti ne vedo, česa vse ne 
zmorejo, kar prej so. Konti
nuiteta obravnave je resnič
no zelo pomembna,« pravi. 
Pri možganski poškodbi se 
obsežnost posledic pokaže 

šele čez čas. »Vsak uporab
nik našega centra je zgod
ba zase in vsak napredek je 
za nas velik. Če se je nekdo s 
toaletnim treningom znebil 
plenic in je samostojen, je to 
za kvaliteto njegovega življe
nja neopisljivo. Imamo pri
mer gospe, ki je prišla k nam 
s popolno afazijo, se pravi, 
da ni bila v stanju povedati, 
kaj želi, pa se sedaj sporazu
meva. To je za njeno komu
niciranje izjemna zgodba,« 
dodaja Mateja Korošec.

Dobro znan uporabnik 
Centra Korak Kranj je Sandi 
Novak. Svojo zgodbo pogu
mno deli v javnosti. Nesre
ča na fantovščini pred sko
raj dvajsetimi leti mu je živ
ljenje obrnila na glavo. Nanj 
je padel križ, ki ga je nare
dil prav on. Posledice so bile 
tudi poškodbe glave in sle
pota. Predal se je teku, mara
tonu, in nastopil celo na pa
ralimpijskih igrah. Še ved
no je uporabnik Centra Ko
rak. Ob našem obisku ga ni 
bilo tam. Še z enim izmed 
uporabnikov sta bila tisto 
dopoldne kot prostovoljca v 
Domu upokojencev Kranj. 
Mateja Korošec je pojasnila, 
da so ga prav v centru prep
ričali, da je začel uporabljati 

belo palico in hoditi po Kra
nju. Imel je veliko energi
je in zaznali so, da bi jo lah
ko uporabil v nepravo smer. 
Glede na to, da je bil že prej 
športnik, so predlagali, da 
bi lahko tekel. Tako se je za
čela njegova uspešna teka
ška zgodba. Kot je tudi sam 
večkrat povedal, ga je tek po
miril, pridobival je samo
zavest in boljšo samopodo
bo. »A naši zaposleni so bili 
zanj kmalu prepočasni, ga 
niso mogli več dohajati. Res 
je bil hiter. V zgodbo so vsto
pili njegovi prijatelji in jo ob 

naši podpori peljali naprej. 
Skozi tek je vzpostavil širo
ko mrežo prijateljev in v ne
kem trenutku smo se vpra
šali, ali nas sploh še potrebu
je, saj je dejansko zaživel. Ne 
glede na vse je našo pomoč 
še vedno potreboval,« pravi 
Mateja Korošec.

Njegova športna zgodba 
se je pred skoraj dvema le
toma uradno zaključila (po 
13letni uspešni tekaški ka
rieri). V teku ostaja rekrea
tivno, Center Korak je zno
va njegova mreža. 

(Se nadaljuje)

Maja Bertoncelj

Kanin

Še vedno sem pod vtisom 
smučanja, ki smo se ga nau
žili med počitnicami. Smu
čarska vozovnica je omogo
čala smučanje na več smu
čiščih, eno med njimi je bil 
tudi Kanin. Zelo nostalgič
no smo se pogovarjali, kdaj 
bomo šli na Kanin, tam je 
zelo lepo, tam se s smučišča 
vidi morje. Tam je pogos
to vetrovno in naprave ne 
delujejo. Ravno so snema
li neki film, zato so nas opo
zorili, da tamkajšnja žični
ca občasno ne bo delovala. 
Domačin se je hudomušno 
nasmehnil in dejal, da tudi 
kadar ne snemajo, se žičnica 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Sandi Novak je v Centru Korak Kranj že vrsto let. / Foto: Tina Dokl

pogosto ustavi, zablokira … 
Imeli smo velika pričakova
nja in imeli smo kaj vide
ti. Nekaj časa smo bili tiho 
in smo le opazovali, potem 
požiraš slino in zmajuješ z 
glavo in čakaš, kdo bo prvi 
spregovoril in naglas pove
dal svoje občutke. Pogovar
jali smo se tudi z žičničar
jem in ta pripoveduje: »Tro
seda že dve leti ne obratuje, 
nima več dovoljenja. Tudi 
dvosedežnica je zaprta. De
lujejo le krožniki in pove
zovalna žičnica z italijan
sko stranjo. Glavna gondo
la sprejme štiri obiskovalce. 
Ta ima obratovalno dovolje
nje do oktobra 2023, potem 
jo morajo zapreti.« Vmesna 
postaja je kup stare pločevi
ne, ki je na več mestih odpr
ta, po tleh star les, strojne na
prave v žičnici so stare, veli
ka kolesa z zobniki, kot da se 
bo vsak čas zrušilo. Ker smo 

se ves čas vozili na urejenih 
in sodobnih smučiščih v tu
jini, imaš prav zares nepri
jeten občutek, kot da bo vse 
skupaj dol padlo ali se pokva
rilo. Sedežnice že več let vi
sijo na žicah pod nebom in 
kljubujejo mrazu, soncu in 
vetru. Zdi se, da lahko slišiš 
njihov glas: »Odrešite nas te 
bede. Če ne moremo služiti 

svoji funkciji in ne smemo 
več prevažati ljudi, nas pač 
snemite dol in zaprite vse 
skupaj. Mi smo muzej na 
prostem.« Umetnega zasne
ževanja ni, pet metrov sne
ga na Kaninu zaradi zelenih 
zim pa tudi že dolgo ni več. 
Na progah je kamenje, ki ga 
sicer pobirajo, vendar ni pri
jetno, ko ti škriplje pod smu
čmi. Potem Rok izjavi: »Ko 
gledam to zapuščeno smu
čišče, me je sram, da sem 
Slovenec.« V tujini celot
no območje, cela dolina pri
speva za obnovo smučišča 
in naprav. Od vsakega piva, 
kave in prenočitve nameni
jo delež sredstev za obnovo 
smučišč, ki so gonilo zim
skega in letnega turizma. 
Kdo bo investiral? Lahko bi 
rekli, tujega nočemo, s svo
jim pa upravljati ne znamo. 
Kot da imamo Slovenci le 
tisto, kar nam je dala narava, 
čudovito prisojno stran viso
kogorja s pogledom na mor
je. Če smučišča ne bodo ob
novili, lahko vse skupaj po
derejo in tržijo neokrnjeno 
naravo – organizirano po
hodništvo, alpinizem, turno 
smuko, preživetje v naravi, 
vodene oglede jam, brezen. 
Pravzaprav me zelo zanima, 
v katero smer se bo razvijal 
Kanin, ali bo postal urejeno 
smučišče, primerljivo s tisti
mi čez mejo, ali bomo trži
li neokrnjeno naravo. Tako 
kot je sedaj, je sramotno.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Obrazi sramu
Janez Logar

Sram ima lahko veliko raz
ličnih obrazov, posamezni
ki ga lahko občutijo zelo raz
lično v zelo različnih situa
cijah. Tako bomo nanj pog
ledali iz različnih vidikov. 
Mogoče ga bomo prepoz
nali tudi pri sebi. Če ja, je to 
samo dobro, saj nam odpira 
nov del sebe, ki ga lahko zač
nemo osvobajati.

