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S partnerstvom  
do preboja
»Po hudi krizi je zdaj pravi čas, da 
gospodarstvo skupaj s socialnimi 
partnerji in politiko sooblikuje pri-
hodnost, boljšo Slovenijo,« je na 
12. Vrhu slovenskega gospodar-
stva pozval predsednik gospodar-
ske zbornice Boštjan Gorjup.
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EKONOMIJA

Rejčeva 
zapušča Domel
Predsednica uprave Domel Hol-
dinga Jožica Rejec je potrdila, da 
po 39 letih dela v podjetju, ki ga 
zadnjih 12 let tudi vodi, z novim 
letom odhaja v pokoj. Nasledil jo 
bo Matjaž Čemažar, dosedanji di-
rektor razvoja in raziskav. 

13

GG+

Petelinji zajtrk na odru
Uspešnica Petelinji zajtrk, ki je bil 
eden najbolj gledanih slovenskih 
filmov, je zdaj dobila tudi gledali-
ško verzijo. Na oder so jo postavi-
li člani Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice in Šentjakobskega gleda-
lišča Ljubljana. Premiera je bila v 
ponedeljek na Jesenicah.

15

GG+

V živem  
pogovoru s knjigo
Živa knjižnica deluje kot katerakoli 
druga knjižnica, le da knjige dejan-
sko govorijo, saj gre za ljudi z za-
nimivimi zgodbami, izkušnjami in 
pogledi na svet, ki so jih v dialogu 
pripravljeni deliti z bralci. Tokrat je 
bilo na voljo trideset živih knjig.

19

VREME

Danes bo delno jasno.  
Jutri bo oblačno, začelo bo 
deževati. V noči na nede-
ljo se bo ohladilo, čez dan 
bodo padavine ponehale.

4/10 °C
jutri: oblačno z dežjem

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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ZA LEP IN TOPEL DOM OKNA SIBAU  
IZ LASTNE PROIZVODNJE. 

Jubilejni
popust

Priloga:

jeseniške novice

Maja Bertoncelj

Smlednik – V sredo je pote
kala prva javna dražba golf
skega igrišča v Smledniku. 
Bila je uspešna. V roku je 
varščino vplačal en sam po
tencialni dražitelj, in sicer 
Sberbank banka, ki je nato 
na dražbi tudi ponudila iz
klicno ceno in golfsko igri
šče kupila za 5.787.814,60 
evra. Sberbank, ki je v ru
ski lasti, je največji ločitveni 
upnik v stečajnem postopku 
družbe Golf projekti.

Na dražbi so kupili celo
tno dolžnikovo premoženje, 

nepremičnine in premični
ne, ki v naravi predstavljajo 
golfsko igrišče s spremlja
jočo infrastrukturo in po
trebno tehnološko opremo. 
Konkretnih informacij, kak
šne načrte imajo v Smledni
ku, niso podali, odgovori
li so le, da »skladno s smer
nicami in poslovno politi
ko Skupine Sberbank infor
macij o naših preteklih, ob
stoječih oziroma potencial
nih poslih zaradi dobre po
slovne prakse in zaupnosti, 
ki jo kot bančniki zagotavlja
mo svojim poslovnim par
tnerjem, ne razkrivamo«, in 

dodali: »Zagotavljamo, da je 
nakup s strani banke Sber
bank del načrta za dolgoroč
no rešitev nejasne situacije, 
po stečaju dosedanjega las
tnika. Obveščamo vas, da 
bo golfsko igrišče nemote
no delovalo in nudilo vsem 
uporabnikom igrišča stori
tve na najvišjem nivoju.«

Tomaž Čad, upravitelj v 
stečajnem postopku, je bil 
po dražbi zelo zadovoljen: 
»Predvsem zato, ker je vse 
skupaj potekalo izjemno hi
tro. Tako hitre prodaje v ste
čajih nismo vajeni.« 

Golfsko igrišče kupila Sberbank
Uspešna je bila že prva javna dražba golfskega igrišča v Smledniku. Za 
5,78 milijona evrov ga je kupila Sberbank banka kot edini dražitelj, ki je tudi 
največji upnik v stečaju družbe Golf projekti. Načrtov ne razkrivajo, pravijo 
pa, da bo golfsko igrišče nemoteno delovalo naprej.

V Sberbank banki pravijo, da bo golfsko igrišče v Smledniku nemoteno delovalo in nudilo 
vsem uporabnikom igrišča storitve na najvišjem nivoju.48. stran

D. Ž., V. S.

Kranj, Jesenice – Na volilnih 
zborih po Sloveniji so v sre
do elektorji volili državne 

svetnike iz lokalnih okolij, vče
raj pa še predstavnike funk
cionalnih interesov. Za voli
tve v Državni svet je v Slove
niji 22 volilnih enot, iz vsake 

je izvoljen po en svetnik. Go
renjska ima dve volilni eno
ti, v deveto so vključene obči
ne spodnjega, v deseto občine 
zgornjega dela Gorenjske. V 

deveti volilni enoti je bil z naj
večjim številom elektorskih 
glasov izvoljen Igor Velov, v 
deseti pa Bogomir Vnučec. 

Nova gorenjska državna svetnika
V Državni svet sta bila z Gorenjske izvoljena Bogomir Vnučec in Igor Velov.

080 23 23 www.jelovica-hise.si

84.500,00 €od

Lesena hiša C 145

PICK & 
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Akcijska ponudba
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Gostilno prodala 
pod ceno
Na Okrožnem sodišču v Kranju so v sredo začeli 
obravnavati tožbo podjetnice Mirjane Grašič 
Šircelj, ki od Mestne občine Kranj terja 590 
tisoč evrov odškodnine za nekdanjo družinsko 
gostilno Blažun na Hujah v Kranju, v kateri zdaj 
deluje medgeneracijski center. Šircljeva je namreč 
prepričana, da je bila izigrana.

414. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANTONIJA SMREKAR iz Krope.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Trenutki z Jožetom Privškom in Nino Strnad  
v Kinu Šiška

V nedeljo, 3. decembra 2017, 
bo Big Band RTV Slovenija 
skupaj z izjemno vokalistko 
Nino Strnad ob 20. uri nasto-
pil v Kinu Šiška s koncertom, 
poimenovanim Trenutki z 
Jožetom Privškom. Omenje-
ni koncert je namenjen pred-
vsem vokalnemu džezovske-
mu opusu Jožeta Privška, ki 
je nekaterim precej neznan, 
zato bo toliko zanimivejši za 
marsikaterega poslušalca. Se-
veda bo večer začinjen tudi z 
nekaterimi Privškovimi hiti in 
nekaj instrumentalnimi sklad-

bami. Pevsko bo poslušalce ponovno očarala edinstvena Nina 
Strnad, orkestru pa bo dirigiral saksofonist Lenart Krečič.
RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
majice in zgoščenke RTV Slovenija. V žrebu boste sodelovali, 
če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Katero obletnico 
rojstva mojstra Jožeta Privška praznujemo letos? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 4. decembra 2017, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.
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Glasbeni spektakel, na katerega smo čakali  
deset let!

Naj se koncertno leto 2017 konča z velikim spektakularnim kon-
certom svetovnih latino zvezd, na katerega smo čakali deset let. 
Na velikem odru bo 2. decembra ob 20. uri v Dvorani Stožice v 
Ljubljani nastopila ena največjih legendarnih izvajalk rumbe in 
flamenko ritmov na svetu, dobitniki grammyja ter prejemniki 
zlatih in platinastih plošč – skupina Gipsy Kings. Starejšim ge-
neracijam mednarodni hit devetdesetih Bamboleo še dandanes 
obuja vrtljive spomine na plesanje po mizah in pitje sangrie. 
Glasbeni vrhunec dvajsetega stoletja je francoska skupina, 
navdihnjena s špansko kulturo, proslavila s petmilijonsko pro-
dajo albumov samo v ZDA. Vljudno vabljeni na spektakularni 
dogodek latino ritmov legendarnih zvezd, ki vas bo popeljal v 
svet zabave. Najcenejše vstopnice za koncert skupine Gipsy 
Kings so na voljo v predprodaji na vseh Eventimovih prodajnih 
mestih (Petrol, Pošta Slovenije, Eventim.si). Število najcenejših 
vstopnic je omejeno. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo dve vsto-
pnici. Nagradno vprašanje: Od kod prihaja skupina Gipsy 
Kings? Odgovore s svojimi podatki pošljite do torka, 28. no-
vembra 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 10. novembra 2017, prejme 
dve vstopnici za komedijo Čakalnica Nace Sušnik iz Kranja.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 17. novembra 2017, prej-
meta po dve vstopnici za predstavo Boksarsko srce Ani Obed 
iz Zgornje Besnice in Marija Šeško z Visokega. 
Nagrajencem čestitamo!

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – »Slove-
nija po hudi krizi v zadnjih 
treh letih beleži gospodar-
sko rast, letos celo rekordno 
po kriznem obdobju, zato je 
pravi čas, da gospodarstvo 
skupaj s socialnimi partnerji 
in politiko sooblikuje priho-
dnost, boljšo Slovenijo,« je v 
sredo na 12. Vrhu slovenske-
ga gospodarstva na Brdu pri 
Kranju pozval predsednik 
Gospodarske zbornice Slo-
venije (GZS) Boštjan Gor-
jup. »Razvojno partnerstvo 
je potrebno predvsem iz treh 
razlogov: da bi do leta 2025 
ujeli bolj razvite članice EU, 
da bi naslednjo krizo priča-
kali bolj pripravljeni in manj 
zadolženi, da bomo med se-
boj zgradili večje zaupanje,« 
je dodal. Strinja se, da GZS 
predlaga ambiciozne cilje, 
da do leta 2025 povečamo 
izvoz in dodano vrednost za 
45 odstotkov. To po njego-
vem terja srednjeročni na-
cionalni razvojni sporazum, 
ki bo okrepil zdrave gospo-
darske trende: »V obdobju 
2018–2025 bi morala Slo-
venija realizirati svoje pred-
nosti skozi okrepljen social-
ni dialog, katerega cilj mora 
biti hitrejši gospodarski ra-
zvoj kot podlaga za večjo ka-
kovost življenja prebivalcev 
Slovenije.« 

Po Gorjupovem mnenju 
za uresničitev zastavljenih 
ciljev nujno potrebujemo 
povečanje naložb v raziskave 
in razvoj na 2,4 odstotne toč-
ke BDP, kakovosten kader 

za prihodnje potrebe gospo-
darstva in ugodnejše davčno 
okolje, zlasti za visokokako-
vosten kader, s čimer bi pre-
prečili beg možganov, s ka-
terim se Slovenija zdaj soo-
ča. Pri mladih je ključno ka-
kovostno izobraževanje za 
potrebe gospodarstva, krajši 
čas študija, več kadrovskih 
štipendij. Cilj pri aktivni po-
pulaciji je bistveno več kako-
vostnih delovnih mest z viš-
jo dodano vrednostjo, kar se 
lahko doseže le z ustrezno 
rastjo plač, ki bo višja od in-
flacije, a nižja od rasti pro-
duktivnosti. Med cilji GZS 
je Gorjup naštel tudi prila-
goditev delovnih mest sta-
rejšim od 55 let, ki jih bo za-
radi demografskih trendov 
v službah čedalje več. »Cilj 
je, da bo vsaj 50 odstotkov 

starejših od 55 let delovno 
aktivnih, zdaj jih je le 41 od-
stotkov.« 

Cerar: Smo soodvisni

Okoli 350 zbranih pred-
stavnikov gospodarstva, 
sindikatov, vlade in politič-
nih strank je nagovoril tudi 
predsednik vlade Miro Ce-
rar, ki ga veseli, da tudi v 
GZS intenzivno iščejo re-
šitve za gospodarski napre-
dek predvsem v sodelova-
nju s socialnimi partnerji, 
saj je tudi vlada v zadnjih le-
tih na novo vzpostavila so-
cialni dialog, brez katerega 
tako ambicioznih ciljev ni 
možno uresničiti. »Želim 
si še več sodelovanja, še več 
optimizma, ki si ga zdaj so-
ustvarjamo s temi dosežki, 

predvsem pa mora vse to 
biti namenjeno človeku, ne 
samemu sebi, ne zgolj bo-
gatenju, ne zgolj projektom 
kot takim, ampak predvsem 
višji kakovosti bivanja. Ver-
jamem, da lahko gospodar-
stveniki k temu izjemno ve-
liko prispevate, moramo pa 
se vsi zavedati, da smo so-
odvisni, mi odvisni od vas, 
vi od državne uprave, vsi 
od državljank in državlja-
nov na druge načine. Če 
bomo to dojeli, razumeli, 
sem prepričan, da nas čaka 
svetla prihodnost,« je pou-
daril Cerar, ki je prepričan, 
da imamo v Sloveniji lasten 
potencial za rast. »Biti mo-
ramo na prvih mestih, kjer 
smo lahko, kajti Slovenija, 
kljub temu da smo majhni, 
je lahko zelo uspešna v mar-
sikateri dejavnosti, kjer ve-
likost ni odločilna, ampak 
je odločilno znanje in dru-
gi faktorji.«

V Sloveniji se je zadnja 
kriza še izraziteje odrazila 
ne le zaradi svetovne finanč-
ne krize, ampak tudi zaradi 
mnogih slabih praks v pre-
teklosti, lahkomiselnosti in 
nepripravljenosti na rece-
sijo, je še opozoril premier. 
»Ko si v krizi, ko ti gre slabo, 
takrat si plen, in Slovenija je 
postajala plen za tuje multi-
nacionalke, za mednarodne 
institucije. Zdaj, ko smo se 
iz krize izvlekli, smo spet 
partner, pridobili smo nazaj 
velik del finančne samostoj-
nosti. Veliko več je zaupanja 
v Slovenijo, v njene podsiste-
me,« je dejal. 

S partnerstvom do preboja
Na letošnjem Vrhu slovenskega gospodarstva so razpravljali o razvojnem partnerstvu treh generacij za 
obdobje 2018–2015, ki ga predlaga Gospodarska zbornica Slovenije.

Pravi čas je, da gospodarstvo skupaj s socialnimi partnerji 
in politiko sooblikuje boljšo prihodnost, je pozval 
predsednik GZS Boštjan Gorjup. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Policijsko veteran-
sko društvo Sever Gorenj-
ska je v sodelovanju z Go-
renjskim muzejem organi-
ziralo okroglo mizo o vlo-
gi kriminalistične službe 
Uprave za notranje zadeve 
Kranj v osamosvojitvenih 
procesih Slovenije in osa-
mosvojitveni vojni 1991. O 
delovanju kriminalistične 
službe UNZ Kranj v obdob-
ju pred slovensko osamo-
svojitvijo od leta 1989 pa vse 
do osamosvojitvene vojne 
1991 so govorili takratni na-
čelnik UNZ Kranj in vodja 
koordinacijske podskupine 
za Gorenjsko Ivan Hočevar, 
načelnik OZK UNZ Kranj 
Jakob Demšar in načelnik 

inšpektorata milice Jože Aj-
dišek, okroglo mizo pa je 
povezoval tedanji krimina-
listični tehnik Slavko Hoče-
var. Govorniki so se dotak-
nili vloge kriminalistične 

službe v tem dramatičnem 
obdobju, organizacijske 
sheme UNZ Kranj in ume-
stitve posamičnih njenih 
služb v njej ter ukrepov v 
času med osamosvojitveno 

vojno. Okroglo mizo, ki se 
je zaradi zanimive temati-
ke zavlekla prek predvide-
nih časovnih okvirov, je po-
vezovalec sklenil s hudo-
mušnim, a hkrati stvarnim 
pozivom nastopajočim, da 
o delovanju kriminalistične 
službe UNZ Kranj v tistem 
usodnem in zgodovinskem 
času poskušajo napisati 
knjigo ter tako zanamcem 
zapustijo tudi verodostojen 
sekundarni zgodovinski vir. 

Vloga kriminalistične službe 
pri osamosvojitvi

Udeleženci okrogle mize o vlogi kriminalistične službe v času osamosvojitve / Foto: Jelena Justin
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Marsikdo se še spominja 
zlatih časov sloven-
skega smučanja, ko 

smo pred TV-ekrani stiskali pe-
sti za naše smučarske ase, vsak 
prosti vikend ali sončno popol-
dne pa izkoristili za smučanje. 
Mlajšim je po navadi zadoščal 
že sosednji hribček, starejši pa 
so si z nekaj razumevanja še-
fov občasno skrajšali delovni 
dan, obrisali prah z elank in 
ob podpori planinskega čaja 
in sendviča s sirom in pariško 
popoldne preživeli na kakšnem 
od slovenskih smučišč. Sodelo-
vale so tudi s snegom radodar-
ne zime.

Lepo število let, ki so pretekla 
od tedaj, je podobo verjetno res 
nekoliko nostalgično olepšalo, 
a takrat se je zdelo, da smuča 
cela Slovenija. Danes so časi 
drugačni, žičničarji pa še zda-
leč niso le upravljavci žičniških 
naprav, ki pozimi smučarje 
prevažajo na vrh hriba, tem-
več so tudi turistični delavci, 
ki s pestro ponudbo privabljajo 
goste, ki so za kvaliteto prip-
ravljeni plačati. Ob konkuren-
ci domačih in tujih smučišč in 
razumljivih zahtevah obisko-
valcev, da za svoj denar dobijo 
kar največ, so gorski športno-
-rekreativni centri primorani 
napore vlagati v iskanje ce-
lostne turistične ponudbe na 
in ob smučiščih. 

Sneg zdaleč ne zadošča 
več, da bi gorski centri preži-
veli, je bilo slišati na tiskovni 
konferenci, ki so jo slovenski 
žičničarji pripravili ob za-

četku zimske sezone v sredo 
na Krvavcu. Uspešne zimske 
sezone si večina smučišč ne 
more obetati brez (drage) teh-
nike za umetno zasneževanje. 
Vzdrževanje in posodabljanje 
žičniških naprav pa kaj hitro 
doseže vrednost sedemmestnih 
številk, kaj šele nove investicije. 
Nič nenavadnega torej, da je 
žičničarstvo postalo posel, ki se 
še zdaleč ne konča, ko skopni 
sneg. Za preživetje je namreč 
nujno potrebno razvijati tudi 
produkte poletne sezone in 
krepiti spremljevalno ponudbo, 
kar vse bolj počnejo tudi gorenj-
ska smučišča. Nekatera poleti 
ustvarijo celo več prometa kot 
pozimi.

To pa ni edina sprememba, 
ki smo ji priča. V nekaterih 
smučarskih središčih na Go-
renjskem in tudi drugod po 
državi se je v zadnjem času 
spremenila lastniška struktu-
ra, ponekod poteka finančna 
konsolidacija. Novi lastniki de-
nimo v Kranjski Gori obetajo 
gradnjo gondole na vrh Vitran-
ca in druge investicije. Stare-
mu vrhu se je z avstrijsko Heto 
uspelo dogovoriti za rešitev 
večletnega bremena finančne-
ga lizinga. Medtem naj bi na 
Krvavcu po nekaterih namigo-
vanjih novega lastnika dobili 
kmalu. Bodo novi lastniki slo-
venskih smučišč prinesli tudi 
denar, je bilo direktno vpraša-
nje na že omenjeni novinarski 
konferenci, ki pa je ostalo brez 
odgovora. A če ne drug, bo 
nanj slej ko prej odgovoril čas.

Ko sneg ni več dovolj

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Grad – Gorski centri vse 
več obiska beležijo v pole-
tnih mesecih. Kot je v sre-
do na tiskovni konferenci 
na Krvavcu povedal predse-
dnik Združenja slovenskih 
žičničarjev GIZ Ernest Ko-
vač, se slovenski gorski cen-
tri po ustvarjenem prometu 
in obisku že lahko primer-
jajo s sosednjimi avstrijski-
mi in italijanskimi, kjer de-
lež prometa, ustvarjenega v 
poletni sezoni, znaša od de-
set do 13 odstotkov. »Ved-
no bolj smo usmerjeni v po-
slovanje skozi vse leto, veči-
na gorskih centrov ni več le 
smučarskih, temveč so ce-
loletni, kar dokazuje pred-
vsem gorski center Vogel, ki 
poleti ustvari več prometa in 
obiska kot v zimski sezoni,« 
je povedal Kovač in ob tem 
omenil še primer manjšega 
gorenjskega centra, Smu-
čišča Straža Bled, ki je v po-
letni sezoni z žičnico prepe-
ljala še enkrat več obiskoval-
cev kot pozimi.

Rast so v poletnih mese-
cih beležili domala na vseh 
smučiščih. Vogel je denimo 
v poletni sezoni prepeljal re-
kordnih 142 tisoč potnikov, 
tudi na lani ponovno odpr-
tem Kaninu je bila poletna 
sezona boljša kot zimska. 
Da je v poletni sezoni veliko 
neizkoriščenega potenciala, 

se zavedajo tudi na Krvavcu, 
kjer veliko vlagajo v razvoj 
gorskega kolesarstva. Pred-
stavniki žičničarjev se zave-
dajo, da zanašanje na uspe-
lo zimsko sezono ni več do-
volj za uspešno poslovanje 
podjetij. Obiskovalcem je 
treba ponuditi celostno tu-
ristično ponudbo, dogodke 
in aktivnosti skozi vse leto. 
V Cerknem se jim je po bese-
dah direktorice Manuele Bo-
žič Badalič obrestovala inve-
sticija v terme, kjer beležijo 
šeststoodstotno rast obiska. 
Na Kaninu po besedah di-
rektorja Marijana Skorniška 
razvijajo deželo ferat.

Ob uspešni poletni sezo-
ni so žičničarje razveselile 

tudi ugodne vremenske 
razmere na začetku zime, 
ki so omogočile enega naj-
zgodnejših začetkov smu-
čanja v zadnjih letih. Ka-
nin in Vogel sta že pognala 
naprave, Kranjska Gora in 
Krvavec bosta prve smučar-
je sprejela danes. Večina ob 
ugodnih vremenskih raz-
merah zasnežuje s tehnič-
nim snegom in računa še na 
dodatek naravnega. A zave-
dajo se, da zgolj zasnežene 
strmine in delujoče naprave 
še niso dovolj, zato smučar-
ski centri vse več pozornosti 
namenjajo dodatni ponud-
bi. Pri gostih, med katerimi 
je veliko tudi tujcev, je vse 
bolj cenjena tudi kvalitetna 

kulinarična ponudba, smu-
čarje pa pritegnejo tudi s 
številnimi spremljevalnimi 
dogodki, ki se bodo tudi to 
zimo zvrstili na slovenskih 
smučiščih.

Po besedah Ernesta Kova-
ča so slovenska smučišča, 
med katerimi so nekate-
ra doživela tudi finančno 
in lastniško prestrukturira-
nje, v dobri kondiciji in lah-
ko uspešno delujejo. Lani so 
skupaj ustvarila 1,2 milijona 
smučarskih dni, ob narašča-
jočem trendu in pod pogo-
jem, da bo sodelovalo vre-
me, pa si obetajo rast tudi v 
prihajajoči zimi.

Združenje slovenskih žič-
ničarjev GIZ in Pohodništvo 
in kolesarjenje GIZ sta v sre-
do na Krvavcu predstavi-
la tudi izsledke novega po-
slovnega modela Slovenia 
Outdoor, ki ga od lani izva-
jata v sodelovanju s strate-
škim partnerjem Sloven-
sko turistično organizaci-
jo. Kot je povedal Marko Le-
narčič iz Pohodništva in ko-
lesarjenja GIZ, je njihov na-
men pod skupno blagovno 
znamko združiti aktivnosti 
obeh organizacij ter se z njo 
predstavljati predvsem  in-
teresentom na tujih trgih. V 
naslednjem letu pa namera-
vajo postopoma vključevati 
še druge akterje na področju 
aktivne turistične ponudbe v 
Sloveniji.

Poletje odlično, kaj pa zima?
Ob začetku smučarske sezone so se na Krvavcu zbrali predstavniki slovenskih žičničarjev, ki so letošnjo 
poletno sezono ocenili s presežniki, nadejajo pa se tudi dobre zimske.

Ernest Kovač, predsednik Združenja slovenskih žičničarjev, 
gospodarskega interesnega združenja

V deveti volilni enoti so si-
cer za svetnike kandidira-
li Franc Čebulj, Roman Ko-
kalj, Tine Radinja, Igor Ve-
lov in Alenka Bradač, v de-
seti pa Stevo Ščavničar, ki je 
bil državni svetnik v pravkar 
minulem mandatu, Bogo-
mir Vnučec, Časlav Ignjato-
vič in Leopold Pogačar. 

Gorenjske kandidate smo 
imeli tudi v prvi in drugi vo-
lilni enoti (Ljubljana in Ka-
mnik), in sicer Nejca Smole-
ta, župana Medvod, in Toni-
ja Dragarja, župana Domžal, 
ki je bil državni svetnik tudi 
v zadnjem mandatu, ven-
dar nihče od njiju ni bil iz-
voljen. V drugi volilni eno-
ti je zmagal Franci Roka-
vec, sicer župan občine Liti-
ja, v državni svet pa je priš-
lo še nekaj drugih županov, 
med njimi koprski Boris Po-
povič in nekdanji mariborski 
Franc Kangler. Državni svet 
ima sicer 40 članov, od njih 
je 22 predstavnikov lokalnih 

interesov in 18 predstavnikov 
dejavnosti (interesne skupi-
ne delodajalcev, delojemal-
cev, skupina kmetov, obrtni-
kov in samostojnih poklicev, 
negospodarskih dejavnosti). 
Kot sporoča državna volil-
na komisija, seznam izvolje-
nih članov, predstavnikov lo-
kalnih interesov, še ni prav-
nomočen, ker še teče rok za 
morebitne pritožbe. Vendar 
pa trenutno komisija ne raz-
polaga s podatki, da bi kate-
ri od kandidatov (kandidatk) 

vložil pritožbo zoper ugoto-
vljeni izid volitev. 

»Rad bi se zahvalil vsem, 
ki ste omogočili, da je Kranj 
imel dvanajst elektorjev, saj 
je bilo to ključno, da sem lah-
ko postal državni svetnik. 
Hvala tudi elektorjem, ki so 
mi namenili svoje glasove. 
Zahvaljujem se tudi tistim, 
ki ste bili proti moji kandi-
daturi, saj sem s tem postal 
močnejši. Trudil se bom de-
lati dobro, trudil se bom, da 
bom čim več naredil tako za 

Kranj kot za ostale gorenj-
ske občine,« je tik po glaso-
vanju, na sredini seji kranj-
skega mestnega sveta pove-
dal Igor Velov, kranjski me-
stni svetniki in župan Bo-
štanj Trilar pa so mu čestita-
li tudi z aplavzom. 

Igor Velov je novinec v dr-
žavnem svetu, Bogomir 
Vnučec iz Radovljice pa je bil 
državni svetnik že v manda-
tu 2007–2012. »Takrat sem 
bil predsednik komisije za dr-
žavno ureditev in sem tako 
»pokrival« štiri ministrstva. V 
novem mandatu se bom sku-
šal vključiti v delo komisij, 
kjer bom lahko čim bolj ko-
ristno zastopal interese oko-
lja, kjer sem bil izvoljen. Ob-
ljubljam sodelovanje z župa-
ni in občinami zgornjega dela 
Gorenjske in trudil se bom 
kar največ storiti za razvoj Go-
renjske,« je dejal po izvolitvi. 
Povedal je tudi, da se je pred 
volitvami srečal z vsemi elek-
torji in jim predstavil svoj pro-
gram, sedaj pa je izrazil vese-
lje in zahvalo, da so ga izvolili.  

Nova gorenjska državna svetnika
31. stran

Igor Velov /Foto: Tina Dokl Bogomir Vnučec 
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Iščemo

VOZNIKA AVTOBUSA (m/ž)
za linijski promet v Avstriji  
(okolica Zgornja Koroška: Beljak–Špital ob Dravi  
(Villach–Spittal)). 

POGOJI:
 vozniški izpit kategorije D (koda 95)
 dobro znanje nemškega jezika.

Delo je za polni delovni čas. Plačilo je 10,70 € bruto na uro  
(14 plač letno). Nudimo stimulativno nagrajevanje.  
Prošnjo z življenjepisom pošljite obvezno v nemškem jeziku 
na elektronski naslov: office@bacher-reisen.at ali  
Bacher Touristik GmbH, z.H. Hr. Mag. Martin Bacher, 
Millstätter Straße 45, 9545 Radenthein.

www.alpeadrialine.comInfo: +43 (0) 463 931 800

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Kot je na tor-
kovi novinarski konferenci 
povedal Blaž Veber, direktor 
Turizma Kranjska Gora, se 
bodo potrudili, da se bo do 
pomladi v vseh krajih po ob-
čini, ne le na smučišču, zvr-
stilo veliko število raznolikih 
prireditev, s katerimi želijo 
destinacijo narediti še pri-
vlačnejši tako za turiste kot 
dnevne obiskovalce. Poleg 
tradicionalnih prireditev, 
kot sta Pokal Vitranc in Pla-
nica, tako znova pripravljajo 
vrsto drugih manjših špor-
tnih in kulturnih prireditev. 
Če bodo razmere dopušča-
le, bo jezero Jasna naravno 
drsališče, na umetnem dr-
sališču pred hotelom Kom-
pas pa bodo pripravili disko 
večere. Ponudili bodo tudi 
nočno sankanje in krpljanje 
ter uredili nove tekaške pro-
ge v Radovni. Rdeči turistič-
ni avtobus pa se bo pozimi 
spet prelevil v skibus, s ka-
terim se bodo gostje Kranj-
ske Gore lahko brezplačno 

odpeljali na smučišča. »Tru-
dimo se, da iz leta v leto iz-
boljšujemo turistično po-
nudbo, čeprav ne z veliki-
mi finančnimi vložki. Tako 
letos na primer razširjamo 
adventni sejem; Alpsko va-
sico bomo postavili po celot-
nem centru vasi in pripravi-
li vrsto glasbenih nastopov, 
uličnih predstav, ognjenih 
šovov in animacij. Pestro 
dogajanje pripravljamo tudi 
na Trgu olimpijcev v Moj-
strani.«

Prenovljeni hotel Kompas

Na zimo so dobro priprav-
ljeni tudi v največjem hote-
lirskem podjetju na desti-
naciji Hit Alpinea, kjer si-
cer poudarjajo, da je obdob-
je med dvema glavnima se-
zonama, poletno in zimsko, 
iz leta v leto krajše. Kot je po-
vedal direktor družbe Fedja 
Pobegajlo, v teh dneh zaklju-
čujejo s prenovo sob v hote-
lu Kompas, ki je osnovni ho-
tel za športnike v Kranjski 
Gori; to so upoštevali tudi 
pri prenovi in opremi sob. 

Načrtujejo še prenovo apart-
majev Vitranc, kot privlač-
no novost pa pred hotelom 
Kompas uvajajo tako ime-
novano Pot znanih športni-
kov v slogu hollywoodskega 
pločnika slavnih. Na zvez-
dah, vtlakovanih v pločnik, 
so imena znanih športnikov 

in ekip, ki so doslej bivali v 
hotelu Kompas.

Novosti tudi v Planici

Prav tako je nekaj novosti v 
Nordijskem centru Planica, 
ki končuje drugo leto obra-
tovanja. Kot je povedal vodja 
centra Jure Žerjav, so v celoti 

prenovili objekt Kavka ob 
vznožju letalnice, posodobi-
li so tudi hotel Dom Planica, 
ki je zdaj v upravljanju cen-
tra, zato se več reprezentanc 
odloča za treninge in pripra-
ve v Planici. Kot poudarja 
Žerjav, pa je njihova naloga 
ob začetku zime predvsem 

čim prej pripraviti skakalni-
ce: na skakalnici HS 102 m 
so skakalci v sredo že opravi-
li prve skoke, prav tako so s 
snegom, ki je bil čez poletje 
v podzemnih garažah, zače-
li pripravljati tekaške proge. 

»Ugotavljamo, da je Pla-
nica s svojo slikovitostjo in 
dobro ponudbo vse bolj pri-
ljubljena za organizacijo 
različnih prireditev, kot je 
bilo na primer srečanje slo-
venskih turističnih delav-
cev v oktobru. Obenem je 
naš koledar poln športnih 
dogodkov, med katerimi je 
najprej že decembra držav-
no prvenstvo v skokih na 
Bloudkovi skakalnici, janu-
arja pa kontinentalni pokal v 
skokih za dekleta ter svetov-
ni pokal v tekih. Med 6. in 
9. marcem pa gostimo sve-
tovno veteransko prvenstvo 
v skokih, ki se ga bo udeleži-
lo 150 nekdanjih vrhunskih 
smučarskih skakalcev z vse-
ga sveta,« je zadovoljen Žer-
jav. Finale svetovnega poka-
la v skokih in poletih bo letos 
od 22. do 25. marca.

Kranjska Gora pripravljena na zimo
Z drevišnjim ognjenim spektaklom v Podkorenu, kjer se bodo predstavili parkeljni iz Slovenije, Italije in Avstrije, ter današnjim prvim smučarskim dnem 
na smučišču v Kranjski Gori se v Zgornjesavski dolini začenja letošnja zimska sezona.

Jure Žerjav, vodja Nordijskega centra Planica, Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska 
Gora, Fedja Pobegajlo, direktor podjetja Hit Alpinea, in Klavdija Gomboc, predstavnica 
kranjskogorskih žičničarjev

Urša Peternel

Jesenice – Še do nedavnega 
močno dotrajana glavna dr-
žavna cesta R2 skozi občino 
Jesenice je že več tednov ve-
liko gradbišče. Država ozi-
roma njena Direkcija RS 
za infrastrukturo je vendar-
le začela obnavljati najbolj 
poškodovane odseke, obe-
nem pa začela graditi tudi 
novo krožišče na Hrušici. 

Kot so pojasnili na Direk-
ciji RS za infrastrukturo, je 
na odseku ceste od kroži-
šča na Hrušici proti Jeseni-
cam že položen nov asfalt, 
ta čas zaključujejo gradnjo 
novega opornega zidu, zgra-
jen pa je tudi že nov pločnik, 
ki bo pešcem omogočil var-
nejšo pešpot od Hrušice do 
Jesenic in obratno. Dela naj 
bi bila končana že do kon-
ca tega meseca. Obenem na 
Hrušici poteka gradnja no-
vega krožišča s sredinskim 
otokom, na krožišču je že 
položen asfalt, ta čas poteka-
jo še dela na kolesarski stezi 
in pločnikih. Dela naj bi bila 
zaključena do januarja pri-
hodnje leto.

Pred dnevi pa se je zače-
la tudi obnova odseka ces-
te od Turista do Petrola na 

Koroški Beli. Kot so pojasni-
li na direkciji, bodo v sklopu 
del obnovili vozišče in ces-
to na novo preplastili. Po po-
datkih direkcije naj bi bila 
vsa dela predvidoma zaklju-
čena do konca tega meseca. 

Obenem se začenja še 
ena težko pričakovana ob-
nova, in sicer odseka držav-
ne ceste od bolnišnice do 
zdravstvenega doma, to je 
od potoka Jesenica do križ-
išča s Cesto na Golico. Ces-
ta je močno poškodovana, 

asfalt dotrajan, dotrajani so 
pločniki, neurejeni so uvo-
zi do objektov. Pri tem od-
seku bosta moči združili dr-
žava in Občina Jesenice; dr-
žava bo obnovila samo ces-
to, občina pa bo pri investi-
ciji sodelovala z ureditvijo 
vodovoda, javne razsvetlja-
ve, pločnikov ter signaliza-
cije. Vrednost del je 1,4 mi-
lijona evrov, od tega bo ob-
čina prispevala 419 tisoč 
evrov. »Trenutno se že iz-
vajajo pripravljalna dela, 

prihodnji teden se bo za-
čela rekonstrukcija mostu 
čez potok Jesenica. V času 
izvedbe je na območju del 
predvidena polovična zapo-
ra ceste, popolna zapora po 
trenutnem načrtu ni pred-
videna,« so pojasnili na Ob-
čini Jesenice. Rok za izved-
bo tega odseka je po pogod-
bi o sofinanciranju sicer ju-
nij 2018, vendar na občini 
predvidevajo, da se bo zara-
di kasnejšega začetka del ta 
rok nekoliko podaljšal. 

