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Kje bomo  
silvestrovali? 
Na silvestrovo bo po Gorenjskem 
veselo od gorskih koč do mestnih 
središč. Preverili smo, kje lahko 
preživite najdaljšo noč v letu. 
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GORENJSKA

Novosti pri parkirnini 
Prvi delovni dan novega leta bo 
uporabnikom parkirišč na obmo-
čju Mestne občine Kranj na voljo 
nova storitev plačevanja parkirni-
ne z SMS-sporočili in mobilno 
aplikacijo ParkMeWise. 

5

GG+ 

Slika kraja in ljudi 
V svoji šesti knjigi, ki jo je razdelil 
na dva dela, se je Vladimir Silič 
posvetil vasi Selo in Selanom ter 
se ob tem vprašal, od kod prihaja-
jo in kam gredo. 

19

ZADNJA

Spekla potico  
za papeža 
Sonja in Franci Jezeršek sta kar v 
Rimu spekla osem orehovih potic, 
eno tudi za papeža Frančiška, kar 
štejeta za posebno čast njunemu 
poklicu in družini. 

32

VREME

Danes se bo delno zjasni-
lo. Jutri bo pretežno 
oblačno. V nedeljo bo  
sprva delno jasno, zvečer 
bo oblačnost naraščala. 

–7/0 °C
jutri: pretežno oblačno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Marija Volčjak

Leto 2017 je bilo za Gorenj-
ski glas jubilejno, praznova-
li smo 70-letnico rednega iz-
hajanja, ki jo je Mestna obči-
na Kranj nagradila s prizna-
njem. Visok jubilej je imel 
dober odmev, kar nas še po-
sebno veseli, saj se vse pogo-
steje sprašujemo, kakšna je 
usoda tiskanih medijev. Pra-
znovanje bomo zaključili s 
125. Glasovo prejo, ki bo 1. 
februarja v kranjski knjižni-
ci, namenjena bo razmisle-
ku, kako dolgo bomo še bra-
li Gorenjski glas. 

V leto 2018 vstopamo opti-
mistično, saj so se v zadnjem 

letu razmere izboljšale, tudi 
gospodarske napovedi so do-
bre. Pred nami so dvojne vo-
litve, spomladi državnozbor-
ske in jeseni lokalne, zatega-
delj se že napoveduje stav-
kovni val v javnem sektor-
ju. Spremembe lahko priča-
kujemo tudi v Evropski uni-
ji, verjetno v smeri večje po-
vezanosti. Leto 2018 bo tudi 
v znamenju stote obletnice 
smrti pisatelja Ivana Cankar-
ja, ki je poleg pesnika France-
ta Prešerna osmislil sloven-
stvo. Cankar je bil tudi inte-
lektualec, morda bo spomin 
nanj pripomogel k razmisle-
ku o naši prihodnosti, ki ga 
že nekaj časa pogrešamo.

Srečno 2018
Praznovanje visokega jubileja bo zaključila 
Glasova preja z razmislekom, kako dolgo bomo 
še brali Gorenjski glas.

V letu 2018 vam želimo veliko zdravja, sreče in miru. /Foto: Gorazd Kavčič

Priloga:  deželne novice

Maja Bertoncelj

Brezovica – V torek zvečer se 
je na Sv. Jakobu nad Medvo-
dami znova zbrala množica 
ljudi, domoljubov, ki so po-
častili dan samostojnosti in 
enotnosti. Gre za praznova-
nje, ki se lahko pohvali z naj-
daljšo tradicijo.

Pri cerkvici na Sv. Jakobu 
so 23. decembra leta 1990 
številni pričakali rezultate 
plebiscita, malo po polno-
či pa se jim je pridružila ve-
čina ministrov prve demo-
kratično izvoljene sloven-
ske vlade na čelu s predse-
dnikom Lojzetom Peter-
letom. V spomin na ta do-
godek in v počastitev dneva 
samostojnosti in enotnosti 

vsako leto poteka priredi-
tev, za katero ni vabil, pa 
je vedno dobro obiskana, 
ne glede na vreme. Slednje 

letos obiskovalcem znova 
ni bilo najbolj naklonjeno, 
saj je pihalo, občasno tudi 
deževalo. Slovesnost se je 

začela s sveto mašo za do-
movino, ki jo je daroval dr. 
Andrej Poznič.

Praznovanje z najdaljšo tradicijo
Na Svetem Jakobu nad Medvodami se je v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti kljub slabemu 
vremenu zbralo veliko ljudi. 

Praznovanje na Sv. Jakobu je bilo dobro obiskano. Prišel je tudi Lojze Peterle.

43. stran

Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – Prvi konec 
tedna v januarju naj bi ma-
riborsko Pohorje gostilo 54. 
Zlato lisico, veleslalomsko 
in slalomsko tekmo alpskih 
smučark za svetovni pokal. 
Ker je prizorišče zajela oto-
plitev z dežjem, so bili vče-
raj prireditelji primorani 
priznati premoč vremenu. 
»Naj pohvalim prireditelje, 
ki so se res trudili vse do za-
dnjega in opravili vrhunsko 
delo. V spodnjem delu je žal 
premalo snega, za velesla-
lom pa je proga tudi preoz-
ka. Na žalost je vremenska 

napoved za naprej slaba, saj 
bo še vedno pretoplo,« je po 
opravljeni snežni kontro-
li dejal kontrolor Mednaro-
dne smučarske zveze (FIS) 
Hans Grog. 

Prireditelji so takoj po od-
ločitvi snežnega kontrolor-
ja Mednarodno smučarsko 
zvezo zaprosili za selitev 
na nadomestno prizorišče 
v Kranjsko Goro, kar so jim 
včeraj že odobrili. »Kranjska 
Gora je tudi uradno rezerv-
na proga Zlate lisice, zato je 
bila odločitev mednarodne 
federacije pričakovana,« je 
povedal generalni sekretar 
tekmovanja Srečko Vilar. 

Lisičke bodo prišle 
na Gorenjsko
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Knjigo prejme FRANCI CVEK iz Preddvora.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 15. decembra 2017, prej-
mejo zgoščenko RTV Slovenija Milena Kavčič, Gorenja vas, 
Jakob Šink, Kranj, in Anton Kuralt, Cerklje.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 19. decembra 2017, prej-
mejo dve vstopnici za Ledeno deželo Nataša Pokorn, Škofja 
Loka, Zdenka Snedic, Kranj, in Tia Ban, Ljubljana Šentvid.
Nagrajencem čestitamo!

Aleš Senožetnik

Zgornji Tuhinj – Združenje 
borcev za vrednote NOB Ka-
mnik je v sredo organiziralo 
vsakoletno slovesnost v spo-
min na 192 padlih borcev 
v Zgornjem Tuhinju, med 
katerimi sta bila tudi vodja 
ameriške vojne misije kape-
tan Charles Fisher in dr. Pe-
ter Držaj.

Slovesnosti na Prevojah 
so se udeležili tudi obramb-
ni ataše podpolkovnik Krist 
Thodoropoulos z velepo-
slaništva ZDA, kamniški 
župan Marjan Šarec in po-
džupan Igor Žavbi ter pred-
stavniki veteranskih orga-
nizacij. Slavnostni govor-
nik je bil predsednik Zveze 
združenj borcev za vredno-
te NOB Slovenije Tit Turn-
šek, ki je orisal zgodovinske 
dogodke in poudaril, da je 
šlo pri narodnoosvobodil-
nem boju za svobodo in 
obstoj naroda in da so za-
vezniki cenili naš prispevek 
v boju proti fašizmu. Kot je 

še dodal Turnšek, se je su-
verena slovenska država ro-
dila v vojni in borbah, suve-
renost pa smo ubranili tudi 
leta 1991 v vojni za Slove-
nijo. »To suverenost bomo 
Slovenci, o tem sem prepri-
čan, znali braniti tudi v pri-
hodnje,« je še dodal in poz-
val k spoštovanju preteklo-
sti in skrbi za sedanjost in 
prihodnost.

Kamniški župan Marjan 
Šarec je dejal, da Slovenci 
nismo nikoli napadali dru-
gih, smo se pa bili prisilje-
ni braniti. »Zato upajmo vsi 
skupaj in si prizadevajmo, da 
se nam ne bo treba nikoli več 
braniti, predvsem pa, da ne bi 
nikoli več Slovenec bil proti 
Slovencu v imenu tujih ideo-
logij, ki ne priznavajo drugih 
narodov,« je povedal Šarec.

Venec k spomeniku pad-
lim so položili predsednik 
Združenja za vrednote 
NOB Kamnik Dušan Božič-
nik, župan Marjan Šarec in 
obrambni ataše Krist Tho-
doropoulos.

Suverenost bomo znali 
braniti tudi v prihodnje
Ob spomeniku na Prevojah so se poklonili 
spominu na 192 padlih borcev v Zgornjem Tuhinju.

Slavnostni govornik Tit Turnšek

Brezje – Novoletni dan je za cerkev na Brezjah nekaj posebnega. 
Na prvi dan leta 2000 je bila Marijina bazilika (naziv bazilika 
ima v ljubljanski nadškofiji samo še cerkev v Stični, op. a.) ime-
novana za slovensko Marijino narodno svetišče. Svečanost je 
takrat opravil tedanji nadškof dr. Franc Rode. Spomin na ta 
dogodek bo maša, ki jo bo v ponedeljek, 1. januarja 2018, ob 
16. uri daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Praznično na Brezjah
Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Predsednik drža-
ve Borut Pahor je na dan sa-
mostojnosti in enotnosti v 
predsedniški palači sprejel 
čebelarje, s čimer so počas-
tili nedavno razglasitev sve-
tovnega dneva čebel, ki ga je 
Generalna skupščina OZN v 
New Yorku razglasila 20. de-
cembra letos. Zbrane so na-
govorili predsednik države, 
minister za kmetijstvo De-
jan Židan in Boštjan Noč, 
predsednik Čebelarske zve-
ze Slovenije. Predsednik Pa-
hor je Boštjanu Noču izro-
čil protokolarno darilo, zas-
tavo Republike Slovenije, in 
ob tem izrazil hvaležnost, da 
čebelarji niso nikoli oklevali 

pri zamisli o svetovnem dne-
vu čebel in bomo prihodnje 
leto 20. maja še posebno po-
nosni, ko ga bomo prvič zaz-
namovali. Zamisel o tem je 
Boštjan Noč ministru Ži-
danu predstavil leta 2014, v 
letu 2015 jo je podprla tudi 
slovenska vlada. 

Boštjan Noč in minister 
Židan sta predsedniku dr-
žave izročila panjsko konč-
nico in predlagala, da jo na-
mesti na čebelnjak ob dne-
vu Zemlje, ko jih sicer na če-
belje panje nameščajo čebe-
larji skupaj z otroki, ki v tem 
času rišejo panjske končni-
ce. V čast dogodku je v pred-
sedniški palači zaplapolalo 
okoli sto praporov čebelar-
skih društev. 

Predsednik države sprejel 
čebelarje

Marjana Ahačič

Radovljica – »Tako kot vsa 
leta je bila naša osrednja de-
javnost tudi letos namenje-
na spominskim slovesnos-
tim ob dnevu veteranov 17. 
maja, slovesnostim na mej-
nem prehodu Rateče in na 
platoju Karavanke ter pra-
znovanju dneva državnosti, 
dneva suverenosti ter dne-
va samostojnosti in enotno-
sti,« je delovanje združenja 
v letošnjem letu povzel pred-
sednik Janez Koselj. 

»Prizadevamo si, da bi 
na primeren način obele-
žili mesta tajnih skladišč 
orožja in opreme teritorial-
ne obrambe ter tajna skla-
dišča tedanjih sekretariatov 
za ljudsko obrambo občin 
Radovljica in Jesenice. Lani 
smo odkrili 16 spominskih 
obeležij, letos še štiri.«

Junija so s slovesnostjo 
obeležili dvajseto obletnico 
delovanja združenja, kate-
rega osnovni namen je, kot 
poudarja Koselj, ohranja-
nje spomina na dogodke iz 
časov priprav na osamosvo-
jitev in vojne za Slovenijo. 
Združenje, ki trenutno šteje 
1.269 članov, je v preteklem 
letu organiziralo oziroma so-
delovalo pri organizaciji kar 
44 spominskih srečanj. Med 

pomembnejšimi tovrstnimi 
dogodki je tudi spominski 
pohod ob slovenskem kul-
turnem prazniku, ki so ga 
letos pripravili že petnajstič 
zapored. Osmega februarja 
se tako vsako leto odpravijo 
iz Radovljice do Prešernove-
ga spomenika na Bledu, kjer 
pripravijo kulturni program, 
nato pa se odpravijo v Vrbo, 
kjer se pridružijo osrednji 
državni prireditvi ob kultur-
nem prazniku. Že vrsto let 
januarja organizirajo pohod 
v sklopu dražgoških priredi-
tev, julija se člani redno ude-
ležujejo vsakoletnega spo-
minskega pohoda veteranov 
na Triglav, sodelujejo pa tudi 

pri organizaciji spominske-
ga pohoda h Krnskim jeze-
rom, namenjenega obeleži-
tvi konca prve svetovne voj-
ne. Ob tem je zgornjegorenj-
sko veteransko združenje 
tudi edino, ki ima svoj pevski 
zbor. Veteranski pevski zbor, 
ki ga vodi Franc Podjed, delu-
je 16 let in je letos sodeloval 
na 18 prireditvah in imel tri 
samostojne koncerte. 