Sram je lahko zelo neprije
tno čustvo, saj je usmerjeno 
na celoten jaz. Ne samo na 
dejanje, ki ga sami ocenjuje
mo kot nesprejemljivega (to 
bi bila krivda), ampak sebe 
začutimo kot manjvrednega 
in ne dovolj dobrega. Sram 
velikokrat izražamo z bese
dami »kaj bodo pa drugi na 
to rekli.« Pod to skrbjo se v 

resnici skriva strah, da bomo 
osramočeni, ker nas bodo 
obsojali in nas gledali z za
ničevanjem. Sebe ocenjuje
mo tako, kot mislimo, da bi 
nas ocenjevali drugi. Odvis
ni smo od mnenja drugih in 
na tak način zaviramo svo
je veselje in interese. Prak
tično to lahko opazimo pri 
sebi, če nikoli ali zelo redko 
pokažemo iskreno navduše
nje nad nečim ali niti nikoli 
strastno ne govorimo o ne
čem, kar radi počnemo, saj 
nas je strah, da to v družbi ne 
bo sprejeto. Tako smo pos
tali bolj tihi in pasivni. To je 
lahko en obraz sramu, za ne
koga pa se sram lahko izrazi 
kot popolno nasprotje tega.

Do tega bomo prišli malo 
kasneje. Sram ruši občutek 
notranje varnosti. Ves čas 
nas je strah, da nas bo kdo 
psihično napadel. Ti psihič
ni napadi so lahko že samo 
pogledi določene osebe, 
kakšni komentarji, ki nas 
lahko povsem vržejo iz tira 
in se začnemo spraševati, 
kaj smo storili narobe, kako 
smo »izpadli pred njimi …« 
Če bi bili dovolj trdni in nas 
ne bi bilo strah, bi se tem na
padom lahko uprli (bi rekli 
kaj nazaj) ali pa jih niti ne bi 
začutili kot napad na nas.

Telo samo nam sporoča, 
da se čuti napadenega in os
ramočenega. Odzivi telesa 
na sram niso logični in jih ne 
moremo nadzorovati, lahko 

pa jih opazimo in z njimi os
tanemo (jim damo nekaj po
zornosti in nekaj minut npr. 
sedimo in jih čutimo). Ver
jetno se vsak od nas lahko 
spomni, da smo v trenutku, 
ko smo bili osramočeni, zar
deli, se začeli potiti, lahko 
nam je postalo zelo vroče ali 
nam je začelo razbijati srce. 

Osebe, ki imajo v sebi veli
ko sramu, ga tudi s telesom 
kažejo skoraj ves čas. Zna
čilna je povešena glava, telo 
leze skupaj, saj se želi skri
ti, predvsem pa težko zdrži 
očesni stik. Lahko se zgodi, 
da npr. lastne mame ne mo
remo pogledati v oči ali pog
leda zadržati, ker postane 
preveč neprijetno. To verje
tno pomeni, da se je v tem 
odnosu zgodilo nekaj, kar je 
v otroku povzročilo ogrom
no občutenju sramu. Ko nas 
je sram, se po navadi glas 
stiša, besede se nam zatika
jo in nasploh ne želimo veli
ko govoriti. Tudi zaradi vseh 
teh telesnih odzivov na sram 
ta obrne našo lastno pozor
nost na nas. Sram na tak na
čin spodbuja samozaveda
nje, ki je nujno za osebno
stno rast. Čeprav je občute
nje sramu zelo neprijetno, 
je nujno.

Čeprav je občutenje 
sramu zelo neprijetno, 
je nujno.

V katero smer se bo 
razvijal Kanin?

»Vsi programi, ki 
jih izvajamo, so zelo 
premišljeni. Vemo, 
kaj delamo. V svetu 
nevrološke znanosti 
veliko upov namenjajo 
temu, da se ob ustreznih 
rehabilitacijskih 
programih da res veliko 
narediti.«
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Razgledi
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 Udamova Meta 
»merka dnar« 

Pred časom je pri Udamu 
živela revna vdova s kopico 
otrok. Domačini so ji rekli 
Udamova Meta. Imela pa je 
eno veliko napako, raje je pri 
sosedih kupila »šnops«, kot 
pa bi poskrbela za kruh svo-
jim otrokom. Zato ji je kra-
jevna oblast določila skrbni-
ka, »prokuratorja«, ki naj bi 
čuval tistih nekaj malih de-
narjev, ki so bili namenjeni 
njeni družini. Zato so dolo-
čili, da bo najboljši skrbnik 
skoraj bližnji sosed Hrustov 
Tomaž, sicer imeniten kmet.

Čas je tekel, Tomaž pa je 
bil tudi bolj »oheren« člo-
vek in je denar dajal bolj po-
redko. Nekoč že v hudi sti-
ski mati Meta pošlje dva svo-
ja otroka k Hrustu, da naj 
Hrustov oče da nekaj denar-
ja, da bodo imeli za kruh ozi-
roma za moko, da bo mati 
lahko spekla kruh. Tomaž 
je otrokom dal nekaj drobi-
ža in jima zapovedal: »Po-
vejta materi, naj 'merka' na 

denar.« Otroka sta doma po-
vedala, kaj jima je Hrustov 
oče naročil. Meta pa – nabri-
ta kot je bila – se je spomnila, 
da bo Tomažu že dala vedeti, 
kaj je prav. V nedeljo bo To-
maž gotovo šel k deseti maši 
prav mimo njene hiše. Meta 
je pred prah pogrnila rjuho 
in nanjo položila tistih ne-
kaj krajcarjev, ki jih je dal 
otrokom. Sama se je usedla 
na hišni prag, v roke je vze-
la »gajžlo« in čakala, kdaj 
bo šel Tomaž k maši. Res ni 
dolgo čakala, da se je prika-
zal njen prokurator. Začu-
deni Tomaž jo je takoj vpra-
šal: »Ja, Meta, za božjo vo-
ljo, kaj pa delaš?« Odgovori-
la je: »Ja, dnar merkam, saj 
si ti tako naročil.« Tomaž pa 
je rekel: »No, ja, saj nisem 
tako resno mislil.« Zelo za-
mišljen je Tomaž odšel nap-
rej proti cerkvi. Meta pa je 
svojo razstavo pospravila in 
se smeje odpravila v svojo 
kuhinjo.

 Ivan Nograšek

Pečelin z različico Pečlin 
je endemičen slovenski pri-
imek. S podobnim zapisom 
ga najdemo tudi v severnih 
evropskih državah, vendar 
je tam tako rekoč povsod iz-
ginil.

Na prvi pogled se zdi, da 
sta priimka nastala vsak 
zase, zgodovinska raziska-
va pa je pokazala, da izvi-
ra iz pogorja med Ljubljan-
sko kotlino in Poljansko do-
lino, od koder se je že kma-
lu po svojem nastanku, nek-
je v 16. stoletju, razširil v 

obe nižini, kamor so Peč(e)
lini odšli s trebuhom za kru-
hom. Notranjska različica 
priimka je Pečlin, gorenjska 
pa Pečelin.