Cesta skozi Jesenice je gradbišče
Država zaključuje obnovo več odsekov glavne ceste skozi jeseniško občino. Obenem pa se začenja tudi 
obnova ceste od bolnišnice do zdravstvenega doma.  

Obnova odseka ceste od Turista do Petrola naj bi bila zaključena že do konca meseca.

Brezje – Jutri ob 9. uri se bodo v baziliki Marije Pomagaj za-
čeli Brezjanski pogovori na temo Marijin jubilej. Po nagovoru 
rektorja bazilike dr. Roberta Bahčiča, župana Radovljice Ciri-
la Globočnika in apostolskega nuncija v Sloveniji dr. Julius-
za Januzsa bo dr. Silvin Krajnc govoril o vsebini in pomenu 
kronanja svetih podob, dr. Damir Globočnik o 110. obletnici 
kronanja milostne podobe Marije Pomagaj na Brezjah, dr. 
Ana Lavrič o svetnikih na oltarju Marije Pomagaj in dr. Jože 
Dežman o podobicah z milostno podobo Marije Pomagaj. 

Na Brezjah o Marijinem jubileju



Prestolnica avstrijske Koroške ima toliko znamenitosti, da je obisko-
valec v zadregi, kaj izbrati. V novembru in decembru vlada v starem 
mestnem jedru Celovca še posebno prijetno vzdušje. Sprehodi po 
ulicah in nakupovanje so tako še večji užitek. 

Celovške ulice 
vabijo na uživanje

A
n

ke
rs

t 
G

es
.n

.b
.R

., 
E

g
el

m
oo

sw
eg

 2
6

, 9
7

1
1

 P
at

er
n

io
n

, A
u

st
ri

a

„1.500 idej za pripravo 
jedi na žaru. Tako 
so moji gostje takoj 
zagreti.“

www.metro.at

Partner profesionalcev
Ekskluzivno s 
kartico 
Ekskluzivno s 
kartico 

Gradec/Graz
Weblinger Straße 41
A-8054 Gradec/Graz

Celovec/
Klagenfurt-Hörtendorf
Görtschitztalstr. 22
A-9020 Celovec/
Klagenfurt-Hörtendorf

www.visitklagenfurt.at

Adventni paket
•
•
•
•

od
na osebo

Božicno doživetje 
             za vso družino

Od 18. novembra do 31. decembra 2017

NOVO
Folke Tegetthoff - 

pravljicna pot

V primeru, da se boste v prazničnih 
tednih namenili v glavno mesto 
avstrijske Koroške, si vzemite čas. 
Seveda se sprehodite med stojnica-
mi na trgih in mimo številnih vablji-
vih izložbenih oken. Ne bo vam pa 
žal, če si ogledate še kakšno mest-
no znamenitost: čudovito deželno 
hišo, ki je bila zgrajena konec 15. 
stoletja in v kateri je znamenita 
Dvorana grbov s 665 grbi  koroških 
deželnih stanov, deželnih glavarjev, 
vicedomov in deželnih upraviteljev. 

Obiščite naprimer tudi Benediktin-
ski trg/Benediktinerplatz s Kam-
nitim ribičem, ki je bil postavljen 
leta 1606 in od tedaj naprej sprem-
lja vrvež na prijetni celovški tržnici. 
Knežji kamen pa je na ogled v pred-
dverju Deželnega muzeja. Pa še 
mnogo drugega se najde, od starih 
znamenj, vzorno urejenih arkad in 
hodnikov do izjemno zanimivih raz-
stav. Sprehod po starem mestnem 
jedru Celovca pa pomeni hkrati tudi 
sprostitev. In to še zlasti v novem-
bru in decembru. Vonj po kuhanem 
vinu in medenjakih, ki so na voljo 

na stojnicah, pa tudi iz stranskih 
ulic na Novi trg privabi številne 
obiskovalce. Na Novem trgu bodo 
tudi najmlajši obiskovalci prišli 
na svoj račun. Drsališče in vrtiljak 
poskrbita, da tudi otrokom ne bo 
dolgčas. Odrasli pa imajo tako do-
volj časa za uživanje ob kulinaričnih 
dobrotah. Že precej časa pa je vse 
bolj opazno zelo razveseljivo dejst-
vo, da se za obisk starega mestnega 
jedra iz leta v leto odloči več družin 
iz celotne regije Alpe-Jadran. Tudi 
na Stolnem trgu in v sosednjih uli-
cah starega mestnega jedra je idea-
len prostor za nakup in seveda tudi 
za uživanje kulinaričnih dobrot. 

Celovec je tudi kraj srečevanja prete-
klosti in sedanjosti. Je mesto burne 
zgodovine, ki je bilo prvič omenje-
no leta 1181. Bernhard Spanheimski 
mu je dal mestne pravice leta 1252, 
leta 1518 pa je postal glavno mesto 
Koroške. V mestu z okrog devetde-
set tisoč prebivalci, kar ga uvršča 
na šesto mesto med avstrijskimi 
mesti, in njegovi okolici je kar 23 
gradov in veliko parkov. 
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Suzana P. Kovačič

Brdo pri Kranju – Prazničen 
je bil ponedeljkov večer v 
prostorih Kongresnega cen-
tra Brdo. V vsakega obisko-
valca, in dvorana je bila pre-
majhna za vse, so bile polo-
žene besede, kot so srčnost, 
hvaležnost, sočutje, preda-
nost, prijateljstvo ... pogum. 
Veliko poguma je imela di-
rektorica kranjskega Centra 
Korak Mateja Korošec, da je 
pred petnajstimi leti navdu-
šila in udejanjila projekt, ki 
je ponudil strokovno obrav-
navo in sprejetost osebam s 
pridobljeno možgansko po-
škodbo. Veliko prave volje 
so imeli pred desetimi leti 
tudi prostovoljci, ki so se po-
vezali v društvo Klub En ko-
rak več in izpeljali že več od-
mevnih projektov, med nji-
mi si pomembno mesto za-
služi dobrodelni bazar, letos 
deseti. Glasbeno so ga obo-
gatile pevke Helena Blagne, 
Simona Vodopivec Franko, 
Alenka Godec, Damjana Go-
lavšek, harfistka Urška Rih-
taršič in Korakova glasbe-
na skupina. Po modni pisti 

so se sprehodili uporabniki 
v družbi znanih, kot so Pe-
ter Vilfan, Lili Gantar Žura, 
Maja Zagoričnik, Ivica Arvaj, 
Janja Roblek, Rastko Tepina 
... Voditeljske niti je preplet-
la Jelena Jukič Wilfan. 

Osrednja govornica je bila 
ministrica za delo, druži-
no, socialne zadeve in ena-
ke možnosti dr. Anja Kopač 
Mrak. Povedala je, da Cen-
ter Korak dosega visoke etič-
ne standarde in širi strokov-
nost, kot dober zgled je po-
sebej omenila njihov projekt 
zaposlitvenega centra. Mi-
nistrica je poudarila, da bo 
potrebnega še veliko napo-
ra tudi s strani ministrstva, 
da bo Center Korak lahko za-
dostil vsem potrebam na Go-
renjskem. Naj bo to njena 
zaveza, kajti, kot je povedala 
direktorica Mateja Korošec, 
imajo na čakalni listi kar 35 
oseb, ki potrebujejo njihovo 
pomoč. Predvsem pa je Ko-
roščeva poudarila, da je vo-
dilo njihovega delovanja glo-
boko spoštovanje do dosto-
janstva njihovih uporabni-
kov. »V življenju naredimo 
milijone korakov, Center 

Korak pa je en sam,« je svo-
je sporočilo podelila uporab-
nica Petra. 

»Korak je veliko več kot 
samo prostor za rehabili-
tacijo. Je vzor, kako sodelo-
vati, tkati vezi, prijateljstva. 
Ponosni smo, ker promovi-
rate osebno in družbeno od-
govornost,« je dejal kranjski 
župan Boštjan Trilar. Gosti-
teljica večera je bila v ime-
nu organizatorja prireditve, 
društva Klub En korak več, 
njegova predsednica Ta-
nja Žumer. Svoje besede je 
položila v misel, da so smi-
sel njihovega prostovoljstva 
in dobrodelnega delovanja 
dobra dejanja, s katerimi do-
živijo veliko lepih in srečnih 
trenutkov. Društvo je sopot-
nik Centra Korak, in kot je še 
dejala Žumrova, je posame-
znikova usoda skrb nas vseh 
in je sporočilo, da se je vred-
no boriti; uporabniku centra 
za vsako lažje spregovorje-
no besedo, za vsak spretnej-
ši premik roke. Hvaležnost 
je namenila številnemu ob-
činstvu, brez katerega prire-
ditev ne bi bila to, kar je. V 
spomin na jubilej bo ostala 

tudi zbirka pesmi Objeti ko-
raki Renate Reneje Škrjanc. 

Simbolno so se za podpo-
ro, ki jo izkazuje Centru Ko-
rak, zahvalili Andreji Pisovec 
Kacin, eni od ustanovnih čla-
nic društva. Ček v vrednosti 
tisoč evrov je Centru Korak 

podaril nemški veleposlanik 
v Sloveniji Klaus Riedel. Tisti 
tradicionalni »okus« dobro-
delnosti pa je bil v adventnih 
venčkih in drugih ličnih iz-
delkih, ki so celoletno delo 
članov društva, prostovolj-
cev, uporabnikov ... Sredstva, 

ki bodo Koraku podarjena, 
bodo namenili za pripravo 
in preureditev prostorov za, 
upajo, da širitev koncesije in 
sprejem čakajočih, sredstva 
od prodaje izdelkov pa gredo 
za nagrade uporabnikom in 
nadstandardne storitve.

V jubilejni bazar stkano vse najboljše
Društvo Klub En korak več je povabilo na deseti jubilejni bazar in pokazalo se je, da ima kranjski Korak zares veliko prijateljev. Častni pokrovitelj dogodka je 
bil predsednik Borut Pahor. 

Od leve: direktorica Centra Korak Mateja Korošec, ministrica Anja Kopač Mrak, deklica Lina 
(Korakov podmladek), predsednik Borut Pahor, predsednica društva Tanja Žumer / Foto: Tina Dokl 

Vilma Stanovnik

Kranj – »V osnutku prora-
čuna predvidevamo pre-
jemke v višini 61 milijo-
nov, predvideni izdatki pa 
so 70,8 milijona evrov. Raz-
liko bomo pokrili s predvi-
deno zadolžitvijo do višine 
5,4 milijona evrov in ostan-
kom sredstev na računih ko-
nec letošnjega leta. Od sku-
pnega zneska vseh izdatkov 
so v načrtu investicijski pro-
jekti za 30,3 milijona evrov. 
Na prihodkovni strani naj-
večji del predstavljajo dav-
čni prihodki, in sicer 41,4 
milijona evrov. Od tega je 

predvidene dohodnine v vi-
šini 28,3 milijona,« je kranj-
skim mestnim svetnikom 
na sredini seji osnutek pro-
računa za leto 2018 predsta-
vil vodja Urada za finance 
Mirko Tavčar in dodal, da je 
največji del denarja, 9,5 mi-
lijona evrov, namenjen pro-
jektu Gorki 2, za energet-
ske sanacije objektov v las-
ti kranjske občine je name-
njenih 3,2 milijona evrov, 
2,4 milijona evrov pa je na-
menjenih za projekt dozida-
ve in rekonstrukcije vrtca in 
šole Simona Jenka. 

Načrtov samostojnih in-
vesticij in investicij, ki 

bodo potekale v sodelova-
nju z državo, je sicer še ve-
liko več, kot je pojasnil žu-
pan Boštjan Trilar pa za-
nje pričakujejo tudi evrop-
ska in državna sredstva ter 
sredstva Celostnih teritori-
alnih naložb (CTN). »Mis-
lim, da bodo Kranjčanke in 
Kranjčane najbolj razveseli-
le spremembe v prometu. V 
sodelovanju z državo bomo 
namreč prenovili rondo na 
Primskovem, kjer prihaja 
do največjega prometnega 
zastoja, prav tako pa se bo 
v štiripasovnico širila ces-
ta od Šenčurja do Kranja. V 
celoti bosta obnovljena tudi 

oba velika kranjska mosto-
va, Delavski in most čez Sa-
vski otok,« je pojasnil župan 
Trilar.

Osnutek proračuna so 
svetniki podprli z veliko ve-
čino, saj je zanj glasovalo kar 
27 prisotnih, proti pa sta bila 
dva. Kot je pojasnila direkto-
rica občinske uprave Senja 
Vraber, je v proračunu sto ti-
soč evrov rezerviranih tudi 
za projekte, ki jih bodo pod-
prli krajani v sodelovanju s 
Krajevnimi skupnostmi. 

O sprejetju proračuna 
bodo svetniki odločali na de-
cembrski seji Mestnega sve-
ta Kranj.

Proračun ima veliko podporo
Kranjski mestni svetniki so na sredini seji podprli osnutek proračuna za drugo leto, največja investicija v 
njem pa je izgradnja komunalne infrastrukture v drugem sklopu projekta Gorki.

Janez Kuhar

Spodnji Brnik – V nedeljo je 
ljubljanski nadškof in me-
tropolit msgr. Stanislav 
Zore slovesno ob somaševa-
nju cerkljanskega župnika 
Jerneja Marenka, duhovne-
ga pomočnika Lucijana Po-
točnika, prelata Stanislava 
Zidarja in župnika Gregor-
ja Celestina blagoslovil v po-
družnični cerkvi sv. Simona 
in Juda Tadeja na Spodnjem 
Brniku obnovljen stranski 
oltar sv. Urbana. Z obnovo 
stranskega oltarja in nedav-
no prenovljenega tabernak-
lja je ta cerkev postala še lep-
ša, je razmišljala Irena Lam-
pe Slemc. Verniki in številne 

narodne noše so ob tej pri-
ložnosti povsem napolnili 
lepo okrašeno cerkev.

Restavriranje oltarja je 
bilo zahtevno. Po besedah 
ključarja Cirila Pfeiferja je 
bilo delo opravljeno strokov-
no, tako da danes oltar kra-
si cerkev v prvotni barvi, kot 
jo je imel pred več kot dvesto 
leti. Obnovitvena dela je op-
ravila ekipa Rudolfa Polner-
ja iz Maribora. 

Cerkev je bila prvič ome-
njena v pisnih virih leta 1511. 
Oltar je leta 1779 izdelal Va-
lentin Vrbnik iz Kranja in 
spada med pozni barok, sli-
ko sv. Urbana v stranskem 
oltarju pa je upodobil pri-
znani slikar Leopold Layer. 

Blagoslovili stranski oltar

Obnovljen stranski oltar je blagoslovil ljubljanski nadškof in 
metropolit Stanislav Zore.

Kranjska Gora – Konec tedna bodo v Kranjski Gori pripravi-
li tradicionalni sejem rabljene smučarske opreme. Rabljene 
smuči, čelade, smučarske čevlje, oblačila in drugo opremo bo 
mogoče prodati oz. kupiti v soboto in nedeljo od 10. do 16. 
ure v prostorih Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora.

Sejem rabljene smučarske opreme

Zgornje Palovče – Člani Turističnega društva Kamn'k vabijo 
v nedeljo, 26. novembra, od 14. ure dalje na tradicionalno 
delavnico izdelovanja adventnih venčkov, ki jo bosta tudi letos 
vodila Sabina Šegula in Peter Ribič iz Biotehniškega centra 
Naklo. Prispevek za obod je pet evrov.

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov

V Gorenjskem glasu smo 21. novembra v članku Vezenine v 
občinski stavbi napačno zapisali, do kdaj bo razstava na ogled. 
V času uradnih ur Občine Kamnik si jo bo mogoče ogledati 
do 11. decembra, in ne septembra. Veziljam in bralcem se za 
napako opravičujemo.

Popravek

Kranj – Včeraj popoldne se je v kletni etaži Mercator Centra 
Primskovo začel 43. kranjski zimskošportni sejem, ki ga tra-
dicionalno organizira Zveza učiteljev in trenerjev smučanja 
Kranj. Sejem, za katerega ni vstopnine, bo potekal še danes 
in jutri med 9. in 20. uro, v nedeljo pa med 9. in 13. uro. 

Začel se je kranjski zimskošportni sejem



Nakupovalni center CityArkaden Klagenfurt / Celovec je na področju mode vodilni na avstrijskem Koroškem. V 115 prodajalnah je gostom na voljo največja izbira 
daril na avstrijskem Koroškem. Poleg tega so strankam v predbožičnem času na voljo tudi čisto posebne „nebeške“ servisne storitve. 

CityArkaden Klagenfurt / Celovec –
obisk se vedno obrestuje

Dragi prijatelji in sosedje,

predbožični čas je za veliko ljudi najlepši čas 
v celem letu. Pogosto pa tudi čas, v katerem 
je treba opraviti ogromno stvari in seveda tudi 
poiskati darila. Ravno na tem področju vam 
lahko nakupovalni center CityArkaden Kla-
genfurt / Celovec priskoči na pomoč. V naših 
prodajalnah in tudi na božični tržnici boste 
pod eno streho našli ogromno različnih daril. 
Da bo obisk še lepši, smo vam v pomoč tudi 
s številnimi dodatnimi storitvami, kot so npr. 
pomoč pri iskanju parkirnega prostora, na-
kupovalni asistent in pa brezplačno pakiranje 
daril. Ob obisku nakupovalnega centra CityAr-
kaden vam želim vse najboljše!

Ernst Hofbauer, menedžer centra CityArkaden 
Klagenfurt/Celovec

Foto: Augustin

Foto: Zara men

Foto: Bershka
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Izlet v Celovec / Klagenfurt je vedno 
lepo doživetje. Še posebej priporočljiv 
pa je obisk avstrijskokoroške prestol-
nice v predbožičnem času. V prijet-
nem božičnem vzdušju je možno 
izbirati med izdelki vrhunskih blago-
vnih znamk. Obiskovalce pa vedno 
znova razveselijo tudi velika izbira, 
odlične ponudbe ter čudovite ideje za 
nakup daril. Poleg tega pa bo goste 
najlepšega nakupovalnega centra na 
avstrijskem Koroškem pozdravila tudi 
izvrstna kulinarična ponudba. 

Vrhunske blagovne znamke in posebne 
„nebeške“ dodatne storitve
S 115 trgovinami ima nakupovalni cen-
ter CityArkaden daleč največjo ponud-
bo na avstrijskem Koroškem. Poleg 
največjih mednarodno priznanih po-
nudnikov, kot so Peek&Cloppenburg, 
Saturn, Zara, H&M, C&A, Tommy Hil-
figer ali Dressmann, so v nakupoval-
nem centru edinstveno na območju 
celotne avstrijske Koroške zastopani 
modni ponudniki Bershka, Zara Men 
in Rituals. 

Izkoristite predbožični čas za iz-
let v avstrijskokoroško prestolnico. 
Uživajte v nakupovalnem centru 
CityArkaden, kjer vas čakajo lepa 
božična dekoracija in božične tržnice. 
Goste bodo razveselile tudi posebne 
„nebeške“ servisne storitve, kot npr. 
brezplačno zavijanje daril, nakupoval-
ni asistent in še veliko več. 

Nakupovalni center CityArkaden Klagenfurt / Celovec je odprt od 
ponedeljka do petka od 9. ure do 19.30, ob sobotah pa do 18. ure.

NEBEŠKO
LEPI

NAKUPI
UŽIVAJTE OB

BOZ
V

IC
V

NIH NAKUPIH.

115 trgovin  I www.city-arkaden-klagenfurt.at
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Medvode – Slovesnost ob 
praznovanju sedemdese-
tletnice Kmetijske zadru-
ge Medvode je bila v sobo-
to v Športni dvorani Medvo-
de. Poleg številnih članov so 
se je udeležili tudi visoki go-
stje. Skupaj so prehodili pot, 
dolgo sedemdeset let, ki se je 
začela pisati leta 1947. 

 »Ni bilo vedno lahko. Prva 
leta po osamosvojitvi so bila 
za Kmetijsko zadrugo Med-
vode zelo zahtevna. Prehod 
iz planskega v tržno gospo-
darstvo je bilo za zadrugo 
kot tudi za ostala podjetja 
zelo težavno. Po letu 2000 
se je poslovanje počasi usta-
lilo. V zadnjih desetih letih 
smo prihodke povečali za 
petdeset odstotkov, veliko 
je bilo različnih dogodkov v 
teh desetih letih in tudi veli-
ko smo investirali. Zgradili 
smo zbirni center za živino, 
ki nam omogoča prodajo ži-
vine v tujino in izboljšuje po-
gajalske pozicije pri pogaja-
nju z domačimi kupci. Ob-
novili smo vse svoje proda-
jalne. Ker je bilo poslovanje 

dobro, smo izdali tudi član-
sko izkaznico, ki omogoča, 
da se del dobička v obliki su-
per rabata ali restorna vra-
ča članom zadruge. Letoš-
nje leto ni bilo pomembno 
samo zaradi praznovanja 
obletnice, temveč tudi zara-
di vseh investicij. V začet-
ku leta smo začeli z obnovo 
prodajalne v Vodicah, ki je 
sedaj sodobno urejena. Od-
prli smo jo marca. Po dvo-
letnih pogovorih smo maja 
podpisali nakupno pogodbo 
za nekdanjo tako imenova-
no Mercatorjevo železnino 
v Medvodah in začeli z nje-
no temeljito prenovo tako 
zunaj kot znotraj. Njena vra-
ta bomo odprli 27. novem-
bra,« je povedal Milan Sobo-
čan, direktor Kmetijske za-
druge Medvode, in dodal, 
da je njihovo poslovanje sta-
bilno ter da so zaupanja in 
spoštovanja vreden partner 
v poslovnem in stanovskem 
okolju. Tega je vesel tudi Ja-
nez Šušteršič, predsednik 
Kmetijske zadruge Medvo-
de: »Resnično smo lahko po-
nosni na našo zadrugo. Dela 
se transparentno, pošteno, 

dobronamerno. Temelji so 
odlični za nadaljnja desetle-
tja. Se pa tudi v kmetijstvu 
hitro lahko kaj obrne, kar ni 
odvisno od nas.«

S svojim delovanjem so v 
Kmetijski zadrugi Medvode 
vpeti tudi v lokalno okolje in 
letos so prejeli visoko občin-
sko priznanje, plaketo Obči-
ne Medvode. Na slovesno-
sti je bil med govorniki tudi 
župan Medvod Nejc Smo-
le, zbrane pa sta nagovorila 
še Cvetko Zupančič, predse-
dnik Kmetijsko-gozdarske 

zbornice Slovenije, in Peter 
Vrisk, predsednik Zadružne 
zveze Slovenije. Slednji je 
med drugim povedal: »Tudi 
o vaši zadrugi lahko rečem, 
da je vanjo zaupanje, da je 
zaupanje v vodstvo, promet 
narašča, lepo je, da ste vpeti 
v lokalno okolje in na takšen 
način smo zadruge, ne samo 
tukaj, ampak po celi Sloveni-
ji, pomemben akter razvoja 
kmetijstva in podeželja.«

Po koncu uradnega je sle-
dil še družabni del z Ansam-
blom Bitenc.

Jubilej medvoške zadruge
Kmetijska zadruga Medvode praznuje sedemdeset let. »Letošnje leto za našo zadrugo ni pomembno 
samo zaradi praznovanja obletnice, temveč tudi zaradi vseh investicij,« pravi direktor Milan Sobočan. 
Prihodnji teden v Medvodah odpirajo novo prodajalno, največjo investicijo zadnjega obdobja.

Predsednik Kmetijske zadruge Medvode Janez Šušteršič 
(levo) in njen direktor Milan Sobočan na praznovanju 
sedemdesetletnice / Foto: Peter Košenina

»Stečaj se je začel 10. fe-
bruarja letos, izjemno smo 
pohiteli s cenitvami, ki so 
potem omogočile hiter pro-
ces prodaje. Prvič v Sloveniji 
se je zgodilo, da je bilo v ste-
čaj dano golfsko igrišče, ki je 
zelo specifična infrastruktu-
ra. Naša prva naloga je bila, 
da smo ohranili igrišče v 
funkciji kot delujoče podje-
tje, kar nam je v celoti uspe-
lo. Lahko rečem, da igralci in 
uporabniki golfskega igrišča 
razen iz javnih evidenc sploh 
niso vedeli, da se tukaj karko-
li dogaja. Delo in igranje gol-
fa sta tekla nemoteno. Vese-
li me, da je do prve prodaje 
prišlo pred koncem leta, ker 
je decembra obdobje, ko gol-
fski igralci sklepajo nove le-
tne pogodbe za naslednjo se-
zono, in pričakujem, da bo to 
tudi omogočilo spet norma-
len proces nadaljevanja igra-
nja na tem igrišču. Seveda pa 
je to odvisno od novih lastni-
kov. Njihovih načrtov ne poz-
nam in upati je, da bo to izje-
mno golfsko igrišče delova-
lo naprej,« je še povedal Čad.

Nad tem, da se je za nakup 
odločila Sberbank, ni prese-
nečen: »Oni so tudi največ-
ji ločitveni upnik. Njihova 
terjatev je skoraj osem mili-
jonov evrov, so tudi predla-
gatelj stečaja. Vem, da so se 

vrsto let trudili, da bi uredili 
razmere. Pravzaprav so vsa 
njihova ravnanja dosti logič-
na.« Sicer pa so bili nekate-
ri, ki so bili prisotni na draž-
bi, presenečeni, da je bil dra-
žitelj samo en. Med resnej-
šimi interesenti za nakup 
so se omenjali ruski lastni-
ki hotela Cubo, ki so pred ča-
som kupili zemljišče ob golf-
skem igrišču. Med dražitelji 
prav tako ni bilo sedanjih na-
jemnikov golfskega igrišča, 
investicijske družbe Studio-
Pro M & A.

S prodajo stečajni posto-
pek družbe Golf projketi še 
zdaleč ni zaključen. »Sle-
di plačilo kupnine, ureditev 
vseh formalnosti, potem iz-
ročitev nepremičnine, pri-
mopredaja. S tem bo od-
padla velika skrb, ki je bila 
zelo intenzivna, v nadalje-
vanju pa me čaka razreše-
vanje odnosov, ki so pretek-
li odnosi z bivšimi lastniki, 
izterjevanje terjatev in po-
časi zaključevanje stečaja. 
Kdaj to bo, je težko napove-
dati. Imamo še veliko pravdo 
z državo, to je za sredstva, ki 
so bila dana iz evropskih vi-
rov. Ta pravda je v zelo zače-
tni fazi in postopki na sodi-
šču včasih tečejo tudi nera-
cionalno dolgo. Mislim, da 
prej kot v letu in pol stečaja 
ne bo možno zaključiti,« je 
še povedal Čad.

Golfsko igrišče  
kupila Sberbank
31. stran

Mateja Rant

Javorje – Prostorska stiska v 
vrtcu in šoli, gradnja poslo-
vilnih vežic, vzdrževanje lo-
kalnih cest in javnih poti, vo-
dovod in kanalizacija ter šte-
vilne druge teme, ki pestijo 
krajane Javorij, so se znašle 
na dnevnem redu izrednega 
zbora krajanov, ki ima kar 
štirinajst točk. Na zahtevo 
iniciative za pravično, poš-
teno in pregledno poslova-
nje ga je župan Milan Čadež 
sklical prihodnji torek. Pod 
zahtevo za izredni zbor kra-
janov se je podpisalo 66 kra-
janov, prvi podpis je prispe-
val Matevž Demšar.

Krajani, združeni v inici-
ativo za pravično, pošteno 
in pregledno poslovanje, so 
tako želeli opozoriti na šte-
vilne težave v njihovi kra-
jevni skupnosti. Med dru-
gim se sprašujejo, do kdaj 
se bodo njihovi otroci uči-
li na hodnikih, starši cele-
ga oddelka vrtčevskih otrok 
pa morali svoje otroke vo-
ziti v vrtec v Poljane. Zani-
ma jih tudi, kaj je bilo doslej 
konkretno narejenega pri 
gradnji poslovilnih vežic, in 
predlagajo ustanovitev ope-
rativnega gradbenega odbo-
ra. Zahtevajo podrobno po-
ročilo o porabljenih sred-
stvih KS Javorje v preteklih 

osmih letih, saj naj iz zapi-
snikov sveta KS Javorje ne 
bi bilo razvidno, da bi sve-
tniki odločali o večini dode-
ljenih sredstev za posame-
zne dele cest in javnih poti. 
Vprašljiva se jim zato zdi 
delitev sredstev za vzdrže-
vanje in obnovo lokalnih 
cest in javnih poti. Prav tako 
po njihovem prepričanju ni 
bilo nič narejenega za več-
jo varnost na cesti Javorje–
Predole, na kar opozarjajo 
že več let. »Omenjena cesta 
je sploh v zimskem času za-
radi povečanega števila vo-
zil zelo nevarna, saj po njej 
poteka obvoz za vas Zapre-
val, cesto uporabljajo tudi 

smučarji in turisti.« Poleg 
potrebe po ureditvi še ne-
katerih drugih cest v krajev-
ni skupnosti so izpostavili 
še razočaranje nad novim 
vodovodom Podvrh–Čete-
na Ravan–Zapreval. Voda 
naj bi bila pogosto umaza-
na in klorirana. Želijo si še 
dokončanja kanalizacije v 
Javorjah in gradnjo optič-
nega omrežja na njihovem 
območju.

Po besedah župana Mila-
na Čadeža bodo na občini 
pripravili odgovore na vsa 
vprašanja in pomisleke, ki so 
jih izrazili člani civilne inici-
ative iz Javorij. Verjame, da 
so nekatere kritike mogoče 
tudi upravičene, sploh če se 
osredotočaš na podrobnosti. 
Prepričan pa je, da so večino 
dela že opravili, a najtežje je 
ravno takrat, ko se približu-
ješ cilju, sploh pri gradnji ka-
nalizacije, je ob tem še opo-
zoril župan.

Opozorili na vrsto problemov
Skupina krajanov Javorij je na župana občine Gorenja vas - Poljane naslovila 
zahtevo po izrednem sklicu zbora krajanov.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Specializirana 
revija Mehanik in voznik ter 
Žurnal24 sta tudi letos izbi-
rala mehanika leta. Laskavi 
naslov je bil podeljen že če-
trtič po vrsti, letos si ga je po 
večurnem preverjanju teo-
retičnega znanja in praktič-
nih izkušenj priboril Robert 
Eržen iz Škofje Loke. Med 
prijavljenimi mehaniki so 
bralci z glasovanjem najprej 
izbrali deset finalistov, ki so 
se nato preizkusili pri teo-
retičnem znanju in prak-
tičnih spretnostih na Sred-
nji poklicni in strokovni šoli 

Bežigrad, Ljubljana. Teore-
tični del je med drugim za-
jel vprašanja iz strokovnih 
znanj, zakonov in poznava-
nja strokovne terminologi-
je, v praksi pa so morali tek-
movalci v lovu za naslovom 
izkazati tudi znanje iz pra-
kse z vezavo svetlobnih te-
les, menjavo žarilnih svečk 
in menjavo gum. Robert Er-
žen je izrazil zadovoljstvo 
ob zmagi, ki je ni pričako-
val, pač pa ob močni konku-
renci dobrih, izkušenih in z 
znanjem podkovanih meha-
nikih zgolj upal na najboljšo 
možno uvrstitev. Njegov cilj 
je bil priti med najboljše tri. 

Robert Eržen iz Škofje 
Loke mehanik leta

Mehanik leta 2017 Robert Eržen iz Škofje Loke

Škofja Loka – V Škofji Loki bodo star sistem pritrdišč za 
praznično okrasitev na fasadah Mestnega in dela Cankarje-
vega trga zamenjali z novim, enotnejšim. Izvesti so ga name-
ravali že pred letošnjo novoletno okrasitvijo, vendar so sedaj 
ta dela zaradi nizkih temperatur prestavili na spomladanski 
čas. Za to so se odločili, ker želijo projekt izvesti kakovostno 
in v celoti. Hkrati  z izvedbo projekta pa bodo sanirali tudi 
poškodbe fasad, nastale ob menjavi označevalnih tablic za 
kulturne spomenike. Letošnja okrasitev starega mestnega 
jedra bo tako narejena še po starem, na novo bodo dodali 
samo tri nova pritrdišča, ki so ključna za izvedbo okrasitve.

Pripravljajo se na praznično okrasitev

Žirovnica – Letos se je Žirovnica pridružila krajem, med ka-
terimi je od 1. julija do 31. avgusta vozil poseben turistični 
avtobus Hop-on Hop-off. Vsak četrtek je opravil pet voženj 
med Bledom, Vrbo, Žirovnico, Begunjami in Brezjami, v kra-
jih ob poti pa so za potnike pripravili posebne programe z 
vodenji. Kot je povedal direktor Zavoda za turizem in kulturo 
(ZTK) Žirovnica Matjaž Koman, so obiskovalce v Vrbi peljali 
na voden ogled Prešernove rojstne hiše in sprehod po vasi, v 
Žirovnici pa so pripravili voden ogled Muzejske sobe Ajdna in 
goste povabili v Završnico. Po podatkih se je z avtobusom v 
Žirovnico v dveh poletnih mesecih pripeljalo 22 obiskovalcev.

Hop-on Hop-off v Žirovnici
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Veliki zmagovalec pravkar končanega izbora Mehanik leta 2017, ki organizirata spletna stran 
zurnal24.si in revija Mehanik in voznik, je Robert Eržen, zaposlen v Avtoservisu Eržen iz Škofje 
Loke, partnerju mreže Service MAXX. 

Eržen je zmagal v zahtevni konkurenci dese-
tih finalistov, pot do naslova pa si je moral 
utreti skozi dolgotrajna teoretična in praktična 
preverjanja, na katerih je tik za seboj pustil 
drugouvrščenega Andraža Boha iz Avtoservisa 
Boh in tretjeuvrščenega Jana Hudobivnika iz 
Avtoservisa in vulkanizerstva Hudo. V finalni 
preizkus, ki je kar šest ur potekal na Srednji 
poklicni in strokovni šoli Bežigrad – Ljubljana, 
sta se iz mreže Service MAXX uvrstila tudi Boris 
Kelc (KMAG) in Andrej Žnidaršič (HOC center). 

Letos je bilo tekmovanje zastavljeno najširše 
doslej, so kandidati morali pokazati najrazlič-
nejše veščine avtomehaničnega poklica, od 
poznavanja teorije do znanj iz elektrotehnike, 
vulkanizerstva in mehanike. 

Kot je poudaril trikratni doslejšnji Mehanik leta 
Primož Rožnik, je zmagovalec Robert Eržen 
pri preizkusih pokazal sistemsko pripravo in 
izpričal poznavanje vseh področij avtomobila. 
Eržen je sicer zaposlen v Avtoservisu Eržen 

iz Škofja Loke, ki je že tri leta partner mreže 
Service MAXX, za poklic mehanika pa se je 
odločil zaradi družinske tradicije, saj je to delo 
opravljal njegov oče, ki je avtoservis odprl leta 
1983. Čeprav se v prostem času veliko ukvarja 
z ameriškimi starodobniki, po čemer ga dobro 
poznajo po vsej Sloveniji, ga zelo zanimajo vse 
novosti na področju avtomobilske stroke – in 
prav to sledenje novitetam je bilo ključno za 
njegovo zmago. 

Robert Eržen se je na tekmovanje uvrstil po zmagi 
na internem tekmovanju mreže Service MAXX. 
»Zmage nisem pričakoval, upal pa sem na naj-
boljšo možno uvrstitev. Moj cilj je bil priti med 

Zmage nisem pričakoval, upal 
pa sem na najboljšo možno 
uvrstitev. Moj cilj je bil priti 
med najboljše tri.