V letošnjem letu so izdali 
tudi publikacijo z naslovom 
Uprli smo se – Zgornja Go-
renjska 1990–1991, v kate-
ri avtorica Rina Klinar opi-
suje obdobje osamosvajanja 
severozahodnega dela Slo-
venije. Publikacija je v sto 

izvodih izšla prevedena tudi 
v angleški jezik.

Tudi za prihodnje leto na-
črtujejo podobne aktivnosti 
kot doslej, posebno pozor-
nost pa bodo namenili oble-
tnici ustanovitve teritorialne 
obrambe. »Nedvomno je, da 
je bila teritorialna obramba 
tista oborožena sila, ki ima 
največjo zaslugo za osamo-
svojitev. Teritorialna obram-
ba, čeprav obglavljena zaradi 
spremembe v republiškem 
štabu, nikoli ni bila razfor-
mirana in nikoli ni preneha-
la z delovanjem,« je ob tem 
poudaril podpredsednik ve-
teranske organizacije Janko 
S. Stušek.

Veterani predstavili svoje delo
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornje Gorenjske je tik pred koncem leta predstavilo 
dosedanje delo in načrte za prihodnje leto, ki ga bo zaznamovala petdeseta obletnica ustanovitve 
Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Janko S. Stušek, Janez Koselj in Rina Klinar na predstavitvi dela veteranske organizacije v 
Veteranskem domu v Radovljici. 

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – V Sloveniji so 
bile ošpice dolga leta najpo-
gostejša nalezljiva bolezen, 
kar se je bistveno popravi-
lo po letu 1968 z uvedbo ob-
veznega cepljenja. A delež 
cepljenih otrok v zadnjih 
letih upada. Precepljenost 
proti ošpicam je v osrednji 
Sloveniji po podatkih Naci-
onalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ) že padla pod 
mejo, ki zagotavlja kolektiv-
no imunost. Pred nekaj dne-
vi so iz Srbije, ki je sploh z 
Beogradom obiskana turi-
stična destinacija, poročali o 
prvi smrti zaradi ošpic, umrl 
je tridesetletni moški zaradi 
zapletov ob okužbi z ošpica-
mi. Moški ni bil cepljen. V 
Srbiji so od začetka oktobra 
do danes imeli 654 prime-
rov okužb z ošpicami; kar 91 
odstotkov ni bilo cepljenih 
ali v celoti cepljenih proti 
ošpicam oz. so bili cepljeni 

z neznanim cepivom. Lju-
dem, ki se odpravljajo v Srbi-
jo, na NIJZ svetujejo prever-
janje, ali so zaščiteni proti 
ošpicam. Enako velja za do-
puste v Italiji in drugih kra-
jih z večjim številom obole-
lih. Ljudje, ki ošpic niso 
preboleli in niso bili cep-
ljeni z dvema odmerkoma, 
niso zaščiteni, opozarjajo 
pri NIJZ; če so prišli v stik 
z okuženo osebo, naj se ta-
koj javijo na območno enoto 
NIJZ zaradi nadaljnje obrav-
nave. Klinični znaki okužbe 
z virusom ošpic so visoka 
vročina, kašelj, nahod, vne-
tje veznic in Koplikove pege. 
Značilen izpuščaj se pojavi 
od tretjega do sedmega dne-
va bolezni najprej za ušesi 
in na obrazu, nato se gene-
ralizira in traja od štiri do se-
dem dni. Bolezen običajno 
spremlja levkopenija. Bol-
nik je kužen štiri dni pred 
pojavom izpuščaja in še štiri 
dni po njem. 

Nevarne ošpice
»Pozabljene« nalezljive bolezni se vračajo, 
precepljenost proti ošpicam je v osrednji Sloveniji 
padla pod mejo, ki zagotavlja kolektivno imunost.

Tržič – Na decembrski seji občinskega sveta so se svetniki 
seznanili tudi z realizacijo poslovnega načrta Komunale Tržič 
v letu 2017. Marko Poljanc je v imenu Odbora za okolje in 
prostor opozoril, da je poslovni načrt za 2017 na občinski svet 
prišel prepozno. Župan Borut Sajovic je zagotovil, da bodo 
poslovni načrt za 2018 obravnavali v začetku leta.

Poslovni načrt do svetnikov prišel (pre)pozno

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE
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Konec tedna bomo obrnili 
zadnji list v koledarju, 
z njim pa pogosto želi-

mo obrniti tudi novo stran v 
poglavju svojega življenja in 
z novoletnimi zaobljubami 
izkazati namen, da v novem 
letu kaj spremenimo na bolje. 
Tako so ravnali že stari Babi-
lonci, ki so svojim bogovom na 
začetku vsakega leta obljub-
ljali, da bodo vrnili izposojene 
predmete in poplačali svoje 
dolgove. Tudi stari Rimljani 
so leto začeli z obljubami bogu 
Janusu, po katerem se imenuje 
januar. Srednjeveški vitezi pa 
so s posebno zaobljubo ob kon-
cu sezone na božič vsako leto 
potrjevali svojo zavezanost vi-
teštvu. V zgodovini najdemo še 
več takšnih vzporednic. 

Danes si veliko ljudi z novo-
letnimi zaobljubami zastavlja 
osebne cilje, ki bi jih želeli do-
seči v novem letu. Med brska-
njem po spletu najdemo celo 
navodila, kako oblikovati no-
voletne zaobljube, da bodo naši 
cilji dosegljivi in nam ne bo mo-
tivacija za njihovo uresničitev 
padla že prvi teden po novem 
letu. V svetu namreč obstajajo 
raziskave, ki kažejo, da se veči-
ni ljudi dobri novoletni nameni 
izjalovijo: dobra tretjina se jih 
neha držati zaobljub v prvih 
dveh tednih, po šestih mesecih 
se jih drži manj kot polovica, v 
resnici pa se jih naposled izpol-
ni manj kot desetina. Na lestvi-
ci novoletnih zaobljub najdemo 
naslednje cilje: izguba telesne 
teže, več gibanja, bolj zdravo 

prehranjevanje, prenehanje ka-
jenja, manj uživanja alkohola, 
biti bolj organiziran, manj zap-
ravljati, več privarčevati, preži-
veti več časa z družino, znebiti 
se slabih navad, izboljšati du-
ševno počutje, se izogibati stre-
su, misliti pozitivno, biti uspe-
šnejši pri delu, izboljšati ocene 
v šoli, doživeti ali se naučiti kaj 
novega, gledati manj televizije, 
pomagati drugim ...

Moram priznati, da si tudi 
sama v dneh pred novim letom 
marsikaj obljubim: da se bom 
znebila kakega kilograma, 
pogosteje hodila k telovadbi, 
manj delala, si privoščila več 
prostega časa, si vzela več časa 
za družino in prijatelje, si bolj 
pametno organizirala čas, da 
me ne bodo spet povozile šte-
vilne obveznosti. Vse to običaj-
no sklenem, ko v mrzličnem 
decembrskem hitenju težko 
obvladujem vse naloge in se še 
bolj kot sicer vdajam slabim 
navadam. Včasih si celo pos-
tavim novoletne zaobljube. Ne 
vsako leto, a ko si jih, me doleti 
natanko to, o čemer govorijo 
ameriške raziskave: od kakega 
cilja odstopim že januarja, od 
glavnine v naslednjih treh me-
secih in kot velik dosežek si šte-
jem, če katerega od pomemb-
nejših dosežem v dveh ali treh 
letih. Eden mojih ciljev za leto 
2018 je vstajati bolj zgodaj. Ker 
nisem jutranji človek, ga ne bo 
lahko doseči. A bi ga bilo vred-
no, saj mi je dan vedno prekra-
tek za vse, kar počnem in kar 
bi še želela početi.

Novoletne zaobljube

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Aleš Senožetnik

Kranj – Praznične prireditve 
se po vsej državi odvijajo že 
ves mesec, vrhunec praznič-
nega vzdušja pa marsiko-
mu predstavlja vstop v novo 
leto. Na Gorenjskem ga lah-
ko pričakate v središčih več-
jih mest, kjer organizirajo 
silvestrovanja na prostem. 

Silvestrovanja na 
prostem

V Kranju bodo za veselo 
razpoloženje poskrbeli člani 
zasedbe Pop design, ki bodo 
s številnimi ponarodelimi 
uspešnicami zbrane zaba-
vali tja do druge ure zjutraj. 
Namesto raket bodo v nebo 
poleteli konfeti, saj zaradi 
varovanja okolja v Kranju že 
nekaj let ni ognjemeta. Kot 
pravijo na kranjskem zavo-
du za turizem, bosta sku-
pinskemu odštevanju sle-
dila tradicionalni Straussov 
valček in Silvestrski poljub.

Na Jesenicah bodo z živo 
glasbo silvestrovali na Ču-
farjevem trgu, v novo leto 
pa bodo vstopili z Aleksom 
Volaskom, Mašo Cilenšek 
in Glasbeno mineštro. Ob 
vstopu v novo leto bo zbrane 
pozdravil tudi župan Tomaž 
Tom Mencinger.

V Škofji Loki bo manjši 
oder na Mestnem trgu, glav-
no dogajanje pa bo v pokri-
tem šotoru na Trgu pod gra-
dom, kjer pripravljajo tri-
dnevno silvestrovanje, vrhu-
nec pa bo v noči na ponede-
ljek, ko bodo Škofjeločani v 
novo leto vstopili s skupino 
Joške v'n.

Silvestrovanja na prostem 
bodo tudi v drugih večjih go-
renjskih krajih. V Kamniku 
bo na Glavnem trgu mno-
žico zabavala skupina Špi-
ca, v Kranjski Gori pa Zahod 
band. Na Bledu bodo silve-
strovo začeli s popoldan-
skim programom za otro-
ke, ki velja za največje silve-
strovanje za otroke v Slove-
niji. Ob pol treh bo na spo-
redu cirkuška animacija bra-
tov Malek, pol ure kasneje 

pa uraden začetek silvestro-
vanja s pevko za otroke An-
drejo Zupančič, klovnom 
Jako, Magic Erikom in Ded-
kom Mrazom, ki bo za otro-
ke prinesel tudi darila. Zve-
čer bodo na svoj račun prišli 
tudi starejši. V Zdraviliškem 
parku bodo v okviru festiva-
la Zimska pravljica nastopili 
Gregorji, v Trgovskem cen-
tru pa Gino z bandom, se-
demčlansko pop zasedbo. 
Obeta se tudi polnočni og-
njemet.

Silvestrsko razpoloženje 
pa bo vladalo še marsikje. 
V Medvodah bodo denimo 
priredili tradicionalno silve-
strovanje v športni dvorani. 
Goste bo zabavala skupina 
Calypso.

V novo leto s kulturo

Na svoj račun bodo mar-
sikje za silvestrovo prišli 
tudi ljubitelji kulture. V Pre-
šernovem gledališču Kranj 
bodo ob 19. uri uprizori-
li izvrstno komedijo Brani-
slava Nušića Žalujoča druži-
na v režiji Igorja Vuka Tor-
bice. Kot pravijo v gledali-
šču, za silvestrsko predsta-
vo vlada precejšnje zanima-
nje, nekaj vstopnic pa je ven-
darle še na voljo. Po predsta-
vi bo obiskovalce nagovori-
la tudi direktorica gledališča 
Mirjam Drnovšček in sku-
paj z njimi tudi nazdravila v 
preddverju.

V jeseniškem Gledališču 
Toneta Čufarja so na sil-
vestrski program uvrstili 
kamniško Klapo Mali grad. 
Kot nam je povedala direkto-
rica Branka Smole, so se za 
to odločili, ker je že v prete-
klosti navdušila njihovo ob-
činstvo. »Koncert bo trajal 
kakšni dve uri, nato bomo 
skupaj z obiskovalci tudi 
nazdravili novemu letu, tako 
da se še kakšno uro lahko za-
držijo pri nas, nato pa lahko 
silvestrovo pričakajo na trgu 
pred gledališčem, kjer se bo 
odvijalo silvestrovanje na 
prostem,« nam je silvestr-
ske načrte razkrila direktori-
ca Branka Smole.

Veselo bo tudi v gorskih 
kočah in hotelih

Pestra in vesela so prazno-
vanja v zavetju gorskih koč. 
V Koči na Komni bo silve-
strovanje vse do jutranjih ur 
potekalo ob zvokih narodno-
zabavne glasbe tria s štajer-
skega konca. Kot so nam po-
vedali v koči, je bilo zanima-
nje med planinci veliko, vsa 
prosta mesta pa so že pošla. 
Tako se bo na Komni poleg 
zaključene družbe v depan-
dansi zabavalo okoli 65 go-
stov, ki bodo za silvestrski 
večer odšteli 75 evrov. Po-
leg dobre zabave, žive glas-
be in pristnega planinske-
ga vzdušja bodo za ta denar 
dobili tudi domačo večerjo 

s štirimi hodi, ležišče (če ga 
bodo sploh potrebovali) in 
zajtrk.

Silvestrsko razpoloženje 
bo po podatkih Planinske 
zveze Slovenije tudi v Miho-
vem domu in Erjavčevi koči 
na Vršiču, v Valvasorjevem 
domu pod Stolom, domu 
pod Storžičem, na Lubniku, 
Sv. Jakobu, Veliki planini in 
Menini planini, Blegošu in 
drugod. Ker je večina kapa-
citet že zasedenih, pa se pred 
odhodom v gore velja posve-
tovati z oskrbniki.