Prvotni pomen priimka ni 
najbolj jasen. Jezikoslovec 
Janez Keber pravi, da je nas-
tal iz korena peč in končni-
ce -in, ki pooseblja človeka s 
to podstavo besede. »Morda 
je izvorno povezan z občni-
mi besedami peča, peč, pečal 
in pečljiv,« meni Keber in v 
sodobno slovenščino prevaja 
te besede. Peča v narečju Re-
zijanov pomeni skrb ali ža-
lost. Peč so na Tolminskem 
rekli skrbi in sitnosti. Da se 
je nekdo pečal z lovom ali s 
slikarstvom, se je po starem 
reklo, ko se je nekdo ukvar-
jal z njima. V novejšem, 
slabšalnem pomenu pa po-
meni tudi imeti spolne od-
nose. Pečljiv je bil, kot pravi 

Maks Pleteršnik v Sloven-
sko-nemškem slovarju, tis-
ti, ki je bil zelo skrben. Vse te 

pomene najdemo danes tudi 
na spletu, na jezikovnem 
portalu www.fran.si, kjer 

so strokovnjaki ZRC SAZU 
pripravili celo vrsto različnih 
starih in novih slovarjev.

Pečelin, skrbni človek, 1. del

Vaš razgled

V sončnem zimskem dnevu se je razbohotil del Pokljuke in vrhovi nad njo, »špička« v 
ozadju je Veliki Draški vrh. Lepo vreme so izkoristili tudi padalci, eden od njih je poletel 
nad prelepimi vrhovi in planotami Gorenjske. K. M. / Foto: Nik Bertoncelj

Smučarski skakalec Peter Prevc bo naš najstarejši tekmovalec na bližnjem svetovnem 
prvenstvu v nordijskem smučanju. Prvič v svoji uspešni dolgoletni karieri bo imel na tako 
velikem tekmovanju priložnost nastopati na domačih tleh. Poleg tega bo tudi zastavonoša. 
Kaj vse mu to pomeni, je zanimalo številne novinarje. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

Razgledi

Tino Mamić

Tunjiške zgodbe (24)

Gorenjski priimki

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

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Najstarejši vpis priimka na Vrhniki: leta 1638 je bil na Bregu 
rojen Lovrenc Pečlin, sin Mihaela. Priimek je zapisan kot 
Piculin. Knjiga je v Nadškofijskem arhivu Ljubljana (K 
Vrhnika 1633–1642, zv. 1, str. 231). / Foto: Tino Mamić

V Novi vasi pri Žireh (danes v Žireh) je morda prvotno gnezdo priimka Peč(e)lin. Leta 1786 
se je rodil Gregor Pečelin, sin Miklavža in Jere. Priimek je zapisan kot Petschilin. Knjigo 
hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana (K 1784–1796 Žiri, zv. 3, str. 56). / Foto: Tino Mamić
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Oven (21. 3.–21. 4.)
Malce vas lahko odnese, saj se vam bo na trenutke zde-
lo, da ste v čisto drugi, novi dimenziji. Kakorkoli že, glejte, 
da boste z obema nogama trdno na tleh. In preden sprej-
mete kakršnokoli odločitev, prespite vsaj eno noč, preden 
se odločite.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Če še niste postavili mej, do katerih si dovolite vstopati v 
svoj zasebni prostor, boste sedaj primorani urediti tudi to 
področje. Če vas je strah te poteze, ne pozabite, da je strah 
sredi votel, okrog ga pa nič ni. Samo pogumno.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Vesolje vam bo na veliko pošiljalo signale, da je pripravlje-
no na vaše poti. Za dosego ciljev oziroma izpolnitev nalog 
ozavestite svoje želje in cilje ter razmislite o poteh, po ka-
terih boste hodili. Nekatere boste morali opustiti, nekate-
re boste uresničili.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Naravnani boste zelo pozitivno in optimistično. Vse se 
vam bo zdelo dosegljivo in ideje in cilji vam bodo kar bli-
skali v glavi. Razmislite, kaj je tisto bistveno, in to potem 
tudi začnite uresničevati. V svojem trudu boste opaženi.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Potrebujete odmor oziroma počitek. Odločite se za pre-
mor. Ko ste utrujeni, ste namreč dosti bolj izpostavlje-
ni tesnobi in nepotrebnim skrbem. Te skrbi niso vi, so 
samo produkt vaših misli, ki so izkoristile vašo izčrpa-
nost. Počitek!

Devica (24. 8.–23. 9.)
Vse se bo vrtelo okoli romantike, ljubezni in vašega par-
tnerja. Če ste samski, boste spoznavali nove ljudi, če ste 
v dvoje, pa boste poglabljali obstoječo prekrasno zvezo. 
Posvetite se boljši polovici in si naberite pozitivnih točk.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Začeli boste nove projekte. Ne gre samo za poslovne za-
deve, lahko gre tudi za delovanje na področju kreativno-
sti, novo ljubezen ali kaj drugega. Karkoli že bo, vse sku-
paj bo podprto s pozitivnim vplivom in energijo iz vesolja, 
zato le pogumno.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Kdaj ste se nazadnje pogovarjali s svojim notranjim otro-
kom? Dovolite mu za kakšen dan na voznikov sedež in naj 
vas on tisti dan vodi. Mogoče bosta šla samo do slaščičar-
ne, mogoče pa vas bo spomnil na skrito željo.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Tudi pri vas vse diši po spremembah, vendar pa se bo vse 
usmerilo na zasebne odnose. Če ste v zvezi, boste zaljub-
ljeni v svojo boljšo polovico kot že dolgo ne. Če ste sam-
ski, vas lahko zadene Kupidova puščica. Uživajte.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Vaš urnik je ponovno poln dogodkov in na družabnem po-
dročju ste kot metulj na cvetočem travniku. Od rožice do 
rožice letate in zbirate informacije, ki vam bodo služile na 
nadaljnji poti naprej. Razmislite o izhodu iz cone udobja.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
Po nepotrebnem se boste ukvarjali s financami, saj vas bo 
skrbelo glede njih. Tudi vi boste začutili željo, da bi se več 
družili z najbližjimi in prijatelji, zato boste oživili druženja 
in hkrati pridobili tudi pomembno informacijo.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Počasi prihaja vaš čas in to za vas pomeni, da postanite 
malce sebični. Poskrbite zase in za svoje potrebe. Privošči-
te si spremembo, lahko v zunanjosti ali pa samo bolje po-
skrbite zase ali se malce razvajajte.