MAXXIMALNO 
ZNANJE POKAZAL 
ROBERT ERŽEN

Naziv Mehanik leta 2017 
gre v Škofjo Loko

najboljše tri. V finalu so bili zelo dobri, izkušeni 
in z znanjem podkovani mehaniki,« je Robert 
Eržen po zmagi povedal novinarjem portala 
zurnal24.si. Naziv Mehanik leta mu pomeni 
potrditev, da je dovolj podkovan v svojem pok-
licu, z njim pa je pridobil še večjo motivacijo in 
samozavest za nadaljnjo poklicno pot. 

Eržen je svoja znanja med drugim poglabljal 
tudi na MAXX akademiji, ki deluje v okviru Ser-
vice MAXXa. Akademija zagotavlja najnovejša 
znanja s področja servisiranja vozil z motorji z 
notranjim zgorevanjem, električnih in hibridnih 
vozil, vozil na plinski pogon in vozil na stisnjen 
zemeljski plin. Ta znanja danes pridobivajo na 
pomembnosti, saj se v avtomobile vse bolj seli 
tehnologija, ob kateri vloga klasične mehanike 
bledi. V bližnji prihodnosti bo na ceste zapeljalo 
vse več hibridnih in električnih vozil, pospešeno 
pa se razvijajo tudi avtonomna vozila. Zato se 
delo mehanika danes vse bolj spreminja - elek-
trična in hibridna vozila ter elektronika v vozilih 
terjajo temeljito poznavanje diagnostičnih in 
servisnih postopkov. 

Naziv Mehanik leta, ki je bil letos podeljen 
četrtič, je v kratkem času postal prepoznavno 
priznanje v stroki, zanj pa se mehaniki lahko 
potegujejo ne glede na to, če prihajajo iz poo-
blaščenih ali neodvisnih servisnih delavnic. 

Mreža certificiranih servisnih 
centrov Service MAXX

Lastna akademija, ki skrbi za visok nivo servisiranja

43 certificiranih servisnih centrov po vsej Sloveniji

Vaše vozilo pri nas ohrani tovarniško garancijo

Servis celotnega vozila z 12-mesečnim jamstvom

100 % zadovoljstvo strank

www.servicemaxx.si
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Igor Kavčič

Železniki – Andrej Tarfila je 
po fotografskem stažu rela-
tivno mlad fotograf, saj se in-
tenzivno s fotografijo ukvar-
ja šele zadnjih pet, šest let, 
med drugim je tudi zunanji 
sodelavec Gorenjskega gla-
sa. V tem času je na različ-
nih natečajih doma in v tu-
jini prejel kar nekaj visokih 
nagrad, med katerimi sta za-
gotovo najbolj prestižni lan-
skoletni zmagi na Sonyje-
vem razpisu Sony World 
Photography Awards, ko je 
na nivoju države postal abso-
lutni zmagovalec, v svetov-
nem merilu pa je zmagal v 
kategoriji Popotna fotografi-
ja. Po lanskoletnem uspehu 
se njegovo leto očitno nada-
ljuje tudi letos, saj je na na-
tečaju Slovenian Press Pho-
to prejel prvo nagrado za naj-
boljšo fotografijo v kategori-
ji Narava, na Balkan Photo 
Festivalu pa je zmagal v kate-
goriji Narava in okolje in bil 

drugi v kategoriji Novice in 
dogodki. Pred dnevi je odpo-
toval v italijansko Sieno po 
nagrado Remarkable Award 
v kategoriji Šport, žirija je 
namreč med skoraj petde-
set tisoč prispelimi fotogra-
fijami iz 161 držav posebno 
omembo namenila fotogra-
fiji, ki jo je posnel na smu-
čarskih poletih v Planici. Ču-
dovit posnetek, kompozicija 
v diagonali, ko je polovica 
fotografije snežno bela, na 
drugi polovici pa prevladu-
je modrina neba, iz katere v 
zlatem rezu prihaja skakalec 
Jurij Tepeš.

»Nagrade je sicer tež-
ko primerjati med seboj, 
Sonyjevi sta gotovo presti-
žni, ampak potem ko sem 
v Sieni videl, s kakšnimi fo-
tografi sem bil v konkuren-
ci, tudi to nagrado lahko šte-
jem za zelo pomembno. Ko 
na podelitvi izveš, koliko fo-
tografij je prispelo iz skoraj 
vseh držav sveta, da so na do-
godek v Sieno prišli avtorji iz 

ZDA, Japonske, Argentine, 
Nove Zelandije ... in sta bila 
glavna nagrajenca fotograf 
in fotografinja iz ZDA, so-
delavca revije National Ge-
ographic, potem je biti zra-
ven zagotovo uspeh,« raz-
mišlja Tarfila, ki je bil tako 
še enkrat znova konkuren-
čen svetovno priznanim fo-
tografom. Naj pošlje foto-
grafije na natečaj, je pravza-
prav dobil povabilo od orga-
nizatorja festivala, ki je videl 
njegove fotografije na različ-
nih fotografskih portalih in 
družbenem omrežju. Poslal 
je osem fotografij, od katerih 
so po več selekcijah štiri fo-
tografije prišle prav do zad-
njega sita, ena pa je bila tudi 
nagrajena.

Kako izbira fotografije za 
posamezne natečaje? »Ni-
koli ne izbiram glede na ži-
rijo, češ da bi žirantom bil 
čim bolj všečen. Običajno 
pregledam kategorije, v ka-
terih je mogoče tekmovati, 
v arhivu poiščem datoteko, 

na primer šport, in fotogra-
fije izberem čisto po intu-
iciji,« odgovarja Andrej in 
dodaja, da je ponosen na 
to, da se, ne glede na to, da 
deluje z zelo omejenimi fi-
nančnimi sredstvi, s svoji-
mi fotografijami uspe uvr-
stiti v tako elitno druščino. 
»Mnogi fotografi delajo z 
res veliko sredstvi in si za 
projekt vzamejo dolgo časa 
na vseh koncih sveta, jaz 
pa konkuriram predvsem s 
spontanimi fotografijami, 
ki jih večinoma naredim v 
okolici doma ali po Gorenj-
skem. Ko vidiš fotografijo z 

Antarktike, na kateri je sre-
di tamkajšnje krajine na le-
deni plošči pianist s koncer-
tnim klavirjem, potem veš, 
da taki projekti niso poce-
ni.« Tarfila velja za fotogra-
fa z zelo razširjenim podro-
čjem dela, ne usmerja se 
zgolj v posamezno zvrst fo-
tografije. Na neki način bi 
zanj lahko rekli, da je uni-
verzalec. »Večkrat slišim, 
ko kdo reče, Tarfila nima 
neke prepoznavne fotogra-
fije, ki bi označevala njegov 
osebni slog. Češ da je to sla-
bo. Sam menim ravno na-
sprotno, kar vedno znova 

tudi dokazujem z nagrada-
mi, ki jih dobim tako v ka-
tegorijah pokrajine, športa, 
koncertnih fotografij, re-
portaže ...«

Njegovo kakovostno delo 
je prepoznavno predvsem 
v tujini, saj sodeluje tudi z 
nekaterimi tujimi fotograf-
skimi agencijami, fotogra-
firal je obe tekmi Lige prva-
kov v Mariboru, njegovo pri-
sotnost v tujih medijih pa 
lahko zasledimo tudi, kadar 
pobrskamo po spletu in vtip-
kamo njegovo ime. Tudi ko 
gre za natečaje, seveda še ni 
rekel zadnje.

Med fotografsko elito
Fotograf Andrej Tarfila iz Železnikov se je pred dnevi v starodavnem mestu 
Siena v Italiji na mednarodnem fotografskem natečaju Siena International 
Photo Awards uspel prebiti med najboljše. Na natečaj je prispelo skoraj 
petdeset tisoč fotografij avtorjev z vsega sveta.

S svojimi fotografijami sta v Sieni vzbudila pozornost tudi Andrej Tarfila in Ammar Alamir, 
direktor Savdske televizije. / Foto: Jelena Janković

Igor Kavčič

Škofja Loka – Za Muzejske 
večere, ki jih pripravljajo v 
Loškem muzeju in jih prip-
ravljajo in vodijo tamkajšnji 
muzealci, med Ločani že po 
tradiciji vedno vlada veliko 
zanimanje. Tako je bilo tudi 
ob tokratni temi, Škofjelo-
škem gradu med drugo sve-
tovno vojno in po njej, v ka-
tero se je poglobil muzejski 
svetovalec arheolog Jože Štu-
kl. Skrbno zastavljen krono-
loški pregled dogajanja na 
Loškem gradu v nekaj več 
kot zadnjih sto letih je Štukl 
začel v letu 1890, ko so loški 
grad kupile uršulinke z na-
menom, da bi v njem izvaja-
le svoje poslanstvo, vzgojo in 
izobraževanje ženske mla-
dine. V ta namen so podo-
bo gradu močno spremenile 
in v njej vzpostavile dekliški 
vzgojni zavod. Kljub temu 
da je v času prve svetovne 
vojne v delu gradu delovala 
vojaška bolnišnica, so svojo 
pedagoško dejavnost izvaja-
le vse do druge svetovne voj-
ne. Tik pred vojno je bilo v 
šolah, vrtcu in drugih vzgoj-
nih enotah kar 547 deklet. V 
letu 1941 so se »gostje« na 
gradu bliskovito menjali. 

Slaba dva tedna aprila so na 
gradu urejali vojaško bolni-
šnico za staro jugoslovansko 
vojsko, ko je ta kapitulirala, 
so vanjo prišli Italijani, manj 
kot teden za njimi pa Nemci. 
Ti so samostansko skupnost 
razpustili, prostore pa je za-
sedel gestapo.

Uršulinke so med voj-
no delovale po različnih de-
lih Slovenije, v Babnem Po-
lju in do konca vojne v gra-
du pri Mirni na Dolenjskem, 
po vojni pa so od nove oblas-
ti dobile dovoljenje, da se 

vrnejo v Škofjo Loko. A ne 
na grad, saj je bilo tu v prvih 
povojnih mesecih eno iz-
med koncentracijskih tabo-
rišč za vojne ujetnike in pri-
padnike enot s celotne nek-
danje države, ki so se bojeva-
le na strani okupatorja. Štu-
kl je predstavil tudi dogod-
ke, povezane z izvensodni-
mi poboji, na širšem obmo-
čju Slovenije še posebej pa 
s poudarkom na Škofjelo-
škem gradu in njegovi oko-
lici. Za njimi so na grad pri-
peljali nemške ujetnike, v 

petdesetih letih pa je na gra-
du deloval kazensko-poprav-
ni dom, po domače poveda-
no zapor. Po vojni je nova 
oblast uršulinke tudi raz-
lastninila, te pa so se potem 
preselile v Ajmanov grad pri 
Svetem Duhu. Tega so te-
meljito obnovile in so še da-
nes v njem. Leta 1959 je grad 
prevzela v upravljanje obči-
na, na njem pa je z delom za-
čel Loški muzej, ki tudi da-
nes zgledno skrbi zanj in v 
njem predstavlja škofjelo-
ško zgodovino in umetnost.

Na gradu niso bile le uršulinke
Jože Štukl je na Muzejskem večeru predaval o Škofjeloškem gradu med drugo svetovno vojno  
in po njej ter usodi njegovih lastnic. 

Pravzaprav sploh ni presenečenje, da je bila Galerija Franceta Miheliča na Muzejskem 
večeru Jožeta Štukla na temo Škofjeloškega gradu polna do zadnjega sedeža. / Foto: Andrej Tarfila

Mojstrana – Danes, v petek, 24. novembra, bo ob 18. uri v 
Slovenskem planinskem muzeju predavanje z naslovom 
Starodavni Bohinj. Materialne ostaline, kot so posode, nakit 
in orodje, odkrite v naselbinah ali grobiščih, so odraz pre-
teklega življenja – gospodarskih in kulturnih vplivov, ki so 
se tekom stoletij prepletali na območju Bohinja. Bohinj je 
zaradi bogatih nahajališč železove rude postal stalno poseljen 
v starejši železni dobi, pred več kot 2500 leti. Nastale so prve 
vasi – naselbine, kot sta Ajdovski gradec in Dunaj pri Jereki, 
ki so poseljene tudi v rimskem času. Železo postane vse bolj 
pomembna surovina za potrebe izdelave orodja in orožja. 
V Bohinju postanejo rudarstvo, železarstvo in oglarstvo po-
membna gospodarska panoga. Po zatonu rimskega imperi-
ja v 5. stoletju zaznamuje jugovzhodni alpski prostor novo 
preseljevanje ljudstev, od 7. stoletja dalje prihod Slovanov. 
Predavala bo arheologinja Mija Ogrin.

Starodavni Bohinj

Ljubljana – Danes, v petek, 24. novembra, ob 19. uri bo v 
okviru 33. Slovenskega knjižnega sejma v Klubu Cankarjeve-
ga doma Radovljiški večer z naslovom Eden drug'mu ogenj 
dajmo! Gre za glasbeno literarno prireditev, katere program 
je režiral Rok Andres, nastopili pa bodo radovljiški dramski 
igralci Alenka Bole Vrabec, Jernej Gašperin, Sabina Kogovšek 
in Manca Ogorevc, stand up komik Nejc Šmit, harmonikarski 
orkester, godalni ansambel ter baletna skupina Glasbene šole 
Radovljica in drugi mladi umetniki iz radovljiške občine.

Radovljiški večer na knjižnem sejmu

Visoko – Danes, v petek, 24. novembra, ob 18. uri bo v Domu 
krajanov na Visokem predstavitev pesniške zbirke domačinke 
Dragomile Šeško. Vstop je prost.

Vrvohodka ali vrnitev k sebi

Kranj – V Stolpu Škrlovec bo v četrtek, 30. novembra, ob 19. 
uri na ogled dokumentarni film Vsa življenja toneta Mlakarja 
scenarista in režiserja Marka Cvejića. Dokumentarni film o To-
netu Mlakarju, arhitektu, scenografu in fotografu, enem najbolj 
prepoznavnih Ločanov, pri 96 letih živi legendi. Človek neštetih 
vzponov in padcev, ki je bil nekajkrat nevarno blizu, da izgubi 
življenje, v filmu razkriva skrivnosti svojega talenta in nas z veš-
čino pravega pripovedovalca vodi v zgodbe svojega življenja. 

Vsa življenja Toneta Mlakarja
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Gremo orli!

NK TRIGLAV : NK DOMŽALE
Sobota, 25. 11. ob 13h
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Matjaž Klemenc

Šenčur – V začetku oktobra 
so igralci prstometa zaklju-
čili lige na prostem. To pa 
ne pomeni, da si je vse bolj 
priljubljena športna pano-
ga vezla odmor. Po dvoranah 
namreč potekajo različne 
lige in turnirji. Eden od njih, 
ki po organiziranosti in šte-
vilu udeležencev vzbuja po-
sebno pozornost, je prejšnjo 
soboto potekal v Šenčurju. 
Na sporedu je bil osmi Po-
kal Slovenije v prstometu. 
Turnir, že četrti po vrsti, je 

hkrati organiziran v spomin 
Borisa Brezarja, odličnega 
igralca in enega tistih, ki je 
skrbel za organizirano igra-
nje prstometa. Kako popula-
ren je postal govori podatek, 
da je na nedeljskem turnirju 
nastopilo kar 67 trojk. Ekipe 
so bile iz celotne Gorenjske, 
ljubljanske regije in severne 
Primorske. Zaradi prevelike-
ga števila ekip je bil organi-
zator primoran opraviti pred-
tekmovanje. To je prines-
lo štirideset ekip, ki so bile 
razdeljene v osem skupin. 
Dve najboljši sta se uvrstili 

v izločilne boje, zlasti nape-
ti pa so bili nato polfinalni in 
finalni obračuni.

V prvem polfinalu je Mišo 
tim 1 s 13 : 9 premagal Aban-
ko. Drugi finalist je bila eki-
pa Rokce 2, ki je bila s 13 : 10 
boljša od Jesenic 1. Tekma 
za bron je pripadla Abanki, 
ki je bila s 13 : 3 boljša od Je-
senic 1. Z najboljšo popotni-
co za drugi turnir gre ekipa 
Mišo tim 1. V finalu so bili s 
13 : 6 boljši od ekipe Rokce 2. 
Vrstni red do osmega mes-
ta: 1. Mišo tim 1 Kranj (Ratko 
Arsov, Ostoja Pečanac, Man 

Markišič), 2. Rokce 2 Bri-
tof pri Kranju (Franc Glo-
bočnik, Anton Zihrl, Janez 
Šantak), 3. Abanka Ljublja-
na (Darko Kočan, Zlatko Gi-
cič, Jože Žalik), 4. Jesenice 1, 
5. DAF Cordia Medvode, 6. 
Rokce 3 Britof pri Kranju, 7. 
Podnart, 8. LEKNES Renče.

Šenčurski obračuni pa so 
pomenili šele »prvi polčas« 
slovenskega pokala. Odlo-
čitev, kdo bo končni zmago-
valec, bo padla 6. januarja 
2018 v Renčah pri Novi Go-
rici na Harijevem memori-
alu.

Za prstomet veliko zanimanje
Minuli konec tedna je v Šenčurju potekal osmi Pokal Slovenije, zaradi velikega števila prijavljenih  
ekip pa so morali opraviti tudi predtekmovanje.

Jesenice – V okviru projekta Gradimo močna partnerstva za bo-
doče zmagovalce je ta teden Hidria postala generalni sponzor 
vseh mladih selekcij Hokejskega društva Jesenice. Kot pravijo 
odgovorni, s tem korporacija odločno podpira razvoj mladih v 
okoljih, kjer posluje, in tudi širše. Projekt mladim omogoča ure-
jeno športno okolje za trening, športno udejstvovanje in nove 
zmage. Po novem se bo društvo imenovalo HD Hidria Jesenice. 

Hidria podpira mlade jeseniške hokejske upe

Maja Bertoncelj

Ljubljana – V nedeljo novo 
sezono svetovnega poka-
la v Östersundu na Šved-
skem začenjajo biatlonci. 
Kot je poudaril Marko Do-
lenc, predsednik Zbora za 
biatlon, je zveza slovenskim 
tekmovalcem tudi letos za-
gotovila optimalne pogo-
je za trening, zato verjame, 
da bodo na tekmah pokaza-
li vrhunske rezultate. Janez 
Ožbolt, vodja panoge, je bil 
pri ciljih konkretnejši: »Ci-
lji so ena posamična uvrsti-
tev na olimpijskih igrah med 
šest, ena uvrstitev med pet-
najst ter dve med trideset, 
štafeti, moška ali mešana pa 
med deset. V svetovnem po-
kalu želimo biti v moškem 
pokalu narodov med dva-
najstimi najboljšimi, pri 
ženskah pa med petindvaj-
setimi, kar še ohranja kvoto 
dveh tekmovalk.« 

Ekipa je razdeljena v tri 
dele. Jakov Fak trenira pod 
vodstvom Uroša Velepca z 
ukrajinsko žensko reprezen-
tanco in je že slab mesec na 
pripravah na Norveškem. 
Drugi del trenira pod vod-
stvom Tomaša Kosa, ki skrbi 
za Klemna Bauerja in Anjo 
Eržen, pridružena pa je tudi 
mladinka Urška Poje. Miha 
Podgornik pa je trener mlaj-
šega dela ekipe, v kateri so Le-
nart Oblak, Mitja Drinovec, 
Miha Dovžan in Rok Tršan.

Prvo ime ostaja Jakov Fak, 
zadovoljen, da mu je v prip-
ravljalnem obdobju šlo vse 
po načrtu in da tokrat ni imel 
težav z boleznijo. Še več kot 
doslej je v sezono vložil Kle-
men Bauer, ki ni hotel prav 
ničesar prepustiti naklju-
čju: »Verjetno je pred mano 

zadnja olimpijska sezona in 
temu primeren je bil tudi 
pristop. S Tomašem sva res 
odlično sodelovala, sama ko-
ličina treninga se je povečala 
za skoraj dvajset odstotkov, s 
tem, da je trening bolj kvali-
teten. Sezono bi rad sklenil z 
mislijo, da sem naredil vse, 
kar je bilo v moji moči, da bi 
bil čim boljši, ne pa z očitki, 
da bi lahko naredil kaj dru-
gače ali več. Kaj bo to pome-
nilo, bodo povedale tekme, z 
rezultati pa se niti približno 
ne bom obremenjeval.« 

Erženova »čaka«  
na sestrično

Fak in Bauer bosta prvi pu-
ški pri moških, pri ženskah 
pa je v članski vrsti ostala le 
Anja Eržen, saj je Teja Gre-
gorin začasno suspendira-
na zaradi domnevno sumlji-
vega vzorca z zimskih olim-
pijskih iger v Vancouvru leta 

2010. Da je sedaj prva dama 
slovenskega biatlona, je v 
zadnjih dneh slišala pogos-
to. »To zame niti ni breme. 
Kar se Teje tiče, je bila to no-
vica, ki je nikoli ne bi priča-
kovala. Bila sem zelo prese-
nečena, potem jezna, pa ža-
lostna ... To skušam odmisli-
ti, saj je pred nami olimpijska 
sezona. Da bi se obremenje-
vali še s tem, nima smisla,« 
je Blejka nekaj besed name-
nila tej temi. Na treningih po-
greša konkurenco: »Meni je 
bilo to vedno težko. Pri teka-
čicah nas je bilo kar nekaj, tu-
kaj pa sem ostala sama. Sem 
se pa že v preteklih letih na-
učila ''borbati'' sama s seboj. 
Počasi prihajajo tudi mlajša 
dekleta, ki še nabirajo potreb-
ne izkušnje.« V mlajših kate-
gorijah je zelo uspešna njena 
sestrična Kaja Marič, hčerka 
Anjinega strica Janeza Mari-
ča, našega nekdanjega uspe-
šnega biatlonca. »Da bi se mi 

ona nekoč pridružila, bi bilo 
pa res super. Bomo videli, 
kako bo. Kadar imamo isto-
časno tekme slovenskega po-
kala, jo spremljam, navijam, 
tudi pogovarjava se o tem. 
Zelo lepo je videti še neko-
ga v družini, ki se ukvarja s 
tem športom. Je prava. Sicer 
je pa že sedaj večja od mene,« 
je 25-letna Erženova v smehu 
nekaj besed namenila tej za-
nimivosti. 

Njene misli so usmerje-
ne predvsem v novo sezono. 
»Tudi letos sem opravila kar 
kvaliteten trening. Če na hit-
ro naredim primerjavo, mis-
lim, da sem velik napredek 
naredila v streljanju, upam 
le, da se bom čim bolje spo-
padla s tremo na tekmah, 
kjer še vedno iščem tisto pot-
rebno sproščenost. Prvi cilj 
je potrditev olimpijske nor-
me,« je zaključila Erženo-
va, ki vstopa v svojo peto bia-
tlonsko sezono.

Biatlonci pred novo sezono
Slovenska biatlonska reprezentanca v novo sezono vstopa optimistično. Med prizorišči tekem 
svetovnega pokala letos ni Pokljuke, vrhunec pa bodo olimpijske igre.

Slovenska biatlonska reprezentanca (od leve): trener Miha Podgornik, Lenart Oblak, Mitja 
Drinovec, Miha Dovžan, Anja Eržen, Rok Tršan, Urška Poje, Klemen Bauer in trener Tomaš 
Kos. Manjka Jakov Fak.

Jesenice – V ponedeljek so hokejisti odigrali dve tekmi držav-
nega članskega prvenstva. Na Jesenicah so palice prekrižali 
hokejisti domačega HDD SIJ Acroni Jesenice in kranjskega 
HK Triglav. V enakopravni igri, v kateri so imeli malo terensko 
premoč izkušenejši hokejisti z Jesenic, na drugi strani pa več 
pravih priložnosti hokejisti iz Kranja, so se na koncu zmage 
veselili hokejisti kranjskega HK Triglav, ki so zmagali z 2 : 1 (0 : 
1, 1 : 0, 1 : 0). Jutri hokejiste HK Triglav čaka nova preizkušnja. 
Ob 19.15 bodo v Dvorani Zlato polje začeli tekmo 15. kroga v v 
ligi IHL, ko se bodo pomerili s hokejisti Medveščaka. V sredo 
so imeli jeseniški hokejisti v AHL tekmo v Celovcu. Morda je 
prav poraz proti Triglavu botroval temu, da so kar z 11 : 1 (3 : 9, 
4 : 0, 4 : 1) premagali drugo moštvo KAC-a. Hokejisti HDD SIJ 
Acroni Jesenice so sedaj v AHL na drugem mestu z 38 točkami. 
Naslednjo tekmo bodo jutri ob 18. uri odigrali v domači Dvorani 
Podmežakla, nasprotniki pa bodo hokejisti SG Cortina Hafro.

Kranjčani premagali Jeseničane

Kranj – Jutrišnji prvoligaški nogometni spored se bo začel s 
tekmo v Kranju, kjer bodo nogometaši NK Triglav ob 13. uri 
gostili moštvo Domžal. Trenerski štab kranjskega prvoligaša 
ima pred spopadom z Domžalčani največ preglavic s tem, 
koga postaviti v gol. Elvis Džafić zaradi izključitve na tekmi z 
Aluminijem nima pravice nastopa. Mladi Jalen Arko je pred 
kratkim prestal operacijo, poškodbe pa že nekaj časa ovirajo 
tudi Dina Gromilića. Tako vse kaže, da bodo orli posegli po 
rešitvi iz mladinskih vrst. Ekipe v drugi slovenski nogome-
tni ligi pa bodo jutri in v nedeljo odigrale tekme zadnjega 
jesenskega kroga. Nogometaši Rolteka Dob jutri odhajajo v 
Veržej k Farmtechu. Na gostovanje se podajajo tudi nogome-
taši Zarice Kranj, ki pa odhajajo v Ravne. Tam jih čaka obračun 
z nogometaši Fužinarja Ravne Systems.

V Kranju gorenjski nogometni derbi
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Stara Oselica – Jakob je zdaj 
star sedemindvajset let, a je 
že dve leti gospodar kmeti-
je, na kateri so jih k lastni-
ški menjavi spodbudili tudi 
ukrepi iz programa razvo-
ja podeželja za mlade prev-
zemnike kmetij. »Ni mi bilo 
težko prevzeti vodenja kme-
tije. Kmetija je po zaslugi 
staršev dobro vpeljana, hlev 
je nov in tudi sam imam ve-
selja do dela na kmetiji,« 
pove Jakob, oče Zvonko pa 

doda: »Nisem imel nobe-
nega pomisleka ali zadržka, 
da kmetije ne bi predal pe-
tindvajset let staremu sinu. 
Jakob je za svoja leta zelo od-
govoren in tudi navdušen za 
delo na kmetiji. V družini se 
dobro razumemo, delamo 
skupaj in se o najpomemb-
nejših zadevah tudi skupaj 
dogovarjamo, prav pa je, da 
odločajo mladi.« 

Mladi gospodar leta

Jakob je za delo na kme-
tiji tudi primerno usposo-
bljen: ob tem, ko je odraščal 
na kmetiji in si pri delu pri-
dobil dragocene izkušnje, se 
je tudi izobraževal: v Bioteh-
niškem centru Naklo se je iz-
šolal za kmetijskega tehnika 
in nato na isti šoli nadaljeval 
višješolski študij za upravlja-
nje podeželja in krajine, pot-
lej je v Biotehniškem izobra-
ževalnem centru Ljubljana 

obiskoval še višješolsko 
smer živilstvo in prehrana. 
Nekaj gozdarskega znanja 
je pridobil na tečajih zavo-
da za gozdove in postojnske 
gozdarske in lesarske šole. 
Dragocena življenjska izku-
šnja je bil tudi letošnji izbor 
za mladega gospodarja leta, 
na katerem je Jakob na skle-
pni prireditvi pokazal največ 
znanja in spretnosti. »Dogo-
dek je bil medijsko zelo od-
meven, zato je bila to tudi 
dobra promocija za kmeti-
jo,« pravi in dodaja, da mu 
naziv mladi gospodar leta ne 
prinaša večjih obveznosti. 
Več ga vabijo na dogodke, 
pred nedavnim je na kme-
tiji gostil gorenjske kmečke 
žene, decembra pa pridejo 
na obisk vsi dosedanji mla-
di gospodarji leta.

Leskovčeva kmetija ob-
sega petdeset hektarjev ze-
mljišč – trideset hektar-
jev gozda in dvajset hektar-
jev kmetijskih zemljišč, še 
sedem hektarjev travnikov 
imajo v najemu. Vsa nji-
hova lastna zemljišča so v 
enem kosu, okrog kmetije, 
kar jim omogoča pašno-ko-
šni sistem in pašo, ki običaj-
no traja od sredine aprila do 
prvega snega. Vsa zemljišča 
so v strmini. Večino del lah-
ko opravijo s stroji, prav vse-
ga pa le ne morejo, tako da je 
še vedno treba poprijeti tudi 
za koso. Največ dela opravi-
jo Jakob in njegova starša, 
mama Danica in oče Zvon-
ko, ob konicah jim po svojih 
močeh pomagajo tudi osta-
li družinski člani. Jakob ima 
še dva brata – Miha je že za-
poslen, Urban je še osnov-
nošolec, ter sestro Urško, ki 
študira biotehnologijo, soži-
tje treh generacij pa zaokro-
žuje Zvonkov oče Jože.

Petino mleka predelajo 
v izdelke

Na kmetiji so pred de-
vetimi leti brez pomoči 
evropskih sredstev zgradi-
li nov hlev, nekaj subvenci-
je so dobili le potlej, ko so 

opremljali molzišče. Trenu-
tno redijo okrog petdeset go-
ved, od tega je trideset krav 
mlekaric. »Z novim hlevom 
smo zelo zadovoljni, omo-
goča nam prosto rejo, na-
enkrat lahko molzemo pet 
krav,« pove Zvonko in doda: 
»Ko pa smo novi hlev zgra-
dili, je odkupna cena mleka 
padla s 40 na 23 centov za li-
ter.« Na kmetiji so takrat za-
čeli razmišljati o tem, da bi 
mleko predelovali v mlečne 
izdelke in s tem tudi suro-
vino bolje unovčili. Prvi po-
skusi so se obnesli, zato so 
kmalu predelavo mleka re-
gistrirali kot dopolnilno de-
javnost na kmetiji, uredili in 
opremili prostore za prede-
lavo in tudi priročno trgovi-
nico. Zdaj predelajo v izdel-
ke petino vsega mleka, pre-
ostalega pa prodajo loški za-
drugi. Glavna sirarka je Ja-
kobova mama Danica, ki se 
je za predelavo mleka uspo-
sabljala na različnih tečajih 
v Biotehniškem centru Nak-
lo ter dvakrat tudi v Nemči-
ji. Največ izdelujejo poltrde 
sire, sicer pa tudi sir za žar, 
jogurte, skuto, maslo in si-
rotko. Izdelke dajejo tudi na 
ocenjevanja, za poltrdi sir so 
na razstavi Dobrote sloven-
skih kmetij na Ptuju prejeli 

znak kakovosti, kar je najviš-
je priznanje za kmečke pre-
hranske izdelke. Vse mleč-
ne izdelke prodajo doma, na 
kmetiji. Čeprav je v Poljan-
ski dolini že precejšnja kon-
kurenca malih sirarjev, so si 
ustvarili svoj krog kupcev. 
»Mleko je zelo kvalitetno, 
glavna krma je sveža trava 
na paši in seno, iz takšne-
ga mleka pa je možno nare-
diti tudi kakovostne izdelke. 

Odnos potrošnikov do hrane 
se spreminja, vse bolj cenijo 
kakovost, za to so pripravlje-
ni seči tudi globlje v žep ali se 
zapeljati kak kilometer več. 
Veliko jim pomeni, ko vidi-
jo krave na paši,« pove Jakob 
in doda: »Predelujemo le to-
liko mleka, kolikor smo ga 
sami sposobni predelati in 
kolikor izdelkov lahko tudi 
sami prodamo, v prihodnje 
pa bomo verjetno količine 
še nekoliko povečali in tudi 
obogatili ponudbo.«

Žled tisoč kubikov, 
lubadar tisoč

»V gozdu je tako pokalo, 
da ponoči nismo spali, čez 
dan smo skupaj z drugimi 
reševali cesto v dolino,« se na 
Leskovčevi kmetiji spomi-
njajo zime leta 2014, ko jim 
je doslej najhujši žled poš-
kodoval okoli tisoč kubičnih 

metrov gozdnega drevja. 
A še preden so veliko veči-
no poškodovanega drevja 
pospravili, že se jim je odpr-
la nova »fronta« – boj z lu-
badarjem, ki se je v poško-
dovanih in oslabelih gozdo-
vih pretirano namnožil in je 
doslej napadel že okrog tisoč 
kubičnih metrov smreke. »V 
gozdu vse delamo sami, tako 
lahko tudi hitreje ukrepa-
mo. Če bi najemali izvajalce, 

bi verjetno nanje precej dol-
go čakali, saj imajo v seda-
njih razmerah vsi polne roke 
dela, pa še izkupiček od pro-
danega lesa verjetno ne bi za-
doščal za pokritje vseh stro-
škov. Upamo, da se bo na-
pad lubadarja vendarle umi-
ril in da ne bo kmalu nove 
ujme,« povedo Dolinarjevi, 
ki se dobro zavedajo, da jih 
v gozdu čaka še veliko dela, 
zlasti pri obnovi poškodova-
nih sestojev, in da bo mini-
lo vsaj sedem desetletij, pre-
den bodo tam, kjer so nasta-
le »trate«, spet lahko sekali.

Jakob ob delu na kmeti-
ji najde čas tudi za razvedri-
lo. V ansamblu Podjelovški 
glas igra kitaro, obvlada pa 
tudi igranje harmonike in 
bobnov. Poleti rad sede na 
kolo, letos je med drugim 
kolesaril do Medulina, pozi-
mi smuča ...  

Pri petindvajsetih gospodar kmetije
Jakob Dolinar iz Stare Oselice, letošnji dobitnik priznanja mladi gospodar leta, je postal gospodar petdeset hektarjev velike 
hribovske kmetije Pr' Leskovc že pri petindvajsetih letih.

Jakob ob kravah v novem hlevu

 Zvonko Dolinar

Glavna sirarka Danica v zorilnici sira

Domačija Leskovc, v ospredju novi hlev

Kranj – Kmetijsko gozdarski 
zavod Kranj vabi v torek, 28. 
novembra, ob 9.30 v prostore 
KGZ Sloga Kranj na predsta-
vitev higienskih standardov 
v dopolnilnih dejavnostih na 
kmetiji. Predavala bosta Ma-
tej Demšar in Robert Koblar 
iz kranjskega območnega 
urada republiške uprave za 
varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin, ki bosta 
opozorila na najpogostejše 
pomanjkljivosti, ki jih ugo-
tavljajo pri pregledu kmetij 
z dopolnilnimi dejavnostmi. 
Predavanje je namenjeno 
vsem, ki se na kmetiji ukvar-
jajo s predelavo živil živalske-
ga ali rastlinskega izvora ter s 
turistično dejavnostjo. 

Predstavitev higienskih 
standardov

Kranj – Evropska komisija 
je potrdila nove dopolnitve 
programa razvoja podeže-
lja za obdobje 2014–2020, 
ki vključujejo spremembe 
pri šestih ukrepih. Pri na-
ložbah v dejavnostih pride-
lovanja vrtnin, sadjarstva 
in vinogradništva zvišujejo 
delež podpor za prilagodi-
tev kmetijskih gospodarstev 
podnebnim razmeram s 30 
na 50 odstotkov upravičenih 
stroškov, v primeru, da je in-
vestitor mladi kmet, pa s 70 
na 75 odstotkov. Spremembe 
pri ukrepu Sheme kakovosti 
za kmetijske proizvode in 
živila omogočajo vključitev 
novih sadjarjev v shemo iz-
brana kakovost, spremembe 
programa pa prinašajo neka-
tere izboljšave tudi pri ukre-
pu za kmetijsko-okoljska in 
podnebna plačila (Kopop). 