Tistim, ki jim gore v zim-
skih razmerah ne dišijo, so 
na voljo številna praznova-
nja v klubih, barih, restavra-
cijah in hotelih. Na Šmarjet-
ni gori nad Kranjem se v re-
stavraciji v Hotelu Bellevue 
nadejajo do 120 gostov. Za 
silvestrski meni bodo mo-
rali gostje odšteti šestde-
set evrov, za nočitev z zaj-
trkom pa še dodatnih tride-
set evrov. Za zabavo bo tam 
poskrbela skupina Strmina 
express. Kot so nam poveda-
li v hotelu, je približno polo-
vica gostov njihovih stalnih 
strank.

Tudi v krogu domačih, 
sosedov in prijateljev

Številni najraje praznuje-
jo doma, v krogu domačih 
in prijateljev. Nekateri si sil-
vestrovanje popestrijo tudi z 
lastnim ognjemetom. Kot so 
nam povedali v podjetju Le-
cana iz Kamnika, letos bele-
žijo podobno povpraševanje 
po pirotehničnih sredstvih 
kot v preteklih letih. Največ 
zanimanja je za večstrelne 
ognjemetne baterije, s kate-
rimi si nekajminutni ognje-
met lahko uprizorimo kar 
na domačem vrtu. Ob tem 
v podjetju kupce opozarjajo 
na varno uporabo pirotehni-
ke in jim tudi svetujejo, kako 
jo pravilno uporabijo. V zad-
njih letih pa opažajo, da si 
stanovalci v ulicah organi-
zirajo kar skupno zabavo in 
skupni ognjemet, s čimer si 
tudi znižajo stroške nakupa 
pirotehničnih sredstev.

Kje bomo silvestrovali?
Na silvestrovo bo po Gorenjskem veselo od gorskih koč do mestnih središč. Preverili smo, kje lahko 
preživite najdaljšo noč v letu.

Na silvestrovo bo veselo tudi v praznično okrašenem 
Kranju. / Foto: Primož Pičulin

Nadaljevalo se je s kultur-
nim programom na pros-
tem pred cerkvijo. Tokrat ga 
je pripravilo Društvo Blaž 
Potočnikova čitalnica iz Šen-
tvida, s pesmijo pa ga je obo-
gatil Moški pevski zbor Žu-
pnije Preska. Slavnostne-
ga govornika letos ni bilo, 
smo pa v množici opazili 

kar nekaj znanih obrazov, 
tudi Lojzeta Peterleta. Kako 
praznovanje doživlja danes, 
je odgovoril: »Tukaj ves čas 
gori luč, ki ne more ugasni-
ti, ker ni na sončno energijo, 
ampak je na srčno energijo. 
Mene ta luč ves čas greje in 
me bo, dokler bom. Želel bi 
si, da je tako tudi z drugimi. 
Kadar pridem sem, srečam 
ljudi, ki praznujejo to našo 

slovensko odločitev za svo-
bodo, samostojnost. Tukaj 
uživam ne glede na vreme.« 

Nekaj besed je namenil 
tudi Sloveniji danes in obe-
tom za naprej. »Na nekate-
rih področjih je Slovenija 
dobro shodila, na nekaterih 
še ni. Marsikje čutimo več 
preteklosti kot novih časov 
in nove generacije bodo ime-
le kar nekaj dela. Mislim, da 

bo Slovenija vendarle napre-
dovala k večji zrelosti v smis-
lu skupnih ciljev, kot smo 
jih znali nekoč že postaviti. 
Smo uspeli, ker smo delali 
skupaj. Manjka te volje, da 
bi skupaj še kaj dosegli. Že-
lim si zdrave slovenske med-
sebojnosti, ki bi nam poma-
gala, da bi storili tisto, kar za 
naše skupno dobro še mora-
mo,« je dejal Peterle. 

Praznovanje z najdaljšo tradicijo
31. stran
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Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo  
v sredo, 3. januarja,  
ob 16. uri v avlo  
Gorenjskega glasa.

Do snidenja lep pozdrav!
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Ves december je bilo 
v Domu Petra Uzarja veselo, 
saj so se vrstili nastopi pev-
skih zborov, igrice in dru-
žabna srečanja ob zaklju-
čevanju leta. Zadnje dni je 
bilo še zlasti slovesno, saj je 
dom obiskala ministrica za 
delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti dr. 
Anja Kopač Mrak. Srečala 

in pogovorila se je z direk-
torico doma dr. Anamari-
jo Kejžar o razvojnem načr-
tu doma starejših ter opera-
ciji Gerobus, s katero začne-
jo po pridobitvi vseh sogla-
sij in bo pomembno prispe-
vala k preventivi in zmanj-
ševanju tveganj pri upoko-
jenih ter v skupni diskusiji 
s predsednico Društva upo-
kojencev Tržič Zvonko Pret-
nar o dilemah dolgotrajne 
oskrbe in položaju domov 

za starejše kot javnih zavo-
dov, kadrovskih normativih 
in izzivih na področju izvaja-
nja pomoči na domu. Mini-
strica si je ogledala tudi vse 
letošnje pridobitve doma, 
kot so inovacija soba Grem 
na lepš za sproščanje, nove 
prostore doma, zunanji vad-
beni park in park za stano-
valce z demenco. Ogledala si 
je tudi enoto Deteljica, kjer 
živijo stanovalci z demen-

co, in se pogovorila s števil-
nimi stanovalci o njihovih 
življenjskih zgodbah. Sta-
novalci so podarili, da je za 
zdravo starost najpomemb-
nejša aktivnost in pozitivno 
razmišljanje skozi vse izzi-
ve, ki jih prinaša življenje. 
Srečanje je bilo tako delov-
no kot prijetno in tako za-
posleni kot stanovalci doma 
so bili veseli pohvale o dob-
rem delu in razvojnih načr-
tih s strani ministrice.

Ministrica obiskala Dom 
Petra Uzarja

Ministrico dr. Anjo Kopač Mrak in direktorico doma dr. 
Anamarijo Kejžar je prisrčno pozdravil Dedek Mraz. 

Jesenice, Brezje – Kmetijska svetovalna služba bo v prvem 
tednu novega leta pripravila dve predavanji o davčnih no-
vostih. Prvo predavanje bo v četrtek, 4. januarja, ob 9. uri v 
dvorani Kolpern (Fužinska cesta 2) na Jesenicah, drugo pa dan 
kasneje, v petek, ob 9. uri v Domu krajanov na Brezjah. Pre-
davala bo Ana Demšar-Benedičič, specialistka za ekonomiko 
pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj, ki bo predstavila nov 
izračun dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, novosti pri poslovanju z gotovino in pri pavšal-
nem nadomestilu ter spremembe glede pošiljanja položnic za 
kmečko zavarovanje. Udeleženci naj s sabo prinesejo obrazec 
M1 – prijava podatkov o pokojninskem, invalidskem in zdra-
vstvenem zavarovanju ter starševskem varstvu.

O spremembah davčne zakonodaje

Naklo – Po skrajšanem postopku so nakljanski občinski svetni-
ki na zadnji letošnji seji sprejeli sklep o določitvi nove vrednosti 
točke pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
(NUSZ) za leto 2018. Spremembe, skladne z zakonom, so mi-
nimalne, kot so pojasnili na občinski upravi. In kaj pomeni nova 
vrednost točke za zavezance? Tisti, ki so letos plačali npr. sto 
evrov, bodo v prihodnjem letu plačali 101,20 evra. Kar pomeni, 
da se bo v občinski proračun iz tega naslova v prihodnjem letu 
skupaj steklo za dobrih deset tisoč evrov več. 

Nova vrednost točke pri odmeri NUSZ

Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Novica, da bodo 
tudi letos jaslice pred »Ban-
kovo luknjo« v Dolenji vasi, 
se je hitro razširila in na nji-
hovo simbolno odprtje pred 
božičem z bogatim kultur-
nim programom pritegnila 
številne domačine, kakšne-
ga obiskovalca tudi od drug-
je in nakljanskega župana 
Marka Mravljo. Pobudnica 
postavitve jaslic že tretje leto 
po vrsti je domačinka Mojca 
Finžgar, in kot je povedala: 
»Že kar nekaj let smo se po-
govarjali, kaj bi lahko dali v 
tole našo jamo. Porodila se 
mi je ideja o postavitvi jaslic, 
to je tudi čas leta, ki prina-
ša veliko pozitivnih sporo-
čil, ko se ljudje več družimo 
in povezujemo. Vsako leto 
jaslicam dodamo kaj nove-
ga, pri njihovi postavitvi 
pa imam vedno še kakšne-
ga pomočnika.« Kultur-
ni program je oblikovala in 
ga vodila članica Kulturne-
ga društva Tabor Podbrezje 
Milenka Jekovec in k sodelo-
vanju povabila šolsko mladi-
no, recitirali so Ema in Gal 

Mihelič, Sara Kidan, Nika 
Klančar, Maj in Svit Tavčar, 
Mark Sajovic, Gaber Valja-
vec ter Nika, Nina in Pia Dri-
novec. Z glasbenima vlož-
koma sta program popestri-
la Zaž Hozjan na saksofonu 
in Štefan Grašič s harmo-
niko. »Pesmi so bile božič-
no-novoletno čarobne, kot 

se za ta čas spodobi. Brali 
pa smo tudi najlepše vsebi-
ne voščilnic. Upam, da smo 
ustvarili lep večer in da bo, 
predvsem mladim, to ostalo 
v prijetnem spominu. Tako 
prijetnem, da bodo običaj 
in besede, ki se ob tem po-
rodijo, predali naprej, njiho-
vim in našim potomcem,« 

je povzela Jekovčeva. Avtor-
sko pesem je recitirala Ani-
ca Hvasti, saj, kot pravijo, so 
iz srca napisane reči najbolj-
še ... Zapel je Cerkveni me-
šani pevski zbor Podbrezje, 
po končani prireditvi pa so 
druženje nadaljevali ob oku-
šanju dobrot, ki so jih napek-
le gospodinje.

Pridne roke ustvarile jaslice
Že tretje leto po vrsti so postavili jaslice v naravnem okolju v Dolenji vasi pri Podbrezjah. Jaslice bodo 
na ogled do svečnice, polno pa so pred božičem oživele z bogatim kulturnim programom.

V čarobni čas božično-novoletnih praznikov je pred jaslicami v Dolenji vasi popeljala tudi 
pesem ... / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Bled – Nova univerza v Novi 
Gorici je prejšnji teden iz-
umitelju Petru Florjanči-
ču podelila častni doktorat. 
Rektor univerze dr. Dimitrij 
Rupel je za dejanja posebne-
ga pomena, vzorno pedago-
ško delo in izjemne prispev-
ke Florjančiču podelil na-
ziv častni doktor Nove uni-
verze. »Peter Florjančič je 
bil naziva, ki temelji na izje-
mnih dosežkih slovenskega 
izumitelja na področju pra-
vic industrijske in intelek-
tualne lastnine, inovator-
stva ter patentiranih izumov 
na domači in svetovni ravni, 
iskreno vesel,« so sporoči-
li z univerze. Kot so zapisali 

v utemeljitvi podelitve, Flor-
jančiča štejemo med najbolj 
znane in ustvarjalne izumi-
telje v državi. »Celo svoje 
življenje je namenil ustvar-
janj tehničnih novosti, torej 
stvaritev, ki so bile nove – v 
absolutnem smislu – na in-
ventivni ravni in industrij-
sko uporabljive ter opred-
metene v izumih, za katere 
je lahko po opravljenem po-
stopku pridobil pri pristoj-
nem organu patent.« Pou-
darili so, da je Peter Flor-
jančič, ki bo marca dopol-
nil 99 let, patentiral približ-
no 230 izumov, za katere je 
pridobil skupno okrog šti-
risto patentov. Številni med 
njimi, na primer okvirč-
ki za diapozitive, plastična 

zadrga, pršilec na steklenič-
ki za parfum, ročne statve, 
vžigalnik s prižiganjem ob 
strani, zapiralni sistem pri 

stroju za brizganje plastike 
... so pomenili velik strokov-
ni uspeh in dosegli tudi tr-
žni uspeh.

Izumitelju častni doktorat

Peter Florjančič je v Novi Gorici prejel naziv častni doktor 
Nove univerze.

Marjana Ahačič

Jesenice – Pred prazniki je 
božično-novoletni koncert 
pripravila tudi Gimnazi-
ja Jesenice. Na odru Gleda-
lišča Toneta Čufarja so na-
stopili gimnazijski pevski 
zbor pod vodstvom Metke 
Magdič, glasbene in plesne 

skupine ter dijakinje, ki so 
občinstvu na inovativen na-
čin predstavile zgodbo Pe-
sem za Evridiko in glas. 
Pred in po koncertu so v 
preddverju gledališke dvo-
rane na božičnem bazarju 
dijaki obiskovalcem v nakup 
ponudili svoje izdelke in ko-
ledar za prihodnje leto. 

Božično-novoletni koncert 
Gimnazije Jesenice

Na koncertu so se s plesom, glasbo in recitalom predstavili 
jeseniški gimnazijci.
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Janez Kuhar

Cerklje – Na povabilo Kul-
turnega društva Folklora so 
Cerklje obiskali božično-no-
voletni koledniki Kranjski 
furmani, ki delujejo pri Aka-
demski folklorni skupini Oza-
ra s Primskovega v Kranju. 