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:

Darilo za valentinovo
Gorenjec na valentinovo zaveže ženi oči ter jo pospremi 
do okna.
»Zdaj lahko snameš prevezo,« ji pravi.
Žena sname prevezo in polna pričakovanj pogleda skozi 
okno: »Ampak dragi, zunaj je le sneg.«
Mož ji pojasni: »Seveda je sneg, saj je zima. A pod snežno 
odejo se skrivajo čudovite travniške cvetlice!«

Risanje črte
Policistu je bilo dolgčas, zato ga je komandir poslal na 
bližnjo lokalno cesto risat črto.
Policist je prvi dan narisal dobre tri kilometre črte, drugi 
dan slaba dva kilometra, tretji dan pa samo še tristo me-
trov. Komandir se je po zaključku delovnega dne pripeljal 
mimo »malarja« in dejal: »Najprej sem te hotel pohvaliti, 
zdaj pa vidim, da si se polenil.«
Policist se skuša opravičiti: »Se opravičujem, gospod ko-
mandir. Prvi in drugi dan je še nekako šlo, ampak tretji 
dan je bila pa posoda z barvo že precej daleč ...«

Najboljši golobi
Gospod Novak prejme prvo nagrado na tekmovanju go-
lobov pismonoš.
Novinarji ga vprašajo: »Povejte nam, v čem je skrivnost, 
da so vaši golobi tako hitri in točni?«
Novak odgovori: »Čisto preprosto: križam jih s papagaji, 
da znajo vprašati za pot!«

Ježkova mama
Mlad ježek se je izgubil v puščavi. Ko se zaleti v kaktus, 
reče: »Mami, si to ti?«
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 17. FEBRUARJA 2023

Nagrade: 3 x 10 krofov

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

Okusni in kvalitetni izdelki,  
ki se jim je težko upreti.

Dobrodošli v svetu pekarskih dobrot pekarne Orehek!
V MEDVODAH, KOMENDI, SMLEDNIKU, ŠKOFJI LOKI, TRŽIČU, RADOVLJICI, KRANJU IN NA JESENICAH.

M-SFINGA d.o.o., Mlaka 10, Pristava, 4290 TRŽIČ
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Veselo pustno rajanje
Poženik – Dramska skupina Pod Stražo v torek, 21. februarja, 
ob 19. uri v Domu krajanov Poženik prireja veselo pustno 
rajanje, ki se bo tudi letos zaključilo s kurjenjem pusta.

Veleslalomska tekma za lastnike gozdov
Železniki – Krajevna enota Zavoda za gozdove Železniki prireja 
v četrtek, 23. februarja, ob 10. uri na Soriški planini velesla-
lomsko tekmo za lastnike gozdov in njihove družinske člane. 
Tekmovalci bodo razdeljeni v štiri skupine – otroci do 16 let, 
moški od 16 do 55 let, moški nad 55 let in ženske. Revirni 
gozdarji sprejemajo prijave do torka, 21. februarja, do 14. ure.

Spominska slovesnost
Jamnik – V petek, 24. februarja, se bo ob 17. uri začela spo-
minska slovesnost ob 79. obletnici požiga vasi Jamnik in pok-
lonu 37 žrtvam z Jamnika in okoliških vasi. Prireditev bo pri 
osrednjem spomeniku NOB na Jamniku. Organizatorji so ZB 
NOB Kranj, KO ZB NOB Besnica - Podblica.

IZLETI

Brlog in Kotel
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 25. 
februarja, pohod v deželo medvedov Brlog in Kotel (na meji 
med Notranjsko in Dolenjsko): Podstrmec–Brlog–Kozmanj-
ka–Kotel–Mramorovo–Strmca–Rogovila. Skupne zmerne hoje 
bo okrog tri ure. Informacije daje in prijave zbira do četrtka, 
23. februarja, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

OBVESTILA

Vadba za zdravo hrbtenico
Naklo – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v po-
nedeljek, 20. februarja, ob 9. uri v Kulturnem domu Janeza 
Filipiča vadba za zdravo hrbtenico. Obvezne so prijave do 
zasedbe mest: mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25. 
Šenčur – V okviru medgeneracijskega sodelovanja bo v torek, 
21. februarja, ob 8.30 v Domu krajanov Šenčur vadba za zdravo 
hrbtenico. Obvezne so prijave do zasedbe mest na mck-prija-
ve@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Osnove risanja
Naklo – V Medgeneracijskem centru Naklo bo v okviru 
medgeneracijskega sodelovanja v sredo, 22. februarja, ob 
18. uri ustvarjalna delavnica Osnove risanja. Obvezne so 
prijave do zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 
04 280 48 25.

Umovadba
Šenčur – V ponedeljek, 20. februarja, se bo v okviru medge-
neracijskega sodelovanja ob 8.30 v Domu krajanov Šenčur 
začela umovadba. Izvajali in naučili se boste vaj, s katerimi 
lahko izboljšate spomin, pozornost in hitrost procesiranja 
informacij ter omilite usihanje funkcij. Obvezne so prijave 
do zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 
48 25.

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. 

Nagrajenki

V nagradni igri Glasbeni festival Love and Peace iz Ko
tička za naročnike sta srečo pri žrebu imeli Jana Podjed 
iz Šenčurja in Tatjana Štern z Golnika. Obe prejmeta po 
dve vstopnici za festival. Čestitke!
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                           Izvaja: Gledališče Unikat                                        
                     PRAVLJIČNA URA BABICE PRA 

                           Petek, 17. februar 2023, ob 17.30  
                           OKC Krice Krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                     SOBOTNA MATINEJA 

                          Izvajata: Jan Tomšič in Boštjan Gombač   
                     GLASBE SVETA                

                            Sobota, 18. februar 2023, ob 10.00 
          www.pgk.si                           Prešernovo gledališče Kranj 
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Kreativno šivanje
Šenčur – V torek, 21. februarja, se bo v okviru medgeneracij-
skega sodelovanja ob 17. uri v Domu krajanov Šenčur začela 
delavnica Kreativno šivanje, na kateri boste izdelovali praktič-
ne izdelke za vsakdanjo rabo. Obvezne so prijave do zasedbe 
mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Predstavitev aplikacije Sopotnik
Kranjska Gora – Kmetijska svetovalna služba Kmetijsko-goz-
darskega zavoda Kranj vabi na predavanje – delavnico Predsta-
vitev aplikacije Sopotnik, ki bo v torek, 21. februarja, ob 9.30 v 
sejni sobi Občine Kranjska Gora. S seboj prinesite računalnike, 
uporabniško ime in geslo, ki ste ga prejeli ob lanski oddaji 
subvencijske vloge. Pomoč pri iskanju podatkov v aplikaciji 
Sopotnik na vašem računalniku za vaš KMG-MID vam bosta 
nudili Meta in Tilka.

KONCERTI

Koncert dua Eugene Chadbourne & Schroeder
Škofja Loka – Kulturno-umetniško društvo Jadran vabi v soboto, 
18. februarja, ob 20. uri v Muzejsko dnevno sobo Loškega mu-
zeja na koncert dua Eugene Chadbourne & Schroeder. Eugene 
Chadbourne je legendarni ameriški kitarist in bendžoist, kan-
tavtor in mojster improvizacije, ki v prehaja med svobodno im-
provizacijo, free džezom, folkom, kantrijem, pankom, hrupnim 
rokom in psihedelijo, Schroeder pa je vrhunski nemški bobnar.