Spremembe pri 
nekaterih ukrepih

Ljubljana – Na pobudo osmih 
zadrug, med njimi tudi KGZ 
Sava Lesce in KZ Medvode, je 
bil v torek v Ljubljani izredni 
občni zbor Zadružne zveze 
Slovenije, na katerem so za-
druge, članice zveze, odločale 
o odpoklicu predsednika zve-
ze Petra Vriska, predsednika 
nadzornega odbora zveze 
Ivana Kureta in treh članov 
upravnega odbora, med nji-
mi tudi Slavka Rabiča iz KGZ 
Sava Lesce. Od 64 zadrug, 
članic zveze, jih je na javnem 
glasovanju 44 podprlo Petra 
Vriska, 20 pa jih je glasovalo 
za odpoklic. Ivanu Kuretu je 
od 62 navzočih članic izreklo 
podporo 49 zadrug, 13 pa je 
glasovalo za odpoklic. Tudi 
Slavko Rabič ostaja še naprej 
član upravnega odbora, od 61 
zadrug je za odpoklic glasova-
lo le 21 članic. Osem zadrug 
je zahtevalo sklic izrednega 
zbora zaradi nezadovoljstva 
z vodenjem zveze, predvsem 
glede prodaje lastniškega de-
leža v Deželni banki Slovenije; 
predlog za odpoklic treh čla-
nov upravnega odbora pa je 
dal upravni odbor. 

Vrisk ostaja predsednik 
zadružne zveze
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Aleš Senožetnik

Moste – Gorenjska seve-
da ni vinorodna dežela. A 
po zaslugi Jožeta Koželja se 
žlahtne kapljice iz primor-
ske, podravske in posavske 
pa tudi številnih tujih vino-
rodnih dežel srečajo prav 
pod Kamniško-Savinjskimi 
Alpami, v Mostah pri Ko-
mendi, kjer je sedež njego-
vega podjetja Hiše dobrih 
vin Koželj. Zastopajo več kot 
šestdeset različni vinskih 
hiš in ponujajo več kot 1500 
različnih vin.

Jože Koželj o vinu in vinar-
jih, še zlasti slovenskih, go-
vori z ljubeznijo in spošto-
vanjem. Bolj ali manj po na-
ključju je pristal v tem poslu, 
a je od leta 1994, ko je usta-
novil podjetje, do danes pos-
tal eden ključnih promotor-
jev in distributerjev vina pri 
nas. Vina prodajajo gostin-
cem in hotelom, trgovcem, 
kot so Spar, Mercator, E. 
Leclerc in Tuš, ter končnim 
kupcem v vinotekah v Lju-
bljani, Mostah ter prek svo-
je spletne trgovine.

»Res je, da smo na Go-
renjskem, a mislim, da ima-
mo idealno lokacijo. Smo 
blizu Ljubljane, kamor se 
steka vse več turistov, ki že-
lijo poskusiti dobro vino, 
hkrati pa smo blizu Bleda, 
Kranjske Gore in tudi Por-
torož ni daleč,« razlaga Jože 
Koželj, direktor družinske-
ga podjetja, ki pa se vztraj-
no širi. »Ko sem začel, sem 
upal, da bo dela dovolj zame 
in družino. Ravno danes pa 
smo zaposlili trinajsto so-
delavko, vsak čas pa se nam 
bo pridružil še nov komer-
cialist.«

Kot pravi Koželj, se od-
nos do dobrega vina vztraj-
no spreminja. Vedno več je 
gostincev, ki ponujajo kva-
litetno vino. Vedno več je 
tudi kupcev, ki znajo ceniti 

kakovosten izdelek. »Priha-
jajo mlade generacije, ki so 
žejne dobre kapljice. Kar se 
vina tiče, smo Slovenci za-
vedni pivci, posegamo v 
glavnem po vinu domačih 
vinarjev, ki se po kakovosti 
zlahka primerjajo s tujimi. 

Kvaliteta naših vin je vrhun-
ska,« pravi sogovornik, ki v 
svojem podjetju ponuja si-
cer tudi nekaj italijanskih, 
francoskih in drugih tujih 
vin, a kot pravi, je tega bolj 
za začimbo, za pokušino in 
za primerjavo, kam sežejo 
izdelki naših vinarjev.

Slovenija pa ima kot vin-
ska destinacija še ogromno 

potenciala. »Naša prele-
pa Slovenija je posebnost v 
svetovnem merilu. Na tako 
majhnem področju pridela-
ti tako raznoliko vino, tega 
v svetu ni in to moramo iz-
koristiti,« je prepričan Jože 
Koželj. 

Poleg bogatega asortima-
na vin, v podjetju ponuja-
jo še številne druge produk-
te. Vsaki dve leti na Brdu pri 
Kranju organizirajo Festvi-
na ter številne degustacije, 
delavnice in izobraževanja, 
povezane z vinom. Razvi-
jajo pa tudi druge inovativ-
ne rešitve za gostince, hote-
lirje in vinoteke. Med njimi 

so produkt za točenje velikih 
steklenic vina, prilagodljiv 
modularni sistem za vinski 
kotiček ter mobilni bar. Prav 
v tem času pa so pred lansi-
ranjem posebne vitrine, ki 
omogoča pravilno hlajenje 
in točenje vina, to pa v vitri-
ni ostane enako kvalitetno 
še več tednov po odprtju ste-
klenice. »Projekt smo v so-
delovanju z ljubljansko Fa-
kulteto za strojništvo zače-
li razvijati pred dvema leto-
ma, zdaj pa smo zaključili te-
stiranja in bo šel v kratkem 
na trg. Z njim želimo dobro 
vino še bolj približati kupcu, 
ki ga bo tako lažje preizkusil, 
produkt pa je zanimiv pred-
vsem za hotele in gostince, 
ki bodo kvalitetna vina lah-
ko stregla na kozarec,« po-
jasnjuje Jože Koželj, ki mu 
skupaj z zagnano ekipo so-
delavcev idej in volje za pro-
mocijo slovenskega vina oči-
tno ne manjka.

Tako raznolikih vin v svetu ni
Jože Koželj je direktor Hiše dobrih vin Koželj iz Most pri Komendi, ki s kvalitetnimi vini oskrbuje 
gostince, hotele in vinoteke po vsej Sloveniji, v podjetju pa razvijajo tudi številne druge inovativne 
rešitve, povezane z vinom.

Jože Koželj

»Spor s sosednjo Hrvaško glede zaščite terana je bil 
najboljša brezplačna reklama za naše vinarje. Ne 
glede na vse – takšnega terana, kot ga pridelajo naši 
vinarji, ne more narediti nihče na svetu,« pravi Jože 
Koželj.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Skupina Triglav, 
največja zavarovalno-fi-
nančna skupina v regiji 
Adria in ena vodilnih v ju-
govzhodni Evropi, ki po-
sluje v šestih državah in 
na sedmih trgih, je v letoš-
njih prvih devetih mesecih 
ustvarila 52,3 milijona evrov 
čistega dobička (lani v ena-
kem obdobju 53,6 milijona 
evrov), ob tem pa je obraču-
nala za osem odstotkov več 

premije kot v primerljivem 
lanskem obdobju. Premij-
sko rast je dosegla na vseh 
trgih – v Sloveniji za sedem 
odstotkov in na trgih zu-
naj Slovenije za enajst od-
stotkov, ter pri vseh vrstah 
zavarovanja – pri premo-
ženjskih za osem odstot-
kov, pri življenjskih za tri 
in pri zdravstvenih za štiri-
najst odstotkov. Zavarovan-
cem je izplačala 467,4 mi-
lijona evrov odškodnin, pet 
odstotkov več kot v lanskih 

prvih devetih mesecih, kar 
je posledica povečanja zava-
rovalnega portfelja pa tudi 
večje pogostnosti škod, tudi 
množičnih škodnih dogod-
kov. Ob koncu septembra je 
razpolagala s 3,1 milijarde 
evrov finančnih naložb, nji-
hovi donosi so ostali na lan-
ski ravni. 

»Naše poslovanje je bilo 
v devetih mesecih letošnje-
ga leta dobičkonosno in var-
no. Ob upoštevanju predvi-
denih razmer poslovanja do 

konca leta ocenjujemo, da 
bo naš letni načrt dosežen,« 
je devetmesečne rezultate 
komentiral Andrej Slapar, 
predsednik uprave Zavaro-
valnice Triglav, in dodal, da 
na trgih investirajo v zavaro-
valne dejavnosti, pri katerih 
pričakujejo najvišje stopnje 
rasti. Tako so letos vstopili 
na trg prostovoljnega pokoj-
ninskega zavarovanja v Bo-
sni in Hercegovini in na ma-
kedonski trg življenjskih za-
varovanj.

Triglav na vseh trgih s premijsko rastjo

Ana Šubic

Železniki – Predsednica 
uprave Domel Holdinga Jo-
žica Rejec je potrdila, da po 
39 letih dela v železnikar-
skem podjetju, ki ga zadnjih 
dvanajst let tudi vodi, z no-
vim letom odhaja v pokoj. 
»Mandat imam sicer še eno 
leto. Konec letošnjega leta 
izpolnjujem pogoje za re-
dno upokojitev, zato sem se 
odločila, da se upokojim,« je 
razložila. Po naših informa-
cijah naj bi bil za njenega na-
slednika izbran Matjaž Če-
mažar, dosedanji direktor 
razvoja in raziskav. Novega 
predsednika uprave naj bi si-
cer javnosti uradno predsta-
vili še do konca leta.

Rejčeva je med dosež-
ki svojega vodenja Dome-
la v ospredje postavila pred-
vsem skupno določitev te-
meljnih načel: poslanstva, 
vizije, vrednot in strategije: 

»Ponosna sem tudi na izgra-
dnjo zaupanja in sodelova-
nje vodstvene ekipe in osta-
lih sodelavcev. Poleg stalne 
rasti kompetenc zaposlenih 
in visoke inovativne kondici-
je je zaupanje in sodelovanje 
dalo ključen prispevek k ras-
ti in rezultatom.«

V Domelu bodo letos zno-
va povečali obseg prodaje za 
več kot deset odstotkov (lani 
117 milijonov evrov), dobi-
ček pa bo v okvirih lanske-
ga, ko ga je bilo devet mili-
jonov evrov. Ob tem so pet-
najst milijonov evrov inve-
stirali v opremo in dokonča-
nje prenove objektov na Tra-
ti. »Investicija na Trati v po-
polno prenovo proizvodnih 
prostorov in prostorov za 
prehrano, prostorov za vod-
je in strokovno osebje ter 
ureditev okolice je zaključe-
na. Zaseden je tudi del pre-
novljene poslovne stavbe,« 
je še pojasnila Rejčeva.

Rejčeva zapušča 
Domel
Predsednico uprave Domel Holdinga naj bi 
zamenjal dosedanji direktor razvoja Matjaž 
Čemažar.

Bled – Na Bledu je v sredo in četrtek pod geslom Sodelujemo. 
Mrežimo. Sooblikujemo ... Prihodnost potekalo mednarodno 
srečanje slovenskega papirništva. Na srečanju, ki ga je orga-
niziralo Združenja papirne in papirno predelovalne industrije 
pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in Društvo inženirjev 
in tehnikov papirništva je sodelovalo 250 strokovnjakov, ki so 
poskušali definirati nove priložnosti v papirni panogi. Kot so 
ugotavljali, slovenska papirna panoga sicer posluje dobro, 

kljub temu pa se zavedajo, da bodo v prihodnje spremembe 
neizogibne. Na prihodnost se zato želijo pripraviti s pove-
zovanjem in ustvarjanjem novih partnerstev ter s tem novih 
priložnosti. »Razvoj inovativnih produktov je tisto, kar lahko 
odpira nova tržišča in daje novo perspektivo slovenskemu 
gospodarstvu,« je poudaril predsednik upravnega odbora 
združenja papirništva pri GZS Tadej Gosak, ki ocenjuje, da je 
za panogo velika priložnost predvsem zamenjava plastičnih 
izdelkov s papirnimi. Ker bo zaradi razvojnih izzivov sloven-
sko papirništvo do leta 2020 potrebovalo okoli petsto novih 
sodelavcev, so v minulem letu oblikovali tudi povsem nov 
izobraževalni program, s katerim bodo prihodnje šolsko leto 
obudili poklic papirničarja po sistemu vajeništva.

Prihodnost v razvoju inovativnih produktov
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Ljubljana – V sredo, 29. novembra, od 10. do 19. ure bo v Can-
karjevem domu v Ljubljani Karierni sejem MojeDelo.com. Pri-
javljenih je kar 78 razstavljavcev, med njimi Krka, Petrol, Lek, 
Generali, Harvey Norman, Adria, Orbico, ... Iskalci zaposlitve 
jih bodo lahko spoznali, se jim predstavili in se pozanimali o 
svojih možnostih. Ob 11. uri bo pogovor o tem, kako kultura 
v podjetjih vpliva na učinkovitost in uspešnost dela. Po kon-
čanem sejmu bo še podelitev naziva ugledni delodajalec in 
razglasitev najuglednejšega delodajalca leta 2017.

Karierni sejem MojeDelo.com
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Simon Šubic

Kranj – Na Okrožnem sodi-
šču v Kranju so v sredo zače-
li obravnavati tožbo podjetni-
ce Mirjane Grašič Šircelj, ki 
od Mestne občine Kranj ter-
ja 590 tisoč evrov odškodni-
ne za nekdanjo družinsko go-
stilno Blažun na Hujah v Kra-
nju, v kateri zdaj deluje med-
generacijski center. Šircljeva 
je namreč prepričana, da je 
bila izigrana, saj je leta 2009 
občini pod ceno – za 600 ti-
soč evrov – gostilno proda-
la, ker je bila zaradi načrtova-
ne gradnje vzhodne mestne 
vpadnice in mostu predvide-
na za rušenje, nazadnje pa 
je občina leta 2014 v času žu-
panovanja Mohorja Bogata-
ja objekt s finančno pomočjo 
znanega dobrotnika, v Švici 
živečega Kranjčana Vincenca 
Drakslerja preuredila v med-
generacijski center. 

Tožnica z listinami doka-
zuje, da je že leta 1990 poz-
vala tedanji izvršni svet obči-
ne Kranj, da naj ji v najkraj-
šem času sporočijo, ali in kdaj 
bo dejansko prišlo do izgra-
dnje mostu in posledično do 
rušenja objekta, v katerem je 
njena družina tudi stanovala. 
Leta 2006 je Mestno občino 
Kranj znova pozvala, naj po 
27 letih obljub in nemogoče-
ga stanja pristopi k reševanju 
zadeve in objekt odkupi. Ob-
čina je tedaj v odkup privoli-
la, narejeni sta bili dve cenitvi 
objekta. Po prvi je bila prava 
tržna vrednost nepremični-
ne ocenjena na 1,19 milijona 
evrov, po drugi, občinski, pa 
je bil objekt vreden 835 tisoč 
evrov. Šircljeva je nazadnje 
pristala na 600 tisoč evrov, 
kolikor ji je v zadnjem hipu 

ponudila občina, ki je kupni-
no poravnala v štirih letnih 
obrokih. 

Šircljeva zdaj v tožbi zatr-
juje, da gostilne pred osmi-
mi leti sploh ne bi prodala 
oziroma je ne bi prodala po 
tako nizki ceni, če bi vede-
la, da objekta ne bodo poru-
šili in bo celo dobil novo na-
membnost, zato zahteva raz-
liko do ocenjene tržne cene. 
Ob tem je njen pooblaščenec 
Aljoša Drobnič opozoril, da še 
po danes veljavnem prostor-
skem načrtu v koridorju pred-
videne vzhodne vpadnice ni 
dovoljeno ne graditi novih 
objektov ne spreminjati na-
membnosti obstoječim. Med 
drugim je v sodni spis predlo-
žil projektno dokumentacijo, 
iz katere po njegovem mne-
nju nedvoumno izhaja, da je 
šlo pri preureditvi gostilne v 
medgeneracijski center za re-
konstrukcijo objekta, za kar 
bi bilo treba pridobiti grad-
beno dovoljenje. »V danem 

primeru pa gradbeno dovo-
ljenje ni bilo pridobljeno, in 
kako je inšpektorica prišla do 
zaključka, da so bila opravlje-
na le vzdrževalna dela, je stvar 
kakšnega drugega postopka,« 
je pristavil. 

Občina, ki jo je na sodišču 
zastopala občinska pravobra-
nilka Ana Berglez, po drugi 
strani vztraja, da je bila Širclje-
va pred osmimi leti seznanje-
na z vsemi pomembnimi dej-
stvi in da se je prostovoljno od-
ločila za prodajo nepremični-
ne. Prav tako zatrjuje, da ni 
šlo za rekonstrukcijo, temveč 
so bila na objektu izvedena le 
vzdrževalna dela, za kar grad-
benega dovoljenja niso potre-
bovali. Občina tudi zatrjuje, 
da objektu s preureditvijo v 
medgeneracijski center niso 
spremenili namembnos-
ti. A Drobnič opozarja, da iz 
opravljenih cenitev izhaja, 
da so skoraj polovico objek-
ta leta 2009 predstavljale 
stanovanjske površine, ki so 

jih nato spremenili v poslov-
ne prostore. »Zakon o gradi-
tvi objektov določa, kdaj pri 
spremembi namembnosti ni 
potrebno gradbeno dovolje-
nje, in spremembe iz stano-
vanjskih v poslovne prostore 
tam ni najti. Sicer pa je v pre-
ostalem delu prišlo do spre-
membe iz gostinske dejavno-
sti v medgeneracijski center 
in sedaj v njem obratuje tudi 
kavarna. Zanimivo bi bilo iz-
vedeti, ali so lastnici kavarne 
tudi pojasnili, da je objekt, v 
katerega je bilo vloženo naj-
manj milijon evrov, predvi-
den za rušenje oz. koliko časa 
bo lahko v njem obratovala,« 
je poudaril odvetnik. 

Pravda se bo nadaljeva-
la 17. januarja, ko bo sodni-
ca Meta Pristavec začela zas-
liševati priče. Med njimi sta 
tudi nekdanja podžupan in 
direktor občinske uprave 
Igor Velov in Aleš Sladoje-
vić, ki sta se s Šircljevo do-
govarjala o odkupu gostilne.

Gostilno prodala pod ceno
Mirjana Grašič Šircelj toži Mestno občino Kranj, ker je prepričana, da je bila leta 2009, ko je občini 
prodala družinsko gostilno, predvideno za rušenje, izigrana. 

Gostilna Blažun na Hujah, predvidena za rušenje, je bila leta 2014 na presenečenje njene 
nekdanje lastnice Mirjane Grašič Šircelj preurejena v medgeneracijski center. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Združenje šofer-
jev in avtomehanikov Kranj 
(ZŠAM) je pred kratkim v 
sodelovanju z Alpetourjem, 
Potovalno agencijo, Šolo vo-
žnje B&B in policijo izved-
lo tradicionalno avtobusno 
učno uro za kranjske šolarje. 
Letos so bili na enourno vo-
žnjo z avtobusom po kranj-
skih cestah, med katero so 
izvedeli marsikaj koristnega 
o prometnih pravilih in var-
ni udeležbi v prometu, pova-
bljeni tretješolci z osnovnih 
šol Jakoba Aljaža in France-
ta Prešerna. 

Šolarji so obiskali tudi 
kranjsko avtobusno posta-
jo, kjer so jim obrazložili 
uporabo vozovnic, njihovo 

zamenjavo, kako se obnaša-
mo v avtobusu in na posta-
jališčih. Policisti pa so v pra-
ksi otrokom pokazali, kako 

varno prečkati cesto preko 
prehoda za pešce, kam mo-
rajo pogledati in kako z dvig-
njeno roko opozoriti voznike 

na svojo prisotnost in željo, 
da prečkajo cesto. 

»Sodelovanje in zani-
manje za promet s strani 

učencev je bilo prav dobro. 
Nekaj nejasnosti so jim 
povzročale le luči na sema-
forju in prednostna pravi-
la. Na novo so slišali tudi o 
'mrtvih kotih', ki so okrog 
avtobusa, ko ta spreminja 
smer, in na teh površinah 
voznik ne vidi drugih ude-
ležencev. Za razumevanje 
tega pa imajo še kar nekaj 
časa,« je razložil strokovni 
sodelavec ZŠAM Kranj Fra-
njo Jurman. 

»Vsako seznanjanje s pro-
metno problematiko, ki pus-
ti v mladih slušateljih vsaj 
malo zanimanja, je nov ka-
menček v mozaiku prome-
tne varnosti,« še razmišlja 
Jurman, ki je poudaril, da 
vse sodelujoče ustanove in 
podjetja projekt avtobusna 
učna ura vsestransko pod-
pirajo, njihovi predstavniki 
pa v njem sodelujejo prosto-
voljno oziroma brezplačno.

Promet spoznavali iz avtobusa

Vsi predavatelji z veseljem sodelujejo na avtobusni učni uri. / Foto: ZŠAM Kranj

Simon Šubic

Kranj – V zadnjih dveh mese-
cih je več Kranjčanov mlajši 
ženski, ki je osebno ne poz-
najo, posodilo denar, ki jim 
ga ni vrnila, so sporočili s Po-
licijske uprave Kranj. Kranj-
ski kriminalisti so žensko 
že izsledili, saj sumijo, da 
je oškodovance zavajala, ko 
jim je pripovedovala, da de-
nar potrebuje zaradi plači-
la stanovanja, ki ga bo sicer 
izgubila. Ker obstaja verje-
tnost, da je takih oškodo-
vancev še več, jih policisti 
pozivajo, naj se oglasijo ali 
pokličejo na Policijsko po-
stajo Kranj.  Mlajša ženska 
naj bi od septembra naprej 

ob koncih tedna po domo-
vih prosjačila za denarno 
pomoč med tristo in petsto 
evri pod pretvezo, da je ban-
ka v tujini, kjer ima odprt 
račun, zaprta in da zato ne 
more do denarja. Več oško-
dovancev ji je verjelo in ji je 
izročilo denar, ki pa jim ga 
do zdaj ob različnih izgovo-
rih še ni vrnila. 

Policisti še opozarjajo, da 
je treba ob darovanju ali po-
sojanju denarja vedno pre-
veriti čim več okoliščin, se 
pozanimati o osebi, zagoto-
viti transparentnost in pre-
verljivost izposoje ali izročit-
ve denarja, predvsem pa je 
treba biti pozoren na more-
bitne sume kaznivih dejanj.

Neznanki posojali denar

Simon Šubic

Kranj – Prevaranti in tato-
vi so namazani z vsemi ma-
žami, kar sta v sredo spoz-
nali oškodovanki iz Selc in 
Kranja. V Selcih je nezna-
na ženska z dolgimi črnimi 
lasmi, ki je bila oblečena v 
kosmato jopico in vozila bel 
avtomobil, prodajala obla-
čila po domovih. Pri tem je 
izkoristila nepazljivost ene 
do občank in ji v stanovanju 
ukradla denar. V Kranju pa 
sta dve ženski oškodovanki 
na domu prodajali medicin-
ske pripomočke. Medtem 

ko se je ena ukvarjala z oško-
dovanko, je druga izkoristi-
la njeno nepozornost in ji 
iz drugega prostora odtujila 
denar. Ena od storilk je stara 
okoli 60 let, manjše in čoka-
te postave, oblečena je bila v 
daljše črno krilo in črno ja-
kno, na glavi pa je imela belo 
baretko.

V obeh primerih gre za 
klasično izkoriščanje prilož-
nosti in zavajanje, žrtve sto-
rilcev pa so najpogosteje sta-
rejši občani, opozarja polici-
ja, ki svetuje, da nepoznanih 
oseb, še posebej če jih je več, 
ne spuščamo v stanovanje. 

Prodajalke so kradle

Žiri – Škofjeloški policisti so preiskali več vlomov, ki so jih letos 
poleti obravnavali v Žireh. Tako so preiskali tri vlome v gostin-
ski lokal. Enkrat sta si dva osumljenca prilastila denar, v dveh 
vlomih pa je eden od njiju iz lokala odtujil alkoholne pijače. Isti 
moški naj bi s sostorilcem vlomil tudi v pisarno poslovnega 
objekta, kjer je ukradel računalnik in motorno vozilo, ki je bilo 
odklenjeno, v njem pa so bili tudi ključi. Poškodovano vozilo 
je vlomilec po dejanju pustil v neposredni bližini parkirišča. 
Osumljence bodo policisti kazensko ovadili.

Preiskali vlome v Žireh

Posavec – Radovljiški poli-
cisti so v sredo na Posavcu 
obravnavali voznika, ki je v 
naselju okoli 15. ure, ko je 
promet povečan in so na ce-
stah tudi številni pešci, vozil 
s hitrostjo 91 km/h. Zaradi 
prekoračitve dovoljene hitro-
sti vožnje so voznika obrav-
navali v prekrškovnem po-
stopku, v katerem mu je bila 
izrečena globa tisoč evrov in 
devet kazenskih točk.

Divjal skozi vas
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Osebnosti
Uliana Dorofeeva, Rusinja,  
ki zna zgodbe pripovedovati tudi 
s peskom. Stran 18

Zgodbe
V Živi knjižnici invalidna 
plesalka tanga, transspolni 
moški, eksorcist ... Stran 19

MultiKulti
Na 13. Dnevih srbske kulture v 
Kranju so predstavili zmijanjsko 
vezenje. Stran 20

Urša Peternel

Petelinji zajtrk je sočna, 
zabavna, romantična, ero-
tična, naelektrena zgodba o 
prijateljstvu s ščepcem ju-
gonostalgije ... Takole so 
predstavo Petelinji zajtrk 
opisali njeni snovalci, čla-
ni Gledališča Toneta Čufar-
ja Jesenice in Šentjakobske-
ga gledališča Ljubljana, ki so 
prvič združili moči v kopro-
dukciji in nastala je – uspe-
šnica. Občinstvo na ponede-
ljkovi premierni uprizoritvi 
na Jesenicah je bilo nad »zaj-
trkom« navdušeno, predsta-
vo so pospremili s stoječimi 
ovacijami. Drevi jo bodo pre-
mierno uprizorili še na odru 
Šentjakobskega gledališča v 
Ljubljani, zatem bodo sledi-
le ponovitve, na Jesenicah 7. 
in 14. decembra. Ali bo odr-
ska verzija dosegla tak uspeh 
kot film, bomo videli ...

Predstava je nastala po 
knjigi Ferija Lainščka in po 

radijski igri ter filmu, reži-
ral jo je Gojmir Lešnjak - 
Gojc. Kot je dejal, so drob-
ce iz knjige, filma in radij-
ske igre sestavili v novo, gle-
dališko govorico, pri čemer 
so morali rešiti kar nekaj 
zagat. Različna prizorišča 
so na enem odru pričarali s 
scenografskimi prijemi in 
lučmi. Poleg tega so v gleda-
lišču nekateri prizori precej 
močnejši in bolj ekspresivni 

kot v filmu, pa čeprav nasto-
pajo ljubiteljski igralci. Vlo-
go mojstra Lojza je izvrstno 
odigral Damijan Perne, 
Bronja je Nika Brgant, Dju-
ro Sašo Dudič. Vlogo Mala-
čiča bosta v alternaciji igra-
la Milan Trkulja in Tomaž 

Cvar, Cikute Matej Mužan 
in Kajetan Bajt. Pavlica je 
Aleš Rotar, Lepec Gašper 
Stojc, Zobar Tone Berton-
celj. Kar tri vloge v predsta-
vi ima Katja Ogrin: je nata-
karica, plesalka in »Severi-
na«. Uporabljena je izvir-
na popevka Gardelin iz fil-
ma Petelinji zajtrk, ki jo iz-
vaja Severina Vučković. In 
še zanimivost: režiser Goj-
mir Lešnjak - Gojc je v fil-

mu v igralski miniaturi na-
povedal Severinin nastop. 
To stori tudi v predstavi, le 
v drugem jeziku ...

Zgodba predstave je veči-
ni znana: mlad fant, znan po 
vzdevku Djuro, se kot vaje-
nec zaposli pri mojstru Loj-

zu, lastniku avtomehanične 
delavnice. Med njima se po-
časi vzpostavi prijateljstvo, 
polno mojstrovih modrosti 

in napotkov za življenje. Pri 
Lojzu na taroku se dobiva 
kvartopirska klapa: Ciku-
ta, Pavlica, Zobar, Malačič 
in Lepec. Prav med Lepčevo 

ženo Bronjo in vajencem 
Djurom se vname prepove-
dana ljubezen. Mojster Lojz 
pa odkrije hrvaško zvezdni-
co Severino, ki ga povsem 

prevzame. In ko se pop iko-
na na svoji glasbeni turne-
ji po Sloveniji ustavi tudi na 
Belc' pod Kepo, se zgodi ...

Kot sta povedala Branka 
Smole, direktorica Gleda-
lišča Toneta Čufarja Jese-
nice, in Boris Kobal, direk-
tor Šentjakobskega gledali-
šča Ljubljana, obe gledali-
šči uspešno sodelujeta tri-
deset let, to pa je prvi na-
čin tesnejšega povezovanja 
prek koprodukcijske pred-
stave. Sodelovanje je omo-
gočilo tudi finančno zah-
tevnejšo scenografijo, ko-
stumografijo, glasbo ... Kot 
sta napovedala, je to tudi 
korak k združevanju vseh 
slovenskih ljubiteljskih 
gledališč, kroženju in iz-
menjevanju predstav.

Petelinji zajtrk na odru
Uspešnica Petelinji zajtrk, ki je bil eden najbolj gledanih slovenskih filmov, je zdaj dobila tudi gledališko verzijo. Na oder so jo s skupnimi močmi postavili 
člani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice in Šentjakobskega gledališča Ljubljana, premierno so si jo v ponedeljek zvečer ogledali jeseniški gledalci, drevi bo 
prvič na ogled še v Ljubljani. Na Jesenicah jo je publika pospremila s stoječimi ovacijami.

Moči v predstavi sta združili ekipi Gledališča Toneta Čufarja Jesenice in Šentjakobskega 
gledališča Ljubljana. / Foto: arhiv GTČ in ŠGL, Aleš Košir

Izvrstni Damijan Perne kot avtomehanik Lojz z Jesenic 
(v originalu Prekmurec Gajaš) je še vedno očaran nad 
Severino.

Bronja (Nika Brgant) in Djuro (Sašo Dudič): prepovedana 
ljubezen vajenca do poročene ženske ima srečno 
nadaljevanje ...

Kaj sploh pomeni 
petelinji zajtrk? Kdor ne 
ve, bo izvedel v predstavi. 
Direktor Šentjakobskega 
gledališča Ljubljana 
Boris Kobal je ob tem 
dejal: »Sam sem pa že 
kar nekaj let zjutraj  
tešč ...«

Posebnost Petelinjega zajtrka na odru je tudi v tem, da 
se zgodba dogaja na Jesenicah, avtomehaniku je ime 
Lojz, igralci namesto prekmursko govorijo gorenjsko, 
Severina pa se na svoji glasbeni turneji ustavi tudi na 
Belc' pod Kepo ...
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Od petka do petka

Simon Šubic

Klemenčič prestal 
interpelacijo

Minister za pravosodje 
Goran Klemenčič je minu-
li petek uspešno prestal in-
terpelacijo, ki jo je zoper nje-
ga vložil SDS. Glavna očit-
ka sta bila zavajanje javno-
sti glede ravnanja Komisi-
je za preprečevanje korup-
cije v primeru suma pranja 
denarja preko NLB ter odgo-
vornost za izgubo zaupanja 
v funkcijo ministra in pravo-
sodje. Poslanec SDS Branko 
Grims je ob predstavitvi in-
terpelacije Klemenčiču oči-
tal, da je policijo s sumi pra-
nja denarja preko NLB kot 
predsednik KPK seznanil le 
po neformalni poti, ne da bi 
pri tem ravnal v skladu z ve-
ljavnim sporazumom med 
KPK in policijo, ki je v ta-
kih primerih zahteval bolj 
formalne in kompleksnej-
še postopke. Minister naj 
bi bil odgovoren tudi za sla-
bo stanje v pravosodju, po 
mnenju SDS pa bi moral iz 
objektivne odgovornosti od-
stopiti že samo zaradi »šla-
mastike« z uničenjem do-
kazov v postopku zoper lju-
bljanskega župana Zorana 
Jankoviča. Minister je odgo-
varjal, da interpelacija v veli-
kem delu nima realne pod-
lage in je usmerjena tudi v 
to, da se oteži in onemogoči 
vladi in koalicijskim poslan-
cem sprejem nadaljnjih 

reformnih projektov na po-
dročju pravosodja. Po njego-
vem mnenju se stanje v pra-
vosodju izboljšuje, čeprav 
počasneje, kot bi si sam že-
lel sam. Glede očitkov gle-
de njegovega ravnanja kot 
predsednika KPK v primeru 
suma pranja denarja v pri-
meru NLB pa je dejal, da na-
čin posredovanja obvestila 
policiji ni in ni mogel ime-
ti »prav nobenega dejanske-
ga, še manj pa pravnega do-
kaznega ali kako drugače 
upoštevanega, vsekakor pa 
ne odločilnega pomena na 
potek ali zaključek policij-
ske preiskave, ki se je začela 
najmanj leto prej«. Interpe-
lacijo je podprlo osemnajst 
poslancev, proti jih je glaso-
valo 47. 

Odkrili gen za prezgodnje 
staranje

Skupina slovenskih znan-
stvenikov in raziskovalcev 
Kliničnega inštituta za me-
dicinsko genetiko UKC Lju-
bljana je ta teden predstavila 
rezultate mednarodne razi-
skave, ki jo je vodila zadnja 
štiri leta. Odkrili so namreč 
nov gen za prezgodnje sta-
ranje, kar so označili za po-
memben dosežek na podro-
čju medicine, ki predstavlja 
doprinos k razumevanju sta-
ranja in omogoča uspešno 
diagnosticiranje, saj bodo 
lahko genetiki na osnovi tega 
odkritja lažje prepoznavali 
redke bolezni. Predstojnik 

inštituta Borut Peterlin je ta 
preboj v genetiki primerjal 
kar z odkritjem novega pla-
neta, izsledke raziskave pa 
so objavili tudi v ugledni tuji 
strokovni reviji American 
Journal of Human Geneti-
cs. Povod za raziskavo pa je 
bila smrt dojenčka Tiborja, 
ki je imel genetsko bolezen 
progerio in je umrl pri šes-
tih mesecih. Njegova mati 
Irena Lesjak je povedala, da 
je kljub otrokovi smrti vese-
la, ker je imel Tibor posebno 
misijo v tem življenju s tem, 
ko je pomagal pri tem medi-
cinskem preboju.

Podelili novinarske 
nagrade

Društvo novinarjev Slove-
nije je minuli teden nagra-
do za življenjski prispevek 
k slovenskemu novinarstvu 
podelilo novinarju Dnevni-
ka Zdenku Vrdlovcu. Med 
prejemniki novinarskih na-
grad čuvaj/Watchdog, ki jih 
podeljuje novinarsko dru-
štvo, so še fotoreporterja 
Andrej Petelinšek in Jaka 
Gasar, Večerov ilustrator Ci-
ril Horjak, novinarji Timotej 
Milanov, Jure Kosec in Tja-
ša Dugulin ter ekipi novinar-
jev Vala 202 in TV Slovenija. 
»Vrsta novinarjev svoje delo 
opravlja odgovorno, profesi-
onalno in verodostojno ter 
kljub kritičnim razmeram v 
medijih ponuja razlog za op-
timizem,« je porota zapisala 
v obrazložitvi nagrad. 

Otroci prevzeli vodenje 
države

V ponedeljek, na svetovni 
dan otroka, so otroci simbo-
lično prevzeli najvišje poli-
tične funkcije v državi. Zača-
sna predsednica republike, 
sedmošolka Arja Ela Hvala 
je po prevzemu vloge od Bo-
ruta Pahorja poudarila, da si 
želi živeti v državi, ki je pri-
jazna do vseh, Pahor pa se je 
zavezal, da jim bo tudi v pri-
hodnje prisluhnil. Med dru-
gim je predstavila podatek, 
da se dve tretjini otrok bojita 
vojne, kar po Pahorjevih be-
sedah zavezuje svetovne vo-
ditelje, da storijo vse, da bo 
imela generacija današnjih 
mladih mir in varnost. Za-
časna predsednica vlade pa 
je postala Dora Pestotnik 
Stres, ki je z Mirom Cerar-
jem iskala različne rešitve 
za vključenost otrok pri vo-
denju države. Kot je dejala, 
bi lahko imeli otroškega mi-
nistra, ki bi se zavzemal za 
pravice otrok, ter oddajo in 
časopis, ki bi govorila o otro-
kovih pravicah.