Furmani že petindvajseto 
leto v božičnem in novole-
tnem času hodijo od vrat do 
vrat z več kot tristo let starim 
obrednim koledovanjem in 
vsem prinašajo veselje in vo-
ščijo srečo. Ime so si nade-
li po furmanih, ki so se nek-
daj ustavljali v Kranju, na 
križišču trgovskih poti. Po-
ustvarjajo slovensko ljudsko 
petje, s poudarkom na mo-
škem triglasju in na pesmih 

z Gorenjskega. Zapojejo 
tudi v ljudskem štiriglasju in 
posegajo po gradivu ostalih 
slovenskih pokrajin. Na trgu 
pred župnijsko cerkvijo Ma-
rijinega vnebovzetja so za-
peli več ljudskih koledniških 
pesmi in ob ljudski glasbi 
godcev obudili stari običaj 
koledovanje ter voščili sre-
čo in zdravje v novem letu. 
Člani KD Folklora Cerklje, 
ki ga vodi Irena Naglič, pa 
so obiskovalcem postregli 
z domačim pecivom, čajem 
in kuhanim vinom. Dvajse-
tega januarja 2018 pa bodo 
Kranjski furmani v dvorani 
na Primskovem praznovali 
skupaj s plesalci iz Dolenj-
ske in Štajerske 25-letnico 
uspešnega delovanja.

Koledniki voščili srečo

Kranjski furmani so voščili srečo in zdravje v novem letu.

Vilma Stanovnik

Stražišče – Obiskovalci Jo-
šta so te dni zagotovo opazi-
li jaslice in okrašeno smre-
čico, ki sta jih med Javor-
nikom in Joštom ob cesti 
postavila Milan in Zdenka 
Zelnik. Kot je pojasnil Mi-
lan, sicer tudi predsednik 
Prijateljev Jošta, so jasli-
ce v korenini pod smreko 
postavljene že osmo leto. 
Kljub temu da je bilo le-
tos kar precej snega, sta 
jih z ženo osvetlila in za-
prla s pleksi steklom. Malo 
više ob cesti sta okrasila še 
smrečico.

Kljub zimi in snegu so se 
tudi letos Joštarji odpravili 

na decembrski izlet v nez-
nano. Drugo soboto v tem 
mesecu so, čeprav je ponoči 

zapadlo dvajset centimetrov 
snega, šli s Planice na Križ-
no goro. V Lovskem domu 

so se pogreli in okrepčali, 
nato pa so se vrnili do spo-
menika v Planici. 

Prijatelji Jošta aktivni tudi pozimi

V korenini pod smreko na poti med Javornikom in Joštom 
so tudi letos postavljene jaslice. / Foto: arhiv Prijatelji JoštaJoštarji so šli na decembrski izlet s Planice na Križno goro. / Foto: arhiv Prijatelji Jošta

Vilma Stanovnik

Kranj – Prvi delovni dan no-
vega leta, 3. januarja, bo upo-
rabnikom parkirišč na ob-
močju Mestne občine Kranj 
na voljo nova storitev pla-
čevanja parkirnine z SMS-
-sporočili in mobilno aplika-
cijo ParkMeWise. Mobilno 
plačevanje bo omogočeno 
na parkirišču pred Mestno 
upravo Kranj (KR1), parki-
rišču na ploščadi pri resta-
vraciji Brioni (KR2), parkiri-
šču pri Globusu (KR3), par-
kirišču pred Gorenjsko ban-
ko (KR4), parkirišču Huje – 
vzdolžno zunanje na Liko-
zarjevi ulici (KR5) in parki-
rišču Jelenov klanec (KR6).

Sistem delovanja SMS-
parkiranja je zelo preprost. 
Uporabnik parkira vozilo in 
pošlje SMS-sporočilo s cono 

parkiranja na številko 4333 
in registrsko številko vozila, 
nato prejme brezplačni potr-
ditveni SMS, na katerega od-
govori z besedo DA in žele-
no dolžino parkiranja v urah.

Parkirnina, plačana pre-
ko SMS-sporočila, se po no-
vem sistemu obračunava 
mesečno, in sicer s položni-
co mobilnega operaterja 
uporabnika.

»Nov sistem parkiranja je 
bolj prijazen do uporabni-
kov, saj omogoča brezgoto-
vinsko poslovanje, je brez-
papiren in zato prijazen do 
okolja, saj ni treba tiska-
ti parkirnih listkov. Reši-
tev deluje na vseh mobilnih 
aparatih, tudi na tistih starej-
ših generacij. Ena od ključ-
nih prednosti je v tem, da se 
lahko parkirnina podaljša od 
kjerkoli in se ni treba vračati 

k vozilu oziroma parkoma-
tu. Sistem namreč petnajst 
minut pred iztekom parkir-
nine uporabniku posreduje 
brezplačni opozorilni SMS, 
na katerega se lahko ta od-
zove in enostavno podaljša 
parkirnino,« novost razlaga-
jo pristojni na Mestni obči-
ni Kranj.

Brezplačna aplikaci-
ja ParkMeWise omogoča 
še boljšo in hitrejšo izku-
šnjo pri mobilnem plačeva-
nju parkirnine. Poleg SMS-
-sporočila so na voljo tudi 
preostala plačilna sredstva 
(PayPal, kreditne kartice in 
Moneta). Uporabnik si lahko 
naloži dobroimetje in shrani 
več različnih registrskih šte-
vilk, ima pregled nad dobro-
imetjem in zgodovino skle-
njenih parkirnin. Z aplika-
cijo je na voljo tudi poslovni 

račun za podjetja. Povezavo 
do aplikacije, ki je na voljo za 
uporabnike operacijskih sis-
temov iOS in Android, naj-
dete na spletni strani www.
parkmewise.com.

Mobilno plačevanje par-
kirnine deluje na obstoje-
či infrastrukturi, kar pome-
ni, da razen razvoja pametne 
rešitve niso bila potrebna do-
datna vlaganja v opremo na 
parkiriščih. Parkiranje na 
takšen način je za uporabni-
ke zanesljivo, saj mestni re-
darji in parkirni nadzorniki 
preverjajo status parkiranja 
z vnosom registrske številke 
avtomobila v svojo napravo. 

Kot še dodajajo odgovorni, 
bo sedanji sistem plačeva-
nja parkirnine na parkoma-
tih kljub uvedbi novosti oh-
ranjen in bo nemoteno delo-
val tudi v prihodnje.

Novosti pri parkirnini
Od začetka novega leta bo v kranjski občini na voljo plačevanje parkirnine z SMS-sporočili in mobilno 
aplikacijo ParkMeWise.

Danica Zavrl Žlebir

Kokra – Na decembrsko ne-
deljo so v vasi Kokra prosla-
vili letošnje urejanje lokal-
nih cest. Na odcepu proti 
Mengarju, kjer je bil letos 
na novo urejen uvoz na re-
gionalno cesto, so pripravili 
kratko srečanje vaščanov in 
ob tem prerezali trak za vseh 
950 metrov cest, ki so jih us-
peli letos asfaltirati. Kot je 
dejal predsednik krajevnega 
odbora in občinski svetnik 
Primož Bergant, so ta dela 
veljala okoli 65 tisoč evrov, 
od tega so vaščani s »samo-
prispevkom« zagotovili tri-
deset tisočakov, preostalo 

občina. Vsako leto asfaltira-
jo tudi nekaj cest proti kme-
tijam, dodatno so letos asfal-
tirali tudi dovoze in dvorišča.

»Predpripravo plačajo 
uporabniki, asfalt pa obči-
na,« je povedal Primož Ber-
gant. O prispevku vaščanov 

k urejanju cest dodaja: »Me-
nim, da je tako občinski de-
nar zelo dobro izkoriščen in 
bi se splačalo te investicije 
nadaljevati, dokler je pri ob-
čanih še interes za samoude-
ležbo, saj bi se brez občanov 
zgradilo precej manj, kot se 
trenutno in kot je načrt kra-
jevnega odbora za naslednje 
leto.« Na odcepu proti Men-
garju je bil prej dovoz na re-
gionalno cesto še posebno 
nevaren, pove Bergant. Iz-
delana je bila projektna do-
kumentacija in narejen nov 
uvoz, tako da se sedaj s tega 
odcepa lažje zavija v obe sme-
ri. Z lastniki so se dogovorili 
tudi o zemljiškoknjižni ure-
ditvi vse ceste. Ta je po be-
sedah Jane Žebovec prav 
zanimiva, saj je bilo doslej 
lastništvo urejeno še po kata-
stru iz časa Marije Terezije.

Proslavili asfaltiranje cest

Majhna vaška slovesnost v Kokri ob odprtju letos 
asfaltiranih cest / Foto: Primož Pičulin

Naklo – Občina Naklo oddaja v uporabo prostore v Gasil-
skem domu Duplje skladno s pravilnikom, ki določa, da 
se za uporabo prostorov zaračunava najemnina v skladu s 
cenikom, ki ga vsako leto potrdi občinski svet. Cene bodo 
prihodnje leto ostale enake sedanjim, so na decembrski 
seji potrdili občinski svetniki. Najemnine še naprej ne bodo 
zaračunavali pri prireditvah občinskega pomena, dobrodel-
nih in humanitarnih prireditvah, prireditvah, ki jih izvajajo 
društva občine Naklo in imajo prost vstop ter brezplačnih 
predavanjih in izobraževanjih za občane. Enako velja tudi 
za najem prostorov v Domu Janeza Filipiča v Naklem, le da 
so tu brez najemnine tudi prireditve v organizaciji Župnije 
Naklo, ki imajo prost vstop.

Cene najema bodo ostale enake, prav tako izjeme

info@g-glas.si
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Janez Kuhar

Milje – »Jaslice so iz različ-
nih materialov, od klasičnih 
glinenih in lesenih do figu-
ric iz papirmašeja,« pravi 
Dragica, ki je še posebej po-
nosna na glinene jaslice in 
jaslice iz papirmašeja, ki jih 
je izdelala sama in so v narav-
ni velikosti postavljene na 
prostem pred hišo. Glinene 
jaslice so postavljene v pro-
storu ob hlevu in so obsežne 
po številu figuric in so velike 
do 30 centimetrov, skalovje 
za postavitev pa ji je podaril 
Vinko Fajfar s Srednje Bele. 
Na ogled so tudi vrtljive lese-
ne jaslice, izdelane nekje ob 
nemško-češki meji. V krogu 
so nanizane v tri nadstropja 
božične zgodbe, ki se zavr-
tijo, ko na podstavku zago-
rijo sveče. Na ogled so tudi 
več kot sto let stare papirna-
te jaslice Julke Zorman iz 

Dvorij pri Cerkljah, poseb-
no lepe in zanimive so več 
kot sto let stare jaslice, za ka-
tere je hlevček izdelala Mina 
Oman iz Žabnice, ovčke je 
daroval Vili Kogovšek iz Lju-
bljane, pastirce in sveto dru-
žino pa Rezka Činkule Ma-
učec iz Ljubljane. »Ene od 
jaslic sem dobila povsem po 
naključju na smetišču. Nek-
do jih je očitno zavrgel, ker 
mu niso bile več všeč oziro-
ma niso več služile svojemu 
namenu,« pravi Dragica o 
jaslicah, ki so bile za nekoga 
smet, zanjo pa so dragocen 
spomin na preteklost. V hle-
vu letos jaslic ni, ker so tam 
postavljene makete vlakov 
in evropskih lunaparkov.

Vse, ki bi si želeli ogleda-
ti jaslice, Dragica vabi na do-
mačijo vse do svečnice, 2. fe-
bruarja, vsak petek med 17. 
in 19. uro ter ob nedeljah 
med 15. in 17. uro.

Božična skrivnost, 
ujeta v jaslice
Na Miljah je v Hiši čez cesto, na domačiji Pri 
Franč, na ogled razstava jaslic, ki jo je pripravila 
Dragica Markun iz Srednje vasi pri Šenčurju. 

Največje ročno izdelane jaslice Dragice Markun

Ana Šubic

Železniki – Tako kot letos 
bodo tudi prihodnje leto Čip-
karski dnevi v Železnikih 
vsebinsko bogatejši, saj je ob-
čina znova pridobila 25 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev 
v programu Evropa za dr-
žavljane. Prijavili so projekt 
4EU: Državljani za Evropo, 
izvajali pa ga bodo med Čip-
karskimi dnevi, ki bodo pote-
kali že konec junija. Vključe-
val bo tudi občinski praznik, 
ki ga v Železnikih praznuje-
jo v spomin na prvo omem-
bo krajev v Selški dolini v da-
rilni listini iz 30. junija 973.

Projekt Evropske 
migracije

Delovni naslov projekta 
je Evropske migracije: naša 
skupna preteklost za boljši 
razvoj v prihodnosti. Kot je 
pojasnila njegova koordina-
torica Andreja Megušar, se 
bo projekt navezoval na ana-
lizo srednjeveškega koloniza-
cijskega delovanja nekdanjih 
freisinških posesti z name-
nom razumevanja ekonom-
skih migracij pred drugo sve-
tovno vojno in migracij po 
Balkanski poti v današnjem 
času. Leta 973 je namreč 
nemški cesar podaril ozem-
lje Selške doline freisinškim 

škofom, ti pa so nato prebival-
ce iz Innichena po letu 1294 
začeli naseljevati na obmo-
čje Sorice z okolico. »Največji 
poudarek bo prav na srednje-
veški kolonizaciji freisinških 
škofov med ozemlji Inniche-
na in zgornjega dela Selške 
doline, ki je dobro dokumen-
tirana ter omogoča spremlja-
nje asimilacije tirolskih kolo-
nistov v več kot 800-letnem 
obdobju. S tem želimo pou-
dariti pomen ohranitve kul-
turne identitete lokalnega 
prebivalstva,« pravi Megu-
šarjeva.