Koncert kvarteta Berlin - Tokyo
Jesenice – Glasbena šola Jesenice vabi na koncert kvarteta 
Berlin - Tokyo, ki se bo v petek, 24. februarja, ob 18.30 začel v 
dvorani Lorenz. Vstopnine ne bo.

PREDSTAVE

V Gledališču Toneta Čufarja
Jesenice – V Gledališču Toneta Čufarja bo v petek, 17. febru-
arja, ob 19.30 na sporedu predstava, »poskus komedije« av-
torjev P. Kogovšek, M. Valentar in B. Smukavec z naslovom 
Tiči, v nedeljo, 19. februarja, pa se bo ob 10. uri začela Vaša 
naša matineja, nastopil bo animator Gašer Stojc.

Fenomen ozdravitve
Radovljica – V nedeljo, 19. februarja, bo ob 8.30 v Linhartovi 
dvorani Radovljica predvajan dokumentarni film Fenomen 
ozdravitve. Film traja do 13.30 in ima dva odmora, vstop bo 
prost. Organizator je Krog za naravno življenjsko pomoč.

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630, www.rozmanbus.si 

PUSTOVANJE: 21. 2., TRST: 16. 3., AKCIJA BANJA VRUĆICA: 15. –22. 3.,  
18.–25. 3., 20.–27. 3., 22.–29. 3., 29. 3.–5. 4., STRUNJAN: 25. 2.–2. 3.,  
BERNARDIN: 12.–15. 3., ŠMARJEŠKE TOPLICE: 2.–7. 4., MORAVSKE  
TOPLICE: 21.–25. 5., RADENCI: 21.–25. 5., MADŽARSKE TOPLICE: 
10.–14. 4., 4.–8. 6., MEDŽUGORJE: 22.–24. 4., BANJA VRUĆICA  
S SARAJEVOM: 29. 4.–2. 5., BANJA VRUĆICA S TE RAPIJAMI:  
29. 4.–6. 5., 25. 5.–1. 6., MORJE – VEČ TERMINOV: DUGI OTOK, 
KORČULA, OREBIĆ.

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

Kranjska Gora – V Kranj-
ski Gori bo v soboto, 18. fe-
bruarja, potekal že 19. Lions 
Ski Open, ki ga organizira Li-
ons klub Bled Golf. Velesla-
lomska tekma se bo začela ob 
11.30 na smučišču Kekec, tek-
movalci pa se bodo pomerili v 
štirih starostnih kategorijah, 
Lions in Leo klubi se bodo 
ob tem potegovali še za pre-
hodni pokal. Tekme se lahko 
udeleži vsakdo, saj je odprte-
ga značaja. Prijave so možne 
na spletni strani www.lions-
bledgolf.si ali na info stojni-
ci, ki bo od 8.30 dalje na plaži 
za hotelom Ramada Resort. 

Tam se bodo vsi tisti, ki jim 
smučanje med vratci ne leži, 
lahko zabaval ob stojnicah in 
odru, kjer bodo za glasbeno 
poslastico poskrbeli raper-
ja Zlatko in Klemen Klemen 
ter mladi talenti iz Studia Os-
minka.

Letos bodo organizatorji 
z donacijo vrednostnih pre-
hranskih bonov pomagali 
gorenjskim socialno ogrože-
nim družinam in starejšim. 
Že tradicionalno pa bodo 
pomoči deležni v Centru Vi-
dim cilj in Centru Korak, ki 
skrbi za ljudi s pridobljeni-
mi možganskimi poškodba-
mi, prispevali pa bodo tudi 
za pomoč paliativni oskrbi.

Dobrodelna veleslalomska 
tekma v Kranjski Gori
Maša Likosar

Knjiga za vse, 
ki želijo v času 
potovati, 
zabavati se 
in se smejati, 
se modrosti 
naučiti, povrh 
še kakšno 
solzo potočiti.

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

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

OPREMLJENO sobo s kuhinjo in ko-
palnico, tel.: 070/591-227 
 23000454

DVOSOBNO stanovanje v etaži stano-
vanjske hiše,v občini Komenda, tel.: 
031/640-040 
 23000455

HIŠE
KUPIM

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

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

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

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

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  10. 1. 2023 
v Gorenjskem glasu je bilo podjetje Avtohiša Vrtač d.o.o. iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: vrednostni bon za 
50 € za nakup dodatne opreme  – Franc Dobre, Križe, 2. nagra-
da: vrednostni bon za 30 € za nakup dodatne opreme – Milan 
Bolka, Cerklje, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Marjeta 
Deržič, Zg. Besnica.  Nagrajencem čestitamo!

Umrla je 

Nada Mihajlović 
(1947–2023) 

nekdanja podžupanja Mestne občine Kranj

V mladosti je navduševala kot športnica, kariero pa gradila kot finančnica, ki je svoj 
pečat pustila tudi v zdravstvu. Bila je aktivna občanka, med letoma 2010 in 2014 tudi 

podžupanja, ki je sprožila marsikateri pomemben premik v lokalni skupnosti.  
Tudi v zadnjih letih svojega življenja je bila zelo dejavna, vpeta v delovanje v občinskih 
krogih, med drugim tudi kot mestna svetnica. Hvaležni smo ji za čas in trud, ki ju je 

posvetila občanom in občini. Ohranili jo bomo v najlepšem spominu. 

Svojcem izrekamo iskreno sožalje.

Mestna občina Kranj

Ko odide velik človek, pride čas,
da v tihi žalosti slavimo njegovo polno življenje.

S težkim srcem oznanjamo slovo našega ljubega sorodnika  

Jožeta Jerala
Matjaževega Joža, roj. 1950 

Na pot odkrivanja skrivnosti večnosti ga bomo pospremili v sobo-
to, 18. februarja, ob 14.30 na pokopališču v Podbrezjah, da bi ga 
za vedno ohranili v spominu. Od 11. ure dalje bo žara v tamkajšnji 
poslovilni vežici.

Za njim žalujemo: sestra Marta, nečak Rajko in vsi drugi njegovi 
prijatelji

Kdor se rodi, zagotovo umre, 
in kdor umre, se zanesljivo spet rodi.
Ne smeli bi žalostiti se
nad tem, kar neizbežno je.
Bhagavadgita (27, II)

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

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

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

MEŠALEC za beton, krožno žago, list 
fi 50 in šivalni stroj Mirna, ugodno, tel.: 
031/272-632  
 23000442

MEŠALNIK za mletje krme za prašiče 
in škarje za obrezovanje sadja, tel.: 
041/356-044 
 23000436

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

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

SUHA bukova drva, lahko razrezana, 
možna dostava, tel.: 040/705-882 
 23000361

SUHA bukova drva, lahko razrezana, 
možna dostava, tel.: 040/246-688 
 23000423

SUHA drva, bukev, hrast, kostanj, 
in žagan les debeline 5 cm, tel.: 
041/481-588 23000449

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

SEDEŽNO garnituro in omare, tel.: 
031/846-674 
 23000416

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

BOJLER Gorenje, 50 l, rabljen eno 
leto, ugodno, tel.: 040/833-142 
 23000444

PLINSKO peč, kondenzacijsko, De 
Dietrich, rabljeno leto in pol, tel.: 
040/206-185 
 23000427