Nova stranka

Nepovezani poslanec Bo-
jan Dobovšek je v soboto na 
Vrhniki s somišljeniki us-
tanovil novo stranko Dob-
ra država in postal tudi njen 
predsednik. Kot je poudaril, 
stranka presega klasične de-
litve, borila se bo proti ko-
rupciji in končala tranzicijo. 

Klemenčič ostal minister
Državni poslanci v petek niso podprli interpelacije, ki jo je zoper pravosodnega ministra Gorana 
Klemenčiča vložil opozicijski SDS. 

Goran Klemenčič po neuspelem poskusu interpelacije 
ostaja pravosodni minister. / Foto: Gorazd Kavčič

Na ljubljanskem kliničnem centru so predstavili odkritje 
novega gena za prezgodnje staranje. / Foto: UKC Ljubljana

Na svetovni dan otroka so tudi otroci v Sloveniji simbolično 
prevzeli vodenje države. / Foto: Bor Slana (STA)

Slovenci v zamejstvu (587)

Zaveznica iz Južne Tirolske
Narodni svet koroških Slo-

vencev in Krščanska kultur-
na zveza sta leta 1988 podeli-
la prvo Einspielerjevo nagra-
do posameznikom iz nem-
ško govorečega dela Koro-
ške, ki so si posebej priza-
devali za sožitje med obe-
ma narodoma in njihovi-
ma kulturama in zagovar-
jali enakopravnost Slovenk 
in Slovencev v koroškem in 
avstrijskem javnem in po-
litičnem življenju. Nagra-
do so poimenovali po pro-
fesorju Andreju Einspieler-
ju, rojenemu 13. novem-
bra leta 1813 v Svečah / Su-
etschachu v Rožu, duhov-
niku, politiku, publicistu in 
kulturniku. Leta 1851 je bil 
med ustanovitelji Mohorje-
ve družbe, bil pa je tudi po-
slanec koroškega deželnega 
zbora in zagovornik sožitja 

in medsebojnega spoštova-
nja med slovensko in nem-
ško govorečimi. 

Prejemnica letošnje Ein-
spielerjeve nagrade, podeli-
li so jo v ponedeljek zvečer 
v Mohorjevi hiši v Celovcu, 
je južna Tirolka dr. Martha 
Stocker, po poklicu profeso-
rica zgodovine in germani-
stike in vplivna članica juž-
no-tirolske ljudske stran-
ke (SVP), ki na italijanskem 
političnem zemljevidu sodi 
v sredino. Južna Tirolska je 

od leta 1920 del Italije, ven-
dar je večinskemu nemško 
govorečemu prebivalstvu 
uspelo, kljub nasilni italija-
nizaciji, obdržati in razvija-
ti svoj jezik in kulturo. Nič 
nenavadnega torej ni, če se 
južni Tirolci na osnovi svo-
jih manjšinskih izkušenj so-
lidarizirajo s prizadevanjem 
koroških Slovencev za svoje 
pravice. Dejansko so po kon-
čani prvi svetovni vojni, ko je 
bila avstro-ogrska monarhi-
ja poražena, doživljali enako 

usodo kot Slovenci na Pri-
morskem, ki so tudi posta-
li del Italije, Slovenci na juž-
nem Koroškem pa so bili do-
deljeni Avstriji.

Dr. Martha Stocker je v za-
hvalnem govoru spodbujala 
koroške Slovence k uporno-
sti in vztrajnosti in izrazila 
upanje, da bo do stoletnice 
plebiscita leta 2020 Avstri-
ja izpolnila obveznosti do 
Slovencev. Južna Koroška 

jo je navdušila. Obiskala je 
številne vasi in storila še ko-
rak dlje: v Škofičah / Schi-
eflingu nad Vrbskim jeze-
rom je kupila hišo. Koro-
ška je tako postala njen dru-
gi dom. Zato je bila počaš-
čena, da so na ponedeljkovi 
podelitvi nagrade igrali nje-
ni sosedje, člani Tambušar-
kega orkestra Stara banda 
Hodiše-Keutschach / Škofi-
če Schiefling. 

Slovenski knjižni sejem bo danes, 24. novembra, 
gostoval tudi na Koroškem. Ob 10. uri se bo v 
Mohorjevi v Celovcu predstavil Andrej Rozman 
- Roza, ob isti uri pa se bo v Železni Kapli začel 
celodnevni spored, ki bo sklenjen ob 19.30 v farni 
dvorani z recitalom in koncertom v čast 115. obletnice 
rojstva in 20. obletnice smrti Milke Hartman.

Dr. Martha Stocker s predsednikoma Narodnega sveta in 
Krščanske kulturne zveze dr. Valentinom Inzkom in Jankom 
Krištofom

Jože Košnjek

med sosedi
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Jože Košnjek

Ko prebiram stare časopi-
se, berem zanimive članke 
o blesteči gorenjski športni 
zgodbi, ko so še posebej na 
zimskih olimpijskih igrah 
in drugih prvenstvih sestav-
ljali gorenjski športniki in 
športnice večino ekip. Ob 
tradicionalnih panogah in 
igrah, kot sta bila nogomet 
in smučanje, se je vedno več 
mladih odločalo za atletiko, 
za namizni tenis, za judo, 
za kegljanje, za rokomet in 
košarko, za streljanje, za pa-
dalstvo, za hokej in veslanje, 
za plavanje in za vaterpolo. 
Še naprej je precej zanima-
nja za šah. Marsikdo se še 
spomni vrhunskih turnirjev 
na Bledu. 

Zaradi popularizaci-
je športa, pestrejše vsebi-
ne časopisa in tudi javne-
ga priznanja športnicam 

in športnikom je Gorenj-
ski glas leta 1956 prvič or-
ganiziral izbiranje najbolj-
šega gorenjskega športnika 
in športnice. Sprva so gla-
sovali samo bralci. Ker izbi-
ra ni bila vselej objektivna, 
so se v glasovanje vključili 

športniki, športni delavci in 
športni novinarji. Kar nekaj 
let je Gorenjski glas najbolj-
šim podeljeval pokale na jav-
nih prireditvah. Kjerkoli so 
bile, so bile dvorane vselej 
polne. Še največji problem je 
bila udeležba športnikov, saj 

so bili najboljši, če so bili iz 
zimskih športov, v zimskih 
mesecih najbolj zasedeni.

Dolg je seznam športnic, 
športnikov in moštev, ki so 
bili v glasovanju Gorenjske-
ga glasa izbrani za najbolj-
še. Nekaterih se mlajši ne 
spomnijo, saj so ti želi uspe-
he, ko njih še ni bilo na sve-
tu. Prav pa je, da se spomni-
mo deklet, fantov, žena in 
mož, ki pogosto niso bili naj-
boljši le na Gorenjskem, am-
pak tudi v Sloveniji in v nek-
danji državi Jugoslaviji. 

Leta 1956, v prvem izbo-
ru, je bila za najboljšo izbra-
na kranjska plavalka Barb-
ka Koncilja. Tudi kasneje so 
imeli primat plavalci: bra-
ta Vlado in Peter Brinovec, 
Janez Kocmur, slovita bra-
ta Borut in Darjan Petrič, 
Lidija Švarc, Rebeka Poren-
ta, Barbara Štemberger, Ve-
sna Praprotnik, Zala Kalan, 

sestri Kejžar. Naslov najbolj-
ših gorenjskih športnikov so 
osvajali smučarski skakalci 
Marjan Pečar, Ludvik Zajc, 
Peter Štefančič, Marjan Me-
sec, Bogdan Norčič in Franci 
Petek, alpski smučarji Peter 
Lakota, Bojan Križaj, Nuša 
Tome, Nataša Blažič, Nataša 
Bokal in Alenka Dovžan, ho-
kejist Albin Felc, kolesar Bo-
jan Ropret, namiznoteniška 
igralca Janez Teran in Polo-
na Frelih, kegljač Jože Turk, 
veslači Iztok Čop, Luka Špik 
in Denis Žvegelj, atlet Polde 

Milek, padalec Branko Mirt 
in alpinisti, osvajalci najviš-
jih vrhov na svetu. Za naj-
boljše na Gorenjskem so bili 
izbrani hokejisti Jesenic, va-
terpolisti kranjskega Trigla-
va, blejski veslači, kolesarji 
Save in padalci Alpskega le-
talskega centra iz Lesc.

Čeprav že nekaj let Go-
renjski glas ne izbira več naj-
boljših gorenjskih športnic 
in športnikov, ostaja zvest 
spremljevalec in spodbuje-
valec športa in zadnja leta 
tudi rekreacije. 

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (19)

Izbirali smo najboljše športnike

Smučar Bojan Križaj je bil večkrat izbran za najboljšega 
gorenjskega športnika. Tudi leta 1975, ko mu je izročil pokal 
direktor in glavni urednik Igor Slavec.

Športna zgodba bratov Darjana in Boruta Petriča je 
neponovljiva. Takole je bilo leta 1981 v Kranju po vrnitvi z 
evropskega plavalnega prvenstva v Splitu.

Miha Naglič

Med urbanim in ruralnim

O tem premiku težišča 
družbenih konfliktov ve ve-
liko tehtnega in zanimive-
ga povedati ameriški zgodo-
vinar in publicist John Su-
mmers. Izpostavi tudi dej-
stvo, da spopadanje različ-
nih identitet ustreza starim 
in novim družbenim elitam, 
ki z užitkom in zviška opazu-
jejo, kako se tisti spodaj, ki bi 
se morali združiti in nasto-
piti proti tistim zgoraj, spo-
padajo med seboj in izniču-
jejo svojo energijo, potreb-
no za družbene spremem-
be. Preberimo najprej njego-
vo razlago dejstva, da je vele-
mestni Trump dobil tako ve-
liko podeželskih glasov. »Več 
let sem poskušal svoje kolege 
prepričati, naj napišejo kaj o 
življenju v ruralnih predelih 
ZDA, od koder tudi sam pri-
hajam, a je bilo vsem tako re-
koč nerodno. Velika razdvo-
jenost v ZDA, ki je precej več-
ja od razredne razdvojenosti, 
poteka prav med urbanim in 
ruralnim. Zgodile so se ogro-
mne spremembe. Prva med 
njimi se je zgodila v dvajsetih 
letih prejšnjega stoletja, ko 
se je prvič v zgodovini ZDA 
zgodilo, da je več ljudi živelo 
v mestih kot na podeželju. To 
je s seboj prineslo ogromne 
spremembe, saj smo bili 

prvih 300 let država malih in 
večjih kmetov, tudi sužnjev, 
a pomembno je, da smo bili 
ljudje s podeželja. Z mesti iz 
20. let prejšnjega stoletja pa 
smo prvič okusili tisto, če-
mur se reče nova ekonomija. 
Glavni vpliv na te spremem-
be so imele migracije znotraj 
države, o katerih se spet pre-
cej manj govori kot o medna-
rodnih migracijah, o katerih 
želijo govoriti vsi, četudi so 
manj pomembne od notra-
njih migracij. Od 90. let prej-
šnjega stoletja je celotna kre-
ativna industrija in z njo tudi 
mediji prešla v mesta. S tem 
se je revnejši sloj izrinil iz 
mest, v katerih je prišlo do ob-
nove in gentrifikacije. Postala 
so tudi bolj varna, k čemur je 
veliko prispeval predsednik 
Clinton s sistemi socialne po-
moči in implementacijo dru-
gačnih policijskih strategij. 
Veliko diplomirancev je ta-
koj prišlo v mesta in bili smo 
država z močno depopulaci-
jo v ruralnih predelih. Temu 
je sledil še beg zadnjih manj-
ših industrij, ki so se preseli-
le v Mehiko ali Azijo, in to je 
za seboj pustilo milijone lju-
di v majhnih okrožjih, ki so 
ostali brez služb, temu je sle-
dila epidemija zlorabe mamil 
oziroma epidemija opioidov, 
ki je trenutno precej večja te-
žava, kot je bil aids v 80. letih 
prejšnjega stoletja. Na deseti-
ne tisoče ljudi umira zaradi 

prevelikih odmerkov opioi-
dov in veliko jih prihaja iz za-
puščenih predmestij in rural-
nih predelov. Mesta pa doži-
vljajo razcvet, najemnine so 
visoke, veliko je t. i. inovacij-
skih okrožij, kulturnih okro-
žij, mediji so tam, sočasno 
pa imamo tudi nekaj, čemur 
Trump upravičeno pravi po-
zabljena Amerika. Tako je bil 
izvoljen in tako je tudi prese-
netil vse novinarje do zadnje-
ga v državi. Niti eden ni pred-
videl, da se to lahko zgodi, in 
to je posledica neke struktur-
ne slepote pri zadevah, ki se 
dogajajo onkraj mest. Lahko 
bi trdili, da če iščete družbe-
no spremembo skozi empati-
jo, je bila prav Trumpova, če-
tudi lažna empatija do pozab-
ljenih ZDA tista, ki je privedla 
do ene večjih političnih spre-
memb zadnjih nekaj genera-
cij. Potres družbenih in poli-
tičnih sprememb se je zgo-
dil, a ne zaradi liberalcev ali 
levičarjev, ampak prav zara-
di tega.« (Vir: intervju Luka 
Lukiča, MMC RTV SLO) Ima 
torej ameriško podeželje še 
svojo identiteto?

Vprašljivi 
multikulturalizem

Zdelo se je, da t. i. multikul-
turalizem presega zaostrova-
nje med različnimi identi-
tetami. A je tudi to vprašlji-
vo, saj se nanj sklicujejo tako 

novolevičarji kot korporaci-
je. John Summers: »Če pog-
ledate vnemo korporacij pri 
sprejemanju multikultura-
lizma, je ta kar malo neprije-
tna. Novi val korporacij v Si-
licijevi dolini sicer ni sprejel 
multikulturalizma oziroma 
ga je sprejel le do te mere, da 
uvaža strokovnjake iz Indije. 
To je razmeroma novo, saj so 
starejša in ne nazadnje niti 
ne tako stara podjetja, kot je 
Wallmart, to doktrino spre-
jela z odprtimi rokami. Če 
pokličete njihovo telefonsko 
linijo za komuniciranje, vam 
bodo zapeli pesem o multi-
kulturalizmu in raznolikosti 
ameriške delovne sile …«

Oko za oko, zob za zob

»Nisem prepričan, da bo 
kos orožja, ki ga imaš skrite-
ga doma, kogar koli rešil. Am-
pak seveda ne morem kriviti 
ljudi, ker imajo doma orožje. 
Le kako bi lahko imel običa-
jen državljan Albanije zaupa-
nje v pravosodje in policijo? 
Kako bi ga lahko prepričali, 
da ne potrebuje pištole? V teh 
razmerah ga ne moremo.« 
Tako je namestnik notranje-
ga ministra Gent Strazimiri 
komentiral dejstvo, da v Al-
baniji še vedno prakticirajo 
krvno maščevanje. Sicer pa, 
če malo pomislimo in kar se 
tiče posesti orožja, v ZDA ni 
dosti drugače …

Identitetni boj
V 20. stoletju je bil osrednji družbeni spopad razredni boj. Zdaj pa se zdi, da ga vse bolj nadomešča 
identitetni boj, boj med različnimi identitetami: med spoloma, rasami, narodnostmi, med mestom in 
podeželjem …

Cesta na ameriškem podeželju, Marshall County, Indiana. 
V kakšno prihodnost vodi? / Foto: Wikipedija

Tudi to je ameriško podeželje: campus univerze Stanford 
v Silicijevi dolini, leglo globalnega razvoja. / Foto: Wikipedija

Pod komunizmom je bilo v Albaniji zgrajenih 175.000 
bunkerjev proti zunanjemu sovražniku. Obrambe pred 
krvnim maščevanjem med Albanci samimi pa še niso našli. 
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Mateja Rant

Prof. dr. Janez Bešter je 
doktoriral leta 1995 na sme-
ri telekomunikacije na lju-
bljanski fakulteti za elek-
trotehniko in že leto kasne-
je kot mlad profesor prevzel 
vodenje laboratorija za tele-
komunikacije na omenje-
ni fakulteti. Začel je z eki-
po petih sodelavcev, danes 
pa je to eden največjih labo-
ratorijev v okviru ljubljan-
ske univerze, v katerem ta 
čas deluje petdeset sodelavk 
in sodelavcev. Prav ob razi-
skovalnem delu v laboratori-
ju je spoznal ogromno mla-
dih talentiranih ljudi, kar ga 
je spodbudilo, da se je za-
čel sistematično ukvarjati s 
spodbujanjem raziskovalne 
žilice pri mladih. To je vodi-
lo tudi v ustanovitev Open-
Laba in Kovačnice v Kranju, 
podobni ustvarjalni prostori 
pa že nastajajo tudi v drugih 
krajih po Sloveniji.   

»Razmišljal sem, kaj bi 
lahko naredili za mlade, da 
bi jih spodbudili k ustvarjal-
nemu preživljanju prostega 

časa; kaj bi jim lahko ponudi-
li, da bi jih pritegnili, tako kot 
je mene v sedmem razredu 
osnovne šole uspelo navduši-
ti radioamaterjem,« je pojas-
nil Bešter. Prav ukvarjanje z 
radioamaterstvom, je pojas-
nil, ga je namreč usmerilo na 
sedanjo poklicno pot. Imel 
je srečo, pravi, da je že tak-
rat srečal dobrega mentorja, 
Marijana Nežmaha, ki jih je 
znal navdušiti. Razlagal jim 
je ne samo stvari, povezane 
z radioamaterstvom, ampak 
tudi kako stvari delujejo in 
jim ob tem razkril marsikate-
ro življenjsko modrost. Zato 
se je po osnovni šoli vpisal v 
tehnično srednjo šolo, Iskro. 
Ves čas srednje šole je bil še 
vedno zelo aktiven pri radio-
amaterjih, saj ga je to, da je 
imel konjička, ki je bil enak 
kot stroka, na področju kate-
re se je izobraževal, še dodat-
no motiviralo. »Japonci ima-
jo koncept ikigaj – za uspeh je 
pomembno, da imaš talent, 
strast, da obstaja povpraševa-
nje po tem in da te za to celo 
plačajo. Če se vse to združi 
v tvojem poklicu, potem je 

to idealen poklic,« pojasnju-
je Bešter. Tako v srednji šoli 
kot na fakulteti je spet naletel 
na dobre mentorje in je še kot 
študent začel delati v labora-
toriju pri prof. dr. Benu Peha-
niju. »Takrat smo veliko stva-
ri delali v povezavi z industri-
jo, pri delu pa so nam dopuš-
čali veliko ustvarjalne svobo-
de.« 

Prav pri raziskovalnem 
delu v laboratoriju je srečal 
ogromno mladih talentira-
nih ljudi, zato se je sočasno 
začel posvečati razvoju mla-
dih talentov. Zaveda se na-
mreč, da mladi potrebujejo 
mentorje, ki znajo spodbu-
jati ustvarjalnost, kritičnost, 
samostojnost. Leta 2009 so 
tako v Kranju v povezavi s 

fakulteto za elektrotehniko 
in kranjsko občino ustano-
vili OpenLab, v katerem so 
mladim ponudili spodbud-
no ustvarjalno okolje, kjer 
se spoznavajo s spletom, 
programiranjem in multi-
medijskimi vsebinami. Več 
o vsebinah OpenLaba je mo-
goče najti na njihovi spletni 
strani. Podobne laboratorije 

zdaj ustanavljajo še po dru-
gih krajih Slovenije, na fa-
kulteti pa imajo študen-
ti možnost sodelovati v štu-
dentskem laboratoriju Ma-
kerLab. V Kranju so skupaj 
z občino, Šolskim centrom 
Kranj in BSC Kranj naredi-
li še korak naprej in vzposta-
vili še Kovačnico, prostor za 
razvoj podjetniških idej in 
kreativnosti mladih po kon-
čanem študiju.

V času digitalne preobraz-
be sveta bodo po prepričanju 
Janeza Beštra prav ti talenti-
rani, ustvarjalni ljudje ključ-
nega pomena za nadaljnji ra-
zvoj. »Današnji svet ustvar-
ja številne priložnosti, saj še 
nikoli ni bilo tako lahko dob-
re ideje predstaviti vsemu 
svetu. A po drugi strani se je 
povečala tudi konkurenca.« 
Zato je po njegovem ključ-
no razvijati sposobne mla-
de talente, ki bodo kos tem 
zahtevnim nalogam. »Vsa-
ka tehnologija ima vsaj dve 
plati, podobno kot nož – z 
njim si lahko odrežeš kruh, 
lahko pa tudi prst,« je še do-
dal Bešter.

Ključni so dobri mentorji
Strokovnjak s področja telekomunikacij in multimedije iz Zgornje Besnice prof. dr. Janez Bešter si že vrsto let prizadeva za okrepitev sodelovanja med 
šolstvom, znanostjo in gospodarstvom ter spodbujanje sistematičnega dela z mladimi talenti.

Prof. dr. Janez Bešter / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Otroci v mali dvoranici v 
tišini prisluhnejo ženski, 
ki pred njimi stoji za neka-
kšno mizo. »Imam čudež-
no mizo, na njej vidim vse, 
kar si zaželim,« jim ta pojas-
ni, pokaže svoje roke in z nji-
mi začne »risati« po mizici. 
Na sosednjem velikem ekra-
nu se že prikaze prva podo-
ba in za njo v minuto ali dve 
dolgem razmiku naslednja 
in naslednja … vse dokler 
zgodbica ni končana. Temu, 
kar počne animatorka Ulia-
na Dorofeeva, se reče pešče-
na animacija. S peskom ob-
likuje podobo na steklu, ki je 
spodaj osvetljeno, nad njim 
pa je kamera, ki podobo pre-
naša na veliko platno.

Uliana Dorofeeva je doma 
v Letencah. Štirinajst let je 
minilo, odkar se je v mali 
kraj pri Golniku priselila 
iz več milijonske Moskve. 
Sem jo je pripeljala ljube-
zen. »Kako daleč je že to. 
Takrat sem se resno loti-
la učenja angleščine in mi 
je bilo v veselje spoznavati 

ljudi na svetovnem spletu. 
Naključje je hotelo, da sem 
se z vprašanjem na temo fo-
tografije obrnila na fanta iz 
Slovenije,« pove Uliana. Da 
niti ni vedela, kje ta država 
je, saj so se v šoli učili pred-
vsem o Jugoslaviji. Prišel je 
na obisk v Moskvo, potem 

je vrnila obisk ona ... »Rav-
no sem začela delati v podje-
tju hitre pošte DHL, ko se je 
izkazalo, da ne morem dobi-
ti toliko dopusta, da bi vse-
skozi hodila k ljubljenemu. 
Odločila sem se, da pridem 
v Slovenijo,« se spominja 
šolana logopedinja, kar ji v 

državi, kjer materin jezik ni 
ruščina, ne pomaga kaj dos-
ti, čeprav Uliana izvrstno go-
vori slovensko. Sicer ji je us-
pelo nostrificirati diplomo 
rehabilitacijskega pedago-
ga, a takih delovnih mest pri 
nas ni ravno v izobilju.

Prvi dve leti je imela hudo 
domotožje, tu ni imela ni-
kogar iz svoje domovine, 
kasneje pa se je začelo dru-
ženje v krogu mladih dru-
žin, v Slovenijo je pred leti 
prišla tudi njena mama Iri-
na, ki ji tako kot tašča poma-
ga pri otrocih – dvanajstle-
tni Irini in šestletnemu Mi-
hailu. Oba otroka sta dvoje-
zična, govorita in pišeta slo-
vensko in rusko. Po priho-
du pa se je vključila tudi v 
pevski zbor Ignacij Hladnik 
v Tržiču, ki ga vodi njen To-
maž. Za nekaj časa je dobi-
la delo v pošti UPS na Br-
niku, kasneje v družinskem 
podjetju v domačem okolju. 
Vedno pa je v prostem času 
rada ustvarjala – od ročnih 
del do risanja in slikanja. 
»Ne maram kar sedeti in 
gledati televizije.«

Mama ji je nekoč omeni-
la neko gospo iz Ukrajine, ki 
je nastopila v oddaji talenti 
in zna risati s peskom. »To 
moram poskusiti. Pogledala 
sem na splet, si dala izdela-
ti pripomočke in začela ''ri-
sati'' zgodbe. Moj prvi na-
stop je bil pred prijatelji na 
rojstnem dnevu hčere Iri-
ne, ko sem narisala njeno ži-
vljenjsko zgodbo od rojstva 
do takrat sedmega leta. Pu-
blika je bila navdušena in 
kmalu sem v Centru Krice 
krace pripravila svojo prvo 
pravljico Peter in volk Ser-
geja Prokofjeva.« Da so bile 
takratne risbe s peskom v 
primerjavi z današnjimi, ko 
se je v tem že dobro izurila, 
kot nebo in zemlja. A kljub 
temu želi napredovati in išče 
vedno nove motive, tehnike 
in načine za kreiranje pešče-
ne animacije. 

Sledila so vabila za nasto-
pe tako za otroke v vrtcih in 
šolah kot za odrasle v okvi-
ru popestritev na strokov-
nih konferencah. Povezana 
je s kulturnimi ustanovami, 
ki jo vabijo k sodelovanju. 

Na povabilo TV Slovenija je 
pripravila tudi peščeno ani-
macijo za otroški kanal Ban-
si in v Sloveniji je še ved-
no edina, ki se intenzivno 
ukvarja s tem. 

Seveda ji je marsikatere sli-
ke, ki jo mora potem izbrisa-
ti, zelo žal, ampak tako je pri 
risanju s peskom. Slika osta-
ne le na fotografiji. Seveda v 
prihodnosti razmišlja o nad-
gradnji peščene animacije. 
Želela bi druge učiti teh ve-
ščin, v načrtu pa ima tudi pri-
pravo animacije na temo slo-
venske zgodovine po regi-
jah. Seveda za tak zahtevnej-
ši projekt potrebuje finančno 
podporo. Z veliko nastopi se 
bodo nabrala tudi sredstva za 
zahtevnejše samostojne pro-
jekte, razmišlja. »Rada bi vlo-
žila vlogo na ministrstvo za 
kulturo za pridobitev statu-
sa samostojnega kulturnega 
delavca. Od 24. leta živim v 
Sloveniji in grem počasi pro-
ti štiridesetim, zadnja leta pa 
imam poleg ruskega tudi slo-
vensko državljanstvo,« raz-
mišlja Uliana Dorofeeva, ki 
se ji zdi, da se je Slovenija v 
zadnjih letih kar precej spre-
menila. Ne glede na to je nje-
na vizija močna in trdna, kot 
je močna in pogumna Ulia-
na. Njeno ime naj bi pome-
nilo tisto, ki si upa rešiti uje-
tega v goreči hiši ali pa usta-
viti in umiriti dirjajoče konje. 
O Uliani Dorofeevi bomo za-
gotovo še slišali.

Slike, ki jih vidiš le enkrat
Uliana Dorofeeva je Rusinja, ki že štirinajsto leto svojo življenjsko zgodbo nadaljuje v Sloveniji in je edina pri nas, ki zgodbe zna 
pripovedovati tudi s peskom.

Med risanjem pravljice s peščeno animacijo ob odprtju 
Filma pod zvezdami letos junija na Ljubljanskem gradu 
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Suzana P. Kovačič

Invalidna plesalka tanga

Katarina je imela prvo ope-
racijo na kolku pri treh le-
tih, a jih je sledilo še sedem. 
Zaradi napačne diagnoze 
je njen kolk negibljiv, ima 
približno štiridesetodstotno 
invalidnost. Večkrat v življe-
nju je morala znova shoditi, 
v več pomenih te besede. Za-
radi bolečin ne zmore sedeti 
dlje časa, zato je opustila štu-
dij dva izpita pred diplomo. 
»Vedno so mi govorili, uči 
se, pa bo vse dobro. A kako? 
Polna bolečin, psihično in fi-
zično povsem sesuta. Zaradi 
bolečin v hrbtenici sem mo-
rala opustiti tudi učenje vio-
line, kar je bil zame samo še 
dodaten stres.« Takole pri-
poveduje Katarina, ki je ne-
kega dne po spletu okoli-
ščin pristala na večeru tan-
ga. »Že prvi večer sem ple-
sala do dveh zjutraj. Iz nič 
znanja.« To je bilo pred ko-
maj nekaj leti in od tedaj je 
v njenem življenju samo še 
več tanga na tečajih, semi-
narjih, festivalih ... tudi za-
sebnega partnerja je spozna-
la pri tangu. »Tango je izkuš-
nja, ki mi je spremenila živ-
ljenje. Ta ples je postal moja 
protibolečinska terapija, ker 
je zelo naraven za sklepe, in 
če imaš dobro tehniko, telo 
povsem sprosti. Pri tridese-
tih nisem sposobna dve uri 
sedeti, sem pa sposobna ple-
sati tango celo noč. Plesno 
sem sicer napredovala zelo 
natančno in zelo počasi, bilo 
je trdo delo, prvo leto sem 
se precej ukvarjala samo s 

tehniko gležnjev. Ustvari-
la sem si varovalni mehani-
zem, da s kolkom ne bi bilo 
kaj narobe. Po enem letu 
sem postala zelo dobra ple-
salka. Kljub temu da sem in-
valid, se pri tangu počutim 
odlično.« Katarina ne zmo-
re sama zavezati vezalke na 
levem čevlju, a je poleti ugo-
tovila, da pa zmore peš na 
Vršič. Svojo izkušnjo, tok-
rat tudi na Živi knjižnici v 
Kranju, deli z drugimi zato, 
ker jim želi sporočiti, da ima 
vsakdo kako oviro v telesu, 
kar pa ne sme postati ovira 
za druge življenjske izzive.

Transspolni moški

Adam je star 34 let. Ob 
rojstvu mu je bil pripisan 
ženski spol in prvih triintri-
deset let svojega življenja 
je živel v tej vlogi, potem 
pa začel postopek social-
ne in medicinske tranzicije 
iz ženskega spola v moške-
ga. »Zdaj lahko končno re-
čem, da se počutim kot jaz,« 
je povedal. Je bil torej Adam 
ujet v napačnem telesu, kot 
je pogost stereotip? »Ni nuj-
no vsaka izkušnja taka, moja 
zagotovo ne, zato se mi zdi 
izraz ''ujetosti v napačno 
telo'' neprimeren. Kot otrok 
zaradi neskladja med svojim 
pripisanim in dejanskim 
spolom nisem doživljal in-
tenzivnih čustvenih travm, 
nisem bil depresiven, sem 
pa sčasoma začel čutiti nela-
godje ob spoznavanju druž-
benih norm in pričakovanj, 
vezanih na pripisani spol. 
Ko sem se pri 21. letih razkril 
kot lezbijka, sem mislil, da je 

mogoče to tisti del, ki mi je 
manjkal. V tem izrazu sem 
našel tudi malo več svobo-
de, lahko sem bil malo bolj 
jaz in se nisem počutil tako 
zelo izstopajočega. Sčasoma 
sem začutil, da to še vedno 
ni dovolj, a da druge oz. bolj-
še izbire nimam. Šele obisk 
pri psihiatrinji na prigovar-
janje prijateljice je moj po-
ložaj postavil v drugo per-
spektivo in moje doživljanje 
je naenkrat dobilo smisel. V 
Sloveniji je namreč pogoj za 
začetek postopka tranzici-
je pridobitev diagnoze tran-
seksualizma od pristojnega 
psihiatra. Del moje medi-
cinske tranzicije je tudi hor-
monska terapija, na kateri 
bom do konca življenja. Glas 
se mi je že znižal, oblika ob-
raza spremenila, povečala 
pa se je tudi poraščenost. Ju-
nija letos sem bil na mastek-

tomiji. Sam z uporabo moš-
kih zaimkov ob začetku so-
cialne tranzicije nisem imel 
nobenih težav.« Je z odloči-
tvijo za tranzicijo oz. potrdi-
tev spola koga šokiral, priza-
del? »Nekateri so bili prese-
nečeni, večina pa niti ne. Z 
družino sem v normalnih 
odnosih. Če bi se ta čustve-
ni podporni sistem odmak-
nil, bi bilo seveda bolj napor-
no zame, je pa tudi dobro, da 
sem materialno neodvisen, 
skrbim sam zase. Kakšne 

izrazito slabe izkušnje ni-
mam, res pa je, ljudje potre-
bujejo čas, da se navadijo na 
to novo situacijo.« Ima par-
tnerko? »Imam.« In je zdaj 
srečen človek? »Zelo.«

Rejnica deklice z 
downovim sindromom

Vanda je poklicna rejnica 
osemnajst let, specializira-
la se je za rejništvo za otro-
ke s posebnimi potrebami. 
V Vandini družini imajo Pa-
tricijo. K njim je prišla, ko je 
bila stara pet let in pol. »Pa-
tricija je bila zapuščen otrok, 
na stopnji štirimesečnega 
dojenčka, ko smo jo dobili. 
Vstopila je v našo družino – 
in kaj se je zgodilo? Povezala 
nas je še bolj, nam dala mo-
tivacijo, saj sem po moževi 
smrti ostala sama s petimi 
mladoletnimi otroki. V letu 

in pol smo Patricijo postavi-
li ''na noge''. Zgled je našla 
v moji najmlajši hčerki, ki je 
bila tedaj stara štiri leta, do-
besedno sta zrasli v sestr-
ski vlogi in še danes sta ne-
razdružljivi,« je pripovedo-
vala Vanda. Največja družin-
ska učiteljica pa je bila kar 
Patricija, ki je izražala pot-
rebo po sprejetosti, po uče-
nju, dobrem zgledu. »Moja 
štiriletna hčerka je bila pra-
vi ''motorček'' za Patricijo. 
Kar je hči počela, je bil tudi 

njen izziv,« dopolni rejnica 
Vanda. Patricija je danes sta-
ra 23 let. Vanda jo opiše kot 
klepetavo dekle, ki ima naj-
raje vso pozornost, kot son-
ček v družini je. 

Kakšna mama in oče das-
ta otroka v rejništvo? Van-
da je, še preden se je odloči-
la za rejništvo, veliko sode-
lovala s Centrom za social-
no delo Radovljica na podro-
čju pomoči družinam, ki so 
se zaradi različnih okoliščin 
znašle v stiski. Poskuša razu-
meti, analizirati, kaj se star-
šema zgodi takega, da mora-
ta oddati otroka v rejništvo. 
»Pri Patriciji je v obliko rej-
ništva vključena njena cela 
primarna družina. Prihaja-
jo sicer poredkoma na obisk, 
se pa učimo drug od druge-
ga. Ta deklica je bila odda-
na že kot dojenčica – v smis-
lu, da takega otroka v družini 
ne zmorejo. Čeprav vem, da 
bi zmogli, ampak tisti trenu-
tek, ko je bila rojena, niso ču-
tili moči, da bi to zmogli,« je 
še povedala rejnica. 