Mednarodne vezi

Partnerji Občine Železni-
ki v projektu bodo italijanski 
Innichen, s katerim so letos 
poglobili stike, neprofitna 
organizacija Renovabis iz 
Freisinga, pobratena hrva-
ška občina Lepoglava, nevla-
dna mladinska organizacija 
Sonce iz Makedonije ter Slo-
vensko katoliško, pevsko in 
kulturno društvo Slomšek iz 
Belgije, ki je vključeno zara-
di predvojnih ekonomskih 
migracij. »Projekt zasleduje 
povezovanje in ohranjanje 
vezi z mesti s skupno pre-
teklostjo oz. kulturno iden-
titeto. S pomočjo partner-
jev želimo zgodovinske po-
udarke in pozitivne izkušnje 

nadgraditi s primeri dana-
šnjih aktualnih praks. Kolo-
nizacije niso sodoben pojav, 
pomembno so vplivale in še 
vplivajo na razvoj družbe. Z 
razumevanjem njihovega 
pomena v preteklosti bomo 
lažje razumeli prihodnost,« 
je poudarila Megušarjeva in 
dodala, da bodo vsebino pro-
grama bolj natančno dorekli 
po novem letu.

Projekt skupaj s 
Čipkarskimi dnevi

Projekt bodo izvajali v 
času 56. Čipkarskih dnevov 
med 27. junijem in 1. julijem 
2018. V Turističnem dru-
štvu (TD) Železniki so se od-
ločili za prestavitev izvedbe 

iz ustaljenega termina v sre-
dini julija na zgodnejši da-
tum. Upajo, da se bo to odra-
zilo v boljšem obisku, saj ve-
čina takrat še ni na dopustu, 
prav tako pa bodo lažje dobili 
strokovnjake za sodelovanje 
na dogodkih, je dejal predse-
dnik TD Tomaž Weiffenba-
ch in dodal, da so novico o 
odobrenem projektu spreje-
li z navdušenjem. Tudi žu-
pan Anton Luznar je zado-
voljen, da bodo znova lahko 
nadgradili Čiparske dneve 
in omogočili obisk gostom 
iz tujine, ki bodo sodelovali 
tudi na konferenci. S projek-
tom bodo tudi razbremenili 
občinski proračun in olajša-
li delo prostovoljcem iz turi-
stičnega društva.

Čipkarski dnevi že junija
Občina Železniki je znova pridobila evropski denar za obogatitev Čipkarskih dnevov, ki bodo po novem 
potekali že konec junija. Posvetili se bodo tudi kolonizacijskemu delovanju freisinških škofov med 
ozemlji Innichena in Selške doline. 

Koordinatorica projekta Andreja Megušar in župan 
Železnikov Anton Luznar / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Olševek – Pri gradnji prizid-
ka je šlo za postopen proces, 
ki je trajal več let. Kot pove 
predsednik društva Matej 
Osterman, so z gasilci v letu 
2013 začeli z nakupom no-
vega gasilskega prapora, po-
tem je sledila sedemdese-
tletnica društva in od 2015 
tako že tretje leto organizira-
jo dvodnevne gasilske vese-
lice, s katerimi želijo po eni 
strani povezovati gasilce in 
vas, po drugi strani pa zaslu-
žiti nekaj denarja za potrebe 
društva. Prav organizacija 
veselic je pokazala, da so Ol-
ševčani pripravljeni v ključ-
nih trenutkih stopiti skupaj 
in izpeljati na videz nemo-
goče stvari.

Vmes pa je bila tudi uredi-
tev opornega zidu na parce-
li gasilskega doma pa preure-
ditev večnamenske dvorane 
in lani prevzem rabljene av-
tocisterne TAM 16-25. Tega 
so kupili od pobratenega 

društva PGD Škale pri Ve-
lenju, s katerim se srečujejo 
na občnih zborih in ob dru-
gih priložnostih. Prav nakup 
cisterne je bil glavni »krivec« 
za gradnjo prizidka, saj se je 
s tem vozni park povečal, ob-
stoječa garaža pa je bila pre-
majhna za obe vozili. Ker je 
že obstoječi dom v načrtu 
izpred skoraj tridesetih let 
predvideval tudi prizidek, se 

je gradnja lahko hitro začela. 
S privarčevanim denarjem 
od gasilskih veselic iz zad-
njih let, popusti, materialom, 
ki so ga dobili od sponzorjev, 
lesom vaščanov za ostrešje 
in požrtvovalnim delom ga-
silcev, vaščanov in drugih so 
bili rezultati hitro vidni in na-
nje so gasilci iskreno ponos-
ni. Iz majhnega doma na-
staja moderen objekt, ki bo 

v spodnjem delu namenjen 
garaži avto cisterne, v zgor-
njem pa bo na račun prizid-
ka nastalo veliko uporabnih 
površin. 

Kot pove Franci Podjed, 
ki kot predsednik nadzor-
nega odbora bdi nad projek-
tom, dela zagotovo tudi v pri-
hodnje ne bo zmanjkalo. Za 
streho, ki so jo pokrili prav v 
decembrskih dneh, bo tre-
ba urejati tudi okna, vrata, 
omete. »Vseeno pa verjame-
mo, da bomo s takšno zagna-
nostjo lahko po eni strani ve-
liko naredili sami, po drugi 
strani pa upravičili zaupanje 
vsem, ki nam bodo na naši 
poti pomagali. Upamo, da 
bodo naša prizadevanja vide-
li vaščani, sponzorji in tudi 
občina ter nam priskočili na 
pomoč. Kot olševski gasil-
ci v šali radi rečemo: za vsak 
evro je treba trikrat premisli-
ti, kako ga bomo obrnili, da 
ga kar najbolje izkoristimo in 
iz njega kar največ dobimo,« 
poudarjajo Olševčani. 

Gasilci zgradili prizidek
Gasilci na Olševku so se lotili gradnje prizidka h gasilskemu domu, decembra so ga tudi že pokrili. 

Prizidek h gasilskemu domu na Olševku je decembra dobil 
tudi streho.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Na 2100 kvadratnih 
metrov velikem zemljišču 
v neposredni bližini Doma 
Taber v Šmartnem pri 
Cerkljah bodo morda v nas-
lednjih letih zrasla varovana 
stanovanja. Kot je bilo sliša-
ti na zadnji seji občinskega 
sveta v Cerkljah, bi občina 
zgradila 21 enoposteljnih in 
17 dvoposteljnih stanovanj. 
Za investicijo, ki bi po oce-
nah znašala nekaj manj kot 
2,4 milijona evrov, so v pro-
računu za prihodnje leto na-
menili tudi že del sredstev, 
vendar predlagan proračun 
(vsaj za zdaj) ni bil sprejet.

Na občinski upravi varo-
vana stanovanja upravičuje-
jo predvsem na podlagi tega, 
da število starejših od 65 let 

vztrajno narašča. Po statistič-
nih podatkih se je število sta-
rejših v občini od leta 2000 
do danes povečalo s 776 na 
1306. Med razlogi je tudi po-
manjkanje tovrstnih storitev 
v širši okolici ter polno zase-
den Dom Taber, kjer čakal-
na doba traja od šest mesecev 
do leta in več. Svetniki so ide-
jo načelno podprli, so pa ne-
kateri izrazili pomisleke, ko-
liko je investicija smotrna, 
če občina ne more zagotovi-
ti prednostne obravnave svo-
jim občanom. O tem se je 
spraševal svetnik Marko Bol-
ka. Konkretnega odgovora 
ni dobil, a župan Franc Če-
bulj meni, je v Cerkljah pre-
cej starostnikov, ki bi se odlo-
čili za nakup takšnega stano-
vanja, saj številni težko sami 
vzdržujejo svoje hiše. 

V Cerkljah tudi varovana 
stanovanja?
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Jasna Paladin

Kamnik – Sedemdeset hek-
tarov veliko območje smo-
dnišnice, ograjeno z zidom, 
je zaradi svoje nedostopnos-
ti od nekdaj veljalo za mesto 
v mestu, skrivnosti pridih pa 
se razblinja šele zadnjih ne-
kaj let, ko si predvsem posa-
mezniki iz Medobčinskega 
muzeja Kamnik in Kultur-
nega društva Priden možic 
in nekateri drugi intenzivno 
prizadevajo, da bi bogato in-
dustrijsko dediščino, ki ne-
zadržno izginja, ohranili.

»Z debelim zidom za-
varovano območje je sko-
zi desetletja razvilo samo-
svojo logiko delovanja, ute-
meljeno na samooskrbi in 
zaradi nevarnosti proizvo-
dnje tudi na tesni povezano-
sti vseh zaposlenih. V okvi-
ru firme so bili tako zapos-
leni vrtnarji, zidarji, tesarji, 
krovci, pleskarji, vodovodni 
inštalaterji, ključavničarji, 
strugarji, orodjarji, elektri-
čarji, žagarji, gozdarji, šivi-
lje, čevljarji; obleke je oskr-
bovala lastna pralnica, ener-
gijo je že od leta 1912 do-
bavljala lastna elektrarna, 
vso leseno in pozneje pla-
stično embalažo so izdelali 
v lastnih obratih, seveda so 
vse obroke – celo v treh iz-
menah – pripravile njihove 

kuharice in postregle stre-
žnice. Za zdravje delavcev 
je skrbela lastna zdravstve-
na in zobozdravstvena am-
bulanta s strokovnim ose-
bjem, ki se je ukvarjalo zgolj 
z zaposlenimi v smodnišni-
ci. Tovarna je bila edinstve-
na tudi v tem, da je imela 
svojo ekonomijo v smislu 
samooskrbe s hrano,« pra-
vi Marko Kumer iz Medob-
činskega muzeja Kamnik, ki 
je pripravil razstavo z naslo-
vom Na sodu smodnika. Na 
njej so na ogled predmeti, 
ki so jih skupaj z Goranom 
Završnikom in drugimi čla-
ni Kulturnega društva Pri-
den možic ter nekaterimi 

nekdanjimi zaposlenimi 
pobrali in odpeljali z obmo-
čja nekdanje smodnišni-
ce in tako rešili pred uniče-
njem. 

Drugo razstavo z naslo-
vom Arhitekturna podo-
ba smodnišnice, ki je hkra-
ti tudi njeno magistrsko 
delo, je pripravila Kamni-
čanka Anja Urankar, z njo 
pa predstavlja razvoj objek-
tov in možno vnovično upo-
rabo tistega, kar je še osta-
lo. Tako Marko Kumer kot 
Anja Urankar pa sta tudi so-
avtorja monografije Na sodu 
smodnika – kamniška smo-
dnišnica skozi čas, za kate-
ro je večji del podatkov sicer 

prispeval tretji avtor Vilko 
Rifel, ki je bil v smodnišnici 
zaposlen več kot dvajset let.

»Odpirati takšne razsta-
ve je po eni strani lepo, ko 
vidiš, kako so se avtorji pot-
rudili prikazati takratno živ-
ljenje in delo, po drugi stra-
ni pa tudi žalostno, kajti ta 
tovarna je zgodba o pohle-
pu, ki je leta 2008 pripelja-
la do zaprtja. Morda ni šlo za 
zavestno dejanje, a dejstvo 
je, da so Kemijsko industri-
jo Kamnik uničili. Od takrat 
naprej je to žalostna zgodba, 
in ko smo pred časom odpi-
rali razstavo Kam so šle vse 
fabrike?, smo videli, da je v 
Kamniku tudi drugih tovarn 
bilo veliko, a jih danes ni več. 
Muzej se ob tem počuti kot 
neko grobarsko podjetje, ki 
lahko samo obuja spomine 
na tisto, kar je nekoč bilo, 
pa bi morda lahko še danes 
bilo, sicer verjetno v manj-
šem obsegu, pa vendarle, 
tako pa nam ostanejo le vpra-
šanja, kam so šle vse tovarne 
in predvsem, zakaj,« je med 
drugim dejal župan Marjan 
Šarec in se zahvalil vsem, ki 
se trudijo ohraniti kamniško 
industrijsko dediščino.

Razstava Arhitekturna 
podoba smodnišnice bo na 
ogled do maja, Na sodu smo-
dnika pa do prihodnjega de-
cembra.

Smodnišnica le še v muzeju
Manj kot deset let od stečaja Kemijske industrije Kamnik je ostankov nekdanje smodnišnice, ki je 
tu delovala več kot sto šestdeset let, le še za odtenek. Toliko večji pomen imajo zato dve razstavi in 
monografija, ki so jih nedavno uredili in predstavili v Medobčinskem muzeju Kamnik.

Največ gradiva za monografijo Na sodu smodnika – 
kamniška smodnišnica skozi čas je prispeval Vilko Rifel.
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Jasna Paladin

Kamnik – Člani Združenja 
borcev za vrednote NOB 
Kamnik so izvolili novo 
vodstvo. Dolgoletnega pred-
sednika Matevža Koširja, 
ki je združenje vodil osem-
najst let, je zamenjal Du-
šan Božičnik. Člani združe-
nja so na programsko-volil-
ni skupščini sredi decem-
bra po predstavitvi kandida-
tov soglasno potrdili novo 
vodstvo. Za predsednika 
(za naslednji štiriletni man-
dat) je bil potrjen Dušan Bo-
žičnik, podpredsednik je 
Emil Grzinčič (tudi predse-
dnik Krajevnega odbora Ka-
mnik), v izvršni odbor pa so 
bili imenovani: Jože Goltnik 
(KO Tuhinjska dolina), Jože 

Keršič (KO Motnik), Bojan 
Kukanja (KO Duplica), Ivan 
Murkovič, Franc Seršen, Fi-
lip Železnik (KO Komenda) 
in Tone Žibert (KO Volčji 
Potok).