OSTALO
PRODAM

LEPO izdelano imitacijo lesenih strop-
nikov, za lovsko kmečko dnevno sobo, 
tel.: 068/193-960 23000420

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

NAPRAVO za trebušne mišice, stol, 
cena 30 EUR, tel.: 041/686-887 
 23000426

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 23000362

STARINE
KUPIM

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

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ŽENSKO bundo št. 40–42, hlače 
in klobuk, Kranj, za 10 EUR, tel.: 
031/624-509 
 23000445

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež, malo rabljen, 
kot nov, 9–25 kg, cena 30 EUR, tel.: 
041/686-887  
 23000425

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

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BAZEN za mleko 200 l in 300 l, pri-
kolico Sip 25 m3 in cepilec drv, tel.: 
041/481-588 
 23000443

PLUG Batuje, enobrazdni, obračalni, 
10 col, cena 770 EUR, tel.: 041/677-
605 23000438

KUPIM

TRAKTOR Zetor, Ursus, Univerzal, 
Štore, Deutz, Tomo Vinkovič ali IMT, 
tel.: 070/112-628 23000326

PRIDELKI
PRODAM

OREHOVA jedrca, same polovičke, 
tel.: 041/532-899 23000456

SUHE gobe, zračno sušene, po ugo-
dni ceni, tel.: 041/848-322 23000437

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

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

BIKCA ČB, starega 1 mesec, tel.: 
041/418-616 23000415

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.: 
031/446-519 
 23000418

BIKCA LS, starega 14 dni, teličke LS, 
LS/ČB, stare od 14 do 30 dni, tel.: 
041/263-728 
 23000448

ČB bikce, stare 3 tedne, 3 mesece ali 
po izbiri, tel.: 041/350-423  
 23000424

ZAJCE, samce in samice, nemške li-
sce, tel.: 051/458-346 
 23000452

ZAJČKE lepih barv, velike pasme, 
stare 2 in pol meseca, tel.: 040/979-
622 23000434

KUPIM

2 ovci, stari mesec ali dva, in prodam 
tri zajklje za rejo, tel.: 031/275-186  
 23000432

2 kobilici srednje rasti, mešane barve, 
stare do 5 let, tel.: 051/458-346  
 23000453

BIKCA simentalca, starega od enega 
do dva meseca, tel.: 051/441-722 
 23000417

OSTALO
PRODAM

NERJAVEČI sod za mošt ali vino, 60 l, 
cena 30 EUR, tel.: 068/933-135  
 23000447

OMARO za prekajevanje mesa, žele-
zno, 180 x 60 x 100, tel.: 041/637-
100  
 23000419

SILAŽNE bale in bale suhe otave, tel.: 
041/220-640  
 23000428

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO dobrega varilca za manjša 
dela. Cereja, d.o.o., Opekarska 7b, 
Ljubljana, tel.: 041/754-982 
 23000441

IŠČEMO mlajšega upokojenca za ob-
časno pomoč v skladišču v Lescah. 
Delo zajema prevzem, razvoz materiala 
in skrb za urejenost skladišča. Saval, 
Aleš Avsenek, d.o.o., Kranjska 2, Ra-
dovljica, tel.: 041/229-246  
 23000430

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

ZAPOSLIMO mlajšega upokojenca za 
občasni razvoz materiala s kombijem 
po Sloveniji. Obvezen izpit za viličarja. 
Romaks, d.o.o., C. Staneta Žagarja 
23, Kranj, tel.: 04/23-64-250 23000431

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, og-
raje, dimniki, izolacija, krovstvo, čišče-
nje 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

IŠČEM

V okolici Tržiča iščem osebo za po-
moč pri vzdrževanju v in okoli hiše, tel.: 
068/626-835 23000440

RAZNO
ZBIRAM in odvažam odpadno železo, 
aluminij, inox, baker, odvoz brezpla-
čen, tel.: 070/385-956 23000413

PRODAM

NAVIGATOR E 700, star 2 leti, cena 
25 EUR, tel.: 040/393-000 23000421

PREVOZNI molzni stroj, nov bojler 80 
l, za pod strop, in ekspanzijsko po-
sodo, tel.: 04/59-45-146, 041/912-
435 23000450

STEPER za domačo uporabo, z ročaji 
za roke, in različne vrste petelinov, tel.: 
041/374-201 23000422

STISKALEC pločevink, cena 30 EUR, 
tel.: 041/255-636 23000451

KUPIM

LESENE gajbice, lahko priskrbim les 
za izdelavo, nizke, tel.: 031/275-186 
 23000433Rezultati – žrebanje 15. 2. 2023

2, 9, 15, 18, 29, 33, 34 in 14

Loto PLUS: 4, 10, 13, 16, 32, 36, 39 in 5
Lotko: 9 5 2 4 3 2

Sklad 19. 2. 2023 za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 19. 2. 2023 za PLUS: 2.070.000 EUR
Sklad 19. 2. 2023 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

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
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ZAHVALA

V nedeljskem jutru, 5. februarja, je tik pred 88. rojstnim dnem 
spokojno zaspala žena, mama, stara mama, tašča, sestra in teta 

Frančiška Pokorn
rojena Krajnik s Šutne

Ob njenem slovesu se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom,  
prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali  
sveče, cvetje in sv. maše ter jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Hvala gospodu župniku Aliču, dr. Demšarjevi, gospodu Janezu 
Trilerju za čudovito petje. Hvala Društvu upokojencev, gasilcem 
in vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Šutna, 8. februarja 2023

Hvala ti, mama,
za rojstvo, življenje. 
Hvala za čas, za ljubezen, skrbi. 
Hvala za bisere, stkane v trpljenje.
Mama, naj večna ti lučka gori!

V SPOMIN

Minilo je žalostno leto, odkar si odšel, naš dragi ata 

Franc Zupan
z Rupe pri Kranju (1932–2022)

Za vsako svečko in lepo misel ob njegovem grobu iskrena hvala.

Vsi tvoji
Rupa pri Kranju, februar 2023

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je sklenila naša draga mami, mama, tašča, 
sestra in teta 

Marija Remic
roj. Bitenc, z Rupe pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan
cem in sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče, darove za 
svete maše in cerkev na Rupi ter spremstvo na zadnji poti. Iskre
na hvala pevki ge. Petri za čutno zapete pesmi, g. župniku Eri
ku Šviglju za lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo ter 
po grebni službi. Še enkrat iskrena hvala vsem imenovanim in 
neimenovanim.