Eksorcist

Eksorcizem v latinšči-
ni pomeni izganjati hude-
ga duha. »To je delal že Je-
zus, v evangelijih na števil-
nih mestih piše, kako je os-
vobajal ljudi zla. Jezus je dal 
to nalogo apostolom, apos-
toli so to prenesli škofom, 
škofje pa lahko to podelijo 
kakšnemu duhovniku. Gre 
za nalogo Cerkve, da po-
maga ljudem in jih osvobo-
di zla.« Tako pojasni katoli-
ški duhovnik Marijan, ki je 
eden od petih uradnih ek-
sorcistov v Sloveniji. Je torej 
zgolj stereotip, da je eksor-
cizem šarlatanstvo, nekaj, 
kar spada v srednji vek in ne 
več v sodobni čas? »Na sple-
tu najdete samooklicane ek-
sorciste, šarlatani tudi sam 
temu rečem,« razlikovanje 
odločno razjasni Marijan, ki 

ima po 15 letih delovanja na 
področju eksorcizma in do-
datnih izobraževanjih s tega 
področja v tujini toliko pra-
kse, da hitro lahko presodi, 
ko ga nekdo pokliče, ali gre 
za zdravljenje duhovne bo-
lezni ali pa gre za psihično 
bolezen in ga v tem primeru 
napoti k psihiatru: »Človek 
je sestavljen iz telesa, duše 
in duha. Na telesu se pojav-
ljajo telesne bolezni, na duši 
ali psihi psihične, na duhu 
pa duhovne. Ko pride nek-
do k meni, mi mora iz vseh 
teh naštetih razlogov najprej 
opisati svoje življenje. Da 
(iz)vem, ali sodi k meni. Pri 
mnogih sem odkrival notra-
njo ranjenost, ki se ustvari v 
prvih treh letih človekovega 
življenja – ali je otrok sprejet, 
ljubljen. Ko pride čas puber-
tete, človek išče svojo identi-
teto, in če v prvih letih življe-
nja ni bil ljubljen, ni zmožen 
dati ljubezni naprej, kar lah-
ko zaide v deviacijo, v odvi-
snost – a vemo, kako ''ljubi'' 
droga, kam to pripelje. Zato 
človek potrebuje tako moli-
tev za notranje zdravljenje 
kot molitev za osvobajanje.«

Najbolj učinkovito 
sredstvo, da se človek reši 
zla oz. hudega duha, je teme-
ljita in iskrena spoved,« po-
jasni Marijan. Največ priha-
ja k njemu žena, ki so abor-
tirale, približno sedemdeset 
odstotkov problemov izhaja 
iz tega. Človek pa mora spre-
meniti tudi način življenja, 
kot pojasni: »Če po tem ose-
ba še vedno ni rešena, pride 
na vrsto molitev eksorcizma, 
ki je hkrati diagnostika in te-
rapija. To pomeni, da bo ose-
ba, ki je pod vplivom zla, med 
molitvijo nanjo reagirala. 
Zgodbe, kot jih vidite tudi na 
filmskih platnih, niso prav 
nič hollywoodske, ampak 
resnične. In nikar ne bodite 
presenečeni, ko vam povem, 
da k meni prihajajo pred-
vsem tisti, ki niso verni.«

V živem pogovoru s knjigo
Živa knjižnica deluje kot katerakoli druga knjižnica, le da knjige dejansko govorijo, saj gre za ljudi z zanimivimi zgodbami, izkušnjami in pogledi na svet, ki so 
jih v dialogu pripravljeni deliti z bralci. Že peto Živo knjižnico je pred dnevi gostila Mestna knjižnica Kranj v soorganizaciji z Anžetom Bertoncljem. Na voljo 
je bilo kar trideset živih knjig, gneča za njihovo izposojo pa velika. V branje ponujamo nekaj njih. 

Adam / Foto: Tina Dokl Katarina / Foto: Tina Dokl Marijan / Foto: Tina Dokl

Sama ne zmore zavezati leve vezalke na čevlju, a je 
poleti ugotovila, da pa zmore peš na Vršič. Svojo 
izkušnjo, tokrat tudi na Živi knjižnici v Kranju, deli 
z drugimi zato, ker jim želi sporočiti, da ima vsakdo 
kako oviro v telesu, kar pa ne sme postati ovira za 
druge življenjske izzive.

»Ta deklica je bila oddana v rejništvo v smislu, da 
takega otroka v družini ne zmorejo. Čeprav vem, da 
bi zmogli, ampak tisti trenutek, ko je bila rojena, niso 
čutili moči, da bi to zmogli.«

»Kot otrok zaradi neskladja med svojim pripisanim 
in dejanskim spolom nisem doživljal intenzivnih 
čustvenih travm, nisem bil depresiven, sem pa 
sčasoma začel čutiti nelagodje ob spoznavanju 
družbenih norm in pričakovanj, vezanih na pripisani 
spol.«
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Alenka Brun

Petra je svojega Slovenca, 
natančneje Kranjčana, spo-
znala na praznovanju no-
vega leta v Mitri na Slova-
škem. Ostala sta v stiku in 
po letu in pol začela razmi-
šljati, kako naprej. »Padla je 
odločitev, da se jaz preselim 
v Kranj. Sedaj sem tu že dve 
leti.« Petra je zadnja štiri leta 
pred prihodom v Kranj žive-
la v Bratislavi, kjer je za veli-
ko ameriško podjetje rekru-
tirala ljudi s specifičnim ra-
čunalniškim znanjem. To 
počne tudi zdaj. 

Anika pa prihaja iz Kra-
kova na Poljskem. V Slove-
nijo je prišla prek evropske-
ga programa za prostovoljce. 
Tu je dobrih pet let, poročena 
tri, moža – takrat še fanta – 
pa je srečala v Ljubljani, kjer 
je delala kot prostovoljka. 

Spoznali sta se v Kranju

Anikina zgodba se je prep-
letla s Petrino, ko je Petra or-
ganizirala manjše sreča-
nje tujcev, živečih v Kranju. 

Dekleti sta postali prijateljici 
in odkrili, da ju druži skupen 
hobi, ki ju je vodil do nastan-
ka njunih video blogov, ki si 
jih lahko ogledate na kanalu 
Youtube pod imenom Tuj-
ci govorijo slovensko (Fore-
igners speak Slovene). Ani-
ka ima izkušnjo tudi z radi-
em, znajde se tako v svetu vi-
deoposnetkov kot fotografi-
je, danes dela v oglaševanju. 

Začetna ideja je bila, da 
bosta dekleti v svojih video 
blogih govorili slovensko, 
a so kmalu začeli nastaja-
ti filmčki o Sloveniji. Ti pri-
povedujejo različne zgod-
be. Najdemo takega o po-
tici pa tudi o dobrih in sla-
bih straneh Slovenije. V lo-
kalnem okolju pa sta dekleti 
postali bolj prepoznavni, ko 
je Anika posnela film o mes-
tu Kranj.

Novo okolje, nov jezik

Anika se je tudi odločila, 
da bo letos več časa posveti-
la učenju slovenščine. Petra 
doda: »Nekatere besede so 
podobne. Kava je kava, voda 

je voda. A ko ljudje govori-
jo med seboj, razumeš ne-
kaj, celotnega sporočila pa 
ne vedno.« Za razumevanje 
slovenskega jezika nobena 
od njiju ni potrebovala več 
kot tri ali štiri mesece, ne pa 
za govorjenje. Tu je včasih 
lažje uporabiti kar anglešči-
no. Petra nadaljuje: »Razu-
mem recimo 95 odstotkov 
pogovora, lahko berem časo-
pise, članke, vendar moj ak-
tivni besedni zaklad ni tako 
bogat, da bi povedala v slo-
venščini točno to, kar bi že-
lela, in zgodi se, da me ljudje 
zaradi tega ne jemljejo res-
no.« Anika pritrdi, da ima 
podobno izkušnjo.

Dekleti sta se v Kranj 
preselili iz velikih mest

 Anika je najprej živela v 
Ljubljani: »Krakov je mili-
jonsko mesto. Velikansko, 
aktivno, zelo turistično. Lju-
bljana je v primerjavi z njim 
majhna, a ljubka. Potem 
sem se preselila v Kranj, ki 
je še manjše mesto. Ko se 
sedaj vozim v Ljubljano, je 

ta postala veliko mesto; ko 
se vračam v Krakov, pa se v 
njem počutim kar malo iz-
gubljeno. Res je velikan-
ko mesto z maso ljudi in v 
njem se življenje odvija zelo 
hitro.« Tudi Petra je Kranj 
vzljubila: » Da v Kranju pri-
deš iz enega na drugi konec 
mesta, ne potrebuješ veliko. 
Lahko greš tudi peš.« Aniki 

je Kranj všeč še zato, ker je 
varno mesto in polno prija-
znih ljudi in: »Življenje je tu 
precej bolj umirjeno.«

Obe pa sta opazili, da v 
času, odkar živita v Kranju, 
mesto doživlja spremembe. 
Na bolje. Postaja precej bolj 
živahno, živo. Delita si tudi 
mnenje, da je na splošno v 
Sloveniji še vedno premalo 

dogajanja na določenih pod-
ročjih, ko bi posameznik 
lahko še bolj kvalitetno pre-
živel prosti čas, če ni ravno 
ljubitelj hribov in kolesar-
jenja. »Sploh ob koncu te-
dna.« Spogledata se in se za-
smejita. »Včasih je v soboto 
zvečer najboljša opcija obisk 
kina,« reče Petra. Anika jo 
dopolni: »Ja, res je.«

V Kranj ju je pripeljala ljubezen
Ko se preseliš v drugo deželo, gre za odločitev, ki ti spremeni življenje, menita Petra Kečkešová in Anika Dziewior Pavlin, Slovakinja in Poljakinja, ki danes 
živita v Kranju. Njunima odločitvama je v veliki meri botrovala ljubezen. 

Petra in Anika sta Kranj v času, odkar živita v njem, vzljubili. / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

»Vedno se trudimo, da 
imajo Dnevi srbske kultu-
re kakšno posebnost in le-
tos je to predstavitev zmi-
janjskega vezenja. Gre za 
veliko posebnost, podobno 
kot je pri nas idrijska čip-
ka,« je na predvčerajšnjem 
odprtju Dnevov srbske kul-
ture v Kranju povedal pred-
sednik Kulturnega društva 
Brdo Mitar Vujinović. Tra-
dicionalne ročne vezenine 
z območja Zmijanja (vas bli-
zu Banjaluke) iz Republike 
Srbske v BiH so od leta 2014 
tudi na Unescovem sezna-
mu nesnovne kulturne de-
diščine. »Zanimivo je, da je 
to prvi element, ki ga je Bo-
sna uspela zaščititi po raz-
padu Jugoslavije, sta pa iz 
časa nekdanje skupne drža-
ve na Unescovem seznamu 
še Star most iz Mostarja in 
višegrajski most,« je prista-
vil Vujinović.

Zmijanjsko vezenje je v 
prostorih društva na Sej-
mišču v Kranju predsta-
vila Dragana Mijatović iz 

Banjaluke. Postavila je tudi 
razstavo svojih mojstrovin – 
uokvirjenih vezenin, ustvar-
jenih z modro nitjo na be-
lem platnu, kar je ena od 

osrednjih značilnosti zmi-
janjskega vezenja, ki je zna-
no tudi pod imenom mod-
ri vez. Po mnenju številnih 
etnologov z Balkana gre za 

najimpresivnejše vezenine 
s tega območja. Zmijanjska 
tehnika vezenja je ena naj-
starejših na Balkanu, je po-
jasnila Mijatovićeva. Teme-
lji na vezenju s križci, s ka-
terimi upodabljajo različne 
geometrijske like in motive, 
pogosti motivi so tudi kro-
gi in cvetovi. »Številni moti-
vi imajo tudi stiliziran motiv 
križa, s čimer so izpovedova-
li pripadnost krščanstvu,« je 
razložila sogovornica. Kot je 
dejala, ni točno znano, kdaj 
se je tovrstno vezenje pojavi-
lo: »Nekateri primerki v mu-
zeju v Banjaluki so iz 19. sto-
letja, kar pa ne pomeni, da 
se je to vezenje pojavilo šele 
takrat. Na nekaterih vzorcih 
so motivi celo iz predkrščan-
skega obdobja.«

Tovrstno vezenje ni zna-
čilno le za BiH, ampak za ves 
osrednji in zahodni del Bal-
kana. »Zmijanjsko vezenje 
je specifično zaradi svoje or-
namentike in temno modre 
barve, gre torej za enobarvni 
vez, medtem ko so ostali vezi 
dveh ali celo štirih barv.« Do 
sredine 19. stoletja so vezilje 

na tem območju večinoma 
uporabljale črno volno na la-
nenem platnu, nato pa so iz-
našle posebno tehniko bar-
vanja s kamnom čivit, s kate-
ro so predivo obarvale v tem-
no modro. »Ženske so v tis-
tih časih vse same pripravi-
le, sejale so lan in konopljo 
in nato predle, tkale, vezle. 
Živeli so v zadrugah z več 
velikimi družinami, vsak je 
imel svojo zadolžitev. Neka-
tere ženske so bile zadolže-
ne za vezenje oblačil in so 
imele večjo veljavo od osta-
lih v zadrugi. Bile so ume-
tnice, med seboj so se zbira-
le tudi iz drugih hiš, vasi, da 
so si izmenjale motive,« je 
razložila Mijatovićeva.  

Z vezenjem so krasile ob-
lačila, pokrivala, odeje, pos-
teljnino ... Odkar je zmijanj-
sko vezenje pod Unescovo 

zaščito, je vse več zanimanja 
zanj, tudi mladi ga vse bolj 
cenijo. »Pri nas imajo pogos-
te delavnice, tudi šole orga-
nizirajo tečaje. Danes zmi-
janjske vezenine večinoma 
krasijo narodne noše, ven-
dar pa v Banjaluki pogosto 
vidim ljudi, ki imajo na ob-
lačilih izvezene detajle, upo-
rabljajo ga tudi za obeske na-
kita,« je še povedala 34-letna 
ljubiteljica ročnih del. Zmi-
janjsko vezenje jo je še pose-
bej pritegnilo leta 2014, od-
kar je pod Unescovo zaščito. 
»Takrat sem našla prve mu-
zejske primerke avtentičnih 
motivov. Od tedaj ne mine 
dan, da ne bi česa izdelala. 
Mnogo vezenin sem poklo-
nila, šle so tudi v Ameriko, 
Avstralijo, po vsej Evropi. To 
je moj prispevek k ohranja-
nju tradicije.«

Modre niti na belem platnu
Na 13. Dnevih srbske kulture, ki ta čas potekajo v Kranju, so predstavili zmijanjsko vezenje, zasnovano na križni tehniki, ki velja za eno najstarejših na 
Balkanu. Tradicionalne ročne vezenine z območja Zmijanja iz Republike Srbske v BiH so na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine.

Mojstrica zmijanjskega vezenja Dragana Mijatović in 
predsednik KD Brdo Mitar Vujinović / Foto: Tina Dokl 

Ob Dnevih srbske kulture bo nocoj ob 19. uri v 
kulturnem domu v Stražišču pri Kranju večer 
tradicionalne pesmi, jutri ob isti uri pa folklorni 
festival Razigrana mladost v Borštnikovem kulturnem 
hramu v Cerkljah.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Fran Barle – organizator 
slovenskega gasilstva

Vsakdanje življenje ved-
no znova dokazuje, da je ga-
silstvo ena najbolj koristnih, 
spoštovanja in priznanja 
vrednih organizacij v Slo-
veniji. Utemeljitelj in orga-
nizator slovenskega gasil-
stva je Fran Barle, ki se je 
rodil 20. novembra 1864 v 
Cerkljah na Gorenjskem. 

Po vojaški službi je postal 
ravnatelj vojaškega urada v 
Ljubljani. V prostovoljnem 
gasilskem in reševalnem 
društvu je leta 1899 ob pod-
pori župana Ivana Hribarja 
uvedel slovensko poveljeva-
nje. Leta 1906 je dosegel, da 
se je gasilska zveza na Kranj-
skem združila s Slovansko 
gasilsko zvezo, tako da je leta 
1908 nova Slovenska gasil-
ska zveza obsegala Kranjsko, 

Spodnjo Štajersko in Primor-
je. Leta 1910 je organiziral 
zbor Slovenske gasilske zve-
ze in slovanski gasilski zlet 
v Ljubljani, leta 1919 je usta-
novil Jugoslovansko gasilsko 
zvezo in bil njen prvi starosta. 
Bil je urednik Gasilca in pisec 
gasilskih priročnikov.

Seveda se slovensko ga-
silstvo ni začelo z njim. Že 
leto pred njegovim rojstvom 
je ljubljanski župan Mihael 
Ambrož prevzel vodstvo ga-
šenja v Ljubljani. Za pomoč 
naj bi določil dva uradnika, 
osem slug in devet mestnih 
delavcev, vendar so se pri 
vsakem požaru pokazale po-
manjkljivosti. Sluge, delav-
ci, pomočniki in uradniki 
so prepozno prihajali k og-
nju, orodje se je polomilo, 

porazgubilo itd. Zato je 
magistrat pozval telovadni 
društvi Južni sokol in Tur-
nverein, da prevzameta ga-
silskega opravila v Ljubljani. 
Južni sokol, ki je imel takrat 
že sto članov, je prevzel po-
budo. Pozneje naj bi, po do-
segljivih podatkih, leta 1863 
ljubljanski župan dr. Etbin 
Costa (vprašljivo, ker je pos-
tal župan šele leto kasneje), 
izdal za Južni sokol gasilski 
red, ki je med drugim do-
ločal: Prostovoljna požarna 
obramba Ljubljanskega telo-
vadnega društva Južni sokol 
se je izjavila, da hoče podpi-
rati in izpopolniti mestno 
gasilstvo. Požarno obrambo 
sestavljajo člani omejenega 
društva, ki so k obrambi pro-
stovoljno pristopili. Člani so 

postali tudi pomožno osebje 
(hlapci, pomočniki itd.), ki 
jih dodeli obrambi v pomoč 
društvo ali mestni magi-
strat. Požarna obramba, us-
tanovljena v okviru Južnega 
sokola, pa se zaradi naspro-
tovanj, zlasti nemškega Tur-
nvereina, ni obdržala, zato 
je župan dr. Josip Suppan 
leta 1869 ustanovil priprav-
ljalni odbor za ustanovitev 

samostojnega prostovolj-
nega gasilskega društva, ki 
so ga ustanovili leta 1870. 
V Metliki pa so že 19. sep-
tembra 1869 ustanovili ga-
silsko društvo, ki je postalo 
prvo prostovoljno gasilsko 
društvo na Slovenskem. Po 
ustanovitvi prvih gasilskih 
društev se je ideja prosto-
voljnega gasilstva širila po 
vseh slovenskih deželah.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Kranju se je 20. 11. 1752 rodil Leopold Layer, 

najpomembnejši predstavnik slikarske družine. 
Med njegova najboljša dela sodijo Marija Pomagaj 
in freske v Marijini kapelici na Brezjah.

   V Godiču pri Kamniku se je 20. 11. 1785 rodil  
slovenski sadjar in misijonar Franc Pirc. 

   V Kamniku se je 21. 11. 1889 (ali 22. 11. 1881) rodila 
igralka Marija Vera.

   V Novi Oselici se je 22. 11. 1808 rodil naravoslovec 
Mihael Peternel. Pripravil je slovensko terminolo-
gijo za učbenike geometrije in botanike.

   V Češnjevku pri Cerkljah se je 25. 11. 1881 rodil 
pisatelj, prevajalec in odvetnik Josip Hacin.

   Na Češnjici pri Železnikih se je 26. 11. 1749 rodil 
pravnik Franc Jelenc. V letih 1802–1805 je bil di-
rektor obnovljene Pravne fakultete Innsbrucku.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Marta se mi je zasmilila, 
saj sem ugotovil, da sva so-
rodni duši. Stara je bila blizu 
šestdeset let. Čez kakšen te-
den je naneslo, da sem si za-
želel ženske. Katerekoli. Pa 
sem ji predlagal, da bi mor-
da midva. ''Ja, če ne boš ni-
komur povedal,'' je vztraja-
la. Ja, komu pa bi?! Nikogar 
nisem poznal. In tako se je 
začelo. Bila je še nedolžna, 
neizkušena, zelo nerodna.«

Po spletu okoliščin je Mi-
ran zamudil vlak, ki bi ga 
prepeljal v Makedonijo na 
služenje vojaškega roka. 

Bilo ga je precej strah, kaj bo, 
saj je slišal že nekaj zgodb o 
dezerterjih, ki so z razbito 
glavo končali v kakšnem jar-
ku. Zavlekel se je v čakalni-
co na železniški postaji, in 
ko je v žepu otipal nekaj ko-
vancev, si je rekel, da bo naj-
bolje, če žalost in strah uto-
pi v malo žganja. Natakari-
ci, ki mu je stregla, se je zas-
milil. Po koncu službe, malo 
po deseti zvečer, ga je zvabi-
la k sebi, saj je naslednji vlak 
odpeljal šele malo pred peto 
zjutraj. Hvaležno ji je sledil 
v mrzlo in skromno sobico, 
ki jo je imela v eni od na pol 
podrtih hiš. V temni veži je 
iz pipe curljala voda, pod njo 
se je za silo umil. Stranišče 
je bilo tik za vhodnimi vrati, 
iz njega pa je zelo smrdelo.

»Kasneje sem opazil, da 
ima Sonja pod posteljo noč-
no posodo, a sem se naredil, 
da tega nisem videl. Legel 
sem kar oblečen, saj je bila 
noč zelo hladna. Pa je na-
neslo, da so se roke preple-
tle med seboj, kri je zavrela 
– in četudi je nisem poznal, 
se je telo odzivalo, kot bi bila 
že stara zaljubljenca. Zjut-
raj, ko me je prebudila, sva 
se obnašala, kot da se ne bi 
nič zgodilo. Ob slovesu sem 
ji podal roko, stisnila mi jo 
je in mi zaželela srečno pot. 

Ko sem prišel v kasarno, 
sem ji napisal razglednico, s 
katero sem se ji zahvalil za 
gostoljubje. Življenje v Te-
tovu je potekalo po vojaško. 

Ker sem bil navajen ubogati, 
ni bilo težko. Denarja nisem 
imel nobenega, zato sem os-
tajal v vojašnici, ko so sot-
rudniki odhajali v mesto. Na 
voljo sem imel veliko revij, v 
katerih sem občudoval sle-
čene ženske. Priznam, zelo 
so me vznemirjale. Morda 
zato, ker so bile lepe in mla-
de in ne stare grdavše, s ka-
terimi sem doma delil poste-
ljo? Čez tri mesece pa dobim 
od Sonje pismo, v katerem 
mi sporoča, da bom postal 
oče. V njem me sprašuje, 
kaj naj naredi, saj je bilo za 
splav že prepozno, ona pa 
ne more postati nezakonska 
mati. Spraševala me je, ali 
koga poznam, ki bi ji naredil 
splav na črno. Seveda ga ni-
sem poznal! Sam pri sebi pa 
sem že davno pred tem pis-
mom sklenil, da bom prvo 
žensko, ki bo z menoj zano-
sila, tudi poročil. Pismo sem 
nesel pokazat nadrejenemu, 
ki mi je potem dovolil, da od-
potujem domov. Še prej pa 
mi je ukazal, naj se slečem, 
da se na lastne oči prepriča, 
s čim neki sem zaplodil otro-
ka, ker se mu je zdelo, da me 
je komaj kaj v hlačah. Ko sem 
naslednji dan zvečer stopil z 
vlaka, sem Sonjo, ki me je ča-
kala na peronu, komaj pre-
poznal. Nosečnost jo je pre-
cej spremenila. Oba sva bila 
v zadregi, ko sva si podala 
roki. Potem je planila v jok, 
da ni ona čisto nič kriva, da 
sem jaz, ker se nisem pazil. 

Pojma nisem imel, kaj bese-
da pazil pomeni, vprašati je 
pa tudi nisem hotel. V dneh, 
ki sva jih imela na voljo, sva 
iskala skromno stanovanje 
z vodo in straniščem. Govo-
rila sva komaj kaj. Tudi spa-
la nisva skupaj, saj se mi je 
zdelo nespodobno, da se do-
tikam noseče ženske. Našel 
sem si tudi delo pri razkla-
danju tovornjakov, da sem 
zaslužil vsaj za kos kruha in 
juho. Sonja ni znala kuhati, 
predstavljate si lahko, da sva 
bila prej lačna kot sita. Kar 
naprej je jokala in tarnala, 
kaj bo. Ker stanovanja nisva 
dobila, sva bila prisiljena, da 
sedeva na avtobus in se odpe-
ljeva k njej domov prosit, ali 
naju sprejmejo pod streho. 
Doma je bila v okolici Mo-
kronoga, bogu za hrbtom. 
Njeni starši so naju sprejeli 
z mrkim obrazom. ''Kje pa 
si staknila tega otroka?'' se je 
oče prijel za glavo, ko me je 
zagledal. Iz njegovih besed 
sem razbral, da je Sonja pre-
cej starejša, kot je meni go-
vorila. A kar je bilo, je bilo. V 
petih dneh, kar mi je še os-
talo dopusta, smo preuredili 
svinjak, v katerega je bila na 
srečo že napeljana tudi voda. 
Zraven peči smo namesti-
li kad, pomivalno korito in 
štedilnik na drva. S podstre-
he smo privlekli staro mizo, 
ena od sosed pa je nama po-
darila zakonsko posteljo. Za 
kaj več pa v svinjaku ni bilo 
prostora. Spominjam se, da 

sem zvečer še enkrat prebe-
lil stene in strop, zarana pa 
sem že sedel na avtobus. So-
nja mi je bila še naprej po-
polna tujka, četudi je nosi-
la mojega otroka. Na poti v 
Tetovo sem imel čas, da sem 
razmišljal o svojih ženskah. 
Ni jih bilo veliko, a vse so 
po svoje zaznamovale moje 
fantovsko življenje. Niti na 
kraj pameti mi ni padlo, da 
so me vse po vrsti izrabile.«

Ob vrnitvi sem se že nas-
lednji dan zaposlil kot spre-
vodnik na avtobusu. Doma 
me je pričakal sin – popoln 
tujec. Drl se je kot sraka, ko 
sem ga vzel v naročje. Zi-
jal sem vanj kot tele v nova 
vrata, nič mi ni bilo jasno. 
Spraševal sem se, sem mar 
res jaz njegov oče? Kako je 
to mogoče? Tudi Sonja ni 
bila najboljše volje. Ves čas 
je sitnarila in me grajala, če 
sem bil kriv ali ne. Tudi ni 
želela deliti z menoj poste-
lje. ''Kar pojdi, od koder si 
prišel!'' me je podila že po 
enem tednu. S šoferjem av-
tobusa sva šla po službi na 
kozarček. Sonjo je zelo dob-
ro poznal, in ko je videl, da 
sem kot kup nesreče, me je 
s svojo šofersko šapo lop-
nil po rami, ter mi dejal, da 
me je ''baba hudičeva poš-
teno nategnila''. Nič nisem 
razumel. Pojdi domov in 
si oglej, kakšne oči ima ot-
rok. Tvoje so rjave, njego-
ve pa modre. To so že stari 
ljudje vedeli povedati, da ne 
gre skupaj. Čigav pa je po-
tem otrok? Me je zanimalo. 
Odgovoril mi je, da se govo-
ri marsikaj. Da je bilo tudi 
kandidatov, ki bi Sonjo op-
lodili, veliko. Znašel sem 
se v svetu čenč, ki jih ni-
sem ravno dojel. O genetiki 

nisem imel pojma. Vedel 
sem le, da je nekaj hudo na-
robe, ker me v postelji zav-
rača. Nekoč sem dobil prost 
dan, ker sem moral iti na 
sodišče. Poklicali so me kot 
pričo, saj sem na lastne oči 
videl, kako sta se dva na zad-
njem sedežu najprej stepla, 
potem pa je mlajši z nožem 
zabodel starejšega. Domov 
sem se vrnil prej, kot sem 
obljubil. Vse je bilo tiho, 
samo sin se je drl kot sraka. 
Ustrašil sem se, da se mu ni 
kaj zgodilo. Previdno sem 
odprl vrata, saj se je med ko-
bacanjem rad zatekel v kot. 
Nisem mogel verjeti svojim 
očem: Sonjo sem zalotil v 
objemu drugega moškega! 
Bila sta gola sredi razmeta-
ne postelje. Ja, kaj pa druge-
ga – onegavila sta se! Zak-
ričal sem, naj dedec izgine, 
njej pa sem ukazal, naj nah-
rani otroka, da ne bo jokal. 
Pa se ni zmenila za moje be-
sede. Obrnila se je na dru-
go stran, počasi vstala in mi 
zabrusila, naj kar jaz izgi-
nem, da se je končno javil 
pravi oče ''mojega otroka''. 
Dedec se je samo nesramno 
režal in se vpričo mene igral 
s svojim onetom. Grde in 
nečloveške besede so mi str-
le srce. Zagrabil sem joka-
jočega sina in stekel z njim 
ven. Onadva pa sta se na ves 
glas smejala in se norčeva-
la iz mene. Prvič, odkar sem 
se vrnil od vojakov, se je sin 
stisnil k meni in se me ok-
lenil z ročicami. Takrat sem 
ugotovil, da ga imam veli-
ko raje, kot sem sprva mis-
lil. Nisem pa vedel, kaj naj 
storim. Naj babo hudičevo 
ubijem ali naj grem stran 
od nje?«

(Konec prihodnjič)

Miranova zgodba, 3. del

Kot odvržena prtljaga
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Leto 1917 je bilo sicer 
običajno leto, ki se je zače-
lo in končalo na ponede-
ljek. V Ljubljanskem zvo-
nu je bila prvič objavlje-
na povest gorenjskega ro-
jaka Ivana Tavčarja, Cvet-
je v jeseni. Upravno sodiš-
če je zavrnilo zahtevo Kranj-
ske finančne uprave po ob-
davčitvi Riklijevih sončnih 
kopeli. Dogajale so se nes-
reče, kraje, vlomi. Zgore-
la je železniška čuvajnica v 
Kranjski Gori. Frana Hri-
barja sta na Jesenicah stis-
nila železniška vagona. Na 
Golniku so zgradili zdravi-
lišče za ozdravljive tuberku-
lozne bolnike. Želodčne te-
žave so zdravili z želodčnim 
likerjem Florian. Z 200 

kronami in 14-dnevnim za-
porom je bil kaznovan tis-
ti, ki se je sankal ali smučal 
po javnih poteh po Kranju. 
Leto je bilo polno vremen-
skih ekstremov. Konec fe-
bruarja so bile temperatu-
re v Kranju še vedno okoli 
23 stopinj pod ničlo. Nato je 
sledilo dolgo sušno obdob-
je. Umrl je Matija Koželj, 
cerkveni slikar v Kamni-
ku, pa tudi Janez Evangelist 
Krek. Sprejet je bil tudi eden 
izmed najpomembnejših 
narodnopolitičnih progra-
mov v naši zgodovini, Maj-
niška deklaracija, ki je pred-
videvala združitev Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. 30. 
maja jo je v dunajskem dr-
žavnem zboru prebral vod-
ja Jugoslovanskega kluba 
Anton Korošec. Na razstavi 

se v sklopu tistega, kar je 
ostalo doma, osredotoča-
mo na ljudstvo, ki je trpe-
lo, ljudstvo, ki se je vojske 
že naveličalo in je hrepe-
nelo po miru. Med njimi je 
bila večina tistih, ki so čuti-
li pomanjkanje hrane in ži-
vljenjskih potrebščin, ki jim 
je vojska iz domačega zvo-
nika vzela zvonove, tistih, ki 
so ostali brez delovne sile in 
pridelka. Bile pa so tudi iz-
jeme, ki jim je vojna ponu-
dila priložnost, da so oboga-
teli. Vojna je trajala že četr-
to leto in življenje običajnih 
prebivalcev gorenjskega za-
ledja je teklo dalje. Ljudstvo 
se je na novo situacijo ne-
kako navadilo, kar potrju-
jejo tudi besede kokrške-
ga župnika, ki je ob koncu 
kronike za leto 1917 zapisal: 

'Sicer tega leta nič posebne-
ga.'« (Str. 10)

Z vidika kokrškega žu-
pnika leto 1917 morda res 
ni bilo nič posebnega. V 
dolini Soče pa se je zgodi-
lo nekaj, kar ima še danes 
svetovnozgodovinski po-
men. Združene avstro-ogr-
ske in nemške enote so ok-
tobra izvedle preboj pri Ko-
baridu, v njem je sodeloval 
tudi mladi Erwin Rommel, 
ki je v drugi svetovni vojni 
skupaj z drugimi poveljniki 
s tem »modelom« preboja 
klasičnih front dosegel veli-
ke nemške zmage. Razsta-
va v Gorenjskem muzeju, 
ki je na ogled do septembra 
2018, prikazuje oboje: fron-
to in življenje v njenem go-
renjskem zaledju. Res ogle-
da vredno!

Nove knjige (409)

V roki puškica, doma pa ljubica

Anja Poštrak, Barbara Kalan, V roki puškica, doma pa 
ljubica, katalog razstave, Gorenjski muzej, Kranj, 2017, 
184 strani

Alenka Bole Vrabec

O skrivnostnem mestu, 
izklesanem v rdečih kamni-
tih skladih jordanske pušča-
ve, so pisali že v antiki. Nato 
je mesto poniknilo v času, 
dokler ruševin pred dvesto 
leti ni vnovič našel Johann 
Ludwig Burckhardt.

Rojen 1784 v baselski patri-
cijski družini trgovca s svile-
nimi trakovi je študiral v Le-
ipzigu in Göttingenu nara-
voslovje. V normalnih raz-
merah bi ga čakala kariera di-
plomata ali uspešnega trgov-
ca. Zaradi protirevolucionar-
nih nazorov, zaradi katerih 
je moral oče v eksil, je kmalu 
uvidel, da se bo moral preživ-
ljati sam. Po študiju v nem-
ških mestih ga je pot vodila 
v London, kjer je le s težavo 
vzdrževal videz uspešnega 

mladega moškega. Slednjič 
se je zaposlil pri African As-
sosiation, družbi, ki je ime-
la velike interese odkriti ze-
meljska bogastva podsahar-
ske Afrike, še posebej pokra-
jin ob srednjem toku reke Ni-
ger. Poslali so ga v Cambrid-
ge, takrat edino evropsko 
mesto, kjer se je lahko učil 
arabščine in se temeljito 
seznanil z islamom, njego-
vo zgodovino in običaji. Po-
leg arabskega jezika je pos-
lušal predavanja o astrono-
miji, medicini, kemiji in mi-
neralogiji. Leta 1809 je kot 
agent družbe odpotoval na 
Malto. Svoj naglas je uteme-
ljeval, da je musliman iz In-
dije, šejk Ibrahim Ibn Abdal-
lah. Potovanja in raziskova-
nja so postala njegov včasih 
nevaren način življenja. Leta 
1812 je potoval s spremnim 
pismom podkralja Mohame-
da Ali paše in 22. 8. 1812 vno-
vič odkril Petro, mesto v ska-
lo izklesanih grobov. Biti je 
moral izjemno iznajdljiv, 
da je pošiljal afriški družbi 
natančna, skrbno sestavlje-
na poročila o svojih odkri-
tjih. Senzacionalno je bilo 
njegovo odkritje veličastne-
ga templja Ramzesa II. Abu 
Simbel. Leta 1814 je Burck-
hardt obiskal Meko in se ude-
ležil hadža. Zgodovinarji še 
danes ugibajo, ali je presto-
pil v islam ali ne. Leta 1816 je 
raziskoval Sinai in se vrnil v 
Egipt. Tu je dolgo čakal na ka-
ravano, s katero bi se odpravil 
proti nekoč bajeslovno boga-
temu Timbuktuju, a odhoda 

ni dočakal. Mučile so ga po-
sledice ne dobro ozdravljene 
mrzlice. Dne 4. oktobra 1817 
je hudo zbolel zaradi zastru-
pitve s hrano in grižo, 15. ok-
tobra je v Kairu umrl. Na nje-
govo željo so ga pokopali na 
muslimanskem pokopališču 
z muslimanskim imenom 
v bližini Kaira. Svoje nepre-
cenljive zapiske, 350 zvežči-
čev, je zapustil univerzitetni 
knjižnici v Cambridgeu, izšli 
pa so posthumno.

 

Baselske mesne kroglice

Za 4–6 oseb potrebujemo: 
1 kg mletega govejega mesa, 2 
žemlji, 1,5 dl mleka, 2 beli če-
buli, 8 strokov česna, 2 jajci, 1 
šopek drobnjaka, 2 žlici ostre 
gorčice, 1 žličko sladke papri-
ke, čilijeve kosmiče po okusu, 
2 žlički timijana, sol, olje za 
cvretje.

