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V rovih tudi človeška ribica 
V rovih pod Kra njem so o d p rli drugo lokacijo v S loveniji, kjer s i lahko obis ko va lci ogledajo človeško ribico. Ideja o s ta lni ra zstavi ogrožen e ja m ske dvoživke je 
zore la več kot d vajset let. 
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Kranj - V kranjski rovih so 
pred dnevi slovesno odprli 
Informacijski center o člo
veški ribici SOSProteus, 
ki je nas tal v javno-zaseb
nem partnerstvu med Jam
skim laboratorijem Tular in 
Mestno občino Kranj oziro
ma Zavodom za turizem in 
kulturo Kranj, ki ga je kranj
ski m estni svet odobril maja 
lani. Center bo prvi mesec 
deloval poskusno, predvi
doma v začetku decembra 
pa ga bodo odprli tudi širši 
javnosti. Po Postojnski jami 
se tako odpira druga lokaci
ja v Sloveniji, kje r bodo obi
skovalci lahko videli človeš
ke ribice, in ·sicer tako bele 
kot črne. 

Začetnik raziskovanj 
Marko Aljančič 

V Jamskem laboratoriju 
Tular človeško ribico razi
skujejo že od leta 1960. Za
čel je Marko Aljančič z ženo 
prof. Marijo Aljančič, nju
no delo pa zdaj nadaljuje 
s in Gregor Aljančič z ženo 
Magdaleno. »Naša tem eljna 
dejavnost je opazovanje člo
veške ribice in spoznavanje 

njenega življenja v polna
ravnih razmerah, saj nam 
je globoko v podzemlju ne
dostopna,« je povedal Gre
gor Aljančič in dodal, da se 
bodo z raziskovanjem še 
naprej ukvarjali v jami Tu
lar pod Gaštejskim klan
cem , v rovih pod Kranjem 
pa bo potekala prezen tacija 
te še vedno skrivnostne ži
vali, delno pa tudi razisko
valna dejavnost, saj bodo 
kot edini na svetu preučeva
li vpliv obiskovalcev na člo-

zbrana z vstopninami, na
menjali raziskovalni dejav
nosti in na ta način zago
tovi.Ji dolgoročnejšo priho
dnost laboratorija, ki bo lah
ko pridobival tudi nove so
delavce, raziskovalce in vod
nike, je dejal Aljančič. 

Dovoljenje za odvzem 
osmih človeških ribic 

Ideja o informacijskem 
centru je sicer stara že več 
kot dvajset let, saj želijo s 
stalno razstavo in živo zgod-

Evropska komis ija je prejšn ji teden na s lovesnosti 

v Bruslju imenovala Kranj za evropsko destinacijo 

odličnosti (EDEN) 202 3 n a področju trajnostnega 

turizma. Kranjski žu pan Matja ž Rakovec je povedal, 

da je k pre jemu n aziva poleg zelenega kulinaričnega 
dogodk a Dolga kranjska miza najbolj p ripom ogel prav 

Informacijski center SOS Proteus. 

veško ribico in tako posku
šali ugotoviti primerne raz
mere za njeno javno prika
zovanje. » V info centru zato 
ne govorimo o klasični turi
stični točki, ampak se tu tu
rizem prekriva z raziskoval
no dejavnostjo,« je pouda
ril. Ob tem je pomembno, 
da bodo tudi vsa sreds tva, 

bo o človeški ribici dvigniti 
zavest o življenju in zaščiti 
jam ske dvoživke, ki jo naj
bolj ogroža onesnaževanje 
podzemnih voda. 

V info centru pa ne bodo 
razstavljali človeških ribic, 
ki bi jih vzeli iz naravne
ga okolja, temveč tiste živa
li, ki jih poplave odplaknejo 

Informacijski cente r SOSProteus v kranjskih rovih bodo za splošno javnost odprli 
decembra. / Foto: Mmof Pibdlft 

iz podzemlja in obležijo na 
kraških travnikih, kjer so 
zapisane poginu, je pouda
ril Aljančič. Kot je pojasnil , 
jim je Agencija RS za oko
lje dovolila iz narave od_vzeti 
pet belih 1n tri črne človeške 

ribice, trenutno pa imajo v 
akvariju dve beli. 

Direktor Zavoda za turi
zem in kulturo Kranj Klemen 
Malovrh je povedal, da gre za 
edinstveno atrakcijo v svetov
nem merilu in nov turistični 

produkt Kranja, s katerim bo 
človeška nbica prikazana na 
drugačen, trajnosten način. 

Ureditev Informacijske
ga centra SOSProteus je sta
la malo več kot dvesto tisoc 
evrov, je dodal:· 

Priznanja Rdečega 
križa Kranj 

Pomagajmo deklici Brini 
Rodila se je s cerebra lno para lizo, n a poti do čim sam o s to jnejšega ž ivljenja p a enajs t le tnica pot re buje 

ve liko t e rapij. Pote ka a kcija Skupaj p omag ajmo Brini d o cilja. 
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Kranj- Potem ko je epidemi
ja prekinila tradicijo druže
nja, so se v dvorani Mestne 
občine Kranj znova zbra
li tis ti darovalci krvi in plaz
me, ki so dosegli okroglo 
število darovanj: petdeset, 
šestdeset, sedemdeset ... Re
korder je Zoran Sitar, za ka
terim jih je kar dvesto deset, 
sledijo pa Vikto r Erzar s s to 
šestdesetimi, S tanislav Kre
se in Mihael Sekavčnik s sto 
dvajsetimi, Ivan Kern in An
dreja Žerovnik s sto deseti
mi ter Iztok Belec, Branko 
Poljanšek in janez Rogelj s 
sto darovanji. Vseh jubilan
tov je bilo tokrat sedemin
sedemdeset, skupno š tevilo 
priznanj, ki jih bo kranjsko 
združenje Rdečega križa po
delilo v tem letu, pa sega čez 
šeststo dvajset, pri čemer je 
upoštevalo število darovanj 
v obdobju od zaWka julija 
2019 do konca junija 2022. 