V združenju je 364 članov, 
zadnje čase pa so se razvese-
lili novih in jih je tako več 
kot pred nekaj leti. Na ob-
močju, ki ga pokrivajo (obči-
ni Kamnik in Komenda), so 
kar 104 spominska obelež-
ja in 14 partizanskih grobi-
šč, ki jih bodo tudi v prihod-
nje obnavljali skladno z let-
nimi načrti. Kot nam je po-
vedal Dušan Božičnik, bodo 
še naprej ohranjali in branili 
vrednote narodnoosvobodil-
nega boja, v svoje vrste pa si 
želijo privabiti tudi čim več 
mladih.

Novi predsednik je Dušan 
Božičnik

Novi predsednik Združenja borcev za vrednote NOB 
Kamnik Dušan Božičnik

Maša Likosar

Kranj – V pečarski delavni-
ci Srednje ekonomske, sto-
ritvene in gradbene šole 
Šolskega centra Kranj vsa-
ko leto pripravijo dan odpr-
tih vrat. Na ogled so prišli 
tudi učenci OŠ Helena Pu-
har in OŠ Komenda. Dijaki 
ponosno razkažejo prosto-
re, ki so jih pred petimi leti 
dobili popolnoma neobdela-
ne. Učitelj praktičnega pou-
ka Jože Verbič je takrat hodil 
od vrat do vrat ter pridobival 
donatorje, ki so jih oskrbeli 
s potrebnimi materiali. Do-
natorjev je bilo res mnogo 
in brez njihove pomoči, jim 
zagotovo ne bi uspelo ustva-
riti tako dodelanih končnih 
izdelkov. Številni kamini, ki 
izžarevajo ustvarjalnost, iz-
virne in moderne kopalnice, 
keramične mize, s ploščica-
mi obložene stene, ki so tako 
umetniško položene, oko ne 

ve, kje bi ustavilo pogled, ker 
je vse tako prefinjeno ustvar-
jeno. Videli smo tudi make-
to notranjosti kamina in 
peči na trda goriva. Dijaki so 
nam pokazali, kako se polo-
žijo ploščice na stopnicah. 
Šest dijakov tretjega letni-
ka smer pečar in keramičar 
si je razdelilo delo. Prikazali 

so obdelavo materiala, me-
šanje mase, rezanje ploš-
čic, preverjanje, kako ravna 
je stena ter na koncu polaga-
nje ploščice.

Za poklic pečarja in pola-
galca keramičnih oblog so 
se odločili, ker se jim zdi to 
poklic, ki ne bo nikoli pre-
minil, saj so prepričani, da 

bodo kopalnice vedno oble-
čene v ploščice in se bodo za-
ljubljenci vedno stiskali ob 
kaminih. Pred desetimi leti 
sta se veji pečarja in polagal-
ca keramičnih oblog združi-
la v en poklic. Jožeta Verbi-
ča skrbi problem izumiranja 
poklicnega šolanja za grad-
bene poklice. Premalo je na-
rejenega za promocijo teh 
poklicev, mladi se raje odlo-
čajo za gimnazije in splošne 
srednje šole, določeni pokli-
ci pa utegnejo zaradi tega v 
prihodnje ugasniti. Verbič 
vidi problem tudi v tem, ker 
dijakov po končanem po-
klicnem šolanju mojstri v 
poklicih ne želijo zaposliti. 
Mojstri, ki delajo sami, se 
ne morejo celovito ukvarja-
ti z vajenci, ki naj bi iz šol ne 
prinesli zadosti praktične-
ga znanja. Učitelj se za dija-
ke resnično trudi, poleg stro-
kovnega znanja jim želi vce-
piti tudi nekaj življenjskih 

lekcij. Ravno zaradi tega je 
po delavnici obesil razne na-
pise, ki dijake opozarjajo na 
vrednote, spoštovanje, de-
lavnost in poštenost. 

Ravnateljica Srednje eko-
nomske, storitvene in grad-
bene šole Šolskega centra 
Kranj Nada Šmid poudari 
tudi poklic slikopleskarja in 
črkoslikarja. Letos gostijo di-
jake in dijakinje, ki se prip-
ravljajo na tekmovanje Slo-
-Skills, kjer tekmujejo v ra-
znih veščinah slikopleskar-
stva in črkoslikarstva. Držav-
no tekmovanje bo naslednje 
leto že drugič organizira-
la njihova šola. Tudi pri sli-
kopleskarjih opažajo trend 
nižanja vpisanih, kar je za-
skrbljujoče. Pravi, da delo-
dajalci kljub vsemu še ved-
no iščejo tako slikopleskar-
je, kot pečarje, a opaža, da se 
dijaki po končani šoli ne po-
dajajo na izvežbano poklic-
no pot. 

Poklici, ki jih delodajalci še vedno iščejo
Dijaki, ki se šolajo za poklic pečarja ter polagalca keramičnih oblog na Šolskem centru Kranj, so odprli svoja vrata delavnice, kjer 
izvajajo praktični pouk, vsem, ki jih zanima, kako nastane na primer kamin za pravo romantično vzdušje.

Učitelj Jože Verbič z dijaki 3. letnika pečarstva in 
keramičarstva / Foto: Maša Likosar

Naklo – Na decembrski seji 
so se občinski svetniki sez-
nanili s poročilom o delu Me-
dobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Radovljica 
in Naklo za območje Občine 
Naklo s poudarkom na prvi 
polovici leta 2017. Glede na 
to, da je inšpektorat začel 
z delovanjem s prvim janu-
arjem, se je skupna uprava 
najprej seznanila z značil-
nostmi v nakljanski občini. 
Večjih problemov v zvezi z 
mirujočim prometom niso 
zaznali, pozornost so na-
menili režimu kratkotrajne-
ga parkiranja na območju 
občine in vrtca v Naklem pa 
tudi omejitvam kamionskega 
prometa v delu Podbrezij. 
Pridružili so se preventiv-
nim akcijam Javne agencije 
za varnost v prometu, izvedli 
so meritve hitrosti v prometu 
in o tem obvestili občane na 
občinski spletni strani. Splo-
šna ocena stanja je bila »dob-
ro oz. zadovoljivo« in kot je 
pojasnil vodja skupne uprave 
Tomaž Dolar, inšpektorji s 
svojo prisotnostjo prav tako 
prispevajo k večji varnosti in 
kvaliteti bivanja v občini.

Poročilo inšpektorata 
za nakljansko občino
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Brode – No, 20. maj je sicer 
rojstni dan utemeljitelja če-
belarstva Antona Janše in je 
bil zaradi tega predlagan in 
pred nedavnim v OZN tudi 
proglašen za svetovni dan 
čebel. Tega dne pa ima roj-
stni dan tudi Janez Klemen-
čič, tako bi lahko dejali, da 
mu je bilo čebelarstvo uso-
jeno, čeprav se pred njim v 
družini ni nihče ukvarjal s 
čebelarstvom. Po stroki je 
mizar in se je poleg dela že-
lel ukvarjati še s kakim ko-
njičkom. »Razmišljal sem, 
ali naj grem k lovcem, ribi-
čem ali čebelarjem. Napos-
led je odločitev za čebelar-
stvo odtehtalo dejstvo, da 
imamo v Brodeh čebelarski 
dom in mi tako ne bo treba 

daleč,« pojasni svojo odloči-
tev za čebelarstvo. 

S prvimi tremi panji je za-
čel leta 2010, danes jih ima 
150, 45 čebeljih družin ima 
samo v domačem čebelnja-
ku, poleg tega pa še na treh 
lokacijah. Čebele tudi seli po 
Sloveniji od Goriških brd do 
Prekmurja, da ujamejo se-
zono od začetka do konca. 
Tri leta se udeležuje tekmo-
vanj. Leta 2013 je postal pr-
vak Gorenjske v Cerkljah, le-
tos pa je osvojil kar tri naj-
višja priznanja. Prvo je bilo 
mednarodno tekmovanje v 
Semiču, kjer je za kostanjev 
med prejel naziv šampiona 
in se uvrstil na državno tek-
movanje in tam tudi zmagal. 
Poleg naziva državnega pr-
vaka s kostanjevim medom 
je pred nedavnim z gozdnim 

medom osvojil tudi zmago 
na mednarodnem ocenjeva-
nju medu v Labinu, kjer so 
slovenski (in škofjeloški) če-
belarju tudi sicer blesteli.

Janez je ponosen na svoj 
hobi, ki njegovi družini daje 
tudi del dohodka za preživet-
je. Tudi svojo mizarsko obrt je 
povezal s čebelarstvom in iz-
deluje vso opremo od čebel-
njaka do panja. Pri žičenju sa-
tnih okvirčkov mu pomagajo 
tudi štirje otroci, vsi še osnov-
nošolci od drugega do devete-
ga razreda, sodelujejo tudi pri 
točenju medu, sicer pa veliko 
dela opravi tudi žena Urška, ki 
ima tudi umetniško žilico in 
je še posebno spretna pri po-
slikavi panjskih končnic. 

»Vsako leto dodamo od 30 
do 40 novih panjev in širi-
mo svojo dejavnost,« pove 

Janez, ki je v čebelarjenju 
prepoznal tudi dobro po-
slovno priložnost. »Vendar 
je treba biti realen in ne pri-
čakovati preveč, kajti čebe-
lar je zelo odvisen od nara-
ve. Letos nam je bila sila ne-
naklonjena, letošnji pride-
lek 15 kilogramov na panj je 
bil najslabši v letih, odkar se 
ukvarjam s čebelami. Čebe-
larji se moramo zavedati, da 
smo pač odvisni od narave. 
Čebelarska sezona je kratka, 
prvi omembe vredni donosi 
so šele maja in junija.«

Pri Klemenčičevih pride-
lujejo sortni med, intenziv-
no tudi cvetni prah, sam je 
razvil tudi poseben panj z 
notranjim smukalnikom za 
cvetni prah. Izdeluje tudi 
propolis, na polici njegove 
domače butične prodajalne 

opazimo tudi sveče iz čebe-
ljega voska pa seveda števil-
ne vrste medu. V čebelarstvu 
želi napredovati in tako je le-
tos začel tudi z vzgojo ma-
tic. Za začetek le za lastne 
potrebe. V letu 2018 name-
rava uveljaviti lastno bla-
govno znamko Medomed. 

Pred domačo hišo je posta-
vil leseno maketo medveda, 
ki jo je izdelal v domači mi-
zarski delavnici in naj bi po-
nazarjala njegovo ukvarja-
nje z medom. In rad bi tudi, 
da bi se po medvedu, ljubi-
telju medu, prijelo tudi do-
mače ime.

Trikrat nagrajeni čebelar
Za Janeza Klemenčiča, ki živi v Brodeh pri Škofji Loki, bi lahko rekli, da je bilo letos njegovo leto.  
Na čebelarskih tekmovanjih je osvojil kar tri najvišje naslove, poleg tega pa so njegov rojstni dan,  
dvajseti maj, razglasili za svetovni dan čebel.

Janez Klemenčič, državni prvak v kategoriji kostanjev med, 
s svojim odličjem / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Stenski koledar je 
prednovoletna darilna klasi-
ka. Najbrž ga ni med nami, 
ki ga v teh dneh ne bi dobil, si 
ga kupil sam ali pa o tem še 
razmišlja. S koledarji se obi-
čajno reklamirajo podjetja, 
vse pogosteje pa jih založi-
jo tudi različne organizacije 
in društva, ki z izkupičkom 
od prodaje bodisi financi-
rajo lastno dejavnost bodi-
si ga podarijo v dobrodel-
ne namene. Mnogi izberete 

tematski koledar – v želji, da 
vas bodo čez leto na steni 
spremljale podobe gora, ži-
vali, športnih avtomobilov, 
reprodukcije znanih ume-
tniških slik, fotografije zvez-
dnikov iz sveta glasbe in fil-
ma in podobno. Koledar s 
srcem – generacija zmago-
valcev v sebi združuje vse 
omenjene motive: na njem 
so nam vsem ljubi športni-
ki, s katerih podobami se 
predstavlja prvokategornik 
med karikaturisti Jože Tro-
bec, njihov nakup pa hkrati 

šteje še v dobrodelni namen.
»Športni uspehi so ta čas 

edini, ki nas Slovence še po-
enotijo. Skoraj pri vsaki stva-
ri se delimo na vaše in naše, 
ko gre za nastope naših špor-
tnikov pa vsi znamo stopiti 
skupaj,« o tem, čigave kari-
kature dati na koledar, ni ve-
liko razmišljal Jože. »Že pri 
pevcih in ansamblih bi bil 
problem, koga izbrati, kar 
se politikov tiče, pa tudi ne 
vem, kdo bi si želel celo leto 
na steni imeti recimo Pahor-
ja.« Da ga je celo leto prijatelj 

Tone Fornezzi - Tof, s kate-
rim že 35 let kot oblikovalec 
in karikaturist sodeluje pri 
njegovi vsakotedenski rub-
riki Butik ND v Nedeljskem 
dnevniku (ki sicer traja že 47 
let), nagovarjal, da bi naredi-
la prodajno televizijsko av-
kcijo njegovih karikatur in 
tako zbirala denar za Usta-
novo za pomoč otroku z ra-
kom in krvnimi boleznimi, 
s katero sodelujeta že več 
let. Na televizijo Jože Tro-
bec ni želel, z veseljem pa se 
je lotil risanja karikatur. V 
času evropskega prvenstva 
v košarki, ko so naši igrali s 
Španci, je že narisal Gorana 
Dragića, takrat kot toreador-
ja z rdečo cunjo pred bikom 
in na njej rezultat tekme. 
Karikaturo je obesil v loka-
lu Mitnica v Kranju in ljudje 
so se zvečer ob tekmah slika-
li ob njej. »Tri štiri karikatu-
re sem že imel, Dragiča sem 
naredil na novo, lotil pa sem 
se še drugih športnikov, ki 
so v preteklem letu dosega-
li dobre rezultate, zmagova-
li, prejemali medalje.«

Karikaturist dodaja, 
lepotni kirurg odvzema 

Jože Trobec je tako ustva-
ril karikature Ilke Štuhec, 
Filipa Flisarja, Petra in 

Domna Prevca, Tima Gaj-
serja, Tine Trstenjak in Ane 
Velenšek, Petra Kauzerja, 
Primoža Rogliča, Žana Ko-
širja, Gorana Dragića, Luke 
Dončića, Anžeta Kopitarja 
in Jakova Faka in poskrbel 
za idejno zasnovo in obliko-
vanje koledarja. »Tof je or-
ganiziral celotno akcijo in 
v manj kot enem mesecu 
smo prodali okrog šest ti-
soč koledarjev,« je povedal 
avtor likov športnikov; da so 
bili nekateri izmed njih ob 
predstavitvi koledarja zelo 
navdušeni nad svojimi ka-
rikaturami.