Žalujoči vsi njeni

Si kot sonce življenja sijala,
za vse svojo ljubezen dajala.
Odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA

V 87. letu starosti je v Gospodov objem odšel naš dragi mož, 
atek in ata  

Vinko Božnar
iz Gorenje Save

Hvaležni smo sorodnikom, prijateljem, sosedom in sovaščanom 
Gorenje Save, Olševka in Praprotne Police, ki ste mu namenili po
slednji poklon, nam pa z izrazi sožalja olajšali bolečino ob slove
su očeta. Posebno zahvalo izrekamo osebju bolnišnice Golnik za 
dolgoletno zdravljenje, gospodu župniku Bojanu Likarju za sve
to mašo in lepo opravljen pogrebni obred, skupini Lipa za sočut
ne pesmi in pogrebni službi Navček za vso pomoč. Hvala vsem, 
ki ste nam kakorkoli pomagali, stali ob strani, zanj molili, darova
li za svete maše in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Ohranili te bomo v lepem in spoštljivem spominu in te vedno no
sili v svojih srcih.

Z ljubeznijo: žena Meri, hčerke Zvonka, Jana in Vika z družinami

Nešteto sledi si zapustil                              
s svojimi dejanji in dobroto.
Tak ostajaš v naših srcih in spominih.

ZAHVALA

V 41. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila ljubljena 
hčerka, sestra, teta in nečakinja 

Saša Dolinšek
Ob njenem nenadnem slovesu se zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
v teh težkih trenutkih stali ob strani. Iskreno se zahvaljujemo 
vsem sosedom, prijateljem, znancem, sorodnikom, sošolcem, 
sošolkam in sodelavcem za izrečena sožalja, podarjene sveče in 
cvetje, denarne prispevke ter darovane svete maše. Globoka za
hvala gospodu župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen cerkveni 
pogreb, Lonci in Irmi za njune molitve, cerkvenemu pevskemu 
zboru za vse zapete pesmi, Karmen za ganljive besede slovesa in 
pogrebni službi Navček za organizacijo. Hvala vsem, ki ste bili 
del njenega življenja in boste odslej molili zanjo. Vsem imenova
nim in neimenovanim Bog povrni njihovo dobroto.

Z bolečino v srcu: ati Jože in mami Majda, brat Klemen in sestra 
Polona z družinama
Zg. Jezersko, 11. februarja 2023

Sprehajam se po poti,
ne vem, če se sploh konča.
Zakaj bi se končala,
kaj sploh pomeni konec?
(Saša)

ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama, 
babica, sestra, teta in tašča 

Marija Grašič
po domače Bdetova Mari s Kokrice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete 
maše. Hvala zdravstvenemu osebju na oddelku 700 Klinike Gol
nik. Hvala gospodu župniku Jožetu Klunu za lep pogrebni obred 
in sveto mašo, pevcem Viharnik za sočutno zapete pesmi, po
grebni službi Komunale Kranj za organizacijo pogreba. Poseb
na zahvala tudi članom TD Kokrica, ki so v težkih trenutkih ne
sebično pomagali in nam stali ob strani. Iskrena hvala vsem, ki 
ste se poslovili od naše mame in jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Vsi jo bomo pogrešali, ohranili v lepem spominu in se je 
zelo radi spominjali.

Žalujoči vsi njeni

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin nate.

ZAHVALA

V 56. letu se je poslovil naš predragi mož, ati,  
sin, brat, stric, svak in zet 

Edvard Tolar
po domače Žbnklarjev Edo iz Podlonka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem, znancem in članom Pašne skupnosti Ratitovec  Klom 
za vso pomoč in podporo, izrečeno sožalje, cvetje, sveče, vse molitve 
in darove. Posebna zahvala gre sosedi Urški in dr. Lopuhovi iz 
paliativne enote SB Jesenice. Zahvaljujemo se Lovski družini 
Železniki za svečano spremstvo na njegovi zadnji poti ter g. Simonu 
Tolarju za lep poslovilni govor. Iskrena hvala g. župniku Damjanu 
Proštu za duhovno oskrbo in p. Cristianu Balintu, pogrebni službi 
Navček ter pevcem za lepo opravljen pogrebni obred. Iskrena hvala 
vsem, ki ste se poslovili od njega, ga pospremili na njegovi zadnji 
poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Maja, otroci Tanja z Rokom, Uroš in Alja, mama, 
bratje z družinami ter ostali sorodniki
Podlonk, februar 2023

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

ZAHVALA

V 31. letu se je poslovil od nas ljubljeni sin, brat in stric 

Luka Sajevic
z Luž

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijate
ljem, sosedom, vaščanom in znancem za sočutne besede tolaž
be, izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter vse molitve in 
sv. maše. Hvaležni smo učiteljem OŠ Helene Puhar, ki so Luka 
spremljali v času šolanja, ter zaposlenim v VDC Kranj, kjer je 
bil vključen. Iz srca hvala prijateljem iz skupine Vera in luč Šen
čur, še posebej ge. Agici ter Simoni in Janezu za ganljive bese
de ob slovesu. Hvala Marijinim častilcem z Luž za molitev. Hvala 
oseb ju intenzivne nege na Golniku. Zahvala gre vsem, ki ste na 
kakršenkoli način pripomogli, da smo se od Luka lepo poslovi
li. Posebna zahvala gre g. župniku in dekanu Urbanu Kokalju za 
sočutno izbrane besede tolažbe in slovesen pogrebni obred. Hva
la tudi ostalim duhovnikom pri somaševanju. Hvala pevcem pod 
vodstvom ge. Eve Jekovec za ganljivo zapete pesmi. Hvala nosa
čem, pogrebni službi Navček in ge. Slavki za pomoč. Iskrena hva
la vsem, ki ste Luka obiskovali in ga imeli radi.

Žalujoči: mami Rafka, ati Jože ter brat Gregor z družino

S teboj smo bili družina,
ki si nas družil s svojo ljubeznijo
in nas hranil s svojo ljubeznijo,
ki si bil ogenj in luč ljubezni
in ki si z ljubeznijo delal čudeže.
(Tone Kuntner)
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Izredno mrzla jutra na Jezerskem so poskrbela, da je drsališče ob Planšarskem jezeru zaživelo v 
polnosti. Tudi jezero je prejšnji teden prekrila debela plast ledu. A že v nedeljo, ko je termometer čez 
dan pokazal okoli pet stopinj nad ničlo, se je tudi možnost obstanka ledu na jezeru poslabšala.

Jezersko – Na Jezerskem so 
bila še prejšnji teden jut-
ra mrzla. Bilo je od 14 do 
16 stopinj Celzija pod nič-
lo, pa tudi čez dan so tem-
perature ostajale pod le-
diščem ali pa so bile oko-
li ničle. Kljub lepemu vre-
menu je tudi sonce febru-
arja v območju Planšarske-
ga jezera bolj skopo z žar-
ki. Aleš Petek, predsednik 
TD Jezersko, nam je razlo-
žil, da je jezero zaledenelo 
do te mere, da so dan pred 
Prešernovim praznikom na 
njem lahko »dušo priveza-
li« tudi ljubitelji drsanja.

Ledena ploskev je seve-
da najdebelejša na naspro-
tni stran od tiste, kjer voda 
priteče v jezero. Po Petkovi 
oceni je bila ob našem obi-
sku Jezerskega konec tedna 
debela dobrih trideset centi-
metrov. Precej tanjša pa je 
seveda tam, kjer voda odte-
ka iz jezera, je še dodal.