Žemlji narežemo na 
majhne kocke in jih prelije-
mo z mrzlim mlekom. Če-
bulo in česen olupimo in 
zrežemo na drobno. Namo-
čenih žemelj ne ožmemo 
preveč. Drobnjak nareže-
mo. Zmešamo vse sestavi-
ne, po potrebi še malce zači-
nimo in postavimo za 1 uro 
v hladilnik.  

Z vlažnimi rokami ali pa z 
žlico za sladoled oblikujemo 
kroglice, jih malo potlačimo 
in spečemo na ne prevročem 
olju. Ko so pečene, jih zloži-
mo na papirnato brisačo, da 
odteče odvečna maščoba. 
Ponudimo s hrustljavo ze-
leno solato, tople ali mrzle. 

Dvesto let odkritja 
skrivnostne Petre

mizica, 
pogrni se

Ob domala vsakodnevnih političnih domnevah o t. i. stricih iz ozadja, ki naj bi – tudi 
preko novih obrazov – uravnavali politično dogajanje pri nas, ima podoba sence vladnega 
premierja ob govoru na Brdu pri Kranju, ki pada proti predstavnikom medijev, nadvse 
simboličen pomen: poudarja tematiko medsebojnega odnosa oz. vpliva politike in medijev, 
obenem pa v luči mnogih političnih afer zastavlja vprašanje, koliko dejanske moči imajo še 
izvoljeni vladajoči politiki – ali pa gre nemara le še za vlado v senci?  S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

V hladnih novembrskih dneh sončni žarki na plano privabijo mnoge sprehajalce pa tudi 
nekatere rekreativne tekače ter kolesarje. Gorenjska je znana po svojih naravnih biserih, 
tudi v urbanem okolju pa ponuja mnoge lično urejene poti s čudovitimi razgledi, žal pa, 
kot kaže fotografija s kranjskega Zlatega polja, prenekatere izmed njih trpijo posledice 
onesnaževalcev brez ekološkega čuta in zavedanja pomembnosti poslednjih neokrnjenih 
območij. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič



Ana Šubic

Čeprav je bila izred-
no lepa izkušnja, 
sem vesela, da je 
vendarle vse sku-
paj za mano in da 

sem spet doma,« nam je ta 
teden, le dan po vrnitvi s sve-
tovnega izbora Miss sveta, ki 
je bil minulo soboto na Kitaj-
skem, dejala mis Slovenije 
Maja Zupan. Osemnajstlet-
na lepotica z Britofa pri Kra-
nju je na Kitajskem prežive-
la mesec dni. Želja, da bi se 
med 120 kandidatkami pre-
bila med štirideset najlepših 
Zemljank, se ji ni uresničila, 
so jo pa na izboru top mode-
lov uvrstili med osemnajst 
najboljših. »To je bil zame 
res velik dosežek, tudi zato, 
ker so imela nekatera dekle-
ta že večletne izkušnje kot 
modeli,« je ponosna.

Naziv top model je pripa-
del Nigerijki, najprestižnejše 
krone mis sveta pa se je raz-
veselila Indijka. »Ko sem pri-
šla na Kitajsko, sem bila naj-
prej en teden v šoku, ker je 
bilo toliko lepih deklet. Vsa-
ka je bila lepa na svoj način in 
bi si zaslužila naziv miss sve-
ta, sama se nikoli ne bi mogla 
odločiti za eno. Mi je pa bila 

mis Indije všeč, ker je izžare-
vala naravno lepoto. Pri neka-
terih dekletih je bilo očitno, 
da so imele lepotne operaci-
je, kar se mi ne zdi primer-
no za tak izbor,« je povedala 
Maja, ki se je še posebej ujela 
s kolegicami iz Poljske, Slo-
vaške, Črne gore pa tudi z 
afriškimi dekleti, Japonko in 
Korejko. 

Dekleta so se pri dogodkih 
in aktivnostih, ki so se vrsti-
li ves mesec, skušale nadvse 
izkazati, saj so odločilno vpli-
vale na končno oceno. »Sve-
tovni izbor ni več zasnovan 
tako, da bi se ocenjevala lepo-
ta deklet, ki so se včasih v več 
izhodih sprehajala po mod-
ni stezi, pač pa so nas ocenje-
vali ves mesec. Na finalnem 
dogodku smo se predstavile 
s posebno plesno koreogra-
fijo in tradicionalnimi plesi 
s posameznih celin. Vse smo 
bile v nošah, jaz v gorenjski. 
Sledila je razglasitev štiri-
desetih najboljših, izbranih 
predvsem na podlagi naših 
predhodnih aktivnosti, in 
nato izbor najlepše,« je raz-
ložila Maja. 

V mesecu, preživetem na 
Kitajskem, so lepotice z vse-
ga sveta največ pozornosti 
posvetile pripravam na ple-
sne nastope na finalnem 

odru. Sodelovale so tudi na 
dobrodelnem teku, na dob-
rodelni večerji in dražbi nji-
hovih daril za pomoč druži-
nam v stiski. »Sama sem za 
dražbo poklonila fotografi-
je, na katerih sem bila z lipi-
canci. Slednje imajo Kitajci 
zelo radi, zato sem vedela, da 
bodo fotografije prodane,« je 

povedala Maja. Za dobrodel-
ne namene so se dekleta tudi 
fotografirala in sodelovala na 
modni reviji z otroki. »Pred-
stavile smo tudi dobrodelne 
projekte, ki smo jih izvaja-
le v domačih državah, pred-
stavitve pa se je udeležil celo 
sin Nelsona Mandele,« nam 
je zaupala Maja. Predstavitev 

PLESALA TUDI V NOŠI
Mis Slovenije Maji Zupan se na svetovnem izboru na Kitajskem ni uresničila želja, da bi se prebila med 
štirideset najlepših Zemljank, je pa toliko bolj ponosna na uvrstitev med 18 najboljših top modelov.

Maja Zupan in Indijka, ki so jo okronali za mis  
sveta. / Foto: osebni arhiv

Jutri, v soboto, ob 19. uri bo v dvorani na Češnjici v Železni-
kih 9. dobrodelni koncert Sončki dobrote. Nastopili bodo 
ansambel Veseli Begunjčani, Raubarji, Duo Jasa, Hribov-
ska banda, Moška vokalna skupina Cerkljanski zven, Fol-
klorna skupina KUD Mali Vrh in člani KUD France Koblar 
Železniki. Vstopnine ne bo, denar, zbran s prostovoljnimi 
prispevki, pa bodo namenili premagovanju ovir na poti 
v samostojno življenje močno naglušnega osemletnega 
Gala iz Železnikov. Koncert prireja KUD France Koblar – 
sekcija Sončki dobrote.

Dobrodelni koncert Sončki dobrote

tradicionalnih plesov ji je bila 
pisana na kožo, saj že vrsto 
let pleše pri folklorni skupini 
Iskraemeco. »Povedala sem 
jim sicer, da je ples v izved-
bi skupine videti drugače, a 
mi je nastop vseeno uspel. 
Zame je bil ta dogodek res 
poseben, ker rada gledam, 
kakšne so druge noše, plesi, 
kultura, običaji.« Pri upora-
bi družbenih omrežij se mis 
Slovenije ni mogla izkazati, 
saj sta na Kitajskem Facebo-
ok in Instagram onemogoče-
na. Uporabljajo namreč svo-
je aplikacije, kar je kandidat-
kam iz azijskih držav prina-
šalo prednost. 

»Že pred odhodom na 
Kitajsko sem vedela, da bom 
večinoma 'odrezana' od 
domovine, da grem v pov-
sem drugačno državo. Kitaj-
ci so zelo zaprti in osredoto-
čeni na svoj narod. Velik pou-
darek je bil na psihični prip-
ravljenosti, da sem tja odšla 
pomirjena. Zelo sem se vese-
lila, vseeno pa ni tako enosta-
vno iti sam tako daleč za cel 
mesec,« je priznala Maja, ki 
se je potrudila čim bolje zas-
topati našo državo na izboru 

na Kitajskem. »Nisem si pa 
mislila, da bom tako zelo veli-
ko odnesla od tega. Spoznala 
sem ogromno novih kultur, 
se tudi osebnostno nadgradi-
la. Poleg tega sem začela bolj 
ceniti našo državo pa tudi to, 
da imamo tako dobro orga-
niziran izbor Miss Sloveni-
je. Nekatere misice iz dru-
gih držav so si morale same 
plačati letalsko vozovnico in 
spremljajoče stroške. Zato bi 
se posebej zahvalila organi-
zatorki Jelki Verk, njeni eki-
pi in poslovnim partnerjem, 
ki podpirajo projekt Miss Slo-
venije,« je še poudarila Maja. 

Na Kitajskem je postala 
polnoletna, 18. rojstni dan 
pa bo s prijatelji praznova-
la ta konec tedna. Čeprav so 
z nazivom miss Slovenije 
povezane številne obveznos-
ti, pa Maja upa, da bo uspe-
šno dokončala četrti letnik 
srednje veterinarske šole. 
»Zelo sem bom potrudila, 
da nadoknadim zamujeno, 
se pa zavedam, da je leto, v 
katerem sem mis Sloveni-
je, neponovljivo, in se mi zdi 
škoda, da bi zamudila to pri-
ložnost,« je še dejala.

Na velika platna Cineplexxa je včeraj prišla nova Disney-
jeva uspešnica Koko in velika skrivnost skupaj s kratkim 
predfilmom Ledeno kraljestvo: Olafova prigoda. Koko in 
velika skrivnost gledalca popelje na skrivnostno družin-
sko srečanje, ki bo za glavnega junaka Miguela nepoza-
bno. Družini, ki mu prepoveduje ukvarjanje z glasbo, se 
trudi pokazati svoj veliki talent in jih prepričati, da je glas-
ba nekaj čudovitega. Neutrudno vztrajanje ga popelje na 
potovanje, kjer odkrije svet, za katerega si ni predstavljal, 
da obstaja, obenem pa odkrije tudi veliko skrivnost.

Koko in velika skrivnost že v kinematografih

25 .  IN 26 .  NOVEMBER

15- 17h - POSLIKAVE OBRAZA

SLIKANJE Z OLAFOM
SOBOTA, CINEPLEXX KRANJ
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HUMOR, HOROSKOP
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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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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. Pripravila P. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_94
NALOGA

5 6 9 3 1
3 7 6 5 2 8 4

7 1 4 3
2 5

4 7 5 8

8 9 4 7 6 1 3
2 5 1 6

sudoku_LAZJI_17_94

REŠITEV

5 8 6 9 4 3 1 7 2
3 7 1 6 5 2 9 8 4
4 2 9 8 1 7 5 3 6
6 5 7 1 8 4 3 2 9
2 1 8 3 6 9 7 4 5
9 3 4 7 2 5 8 6 1
1 6 3 2 9 8 4 5 7
8 9 5 4 7 6 2 1 3
7 4 2 5 3 1 6 9 8

sudoku_LAZJI_17_94
NALOGA

56931
3765284

7143
25

4758

8947613
2516

sudoku_LAZJI_17_94

REŠITEV

586943172
371652984
429817536
657184329
218369745
934725861
163298457
895476213
742531698

sudoku_TEŽJI_17_94
NALOGA

5 7 8
4 3 9

6 4 7
3 2 5 8
9 6 3 7

5 9 6 2
4 1 6
9 3 4

2 8

sudoku_TEŽJI_17_94

REŠITEV

5 3 7 9 2 8 1 4 6
4 8 6 3 7 1 2 9 5
1 2 9 6 4 5 3 7 8
3 1 2 5 6 7 4 8 9
9 6 4 1 8 2 5 3 7
7 5 8 4 3 9 6 1 2
8 4 5 7 1 6 9 2 3
2 9 1 8 5 3 7 6 4
6 7 3 2 9 4 8 5 1

sudoku_TEŽJI_17_94
NALOGA

578
439

647
3258
9637

5962
416
934

28

sudoku_TEŽJI_17_94

REŠITEV

537928146
486371295
129645378
312567489
964182537
758439612
845716923
291853764
673294851

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKUTA JE DOBRA

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Kljub temu da se bojite tvegati in ste najraje z obema 
nogama na trdnih tleh, se boste kmalu odločili za akci-
jo. Nove ambicije vas bodo pripeljale k novim uspehom. 
Negativnih reakcij se vam ni treba bati in pred vami je 
zelo dobro obdobje. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Pazite na izražanje svojih čustev. Ste prenapeti, zato vaše 
izjave ne bodo nikogar očarale, temveč ravno nasprotno. O 
svoji bolečini raje govorite, namesto da jo skrivate v sebi. 
Okolica, domača ali poslovna, ne more vedeti, kaj vas tare. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Veseli boste, da še ni prišel čas, ko bi se morali odločati. 
Tudi to še pride, morda prekmalu, čeprav ste včasih neu-
čakani. Posvečali se boste družini oziroma ljudem, ki jih 
imate radi. Uresniči se vam dolgo pričakovana želja.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Z denarjem še nekaj časa ne boste ravnali po svojih zmož-
nostih in še naprej boste prelagali svoje obveznosti. Da se 
jih je precej nabralo, dobro veste sami. Z določenimi ose-
bami se morate pogovoriti, da ne bodo posledice še slabše.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Marsikaj bi bili pripravljeni storiti, če bi vedeli, da vam to 
prinese pozitivne rešitve. A ni kaj, sedaj je prišel čas za 
tveganje, saj drugače nikoli ne boste izvedeli, kaj bi vse še 
lahko bilo. Vztrajnost vam bo prišla zelo prav.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Denarno stanje bo še nekaj časa ostalo enako. Tolažili se 
boste z mislijo, da denar pač ni vse in da je veliko stvari, ki 
so pomembnejše. Na osebnem področju boste postavljeni 
pred dejstvo in v pravem trenutku se postavite zase.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Obetajo se vam prijetni dogodki in ves teden se vas bo 
držala dobra volja. Izkoristili boste vsako možnost lepih 
trenutkov in nihče, čeprav rad, vas ne bo mogel spraviti s 
tira. Zvezde vam bodo dolgo naklonjene. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
V sredini tedna vam bo sreča zelo naklonjena. Pozabili 
boste na vse skrbi, ki so vas že pred časom obremenje-
vale. Na delovnem mestu boste zavihali rokave in boste 
tako uspešni, da boste sami nad seboj presenečeni.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Zapadli boste v konflikte z različnimi ljudmi, vendar se 
temu ne boste mogli izogniti. Hude besede so včasih pot-
rebne, le glejte, da ne boste pretiravali. Finance se vam 
bodo precej popravile, saj boste prejeli večji denar, ki ga 
boste zelo veseli.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Priskrbeli si boste miren oddih. Slaba vest bo odveč, čep-
rav vas bo spremljal občutek, da si ne smete privoščiti 
malce lenarjenja. Pri financah se bremenite že nekaj časa 
in ne vidite izhoda. Vložili boste še več truda in presene-
čeni boste.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Pri financah boste zopet pretiravali, zato so temu primer-
ne skrbi že na vidiku. Seveda se jih boste s svojim pozi-
tivnim razmišljanjem lahko hitro znebili. A vseeno boste 
slej ko prej morali trezno pretehtati, kako naprej. Obisk 
vas bo presenetil.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Življenje se vam bo postavilo na pravi tir in končno boste 
postali dovzetni za nove stvari. V ljubezni boste nekaj 
časa stali v križišču, a z odločitvijo raje ne hitite. Poslov-
no se vam obetajo spremembe, ki bodo za vas vsekakor 
pozitivne.

Pretrdi lešniki 
Izlet društva upokojencev po Sloveniji. Po delu poti 
pride babica k vozniku avtobusa in mu ponudi: »Boste 
lešnike?«
Šofer jih vzame in se zahvali. Čez pol ure se pripeti ena-
ko. Upokojenka šoferju ponudi lešnike, ta jih vzame, se 
zahvali in poje. Ko mu že tretjič prinese lešnike, jo šofer 
vpraša: »Babi, od kod pa imate te lešnike?«
»Ah, veste, me prijateljice sedimo tam zadaj in jemo 
čokolado z lešniki, ampak lešniki so pa za nas pretrdi.« 

Njegov teren 
Mlado dekle sedi na klopci v parku, ko k njej pristopi neu-
rejen klošar in ji reče: »Bova seksala?«
»Kaj si pa domišljate, brezobraznež!?« se razburi dekle.
»Kako si ne bi, ko pa sedite na moji postelji!«

Premislil si je 
Na sodišču sodnik zaslišuje pričo: »No, povejte, kaj ste 
storili, ko ste zagledali obtoženko, kako tepe moža z met-
lo?«
Priča odgovori: »Takoj sem poklical zaročenko in ji sporo-
čil, da sem si premislil glede poroke.«

Kumarice in banane 
Zakaj si kumarice pripovedujejo vice o bananah?
Ker mislijo, da so banane blondinke. 

Štromarska 
Dobr'ga štromarja samo slab šnops strese!
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1.  nagrada: 0,5 litra domačeva malinovega likerja  
Podarja Budnarjeva domačija

2.  nagrada: 2 darilna bona za dvourno izposojo drsalk na  
drsališču v Keršmančevem parku. Podarja Drsališče Kamnik.

3. nagrada: praktična nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 13. decembra 2017, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi
ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Revija Forbes je objavila seznam glasbe-
nic, ki so v letu 2017 zaslužile največ. Pev-
ka Beyonce (36) je z izkupičkom 105 mili-
jonov dolarjev opravila z vso konkurenco. 
Na drugem mestu je britanska glasbeni-
ca Adele, ki je zaslužila 69 milijonov, na 

tretjem pa je s 44 milijoni pevka Taylor Swift – v izračun pa 
še ni vštet njej najbolj prodajan album Reputation. Sledita 
jim Celine Dion in Jennifer Lopez.

Beyonce največja glasbena zaslužkarica

V sedeminosemdesetem letu starosti 
je umrla legendarna pevka gospelov in 
igralka  Della Reese. Umrla je v krogu 
najdražjih na svojem domu v Kaliforniji. 
Zaslovela je v poznih petdesetih z dže-
zovskim hitom  Don't You Know. Leta 

1969 je kot prva Afroameričanka vodila oddajo Della. 
Največji uspeh v karieri pa ji je prinesla vloga Tess v seri-
ji Dotik angela, ki so jo predvajali kar devet let. Zaigrala je 
še v filmih Harlemske noči in Obljubljena dežela.

Poslovila se je Della Reese

Igralka Gwyneth Paltrow (45) 
in Brad Falchuk (46) sta zaro-
čena. Kot poročajo tuji mediji, 
je producent serije Glee igral-
ko zaprosil že pred letom dni. 
Par je skupaj že več kot tri leta, 

spoznala sta se na snemanju serije, kdaj bosta stopila 
pred oltar, pa še ni znano. Oba sta bila pred tem po enkrat 
že poročena in imata po dva otroka iz prejšnjih zakonov.

Gwyneth Paltrow je zaročena

Igralka Jennifer Lawrence (27) je 
spet samska. Z dvaindvajset let 
starejšim režiserjem filma Mati! 
Darrenom Aronofskym se je raz-
šla, vendar ostajata v prijatelj-
skih odnosih. Na filmskem festi-

valu v Torontu nista izgubljala lepih besed drug o drugem, 
nazadnje pa sta se pojavila skupaj pred mesecem dni na 
podelitvi nagrad Gouvernors Awards v Los Angelesu.

Jennifer Lawrence zapustila režiserja

VRTIMO GLOBUS

Jože Košnjek

K
ras je med sloven-
skimi pokrajina-
mi nekaj posebne-
ga, ne glede na to, 
v katerem letnem 

času ga obiščemo. Dve sku-
pini izletnikov Gorenjske-
ga glasa sta ga obiskali sre-
di meseca, prva v torek, 14. 
novembra, in druga v četr-
tek, 16. novembra. Kras 
je bil še v 19. stoletju sko-
raj gol, danes pa je sedem-
desetodstotno poraščen z 
gozdom, še zlasti s črnim 
borom. Ta čas se že odeva 
v umirjene poznojesenske 
barve, na zimski počitek pa 
po trgatvi čakajo tudi zna-
meniti kraški vinogradi.

Na prvem izletu so bile z 
nami članice in en član sku-
pine Muce Copatarice, ki se 
enkrat mesečno zberejo v 
uredništvu in pletejo copa-
tke za gorenjske novoro-
jenčke. V sedmih letih je 17 
dam in en gospod spletlo že 
10.844 parov copatk! Sedaj 
že zmanjkuje – novorojen-
čkov! Vendar bodo pletilci 
pletli še naprej.

Oba izletniška dneva smo 
najprej obiskali Senože-
če. Tu je nekdaj obratova-
la slovita pivovarna Adria. 
V Senožečah sta bila rojena 
dva pomembna Slovenca: 
prvi Slovenec z olimpijsko 
kolajno sabljač Rudolf Cve-
tko in upornik, bojevnik za 
pravice Slovencev in sousta-
novitelj narodnoobrambne 

organizacije TIGR Dani-
lo Zelen, ki so ga Nemci kot 
prvo žrtev okupatorjev na Slo-
venskem ubili maja leta 1941. 

Naša naslednja posta-
ja je bila ena večjih kraških 
vasi Lokev, v kateri je od leta 
2007 naprej odprta Fabiano-
va muzejska trgovina. Trgo-
vino je leta 1869 odprl Jakob 
Fabiani, in je bila aktivna vse 
do leta 1948, ko so jo zaprli. 
Mojca Slana, rojena Placer, 
in Miro Slana v njej poka-
žeta, kako in kaj so kupova-
li naši predniki, kako so nas-
tajale nekatere znane blagov-
ne znamke in kako iznajdlji-
vi so znali biti nekdanji trgo-
vci. Po vožnji skozi Sežano, 
Tomaj, kjer se je rodil Sreč-
ko Kosovel, in Dutovlje smo 
na domačiji Vrabec ali po 

domače pri Lovretovih v Pli-
skovici poskusili kraška vina 
in druge napitke, izdelane iz 
vina. V vasici Sveto pri Kom-
nu smo si ogledali cerkev sve-
tega Tilna iz 16. stoletja z zna-
čilnim dežnikastim stropom 
in kamnitim nosilcem. Strop 
je sestavljeni iz 16 tramov. 
Pred cerkvijo smo si ogleda-
li še več kot petstoletno lipo, 
star vaški vodnjak in vojaško 
pokopališče iz prve svetovne 
vojne. Po vožnji mimo Šta-
njela smo se dvignili na rob 
med Krasom in Vipavsko 
dolino do vasi Vrabče, kjer 
nas je na osmici čakala obilna 
pojedina. Izbrali smo svojo 
vinsko kraljico, škof Martin, 
ki je krstil mošt in ga spreme-
nil v vino, pa nam je obakrat 
zaželel srečno pot domov.

LEPOTE JESENSKEGA KRASA
Kar dve skupini naših izletnikov sta sredi meseca spoznavali slovenski Kras, ki se pogreza v umirjene 
poznojesenske barve. Obiskal jih je tudi škof Martin, ki je mošt spremenil v vino.

Miro Slana v Fabianovi muzejski trgovini, ki kaže, kako 
bogato zgodovino ima trgovina na Slovenskem. Na ogled je 
približno sedem tisoč izvirnih predmetov. / Foto: Grega Flajnik

Cveto Stanonik iz Virmaš, zaprisežen Gorenjec in naročnik 
Gorenjskega glasa,nas je z ženo Darinko prišel pozdravit v 
Vrabče. Cveto živi v Podgorju pod Slavnikom. / Foto: Grega Flajnik

Černikove sestre iz Podljubelja (od leve): Elza Meglič, 
Tončka Jeruc in Francka Klemenc. / Foto: Grega Flajnik

Naše Muce Copatarice so tudi z moško pomočjo spletle že 
več kot deset tisoč parov copatk za novorojenčke. 

Čeprav brije burja, teran ogreje telo in dušo. / Foto: Grega Flajnik Pomočnik škofa Martina, vinska kraljica in škof Martin

Ljubljansko policistko Mirelo Čorić so ta teden razglasili 
za žensko leta. Bralce revije Zarja je prepričala s 
človekoljubnimi in pogumnimi dejanji. Med drugim 
je sama prijela roparja zlatarne in pred zdravstvenimi 
posledicami rešila sosedo, za kar je prejela medalji za 
hrabrost in požrtvovalnost. / Foto: Mare Vavpotič / M24.si,  
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    I  HIŠA KULTURE //  sreda, 29. novembra, ob 18. uri

PREDSTAVITEV KNJIGE
Milena Miklavčič je leta 2013 izdala knjigo Ogenj, rit in kače niso 
za igrače in dvignila toliko prahu, da se še kar ni polegel. Še ve
dno je to ena najbolj branih in prodajanih knjig, v teh dneh pa 
je dobila tudi nadaljevanje. V prvi knjigi Miklavčičeva pripove
duje zgodbe, kako so nekoč na podeželju živeli naši predniki, v 
nadaljevanju tudi, kako odnose zaznamuje sodobni čas, v obeh 
knjigah pa razgrinja tisto, kar je bilo tabuizirano takrat in je tudi 
zdaj, zaradi česar je verjetno knjiga tako zanimiva za javnost: 
načini spolnih praks, higienske razmere, zlorabe žensk in ot
rok. Po zadnjih odmevih, povezanih s spolnimi zlorabami tako 
v svetu kot pri nas, pa kaže, da je slovenska miselnost, ko beseda 
steče o tej tematiki, še dandanašnji zelo enaka kot pred sto leti.

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas in avtorica Milena Miklavčič vas vabimo na predstavitev knjige OGENJ, RIT IN KAČE  2 
v sredo, 29. novembra, ob 18. uri v avli Gorenjskega glasa v Kranju na Bleiweisovi cesti 4.

Jasna Paladin

Kamnik – V društvu Lipa 
Domžale – Univerzi za tret-
je življenjsko obdobje, so se 
izdelovanju punčk iz cunj 
posvetili leta 2004, le leto 
dni zatem, ko se je v to med-
narodno akcijo za pomoč ot-
rokom iz revnih držav vklju-
čil tudi Unicef Slovenije. »V 

prvem letu je skupina prosto-
voljk v okviru našega društva 
izdelala 166 punčk iz cunj, 
vse do danes pa skupno že 
2650. Ljubkovalno jim reče-
mo kar naši otroci, saj je v vsa-
ko posebej vloženega veliko 
truda in ljubezni,« je na od-
prtju prodajne razstave pove-
dala ena od prostovoljk Mir-
jana Kavčič in se zahvalila 

Joži Boltar, lastnici prostorov 
na Glavnem trgu 12, ki so se 
te dni spremenili v priložno-
stno galerijo, polno živobarv-
nih punčk iz cunj. Kar 93 jih 
je razstavljenih in čakajo na 
svoje nove lastnike, izdela-
lo pa jih je štirinajst prosto-
voljk. Punčka iz cunj pred-
stavlja otroka iz države v ra-
zvoju, ki ga je treba cepiti in 

potrebuje našo pomoč. Posa-
meznik punčko posvoji z do-
nacijo v višini 20 evrov, koli-
kor stane cepljenje enega ot-
roka proti šestim otroškim 
nalezljivim boleznim. Punč-
ke iz cunj bo v Kamniku za 
dvajset evrov mogoče posvo-
jiti še danes, v petek, od 10. 
do 18. ure in jutri, v soboto, 
od 10. do 15. ure.

Punčke iz cunj za revne otroke

HVALA !
ZARADI VAS SMO 

PRVI NA GORENJSKEM
OD 1962     

GORENC_JUMBO_400x300_03.indd   1 2. 11. 2016   21:36:53
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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, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TOPOLŠICA: 4. 12.; STRUNJAN: 3.–6. 12.; SILVESTROVANJE  
TERME TUHELJ: 30. 12.–2. 1. 2018. www.rozmanbus.si.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:  
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 25. 11.
13.40, 18.00, 20.10 ČUDO
21.50 UBIJANJE SVETEGA JELENA
15.40 OČKA PROTI FOTRU 2
19.45 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
13.25, 15.45, 17.30 KOKO IN VELIKA  
SKRIVNOST, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 25. 11.
19.00 IVAN
15.40, 20.10 ČUDO
20.00, 22.20 LIGA PRAVIČNIH
18.50, 21.10 LIGA PRAVIČNIH, 3D
20.30, 22.30 OČKA PROTI FOTRU 2
16.40, 20.50 UMOR NA ORIENT EKSPRESU
14.50, 16.20, 18.00 KOKO IN VELIKA 
SKRIVNOST, sinhro.
13.50, 15.30, 17.30 KOKO IN VELIKA 
SKRIVNOST, 3D, sinhro.

14.40 MALI BIGFOOT, sinhro.
18.00, 22.25 POREDNE MAME 2: BOŽIČ
13.40 VESELA POŠASTNA DRUŽINA, 
sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 24. 11.
20.00 AQUARIUS

Sobota, 25. 11.
17.30 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST,  
sinhro. (predfilm: Ledeno kraljestvo: 
 Olafova prigoda)
20.00 UMOR NA ORIENT EKSPRESU

Nedelja, 26. 11.
17.00 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, 3D, 
sinhro. (predfilm: Ledeno kraljestvo:  
Olafova prigoda)
19.00 AQUARIUS

Ponedeljek, 27. 11.
19.00 ČAS PRVIH (Teden ruskega 
filma – vstop prost)

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 24. novembra
19.30 Avtorski projekt: STENICA
Sobota, 25. novembra
10.00 Mirna Rustemović: VSI TUKAJ, VSI SKUPAJ (matineja)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA

Petek, 24. novembra
19.30 MAMA MIA! (muzikal)

Sobota, 25. novembra
18.00 KŠD BISER Jesenice z gosti: Prireditev ob dnevu državnosti BiH

Nedelja, 26. novembra
10.00 Gledališče KuKuc: DINO IN ČAROBNI TONI (matineja)

Ponedeljek, 27. novembra
20.00 Altteatar Sarajevo: DAME IZBIRAJO

GLEDALIŠKI SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

19. Vesela jesen pod Krivo jelko ter podelitev 
priznanj
Duplje – KTD Pod Krivo jelko Duplje nadaljuje tradicijo po-
deljevanja priznanj za najlepše urejene domove in druge 
objekte, ki spadajo pod pošto Duplje. Slovesna podelitev 
priznanj bo jutri, v soboto, 25. novembra, ob 19. uri v dvora-
ni Gasilskega doma Duplje, in sicer na prireditvi 19. Vesela 
jesen pod Krivo jelko.

Večer kulture s Francetom Beštrom
Besnica – Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica vabi na 
večer kulture s Francetom Beštrom in predstavitev njegove 
nove pesniške zbirke Poeme s kulturnim programom in dru-
žabnim srečanjem v Rekreacijskem centru Vogu. Prireditev 
bo jutri, v soboto, 25. novembra, ob 16. uri. Knjigo boste po 
promocijski ceni lahko kupili.

Izložbe domišljije
Škofja Loka – V torek, 28. novembra, že tretje leto zapo-
red odpirajo svoja vrata Izložbe domišljije, prodajne raz-
stave umetnikov in rokodelcev. Veselo odprtje Izložb bo 
po starem mestnem jedru potekalo po naslednjem raz-
poredu: 18.00 Galerija Ivana Groharja, 18.15 Rozamunda, 
18.30 Atelje Amuse, 18.45 Trgovina Paleta, 19.00 Galerija 
in trgovina Čipke Mojca, 19.15 Rokodelski center DUO Ško-
fja Loka, 19.30 Delavnica Mojdom in 19.45 Sokolski dom 
Škofja Loka.

Ne zavrzi me
Kranj – Komunala Kranj in Fundacija Vincenca Drakslerja v 
okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov vabita jut-
ri, v soboto, 25. novembra, od 9. do 12. ure pred Kr' Štacuno 
v staro mestno jedro. Vsi, ki bodo v tem času prinesli prime-
ren izdelek v Center ponovne rabe, bodo prejeli darilo – mini 
zabojnik za bio odpadke ali 10-odstotni popust pri nakupu v 
Kr' Štacuni – second hand trgovini.

Dnevi srbske kulture
Stražišče, Cerklje – V okviru Dnevov srbske kulture v Kranju 
bo danes, v petek, 24. novembra, z začetkom ob 19. uri v 
Kulturnem domu Stražišče Večer tradicionalne pesmi, jutri, 
v soboto, 25. novembra, pa se bo ob 19. uri v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah začela 15. Folklorna ma-
nifestacija.

Smučarski sejem
Škofja Loka – Smučarski klub Alpetour Škofja Loka vabi na 
sejem rabljene smučarske opreme, ki bo jutri, v soboto, 25. 
novembra, in v nedeljo, 26. novembra, od 8. do 19. ure v 1. 
nadstropju Športne dvorane Poden. Rabljeno opremo prine-
sejo obiskovalci s seboj v soboto in jo oddajo v komisijsko 
prodajo. Informacije po telefonu 041 621 610. 

Državna razstava in tekmovanje ptic Slovenije
Medvode – Društvo za varstvo in vzgojo ptic Lišček prireja 
v soboto in nedeljo, 25. in 26. novembra, v Športni dvorani 
Medvode 26. državno razstavo in tekmovanje ptic. Razsta-
vljenih bo več kot 1100 ptic, od kanarčkov, eksotov, favne 
Evropa, križancev, skobčevk, malih, srednjih in velikih papig. 
Razstava bo za obiskovalce odprta v soboto od 9. do 18. ure 
in v nedeljo od 9. do 14. ure. V nedeljo po 13. uri bo podelitev 
priznanj najboljšim gojiteljem.

Večer ob krušni peči 
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi jutri, v soboto, 25. 
novembra, ob 17. uri v Dom krajanov Kokrica na vesel Ve-
čer ob krušni peči. Nastopil bo ansambel Suha špaga, za 

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

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

Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu dne 7. novembra 2017 z geslom: Z GORENJSKIM GLASOM 
JE VEDNO LEPO, prejmejo vodnik po naravi Gobe. To so:  Majda Ci-
glar iz Kranja, Mihael Kersnik iz Mojstrane in Tomaž Teran iz Trži-
ča. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu dne 10. novembra 2017 z geslom: Z MILENO MIKLAVČIČ 
MIMO ČERI ŽIVLJENJA, so: knjigo Ogenj, rit in kače, 2. del, prejme 
Dušan Bohinc iz Medvod, majico prejme Zlata Demšar iz Škofje 
Loke, nakupovalno vrečko pa prejme Tilka Stare iz Bohinjske Bistri-
ce. Nagrajencem čestitamo!

dvorana Golovec  
v Celju
sreda, 29. 11. 2017  
ob 20.00KLIC  
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Vstopnice so na voljo na Škofijskih karitas. Info: 01/300 59 60 www.karitas.si

Rezultati 94. kroga – 22. novembra 2017
2, 3, 15, 16, 20, 21, 33 in 4

Loto PLUS: 3, 8, 10, 14, 24, 34, 35 in 21
Lotko: 8 0 8 9 8 7

Sklad 95. kroga za Sedmico: 260.000 EUR
Sklad 95. kroga za PLUS: 360.000 EUR
Sklad 95. kroga za Lotka: 520.000 EUR

LOTO

Šenčur – Župnija Šenčur je od letošnje jeseni bogatejša za pra-
vo mojstrovino, nove orgle, ki so nastale v delavnici orglarstva 
Močnik. V pozdrav novim orglam, ki lepo ter mogočno zvenijo 
in bodo spremljale petje kar nekaj generacij, je Cerkveni pevski 
zbor Vse za Jurja župnije Šenčur pripravil slavnostni koncert. 
Za to priložnost se je zbor s pevci od vsepovsod razširil v 
projektni zbor, ki bo nastopil v soboto, 25. novembra, ob 19. 
uri v cerkvi sv. Jurija v Šenčurju. Zborovodkinja je Eva Čeh, 
nastopila bosta še Lovro Frelih z orglami in klavirjem ter Urša 
Uršič, sopran saksofonistka.

Koncert v pozdrav novim orglam

Nagrajenci nagradne križanke VALIČ TEATRA, v kateri vabi-
jo na predstavo BOKSARSKO SRCE, ki je bila  objavljena v Go-
renjskem glasu 21. novembra 2017: 1. nagrada: dve vstopnici za 
predstavo –  Andrej Starman, Zg. Besnica; 2. nagrada: dve vsto-
pnici za predstavo – Ana Jerič, Kranj.