Kot je poudaril predsedn ik 
Janez Frelih, n ekate rih ak
tivnosti v času epidemije ni 
bilo mogoče izvajati, a med 
n jimi ni bilo krvodajalstva. 

»Na prilagojen način je po
tekalo naprej, in kljub temu 
da je bilo na začetku covi
da prav na tem področju ne
kaj neznank, so krvodajal
ci pokazali ve.liko mero od
govornosti in Slovenija niti 
en sam dan ni ostala brez ži
vljenjske tekočine.« Poklon 
in zahvalo je namenil tudi 
pros tovoljcem. » V zaos tre
nih razmerah s te maksimal
no pomagali na vsakem ko
raku,« je med drugim dejal. 
šes tim je skupaj s podpred
sednikom Rdečega križa 
Slovenije Francijem Strnišo 
podelili srebrne znake: Eli
zabeti Hudoklin, Maksimi
ljanu Jelencu, Helen i Mi.klo
ša, Dori Perčič, Mileni Rob
lek in Olgi Škofic; Andreju 
Zaplotniku pa bronas tega. 

Posebno priznanje je na 
proslavi prejela Jožica Rib
nikar, predsednica Krajev
ne organizacije Vodovodni 
stolp, in sicer za petdeset let 
delovanja v okviru Rdečega 
križa Kranj. »S svojim pro
s tovoljskim delom je doka
zala, da ceni vrednote člo

veškega življenja,« so s trnili 
njene zasluge in predanost. 

MAJA BERTONCELJ ..... ................ .................. 

Medvode - V soboto je na 
tržnici v Medvodah potekal 
dobrodelni dogodek Skupaj 
pomagajmo Brini do cilja. 
Brina Slivniker je 11-letna 
deklica iz Vaš, ki se je rodi
la s cerebralno paralizo in za 
napredek potrebu je številne 
terapije, ki jih starši ne zmo
rejo kriti sami. 

»Zelo smo zadovoljni. Od
ziv je dober, večina Brini
no zgodbo pozna. Zanjo so 
se že zbirala s redstva, prvič 
pa na tak način. Žal ne gre 
drugače. Brina na poti do 
čim samostojnejšega živ
ljenja potrebuje veliko te
rapij,« je povedal oče Luka, 
mama š pela pa je dodala ne
kaj besed o Brininem trenu
tnem stanju: »Glede na na
povedi je Brina presenetila 
ne samo naju, ampak tudi 
sama sebe. Letos aprila je 
med rehabilitacijo v Zdru
ženih državah Amerike na
redila že nekaj samostojnih 
korakov. Od operacije leta 
2016 počasi, a vztrajno na
preduje. Zelo smo ponosni 

Brina s starši na sobotnem dobrodelnem dogodku, na 
katerem so zbirali sredstva za njene terapije. 1 ro10: "'•i1 1,r1onuij 

nan jo. Za napredek ni pot
rebovala nobenega lokoma
ta oziroma katere koli drn
ge robotske naprave. Potre
bovala pa je veliko pozitiv
ne energije in ljubezni. Bili 
so padci in vzponi, a nikoli 
nismo obupali. Njen cilj je, 
da bi nekega dne lahko vse 
pripomočke postavila v kot 

in zakorakala sama tudi na 
daljše razdalje. Tudi naša 
želja je, da bo samostojna 
in ne bo odvisna od drugih. 
Brez pomoči dobrih ljudi, 
ki so ji z donacijami poma• 
gali, ne bi šlo. Velika hvala 
vsem. Ne smem pa pozabiti 
tudi njenih terapevtov in tre
nerjev. Dvakrat na teden jo 

vozimo na nevrofizioterapi
jo in enkrat na dva tedna na 
delovno terapijo, poleg tega 
ima te rapije tudi v šoli. ža
lostno je, da za otroke s po
sebnimi potrebami v naši 
državi ni dovolj dobro poskr
bljeno.« 

Brina je v dogodku uživa
la in se predstavila tudi kot 
pevka. »Brina zmore že ve
liko stvari, skoraj vse. Hodi 
v š_olo, dom a pa najraje poje 
in pele,« je še dejala njena 
mama. Za Brino v akciji pod 
sloganom Skupaj pomagaj
mo Brini do cilja še vedno 
zbirajo sredstva. S poslanim 
sporočilom BRINA5 na 19 19 
lahko podarite pe t evrov, do
nacijo pa lahko nakažete 
tudi na račun Župnijske ka
ritas Preska Sl56 0 202 1009 
2137 108, sklic 04 1120 11 , 
koda namena CHAR, na• 
men: Brina. Za organizaci
jo dobrodelnega dogodka, ki 
s ta ga popestrila noja, je pos
krbela Maja Bernard. Zak
ljučil se je popoldan v Kul
turnem domu Medvode s 
predstavo Vidkova srajčica 
v izvedbi gledališča Fn1-fru. 
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