Na zaledeneli jezerski po-
vršini smo našteli kar nekaj 
sprehajalcev, predvsem pa 
ljubiteljev drsanja. Največ 
je bilo fantov, ki so igrali ho-
kej. Občutek, da si v narav-
nem okolju in nisi omejen z 
neko ograjo, je verjetno tisti, 
ki najbolj privlači ljubitelje 
drsanja, meni Petek. Glede 

na gibanje temperatur pa ni 
bil nič kaj optimističen pri 
napovedi, kako dolgo bo led 
na jezeru obstal. Že od ne-
delje namreč kljub še ved-
no dokaj mrzlim jutrom čez 
dan termometer pokaže tri 
in več stopinj Celzija, zato 
so ledeni ploskvi na jezeru 
dnevi šteti.

Polno je bilo tudi drsa-
lišče, ki ga že več let postav-
ljajo na peščenem parkiri-
šču v bližini Planšarskega 
jezera. To je najbolj obiska-
no ob koncih tedna in pra-
znikih, naš sogovornik pa je 
potrdil domnevo, da je bilo 
dobro obiskano tudi v času 
letošnjih šolskih počitnic na 
Gorenjskem. Je pa res, je še 
povedal, da ko se je letos na 
Jezerskem začela zimska se-
zona, je že po 14 dneh prišlo 
do otoplitev in lahko bi rek-
li, da so drsališče zaprli sko-
raj takoj po odprtju – odjuga 
je bila premočna. Kasneje so 
se razveselili najprej snega, 
mraza, ki je prišel za njim, 
pa še bolj. »Zimske aktivno-
sti so res lahko stekle v pol-
nosti,« je dejal.

Nekaj besed smo sprego-
vorili tudi z Rokom Teulom 

iz Parka Jezersko, in sicer 
o sankaški progi, teku na 
smučeh in smučišču za za-
četnike na Jezerskem. Pove-
dal nam je, da so v času šol-
skih počitnic uspešno izpe-
ljali smučarsko šolo. Največ 
je bilo sicer domačih otrok, 
a so pozitivno presenečeni, 
saj so jih začeli odkrivati tudi 
drugi in tako je obisk smu-
čišča vsak dan večji.

Trenutno imajo slab me-
ter snega. Delajo tudi tehnič-
nega, pogoji so dobri, raču-
najo, da se bo zimska sezona 
zaključila normalno.

Park Jezersko je znan še 
po sankanju in tekaških pro-
gah, ki ob lepem vremenu 
sploh nagrajujejo obiskoval-
ce z izjemno kuliso zimske 
pokrajine. Zelo dobro so obi-
skane tudi t. i. tekaške jasli, 
nudijo možnost izposoje te-
kaške opreme, ki jo skupaj s 
Petro Majdič pridno dopol-
njujejo. Veliko imajo teka-
ških prog z dvojnimi »špura-
mi«, kar obiskovalci radi iz-
koristijo za tek v paru in kle-
pet. Zato domačini te pro-
ge ljubkovalno imenujejo 
kar klepetalnice, smo še iz-
vedeli.

Alenka Brun

Zaledenelo Planšarsko jezero na Jezerskem je konec 
minulega tedna privabilo številne ljubitelje drsanja in 
rekreativnega hokeja. / Foto: Tina Dokl

Ljubljana – Zmagovalec tek-
movanja Naj krof Slovenije 
2023 je v kategoriji klasičnih 
krofov postal krof Doma sta-
rejših občanov Novo mesto, 
v kategoriji inovativnih pa 
krof Biotehniškega izobra-
ževalnega centra Ljubljana 
s sivko, medom in smetano, 
kot so zapisali na STA.

Izbor za najboljši krof je 
Turistično gostinska zborni-
ca Slovenije pripravila že tret-
jič. Tokrat so ocenjevali oko-
li trideset krofov, komisija pa 
se je osredotočila na videz in 

splošni vtis izdelka, pravilno 
obdelavo testa, stopnjo cvrtja, 
polnilo ter okus.

Med krofi pa se je znašel 
tudi gorenjski predstavnik: 
krof s holandsko omako in 
slanino, ki so ga pripravi-
li v Jasna Chalet Resortu iz 
Kranjske Gore. V kategoriji 
inovativnih krofov je osvojil 
drugo mesto.

Domink S. Černjak iz Ja-
sna Chalet Resorta: »Jasna 
Chalet Resort je začel kot 

kavarna in ljubezen do slad-
kih in slanih prigrizkov in 
jedi je ostala. Pri prijavi na 
tekmovanje smo razmišlja-
li, ali naj ostanemo pri klasi-
ki ali pristopimo na kakšen 
drugačen način, s čim po-
sebnim, ker se radi igramo z 
okusi. Tako sta moči združi-
la Eva Kukovec in Anže Ku-
kenberger. Kukovčeva, sicer 
študentka drugega letnika 
Višje šole za gostinstvo, vel-
nes in turizem Bled, je pri 
nas že lani opravljala prakso. 
Imamo namreč program 
Mladi talenti v Jasni, v okvi-
ru katerega mladi tu opravlja-

jo prakso in jim kasneje omo-
gočimo, da lahko med letom, 
če imajo čas, pri nas delajo. 
In Eva Kukovec tako tudi dela 
pri nas. Pri ustvarjanju po-
sebnega krofa pa ji je poma-
gal še natakar, že omenjeni 
Anže Kukenberger, ki je prej 
delal v restavraciji z Miche-
linovo zvezdico, v ljubljan-
skem Ateljeju. Navdih za sla-
ni krof sta dobila v naših zaj-
trkih in nastal je krof s holan-
dsko omako in slanino.«

Inovativni krof  
iz Kranjske Gore
Alenka Brun

V kategoriji inovativnih krofov je drugo mesto osvojil krof 
s holandsko omako in slanino iz Jasna Chalet Resorta 
Kranjska Gora. / Foto: osebni arhiv

Planšarsko jezero prekril led

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 in jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, 
ki je bo več proti škofjeloškim in bohinjskim hribom. Ponekod 
bo pihal jugozahodnik. V nedeljo bo oblačno, proti večeru in 
v noči na ponedeljek bo prehodno rahlo deževalo.

Ker sem sinoči pretiraval z brezalkoholno pijačo, 
imam danes groooznega moralnega mačka.
Milan Fridauer - Fredi

NA GLAS                                           aforizem

Od popolnih začetnikov do izkušenih rekreativcev ...  
/ Foto: Tina Dokl

Sankanje je pri obiskovalcih zimskega Jezerskega zelo 
priljubljeno. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Na državnem statističnem uradu so pripravili podatke, 
za koliko so se v zadnjem letu podražile sestavile za pustne 
krofe. Moka se je decembra 2022 v primerjavi z istim mesecem 
leto prej podražila za 23 odstotkov, sladkor za 59 odstotkov, 
jedilno olje pa za 44 odstotkov. Povprečna cena desetih jajc 
v letu 2022 je znašala 2,09 evra.

Sestavine pustnih krofov v statistiki