Nagrajenci nagradne križanke ALTTEATRA, v kateri vabijo 
na predstavo DAME IZBIRAJO, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu 14. novembra 2017: 1. nagrada: dve vstopnici za 
predstavo – Janko Bajde, Smlednik; 2. nagrada: dve vstopnici 
za predstavo – Janez Potočnik, Besnica.

Nagrajenci nagradne križanke sponzorja RAD POMAGAM, ob-
javljene v Gorenjskem glasu 10. novembra: 1. nagrada: storitve 
v vrednosti 16 EUR – Jože Jeram, Kranj; 2. nagrada: storitve v 
vrednosti 8 EUR – Božidar Lampič, Tržič; 3. nagrada: storitve v 
vrednosti 5 EUR – Anja Mazi, Šenčur.

Nagrajenci nagradne križanke sponzorja PEDIMED, medicinska 
nega nog, Peričeva ulica 21, Ljubljana, objavljene v Gorenjskem 
glasu 27. oktobra: 1. nagrada: MEDICINSKA PEDIKURA: – Marija 
Damjan; 2. nagrada: KLASIČNA PEDIKURA – Cilka Vesel, Kranj; 3. 
nagrada: PREGLED IN SVETOVANJE – Franc Jernejčič, Škofja Loka.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

PROJEKT ZA MLADE: PROGRAMIRANJE LED-DIOD
Kranj, Domžale – Tehnološka izba vabi na nov sklop tehničnih 
delavnic. Tokrat bomo programirali LED-diode, da bodo utripa-
le in svetile po vašem nareku. Kot nalašč pred novim letom, da 
boste lahko sami izdelali praznične lučke. Ob tem boste izvede-
li še veliko zanimivega in koristnega. V Kranju se začne ta pro-
jekt odvijati 28. 11. na Župančičevi 22 (traja od 17. ure do 18.30), 
enaka delavnica pa se bo v Domžalah na OŠ Venclja Perka začela 
30. 11. Več si oglejte na spletni strani www.delavnice-tecaji.jirk.si.  
Prijavite se prek spleta ali po tel.: 064 275671!

TEHNOLOŠKA IZBA, VOJKO PODGORŠEK S.P., KRANJSKA CESTA 9 B, ŠENČUR
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PETKOVA PRIREDITEV 
Izvaja: Kranjski komedijanti 

SNEGULJČICA 
Petek, 24. november 2017, ob 17.30 uri 

OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

 Izvaja: Mini teater 
     VSI TUKAJ, VSI SKUPAJ 
Sobota, 25. november 2017,  ob 10. uri  

Prešernovo gledališče Kranj 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO za zimovanje prikolice, plo-
vila, avtodoma, okolica Bleda, tel.: 
031/600-276 
 17003945

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ZA 250 EUR vozniku mehaniku pro-
dam Ford Focus karavan  1.8 TDI 
03, reg. 2/18, 290.000 km, tel.: 
041/644-206 
 17003927

OPEL Insignia, let. 2014, temno siva, 
active oprema, 5 vrat, samo 61.000 
km, 14.350 EUR, tel.: 040/567-544 
 17003950

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 17003173

TEHNIKA
PRODAM

TABLICO Lenovo, nova; električni pi-
salni stroj Olimpia, dolgi valj, in manjši 
faks, tel.: 070/687-155 17003910

STROJI IN ORODJA
PRODAM

SEKALNI stroj (štanca), tel.: 040/649-
306 17003955

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 17003628

JESENOVA in akacijeva drva, možna 
dostava, cena 50 EUR, tel.: 041/672-
704  
 17003944

SUHA borovčeva drva, tel.: 031/826-
621 17003557

SUHA mešana drva, povezana v 
bale po 1 m3, cena 38 EUR, okolica 
Preddvora, tel.: 030/931-658 
 17003864

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 17003943

UGODNO prodam lesne brikete za kur-
javo, tel.: 040/887-425  
 17003810

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ZAKONSKO posteljo z nočnima oma-
ricama, sobno kolo, nože za rezanje 
zelja in starejšo kamero, tel.: 031/221-
145  
 17003946

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

2 STROJA, pralni in sušilni, oba de-
lujoč, cena 120 EUR, tel.: 041/717-
654 17003935

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
IŠČEM

MIREN upokojenec, nekadilec, gor-
nik, ljubitelj narave išče sobo s skupno 
uporabo sanitarij, po možnosti blizu 
centra Kranja, tel.: 031/225-082 
 17003960

HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO hišo na lepi 
lokaciji, 11 km iz Kranja, smer Radovlji-
ca, ugodno, tel.: 041/209-066  
 17003919

KUPIM

MANJŠO hišo – Radovljica, Bled, Ži-
rovnica z okolico. Plačam takoj, tel.: 
031/489-477 
 17003768

POSESTI
PRODAM

GOZD v izmeri 3.300 m2, K.O Češnje-
vek, tel.: 040/174-295  
 17003923

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj
Tel.: 04/202 13 53, Fax: 04/202 17 85

GSM 051/320 700, 
E-pošta: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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M
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
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  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

skeč bodo poskrbele Francka, Ančka in Majda, društvo pa 
bo poskrbelo za ogled domačih del in opravil.

Svečano odprtje pločnika
Tržič – Občina Tržič, Krajevna skupnost Kovor in Župnija Ko-
vor vabijo jutri, v soboto, 25. novembra, ob 16. uri na odprtje 
pločnika Loka–Kovor. Po blagoslovu bo družabno srečanje s 
pogostitvijo v Domu krajanov Kovor.

IZLETI

Pohodniški izlet v neznano
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
v neznano – v dolino, ki ima ime po slovenski reki ... Izlet 
bo v četrtek, 7. decembra, odhod s posebnim avtobusom 
bo ob 8. uri izpred Globusa. Hoje, večinoma po ravnini, bo 
za tri ure. Prijave z vplačili sprejemajo do ponedeljka, 4. de-
cembra.

Prešernov pohod
Kranj – Odpisani gamsi organizirajo v nedeljo, 3. decembra, 
18. Prešernov pohod od Prešernovega gaja v Kranju do Pre-
šernove rojstne hiše v Vrbi. Skupne zmerne hoje bo okoli 
šest ur. Zbor udeležencev pohoda bo ob 8. uri v Prešerno-
vem gaju. Informacije in prijave zbira Franci Erzin, tel. 041 
875 812.

Hodimo proti nasilju v družbi
Stražišče – Društvo za pomoč ženskam in otrokom, žrtvam 
nasilja, Varna hiša Gorenjske vabi v petek, 1. decembra, na 
pohod na Šmarjetno goro. Start bo ob 10. uri izpred parki-
rišča pod Šmarjetno goro. Namen pohoda je prek športne 
aktivne udeležbe in druženja spreminjati družbo na bolje in 
opozoriti na nasilje, ki je prisotno v družbi, ter mu naspro-
tovati. Na pohodu se bo udeležencem pridružil Ivo Čarman, 
udeleženec dveh olimpijskih iger in nosilec olimpijske bakle. 
Prijave sprejemajo po tel. 051 200 083.

Družinski pohod v Krnico
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na 
druženje in družinski pohod v Krnico (1113 m). Odhod bo v 
soboto, 2. decembra, ob 9. uri izpred Penziona Špik v Goz-
du - Martuljku. Celotne hoje bo tri ure ure. Prijave zbirata do 
četrtka, 30. novembra, po telefonu: Simona (041 358 367) in 
Majda (051 336 635).

Adventno vzdušje v Zagrebu
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi, da 
skupaj doživite adventno vzdušje v Zagrebu. Odhod avtobu-
sa bo v soboto, 16. decembra, ob 11. uri izpred Penziona Špik 
v Gozdu - Martuljku. Prijave zbirata do četrtka, 30. novem-
bra, Oti (041 363 730) in Ksenja (041 724107).

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 25. novembra, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na 
proučevanje Svetega pisma s temo Celovito zdravje. Pogo-
vor bo povezovala Marjanca Hari, dr. stom.

OBVESTILA

Pregledi in namestitve atlasa
Kranj – V ponedeljek, 27. novembra, bo ob 18. uri v poslovni 
hiši TELE-TV, Oldhamska cesta 1a, Predrag Djordjević sku-
paj z atlasologi iz Slovenije opravljal brezplačne preglede 
atlasa in izvajal njegove namestitve. Več informacij in prijave 
po tel. 041 289 632 – Jožica.

Literarni biseri v deželi vzhajajočega sonca
Radovljica – Z izjemnim poznavalcem japonske književnosti 
Iztokom Ilcem se bo v torek, 28. novembra, ob 19.30 v Knji-
žnici A. T. Linharta o treh prevodih iz njegovega prevajal-
skega opusa – Snežna dežela (Yasunari Kawabata), Samuraj 
(Shusaku Endo) in Kronika ptiča navijalca (Haruki Muraka-
mi) – pogovarjala Alenka Bole Vrabec.

Delavnici v Liznjekovi hiši
Kranjska Gora – Gornjesavski muzej Jesenice vabi v Li-
znjekovo domačijo v sredo, 29. novembra, ob 16. uri, kjer 
bo delavnica Peka Miklavževih piškotov. Piškote boste pekli 
z Matejo Reš. V sredo, 13. decembra, bo ob 16. uri delavnica 

Peka potice in budle v krušni peči. Delavnico bosta vodili 
Ivica Gorjanc in Darinka Tarman. Zaželene so predhodne 
prijave na 08 380 67 32 (Neli) ali 04 588 19 99 (Silvo, Li-
znjekova domačija) oz. neli.stular@planinskimuzej.si ali 
muzej.liznjek@gmj.si.

KONCERTI

Z roko v roki
Škofja Loka – Mešani pevski zbor Vrelec pri Društvu upo-
kojencev Škofja Loka pod vodstvom Nade Krajnčan z gosti, 
otroškim pevskim zborom ter mladinskim pevskim zborom 
Osnovne šole Škofja Loka Mesto ter skupino Loške orglice, 
danes, v petek, 24. novembra, ob 18. uri vabi v Sokolski dom 
na dobrodelni koncert z naslovom Z roko v roki. Celoten 
izkupiček prostovoljnih prispevkov bodo namenili Osnovni 
šoli Škofja Loka Mesto za dokup glasbil v glasbeni učilnici.

Šenčurskim orglam v pozdrav
Šenčur – Župnija Šenčur je od letošnje jeseni bogatejša za 
nove orgle, ki so nastale v delavnici orglarstva Močnik. Slav-
nostni koncert novim šenčurskim orglam v pozdrav bo jutri, 
v soboto, 25. novembra, ob 19. uri v cerkvi sv. Jurija. Vstop 
bo prost.

RAZSTAVE

Fuž'narski portreti
Stara Fužina – Danes, v petek, 24. novembra, bo ob 19. uri 
v Centru TNP Bohinj odprtje fotografske razstave Petra Sko-
berneta Fuž'narski portreti. V Kulturnem programu bodo 
nastopili učenci Glasbene šole Radovljica.

PREDSTAVE

Še vedno mame
Sveti Duh – Jutri, v soboto, 25. novembra, si ob 19.30 v Kul-
turnem domu Sv. Duh lahko ogledate komedijo Še vedno 
mame v izvedbi SiTi teatra iz Ljubljane. Vstopnice lahko ku-
pite pred predstavo, lahko pa jih rezervirate po tel.: 041 915 
955. Predstava je za abonma in izven.

Boksarsko srce
Visoko – V Domu krajanov Visoko si v nedeljo, 26. novem-
bra, ob 19. uri lahko ogledate komedijo za vse generacije 
Boksarsko srce z Domnom in Iztokom Valičem v glavnih vlo-
gah. Na voljo so še zadnje vstopnice.

Zip zap
Adergas – Jutri, v soboto, 25. novembra, si ob 18. uri v dvora-
ni KUD Pod lipo Adergas lahko ogledate otroško gledališko 
pustolovščino Zip zap v izvedbi otroške dramske skupine 
Kranjske čebelice. Vstop bo prost.



KRMNI krompir 200 kg in nekaj belega 
jedilnega, tel.: 041/229-159  
 17003949

KROMPIR sora, desire, jedilni in krmni, 
čebulo in korenje – neškropljeno, tel.: 
031/311-855 17003934

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA simentalca, 300 kg, tel.: 
041/358-083 17003928

2 KRAVI LS in JE, stari 10 in 6 let, breji 
2 meseca, tel.: 041/536-878  
 17003924

3 LETA staro kravo simentalko, za 
nadaljnjo rejo ali zakol, tel.: 030/652-
440  
 17003952

7 MESECEV brejo telico simentalko ali 
menjam za mlajšo, staro 6 mesecev, 
tel.: 041/225-500 
 17003926

BIKCA simentalca, težkega 220 kg, 
tel.: 041/637-447 17003914

BIKCA in teličko ČB, stara 3 tedne, 
tel.: 041/833-872 
 17003931

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 041/756-022 17003961

BIKCE ČB, stare 14 dni, tel.: 041/233-
778 17003921

BREJO telico 8 mesecev, teže 540 kg, 
vajena paše, tel.: 031/837-791  
 17003939

BREJO kravo, telico pašno, bikce 
in telice, stare 3–12 mesecev, tel.: 
041/211-602 17003954

ČB bikca, starega 14 dni, Voklo 44, 
tel.: 041/589-884 
 17003930

ČB bikca, tel.: 041/600-310 17003953

PAŠNO jalovo kravo, tel.: 031/220-
367 
 17003932

PRAŠIČA, domača krma, tel.: 
031/745-612 17003918

PRAŠIČA, 140 kg težkega, domača 
krma, tel.: 040/750-993 
 17003938

PRAŠIČE, teže od 80 do 110 kg, tel.: 
031/861-766 17003957

TELIČKA RJ pasme, siv, 1 teden sta-
rega, tel.: 031/250-114  
 17003948

TELIČKO križanko, staro 3 mesece, 
tel.: 041/938-163 17003920

TELIČKO LS, staro 8 tednov, teža 105 
kg, za nadaljnjo rejo, tel.: 031/837-
791 17003936

30 Gorenjski glas
petek, 24. novembra 2017MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ZAHVALA
Pridnost Tvojih rok bo vedno ostala,
za vso Tvojo dobroto, ata, Ti hvala!

V 90. letu starosti je sklenil svojo življenjsko pot naš dragi oče, 
stari oče, pradedek in brat

Ciril Benedičič
po domače Čemšišarjev ata iz Martinj Vrha

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem, vaš
čanom, našim sodelavcem in znancem, ki ste nam ob teh bolečih 
trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in 
darove za sv. maše ter ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti. 
Hvala dr. Habjanu, patronažni sestri Katji, dr. Možini in osebju 
Zdravstvenega doma Železniki za pomoč v času njegove bolezni. 
Hvala vsem gospodom kaplanom za obiske na njegovem domu, 
gospodu župniku Tinetu Skoku za ganljiv pogrebni obred, pev
cem župnije Zali Log, pogrebni službi Navček in sosedom, ki ste 
ga odnesli k zadnjemu počitku. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga obiskovali in ste karkoli do
brega storili zanj.

Žalujoči vsi njegovi
November 2017

ZAHVALA

K nebeškemu očetu je v 93. letu starosti odšel dragi ata in stari ata 

Ivan Jagodic 
Miklavžev ata z Brega 19 pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem za pomoč, izrečena sožalja, sveče, sv. maše in darove 
za komendsko cerkev. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem, ki ste ga spremljali v življenju in na njegovi zad
nji poti ter za vsa izrečena ustna in pisna sožalja. Posebna zahvala 
župniku Zdravku Žagarju za opravljene molitve ter ljubljanskemu 
pomožnemu škofu dr. Francu Šuštarju ter zbranim duhovnikom 
za pogrebni obred. Zahvala tudi sodelavcem in sodelavkam Karita
sa, nosačem in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Zahvala 
dr. Dolenčevi iz ZD Kamnik in urologu dr. Kolarju za dolgoletno 
strokovno pomoč in zdravljenje, dr. Jermanovi iz ZD Kamnik ter 
osebju bolnišnice na Golniku ter sodelavcem Doma sv. Katarine v 
Mengšu za spremljanje očeta v zadnjih dneh.

Žalujoči vsi njegovi
Komenda, september 2017

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli. 
(A. M. Slomšek)

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustila

Pavla Štirn Arnež
p. d. Hariževa Pavla z Možjance

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
znancem, ki ste nam stali ob strani, izrekli sožalje, podarili sveče 
in namenili darove za svete maše. Posebna zahvala tudi domačemu 
župniku g. Branku in somašniku g. Janezu Jenku za lepo opravljen 
pogrebni obred, pevcem vokalne skupine Lipa iz Tržiča, cvetličarni 
Lokvanj in pogrebni službi Navček. Iskrena hvala vsem, ki ste jo v 
tako velikem številu pospremili na njeno zadnjo pot. 

Žalujoči vsi njeni
Možjanca, Nova vas, Mlaka pri Kranju, Kranj, Stiška vas,  
Preserje pri Radomljah

12  50
EUR

S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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AKCIJSKA PONUDBA

JABOLKA III. vrsta

FUJI in ostale vrste  
0,60 EUR/kg
Agropromet Cerklje, d.o.o.,  
Ul. 4. oktobra, Cerklje,  
Telefon: 04/25 26 440

OSTALO
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam jogi Hes-
po comforts, 200 x 160, rabljen 2 me-
seca, tel.: 040/504-544  
 17003879

PODARIM

JOGI, 180 x 200, tel.: 04/57-43-952, 
031/253-231  
 17003942

POSTELJNO perilo, bela kotenina, za 
osem postelj, tel.: 04/58-80-071  
 17003940

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati, izjemne tehnične, 
umetniške, sporočilne in energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 17003951

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 17003633

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADEGA mucka, belega in oranžno 
tigrastega, tel.: 041/956-369, Nata-
ša  
 17003941

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

80-LITRSKI kotel za žganjekuho, tel.: 
041/296-783 
 17003959

AGROIZBIRA Prosen Čirče: velika pro-
dajna akcija akumulatorjev Topla, Kr-
pan, Duracell. Agroizbira Kranj, d.o.o., 
Smledniška cesta 17, 4000  Kranj,, 
tel.: 04/23-24-802 
 17003775

TRAKTOR Reform metrac H7S, s 
koso, 70 KS, letnik 2003, 3500 
delovnih ur, malo rabljen in lepo 
ohranjen, cena 27.000 EUR, tel.: 
031/483-653 
 17003875

ŽIVINSKO prikolico, dvoosna, disk za-
vore z A-testom, tel.: 04/59-58-754  
 17003947

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 17003647

PRIDELKI
PRODAM

10 BAL sena, ovitega v mrežo – okro-
gle, in česnovo tinkturo, tel.: 040/130-
314 17003933

JEDILNI in krmni krompir, ječmen in 
ajdo, tel.: 040/355-865 
 17003916

JEDILNI krompir, beli in rdeči, ter 
krmni in varaždinsko zelje, tel.: 
041/971-508 17003922

KRMNI in jedilni krompir Desire ter do-
mači fižol – češnjevec, tel.: 041/851-
096 17003901

KUPIM

BIKCA simentalca, starega od 2 do 3 
mesece, tel.: 031/280-774  
 17003929

BIKCA simentalca, starega od 2 do 4 
mesece, tel.: 041/216-135  
 17003937

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v nekaj dneh - 
nove višje cene, eko plus. Kogler Franz 
A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 17003257

OSTALO
PRODAM

HLEVSKI gnoj, možna dostava, tel.: 
031/676-235 
 17003761

SENO, balirano, z dostavo, tel.: 
031/463-250 17003958

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO mizarja in varilca za proi-
zvodnjo, kot okrepitev za našo eki-
po, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur / Celovec, Avstrija 
 17003878

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter ter polagalca parketa in linoleja, 
kot okrepitev za našo ekipo, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt 
 17003877

IŠČEM

IGRAMO in pojemo na vaših zaba-
vah, abrahamih, rojstnih dnevih, tel.: 
030/242-695, Tomo 17003956

IŠČEM DELO – Duo Stari sablji vam 
popestri zabavo ali praznovanje z živo 
glasbo, tel.: 031/325-654 17003912

IŠČEM DELO – likanje, pospravljanje, 
tel.: 031/778-557 17003915

IŠČEM DELO – voznik s C, E in NKP, 
za razvoze po Sloveniji, imam izkušnje 
z vožnjo kiperja, tel.: 040/389-518  
 17003913

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 17003629

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 17003632

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
no tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 17003656

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987 17003631

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17003630

POLAGANJE vseh vrst keramike, kom-
pletna adaptacija kopalnic, Pečarstvo 
Železnik, Stanislav Železnik, s.p., Vin-
harje 14, Poljane nad Šk. Loko, tel.: 
031/505-468 17003357

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 17003876

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 17003627

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17003634

RAZNO
PRODAM

BOŽIČNE hiške za jasli, izdelane iz 
naravnih materialov, tel.: 041/202-
089 17003925

LESEN ponk 220 x 60, gik za 2 osebi, 
elek. radiator, tel.: 041/364-504  
 17003917

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 73. letu zapustila  
predraga mami in babi

Vida Jakupak
roj. Draksler

Predrago preminulo bomo na poslednjo pot pospremili v petek, 
24. novembra 2017, ob 15. uri na pokopališču v Predosljah, kjer bo 
tudi žara od 10. ure dalje. 

Žalujoči vsi njeni

… in brez besed so vse vezi se strle
in moja dlan je izpustila tvojo dlan ...
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ZAHVALA
Vsaka mama je prava mama, 
dana za srečo in na veselje. 
Prava. In ena sama. 
Za vse življenje. 
(Tone Pavček)

V 90. letu nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica, 
sestra in teta 

Marija Egart
roj. Pintar, po domače Tolarjeva mama
 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijate
ljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvet
je, sveče in darove. Hvala župniku g. Mirku Turku, pogrebcem in 
pevcem za lep pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste jo obiskovali, in 
vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji 
poti. Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njeni
Sorica, november 2017

ZAHVALA

V 80. letu nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, stari ata, 
brat in stric 

Vencelj Benedičič
po domače Žvrlinov Vinko s Sela pri Žireh

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
sodelavcem in prijateljem za izrečena sožalja in tolažilne besede.
Hvala za podarjene sveče in svete maše. 
Zahvala duhovnemu pomočniku Jakobu Kralju, pevcem, troben
taču, sosedom in podjetju Akris za lepo opravljen pogrebni obred. 
Prisrčna hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.
Dragi ATA, ohranjamo te v lepem spominu.

Žalujoči: žena Lojzka, otroci Edo, Metka in Teja z družinami ter 
sestra Francka z družino

ZAHVALA

Nepričakovano se je v 67. letu starosti od nas poslovila draga  
hčerka, žena, mami, sestra, babi, teta, sestrična in tašča

Majda Petelinkar
iz Zbilj

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so
sedom, vaščanom, prijateljem ter znancem za izrečeno sožalje, 
tolažilne besede, cvetje, sveče ter darove za svete maše. Posebna 
zahvala tudi smledniškemu župniku Tomažu Nagodetu in vojaš
kemu kaplanu Vitu Muhiču za lepo opravljen cerkveni obred, 
pogrebni službi Navček ter pevcem za ganljivo petje in zaigrano 
Tišino. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na 
njeno zadnjo pot, ter vsem tistim, ki ste nam v težkih trenutkih 
pomagali in stali ob strani, pa vas nismo posebej imenovali. 

Žalujoči vsi njeni
Zbilje, Voglje, Repnje

Prazna sta dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota  
sta pri nas.

ZAHVALA

V 77. letu starosti je nepričakovano odšel v večnost

Peter Praprotnik
iz Temniške ulice na Pivki, Naklo

Ob boleči izgubi moža se iskreno zahvaljujem vsem sosedom in 
sorodnikom, predvsem njegovi sestri Rezki in nečakoma Simonu 
in Igorju, posebno še Andreji Jagodic, Tatjani in Štefki Pavlin za 
izkazano pomoč, ki sem jo bila deležna v teh težkih trenutkih. Hva
la pogrebni službi Navček. Hvala g. župniku Janezu Zupancu za 
duhovno spremstvo in občuteno darovano pogrebno mašo. Zahva
ljujem se vsem prijateljem in znancem, bivšim sodelavcem tovarn 
Sava in Zvezda ter prijateljem iz zbirnega centra Zarica, sosedi 
Metki Šlibar, Davidu in Gregorju, nosačem in pevcem. Še enkrat 
iskrena in prisrčna hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki 
ste s svojimi darovi, molitvami, spodbudnimi besedami, dejanji in 
prisotnostjo ob slovesu počastili možev spomin. 

Žalujoči: žena Metka, sestra Rezka Bokalj z družino, bratranci  
in sestrične
Naklo, Polica, Kranj, Škofja Loka, 17. november 2017

Kruta usoda te je vzela,
a misel nate večno bo živela.

OSMRTNICA

V 89. letu je po krajši bolezni odšel v večnost ata, stari ata in 
praded 

mag. France Šifrer 
upokojeni profesor matematike in fizike 

Pogreb pokojnega bo v petek, 24. novembra, ob 15.30 na pokopali
šču v Bitnjah. Žara bo v mrliški vežici od 10. ure dalje. Sveta maša 
zadušnica bo po pogrebu v farni cerkvi sv. Martina v Stražišču. 
Namesto cvetja in sveč priporočamo dar v korist Župnijske kari
tas Kranj Šmartin.

Hčerka Meta ter sinova Andrej in Franci z družinami

OSMRTNICA

Od nas je za vedno in nepričakovano odšel dragi mož, ati, dedi, brat in stric

Tone Karun
z Visokega pri Kranju

Od njega se bomo poslovili v soboto, 25. novembra 2017, ob 14. uri na pokopališču  
v Šenčurju. V poslovilni vežici bo ležal od petka, 24. novembra, od 15. ure dalje.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Težko je povedati, kako boleče je čakati nekoga, ko dobro veš, da ga ne bo več.

V 89. letu nas je zapustil naš dragi

Ivan Pipan
Iskreno se zahvaljujemo sosedom, prijateljem, znancem, sorod
nikom za nesebično pomoč in izrečeno sožalje in vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Pogrešali te bomo: hčerka Ivka z možem in vnukinja Nika z družino

ZAHVALA

Frančiška Jagodic
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan
cem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala 
tudi gospodu župniku Eriku Šviglju in gospodu župniku Janezu 
Hamu. Še posebna zahvala pa ge. Marti Parte ter ge. Heleni Naglič. 

Žalujoči vsi njeni
Zgornje Jezersko, november 2017

ZAHVALA

Marija Uršič
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, za stiske rok, za po
darjene sveče, cvetje in denarno pomoč.
Hvala g. župniku Franciju Aliču za lepo opravljen obred in poseb
na zahvala Pevskemu zboru Lubnik ter zborovodji Urbanu Tozo
nu za prekrasno petje. Hvala tudi trobentaču za zaigrano tišino.
Še enkrat hvala vsakemu posebej, ki ste jo imeli radi in ste jo 
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Kdor živi v spominu drugih, 
ni mrtev, je samo oddaljen. 
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. 
(Kant)
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Anketa

Luka Kolman, Kranj:

»Upam, da bo olimpijska 
sezona prinesla tudi uspehe 
naših športnikov. Kakšne, si 
ne upam napovedati, želim 
si medalje, ali se bo želja 
uresničila, bomo pa kmalu 
videli.«

Jože Ravnikar, Kranj:

»Spremljam predvsem sko-
ke, mislim, da se fantom 
mora slej ko prej odpreti. 
Upam na kakšen uspeh in 
mislim, da tudi medalja na 
olimpijskih igrah ni izključe-
na. Bodimo optimisti!«

Franc Zor,  
Moše pri Smledniku:

»Zimske športe spremljam, 
moja favorita sta brata Prevc. 
Prepričan sem, da bodo naši 
športniki tudi na olimpij-
skih igrah ponovno osvojili 
kakšno kolajno.«

Franc Golob, Kranj:

»Začetek sezone ni najbolj 
obetaven, upam pa, da se 
bo forma do olimpijskih iger 
izboljšala. Medaljo je nehva-
ležno napovedovati, sem pa 
optimist, tako da upam na 
najboljše.«

Aleš Senožetnik

Zimski športniki so tik pred 
začetkom sezone, ki jo bodo 
kronale olimpijske igre febru-
arja v Pjongčangu, ali pa so jo 
že začeli. Mimoidoče v Kra-
nju smo povprašali, kakšne 
uspehe si obetajo od sloven-
skih športnikov.

Foto: Gorazd Kavčič

Kaj pričakujejo 
od športnikov 

Jaka Knaflič, Kranj:

»Posebnih uspehov ne pri-
čakujem, morda pa utegnejo 
presenetiti Ana Bucik in Bo-
štjan Kline ali Peter Prevc. Na 
olimpijskih igrah pa pričaku-
jem, da bomo znova osvojili 
medaljo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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Danes bo delno jasno, hribi bodo lahko v oblakih. Popoldne 
bo ponekod zapihal šibek jugozahodnik. Jutri bo oblačno. Čez 
dan bo začelo rahlo deževati, popoldne se bo dež okrepil. V 
noči na nedeljo se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila 
do okoli 600 metrov. Čez dan bodo padavine ponehale.

Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

M. A., A. Se.

Kranjska Gora, Krvavec – 
Na največjih dveh gorenjskih 
smučiščih, v Kranjski Gori in 
na Krvavcu, danes začenjajo 
letošnjo smučarsko sezono. V 
Kranjski Gori, kjer imajo če-
trt metra kompaktnega sne-
ga, bo od 9. do 16. ure obra-
tovala vlečnica Mala Mojca. 
Smuka bo za vse prve navdu-
šence spustov po belih strmi-
nah brezplačna, od jutri nap-
rej pa bo za dnevno vozovni-
co treba odšteti 14 evrov (otro-
ci 10). Kot so sporočili kranjs-
kogorski žičničarji, bodo osta-
le dele smučišča odpirali pos-
topoma, glede na vremenske 
razmere in snežne pogoje.

Na Krvavcu, kjer so v in-
vesticije in vzdrževalna dela 
pred zimsko sezono vloži-
li več kot 850 tisoč evrov, 
bodo krožno kabinsko žič-
nico pognali danes ob 8. uri 
zjutraj, zagon prvih naprav 
na smučišču pa bo sledil 15 
minut kasneje. Obratovale 
bodo šestsedežnica na vrh 
Krvavca, štirisedežnica Tiha 
dolina, vlečnica Luža, dvo-
sedežnica Njivice ter otroški 
trak Gospinca, zasnežene pa 
so proge številka 1 in 2 ter 17 
in 18. Naprave na smučišču 
delujejo do 16. ure, kabinska 
žičnica pa uro dlje, njihovo 
delovanje pa se dnevno pri-
lagaja vremenskim razme-
ram.

Žičničarji pognali 
naprave
V Kranjski Gori in na Krvavcu z današnjim dnem 
začenjajo letošnjo smučarsko sezono.

Mateja Rant

Bled – Društvo za kronič-
no vnetno črevesno bolezen 
je že devetič zapored pripra-
vilo akcijo Naj javno strani-
šče. V sklopu akcije so člani 
komisije društva letos prevo-
zili več kot 4500 kilometrov 
ter pregledali in ocenili več 
kot 130 lokacij javnih strani-
šč po vsej Sloveniji. Stranišča 
so ocenjevali v 75 občinah in 
na 54 bencinskih servisih ob 
avtocestah v Sloveniji.

V kategoriji občin so na 
sklepni prireditvi ob 19. no-
vembru, svetovnem dnevu 
stranišča, v Rogaški Slatini 
priznanje za naj javno stra-
nišče za leto 2017 podelili 
Občini Bled, ki so ji dodelili 
4,74 točke od petih, je poja-
snila predstavnica za odno-
se z javnostmi Turizma Bled 
Romana Purkart. »Komisija 

se je pri ocenjevanju osre-
dotočila na dostopnost, ure-
jenost, označenost dosto-
pa, število sanitarij, sanita-
rije za invalide, opremo in 
higienski material.« V oce-
njevanje sta bili vključeni 
javni stranišči pri Festivalni 
dvorani in pod tribunami v 
Zaki, prihodnje leto bo obči-
na uredila še javna stranišča 
v Grajskem kopališču in po-
mično stranišče na Mlinem. 
Premično stranišče že sto-
ji tudi na Selišah na parkiri-
šču za avtobuse. Po besedah 
pomočnika župana za infra-
strukturni in strateški razvoj 
Matjaža Berčona na leto za 
čiščenje in vzdrževanje ter 
vlaganja v javna stranišča 
namenijo približno trideset 
tisoč evrov, približno toliko 
pa znašajo tudi prihodki, ki 
jih zberejo z vstopninami v 
javna stranišča.

Na Bledu imajo najlepša 
javna stranišča

Mateja Rant

Trstenik – Pred dvajsetimi 
leti so se na Trsteniku raz-
veselili ponovnega odprtja 
šole, ki so jo na sedanjem 
mestu sicer zgradili že leta 
1957, a so jo morali zara-
di premajhnega števila ot-
rok leta 1970 zapreti. Sko-
raj trideset let so nato star-
ši otroke vozili v matično 
Osnovno šolo Simona Jen-
ka, kar je otroke odtujilo od 
domačega kraja. Leta 1997 
so šolo obnovili in prizidali 

telovadnico, tako da so lah-
ko šolska vrata ponovno od-
prli otrokom izpod Storžiča.

A zgodovina šolstva na 
Trsteniku sega že v davno 
leto 1820, je ob praznova-
nju dvajsetletnice spomnil 
ravnatelj OŠ Simona Jenka 
Rudolf Planinšek. V tistem 
letu je namreč takratni du-
hovnik začel otroke pouče-
vati branje in pisanje, to pa 
je že leta 1879 privedlo do 
odprtja šole na Trsteniku. 
Prvi razred je takrat obisko-
valo 68 otrok. Med branjem 

šolske kronike je ravnatelju 
posebej padel v oči zapis o iz-
redno blagem učitelju Knifi-
cu, ki pa je imel zelo hudo 
ženo. Ko ga otroci niso ubo-
gali, jim je zato zagrozil kar 
s tem, da bo poklical ženo, 
je s prigodo iz šolske kroni-
ke nasmejal občinstvo. Med 
drugo svetovno vojno so par-
tizani šolo požgali, da si do-
mobranci v njej ne bi uredi-
li postojanke, zato je po voj-
ni pouk do leta 1955 potekal v 
župnišču. Leta 1957 so zgra-
dili šolo na sedanjem mestu, 

v kateri je ta čas pet razredov 
brez kombiniranih oddel-
kov, je razložil Planinšek.

Besede, ki jih je zbranim 
na slovesnosti namenila 
vodja podružnične šole Tr-
stenik Alenka Šturm, je za-
radi njene odsotnosti preb-
rala učiteljica Vida Konc. Kot 
je poudarila Alenka Šturm, 
se lahko s ponosom ozira-
jo na uspehe njihovih učen-
cev. »Želja, da bi naši učenci 
dosegli čim boljše uspehe, a 
obenem ne bi bili prikrajša-
ni za čare otroštva, je bila in 
je še vedno ena naših vodil-
nih idej.« Verjame, da so pri 
vzgoji in širjenju znanja us-
pešni tudi zato, ker uresni-
čujejo zastavljene cilje sku-
paj z učenci, starši in ljud-
mi iz njihovega kraja. »Prav 
po tem je naša šola znana in 
trudili se bomo, da bo taka 
ostala tudi v prihodnje.« Ob 
tej priložnosti se je zahvali-
la vsem, ki sooblikujejo živ-
ljenje v šoli in jo bogatijo ter 
dajejo možnost, da izpol-
njujejo svoje sanje. »To ste 
naši učenci, s katerimi vsak 
dan kaj prijetnega doživi-
mo, in ste starši, s katerimi 
znamo združiti moči.« Tako 
se lahko po besedah Alenke 
Šturm njihova velika šolska 
družina uspešno spopada z 
izzivi današnjega časa.

Kot velika šolska družina
V Podružnični šoli Trstenik so v torek pripravili slovesnost ob dvajsetletnici ponovnega odprtja šole.
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