»Karikaturist je podoben 
poklic kot lepotni kirurg, le 
da jaz dodajam on pa odvze-
ma,« je v duhovitem tonu 
dejal Jože, da je karikatura 
dobra takrat, kadar človeku, 
ki ga slika, da dušo. »Sam 
temu rečem, da me takrat ta 
oseba pogleda,« pove sogo-
vornik, ki že več let pri risa-
nju karikatur uporablja so-
dobno digitalno tehnologijo. 

S svinčnikom zdaj riše na 
ekran, podobno kot je nekoč 
na papir. Da je prava roman-
tika, ko je osvojil nove teh-
nologije, ne pa spomin na 
star način. Tudi če se zmo-
ti lahko neomejeno popra-
vlja, saj se slike shranjujejo 
po plasteh, kar prej ni bilo 
mogoče. Seveda pa je še ved-
no potrebna mojstrska roka, 
brez te ne pomaga noben še 
tako sodoben računalniški 
program.

»Svoje aktualne karikatu-
re, med njimi tudi športni-
kov s koledarja, v obojestran-
sko zadovoljstvo običaj-
no predstavljam pri prijate-
lju Gregu v lokalu Mitnica v 
Kranju, kjer je naprodaj tudi 
Koledar s srcem,« zaključu-
je Jože Trobec, ki je letos si-
cer pripravil tudi koledarje z 
motivi njegovih umetniških 
slik, naj bo cvetja in tihožitij, 
ženskih aktov ali pa krajine 
in fotografij, ki zadnje čase 
postajajo še ena od njegovih 
umetniških ljubezni.

Leto s športniki zmagovalci
Slikar in karikaturist Jože Trobec je pripravil prav poseben stenski koledar, ob katerem se lahko celo leto 
2018 družimo z njegovimi odličnimi karikaturami najboljših slovenskih športnikov. Nakup Koledarja 
s srcem – generacija zmagovalcev je lahko tudi naš prispevek Ustanovi za pomoč otroku z rakom in 
krvnimi boleznimi. 

Pobudnika Koledarja s srcem Tone Fornezzi - Tof in avtor 
karikatur Jože Trobec / Foto: Varja Jovanović Trobec

Štirinajst vrhunskih slovenskih športnikov za dvanajst mesecev v letu 2018. / Foto: Igor Kavčič
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ZIMSKA RAZPRODAJA
SALESALE

PRIVARČUJETE

MINUS
POSTELJA BOXSPRING „EVITA“. 
Prevleka iz blaga, rjave/bež barve. Ležalna površina 120 x 200 cm. Izvedba Box Bonell. Vzmetnica Bonell. 
Z nadvložkom topper iz umetne mase, 120 x 200 cm. Z 1 okrasnim vzglavnikom. Noge v videzu kroma. 
Stranska višina 59 cm. Š. 127, v. 106, g. 211 cm. Ostalo pohištvo in oprema za doplačilo. (22813936)

DO DO

MINUS

kika Klagenfurt/Celovec, Völkermarkter Straße 165, tel.: +43/0463 3840. kika Wolfsberg, Paul Hackhofer-Straße 20, tel.: +43 /04352 51952.
Ponudba velja v vseh pohištvenih salonih kika. Ponudba velja do odprodaje zalog. Tiskovne napake niso izključene. Simbolične 
slike. Namesto cena *** je priporočena cena proizvajalca. Cene so v evrih. Ponudba velja od 27. 12. 2017 do 8. 1. 2018 / A8392.
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Že dolgo se na 
dogodku ob odprtju kakšne 
razstave na Loškem gradu 
ni zbralo toliko obiskoval-
cev, kot pred dnevi na odpr-
tju nove stalne zbirke Šport 
na Loškem. Da je zdrav duh 
v zdravem telesu na Loškem 
še kako doma, so dokazova-
li številni nekdanji športniki 
in uspešni delavci v športu, 
ki so prišli pozdravit odprtje 
»športnega oddelka« v okvi-
ru muzeja. Slovesnost se je 
simbolično odvijala v graj-
ski galeriji, ki so jo pred sto 
in več leti takratne lastnice 
in upraviteljice gradu uršu-
linke uporabljale za telovad-
nico in v kateri so med dru-
gim igrale tudi košarko. Po-
stavitvi, po Groharjevi in Pa-
sijonski je to že tretja letos 
odprta zbirka, so sicer na-
menjene tri sobe v nadstro-
pju, ki so bile pred tem sicer 
namenjene muzejski depo-
jem. A vrnimo se v galerijo.

Športna zbirka ima 
odličen vmesni čas

Da je šport kot drama v 
gledališču poln napetosti, 
smo povzeto po velikem dra-
matiku Bertholdu Brechtu 
med drugim izvedeli, ko je 
direktorica Loškega muze-
ja Saša Nabergoj v nagovoru 
pozdravila odlično sodelova-
nje med muzejem in Odbo-
rom za muzej športa v Ško-
fji Loki, ki so ga zanesenjaki 
že pred leti ustanovili za na-
men priprave športne zbir-
ke. »Lahko rečem, da smo 
v muzeju stopili na tla, ki so 
bila že rahlo obdelana, saj 

je odbor že vrsto let zavze-
to deloval pri pripravi zbir-
ke. Naše tesnejše sodelova-
nje, ki traja zadnji dve leti 
in pol, velja označiti za pri-
mer dobre prakse, kako se 
s skupnimi močmi da reali-
zirati tudi take pobude, kot 
so jo predstavili Loški špor-
tniki,« je povedala Nabergo-
jeva; da se snovalci postavi-
tve sicer lahko potrepljajo 
po ramah, a so še vedno na 
pol poti. »Danes praznuje-
mo vmesni čas. Po prvi fazi 
zbiranju gradiva, aktualizi-
ranju in postavitvi, namreč 
sledi druga faza – obdržati 
zbirko živo,« je še povedala 
direktorica.  

Lahko bi rekli, da je v Škofji 
Loki in obeh dolinah ukvar-
janje s športom zelo pogost 
družbeni pojav. Kot so ugo-
tovili v odboru, se je na Lo-
škem s športom ukvarjalo 
več kot 1600 ljudi, delova-
lo oziroma še deluje več kot 
šestdeset športnih klubov, 
v katerih so vzgojili kar 23 
olimpijcev, v loškem športu 
pa beležijo tudi pet Bloud-
kovih medalj in 26 priznanj. 
»V zadnjih sedmih letih, ko-
likor trajajo naša intenziv-
na prizadevanja za zbirko, 
sem spoznal veliko čudovi-
tih športnih zgodb, ki so jih 
v preteklosti in jih sedaj pi-
šejo Ločani. V odboru smo se 
zbrali številni zanesenjaki in 
začeli zbirati gradivo. Pripra-
vili smo sezname pomemb-
nih športnikov, ki smo jih v 
nadaljevanju nagovarjali za 
predmete, povezane z njiho-
vim športnim delovanjem in 
uspehi. Danes lahko našte-
jem kar 144 darovalcev. Us-
peli smo pridobiti na stotine 

fotografij in drugih doku-
mentov, ki so v naši digital-
ni bazi, snemalec Pavle Do-
bovšek pa je posnel več kot 
petdeset športnih zgodb,« 
je povedal Marjan Luževič, 
predsednik Odbora za mu-
zej športa v Škofji Loki; da so 
v zadnjem letu obiskali po-
dobne športne zbirke po Slo-
veniji, a niti ena športa ne 
obravnava tako celostno kot 
zbirka Šport na Loškem. V 
Tem je zagotovo edinstvena.

»Snovanje športne zbirke 
je bil poseben izziv. Ne le za-
radi obsežne in bogate pre-
tekle dediščine, ki jo ime na 
športno-zgodovinskem po-
dročju naše mesto in oko-
lica, temveč tudi zaradi ži-
vosti tematike, ki jo predsta-
vljamo. Skozi leta snovanja, 
zbiranja in sodelovanja se je 
nabralo precej gradiva, ki ga 
je bilo treba urediti in zasno-
vati v pregledno in na več ni-
vojih izpovedno razstavo,« 
je povedala avtorica razsta-
ve, kustosinja Loškega mu-
zeja zgodovinarka Biljana 
Ristić. »Razstava je tako za-
snovana na več nivojih, da 
lahko tudi tuji obiskovalci, 
ki ne vedo veliko o naši špor-
tni zgodovini, dobijo vtis in 
informacije o tem bogatem 
delu kulturne dediščine. Po 
drugi strani pa smo z digi-
talizacijo zasnovali del raz-
stave tudi za tiste, ki se že-
lijo bolj poglobiti v vsebine. 
Slednje bomo seveda tudi 
nadgrajevali. S postavitvijo 
razstave se naše delo ni kon-
čalo, temveč dobro začelo, 
saj bomo razstavo oživljali s 
predavanji, pogovori, delav-
nicami in obeleževanji oble-
tnic, zmag in podobno.«

Od uršulink  
do Jana Oblaka

Razstava v sodobnem je-
ziku govori o preteklosti 
sedanjosti in prihodnosti 
športa na Loškem. Tako se 
na razstavi pogled na razvoj 
športnih aktivnosti na Lo-
škem začne sredi 15. stole-
tja s fresko sv. Nedelje v Cr-
ngrobu, poseben mejnik v 
razvoju športa predstavlja 
nunska dekliška šola, v ka-
teri so gojenke v okviru po-
uka telovadbe igrale razli-
čico košarke. Razvedrile in 
športne aktivnosti so se ved-
no bolj razvijale in se v 19. 
stoletju začele organizirati 
v društvih. Eno prvih je bilo 
Planinsko društvo, razvija-
ti se je začela telovadna de-
javnost, ki sta jo gojila so-
kolsko in orlovsko društvo. 
Na razstavi v nadaljevanju 
spremljamo razcvet športa 
v raznih društvih, uvajanju 
novih športnih panog, mno-
žičnem vključevanju ljudi v 
rekreacijske in športne de-
javnosti. V društvih so se že 
začeli kaliti tudi prvi olim-
pijci.

»Mislim, da je postavitev 
v danih razmerah zelo za-
nimivo in sodobno zastav-
ljena. Ristićeva ve, kakšna 
mora biti danes zbirka, da 
je širše zanimiva. Zbirka 
ima zgodbo, neko pripo-
ved, hkrati pa tudi atraktiv-
ne in oprijemljive točke,« 
zadovoljstvo ob razstavi po-
jasnjuje Luževič, ki se hkra-
ti zaveda tudi stiske z nje-
no prostorsko omejenostjo. 
»Ogromno imamo še poka-
zati, a smo morali sprejeti 
tudi kakšen kompromis in 
opraviti selekcijo med zbra-
nim gradivom. Nadgradnja 
bo tako digitaliziranje celot-
ne zbirke, da jo bomo lah-
ko pripeljali tudi na svetovni 
splet in s tem vsem, ki jih ta 
zanima, tudi na dom.«

Koncept razstave je pri-
lagojen prostoru. Gre za tri 
sobe v prvem nadstropju Lo-
škega muzeja, ki so med se-
boj povezane. »V vsaki sobi 
smo si želeli izpostaviti tudi 
po eno umetniško delo (Ale-
gorija športa, Portret Franca 
Dolenca st. in nekoliko mlaj-
ši bronasti relief Vučka, ma-
skote zimskih olimpijskih 
iger v Sarajevu), v vsaki sobi 
pa imamo ob fotografijah, 
krajših zapisih in ekspona-
tih tudi nekaj interaktivnih 
pripomočkov, za katere si 
želimo, da bi naše obiskoval-
ce spodbudili k sodelovanju 
in doživetju razstave,« je še 
povedala Biljana Ristić.

Športniki z razstavo 
zadovoljni

Smučarski tekač Ivo Čar-
man, dvakratni udeleženec 
olimpijskih iger, je za razsta-
vo namenil kar nekaj ekspo-
natov. »Vesel sem, da smo 
tudi loški športniki dobi-
li svojo stalno razstavo. Ne 
manjka nas olimpijcev in za 
nami prihajajo vedno novi. 
Sam sem nekaj svojih ek-
sponatov dal že za olimpijski 
muzej v Sarajevu, kar nekaj 
pa jih je tudi na tej razstavi, 
na primer startne številke z 
olimpiade v Lake Placidu leta 
1980. V ekipi smo bili tudi 
jaz in pokojna Jože Kuralt in 
Boris Strel. Trije mušketirji 
iz Loke so nam rekli.«

Slava Pelko se je našla med 
prejemnicami Bloudkovih 

priznanj. Nagrajena je bila 
za pedagoško delo kot učite-
ljica telovadbe na loški gim-
naziji. »Na tej fotografij sem 
s puncami iz drugega letni-
ka gimnazije. Mislim, da je 
bilo sredi šestdesetih let.« 
Med olimpijci je tudi Jure 
Rejec, muzealec iz Železni-
kov, ki se je udeležil parao-
limpijskih iger v Innsbruc-
ku leta 1988. »Fotografi-
ja na razstavi je sicer z ene 
od tekem v slalomu v Švici. 
Sam sem tekmoval v slalo-
mu in veleslalomu, za potre-
be kombinacije pa smo vozi-
li tudi smuk,« se spominja 
Rejec, ki se mu razstava zdi 
zelo zanimiva, sodobno zas-
tavljena in predvsem na pra-
vem mestu. Šport je namreč 
v Škofji Loki in obeh dolinah 
doma.

Loški šport postavili v muzej
V tednu pred prazniki so v Loškem muzeju odprli novo stalno zbirko Šport na Loškem. Da ne bo 
pomote – ta del Gorenjske, ki nam je v preteklosti dal veliko odličnih športnikov, je tudi danes v še kako 
dobri formi. Muzejska zbirka pa nas popelje od fresk v Crngrobu in športa pri uršulinkah na gradu prek 
Sokolov, nekdanjih loških olimpijcev pa do ta čas najbolj dragocenega športnika, ki ga ima Škofja Loka 
– nogometnega vratarja Jana Oblaka.

Odprtja razstave so se udeležili mnogi, ki so Loški šport 
»gor držali« – bodisi kot profesionalni športniki bodisi kot 
prizadevni rekreativci v različnih športnih društvih. 

Tudi najmlajšim eden najbolj zanimivih eksponatov so zagotovo rokavice ta čas najbolj 
vročega škofjeloškega športnika, nogometnega vratarja Jana Oblaka.

Olimpijski kotiček, v katerega so predmete za razstavo 
prispevali nekateri loški olimpijci.

Ob direktorici Loškega muzeja Saši Nabergoj prva med 
sodelavci pri stalni zbirki Šport na Loškem Marjan Luževič 
in Biljana Ristić 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Ljubitelji športa so va-
jeni, da na prvi dan v novem 
letu spremljajo drugi tekmo 
novoletne skakalne turne-
je v Garmisch-Partenkirch-
nu. Letos bo novoletna tur-
neja potekala že v 66. izved-
bi, začela pa se bo z današnji-
mi kvalifikacijami in jutrišnjo 
tekmo v Oberstdorfu. Da je že 
za prvo tekmo res veliko zani-
manje, sporočajo organiza-
torji iz Oberstdorfa, ki so pro-
dali toliko vstopnic kot še ni-
koli doslej, že zdaj pa je zna-
no, da bo razprodana tudi tek-
ma v Innsbrucku 4. januarja. 
Kot navadno se bo turneja za-
ključila 6. januarja v Bischof-
shofnu. Na njej bodo nastopi-
li Jernej Damjan, Peter Prevc, 
Anže Semenič, Žiga Jelar, 
Timi Zajc, Tilen Bartol in Ju-
rij Tepeš, ki pa bo po prvi po-
staji svoje mesto v Garmisch-
Partenkirchnu prepustil Do-
mnu Prevcu. 

S tekmo v sprintu se bo 
jutri v Lenzerheidu začel 
Toru de ski za smučarske te-
kače in tekačice, Slovenijo 
pa bodo zastopali Anamari-
ja Lampič, Vesna Fabjan in 
Miha Šimenc.

Na novo pomembno pre-
izkušnjo se te dni v Zrečah 
že pripravlja tudi naša roko-
metna reprezentanca, ki jo 
prva tekma na evropskem 
prvenstvu v Zagrebu čaka 13. 
januarja, ko se bodo pomeri-
li z ekipo Makedonije. Fina-
le prvenstva bo 28. januarja.

V naslednjih tednih se ve-
liko prireditev obeta tudi v 
Sloveniji. Že prvi januarski 
konec tedna bo tekmovanje 
alpskih smučark za Zlato li-
sico, v Planici pa bo 20. in 

21. januarja svetovni pokal v 
teku na smučeh. Istočasno 
bo na Rogli potekal svetovni 
pokal v deskanju na snegu. 
Zadnji konec tedna v janu-
arju bo na Ljubnem svetovni 
pokal v smučarskih skokih 
za ženske. Tudi v letu 2018 
bo v Kranjski Gori tekmova-
nje za Pokal Vitranc. Najbolj-
ši slalomisti in veleslalomisti 
bodo nastopili 3. in 4. marca. 
Finale svetovnega pokala v 
smučarskih skokih bo v Pla-
nici med 22. in 25. marcem. 

Med 9. in 25. februarjem 
bodo v Južni Koreji poteka-
le zimske olimpijske igre. 
Na njih sicer ne bo vseh naj-
boljših zimskih športni-
kov. Zaradi dopinške afere 
bodo manjkali nekateri ru-
ski športniki, drugi pa bodo 
lahko nastopili, a brez nacio-
nalnih simbolov pod olimpij-
sko zastavo. Prav tako bodo 
manjkali hokejisti, ki nasto-
pajo v NHL, med njimi tudi 
naš zvezdnik Anže Kopitar. 
Kljub temu bodo olimpijske 

igre zagotovo velik športni 
dogodek, ki bo skušal zdru-
ževati ne le športnike, am-
pak tudi njihove navijače. 

Seveda bo športnih do-
godkov še veliko, saj se obe-
ta tradicionalna ponudba 
velikih kolesarskih prire-
ditev na čelu s tremi najve-
čjimi etapnimi dirkami pa 
tudi odmevni teniški turnir-
ji, atletska tekmovanja, zani-
miva sezona motociklistov 
in še kaj.

Zagotovo pa bodo na svoj 
račun v novem letu prišli tudi 
ljubitelji nogometa, saj se 
bo sredi junija v Rusiji zače-
lo svetovno prvenstvo. Kljub 
temu da se naša reprezen-
tanca na prvenstvo ni uvrsti-
la, se obeta vrsta razburljivih 
tekem. Še prej, že konec ja-
nuarja, bo v Stožicah poteka-
lo evropsko prvenstvo v dvo-
ranskem nogometu, kjer pa 
se bodo skušali izkazati tudi 
naši nogometaši.

Leto zimskih olimpijskih iger
Novo športno leto se bo že jutri začelo s tradicionalno novoletno turnejo smučarskih skakalcev,  
se nadaljevalo z moškim evropskim prvenstvom v rokometu, vrhunca pa bosta zimske olimpijske igre  
v Južni Koreji in svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji. Pestro tudi na domačih tekmovališčih.

Peter Prevc je bil zmagovalec novoletne turneje v smučarskih skokih pred dvema  
letoma. Za šampiona iz Dolenje vasi bomo pesti stiskali tudi te dni, čeprav turneje ne 
začenja kot favorit. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubitelji rekreacije bodo leto lahko aktivno začeli 
v Portorožu s 14. Novoletnim skokom v morje. 
Adrenalinska prireditev, ki je z leti prerasla v 
nacionalno prepoznaven dogodek, bo v ponedeljek, 1. 
januarja 2018, potekala na Centralni plaži Portorož, 
od koder se bodo najpogumnejši od 14. ure dalje 
pognali v morje ter se tako drzno podali novim 
zmagam naproti. Prijave za skok potekajo na uradni 
spletni strani www.novoletniskokvmorje.eu.

Vilma Stanovnik

Ljubljana – Ob zgodovinskem 
uspehu naše košarkarske re-
prezentance na letošnjem 
evropskem prvenstvu so 
podjetja Elan, Reflex in Uni-
or pripravila posebna darila. 
Tako je podjetje Elan v spo-
min na zmago slovenske moš-
ke članske reprezentance kot 
darilo prek svojega partner-
ja Reflexa Košarkarski zve-
zi Slovenije izdelal košarkar-
sko tablo s košem, ki že kra-
si vhod v stavbo Košarkarske 
zveze Slovenije. Posebno da-
rilo je Košarkarski zvezi Slo-
venije podarilo tudi podjetje 

Unior, ki je ob zgodovinskem 
uspehu članske reprezen-
tance pripravilo poseben zla-
ti ključ številka 24, s katerim 
se je tabla pritrdila na proče-
lje stavbe. Prvi koš sta dosegla 
člana zlate članske reprezen-
tance Edo Murić in sedanji se-
lektor Rado Trifunović. »Rad 
bi se zahvalil podjetju Elan v 
sodelovanju s podjetjem Re-
flex za čudovito darilo Košar-
karski zvezi Slovenije ob naši 
zmagi na evropskem prven-
stvu 2017. Moja vsakdanja pot 
v službo bo sedaj pestrejša in 
bo ob pogledu na prvake de-
lovala še bolj motivacijsko,« je 
povedal Trifunović.

Novoletno darilo košarkarjem
Podjetje Elan je v spomin na zmago slovenske moške članske reprezentance na evropskem prvenstvu 
kot darilo izdelal košarkarsko tablo s košem, ki krasi vhod v stavbo Košarkarske zveze Slovenije.

V spomin na naslov evropskih prvakov je Elan naši krovni 
košarkarski organizaciji podaril tablo s košem.

Kranj – V Drsalnem klubu Kranj so minulo sredo pripravili se-
daj že tradicionalno novoletno revijo, ki je tokrat potekala pod 
naslovom Ledene risanke. Mladi drsalci so skupaj s trenerji in 
nekaterimi starši na led postavili junake znanih risank. Razgi-
bane in zanimive točke za drsalno revijo sta sestavili trenerki 
Tina Odžič in Sarah Robert Sifaoui, kranjski umetnostni drsalci 
pa so na ledu pričarali živali, ki so nas nasmejale v Zootopiji. 
S pisanimi kostumi in še bolj pisano živalsko druščino so se 
odpravili v Rio ter se z deklico Vaiano podali na rajski otok. Na 
ledu so zaplesali še mala morska deklica, levji kralj, Tarzan in 
nekaj znanih junakov sodobnih animiranih filmov. Revijo so 
popestrili tudi drsalci iz Drsalno-kotalkarskega kluba Stanko 
Bloudek Ljubljana.

Ledene risanke na kranjskem ledu

Na ledu Dvorane Zlato polje so letos navdušili junaki 
risank. / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Kranj – Hokejisti v Alpski 
hokejski ligi za praznike 
niso počivali. Tako Jeseni-
čani kot Ljubljančani so na 
dan samostojnosti in eno-
tnosti igrali tekme 27. kroga. 
Ekipa SIJ Acroni Jesenice je 
tekmo odigrala na domačem 
ledu, gostili pa so Red Bull 
Salzburg II. V prvi tretjini pa 
se Jeseničani niso predstavi-
li kot favoriti za zmago, saj 
kar dvakrat niso izkoristili 
številčne prednosti igralca 
na ledu, v strelih na gol pa 
so imeli majhno prednost, 
bilo je 8 : 7. Usodna za Jese-
ničane je bila druga tretjina, 
v kateri so z zadetkom Mihe 
Brusa sicer povedli, nato pa 

v slabih dveh minutah preje-
li dva zadetka in na koncu še 
tistega usodnega za končni 
izid 1 : 3 (0 : 0, 1 : 2, 0 : 1). SŽ 
Olimpija je v Celovcu proti 
moštvu ES KAC slavila s 3 : 1 
(1 : 0, 1 : 0, 1 : 1). 

Že včeraj pa sta moštvi 
odigrali novi tekmi. Tokrat 
obe na domačem ledu. Jese-
ničani so gostili Celovčane, 
Ljubljančani pa Salzburža-
ne, tekmi pa se do zaključka 
naše redakcije še nista kon-
čali. Nov zanimiv obračun 
se obeta jutri, ko se bosta 
moštvi medsebojno pome-
rili na Jesenicah. To bo že 
peti slovenski derbi v tej se-
zoni. Do sedaj so se na vseh 
štirih obračunih veselili Je-
seničani.

Jutri derbi na Jesenicah

Rudno polje – Na Pokljuki so se smučarski tekači pomerili za 
naslove državnih prvakov v sprintu štafet v klasični tehniki. 
Po dolgem času je bilo to popolno slavje TSK Bled. V ženski 
konkurenci sta državni prvakinji Alenka Čebašek in Nika Ra-
zinger, ki sta premagali branilki naslova Anamarijo Lampič 
in Leo Einfalt iz TSK Triglav, bron sta si pritekli njuni klubski 
kolegici Nina Klemenčič in Anja Mandeljc. Med fanti sta naslov 
na Bled vrnila Miha Dolar in Luka Prosen, srebro je z Borom 
Grdadolnikom in Miho Šimencem odšlo branilcem naslova v 
Logatec, bron pa z Vilijem in Benjaminom Črvom v Planico. 

Tekači Bleda slavili v obeh članskih konkurencah

Pokljuka – Tekaški smučarski klub Triglav Kranj ter zbor za 
biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije sta jutri, 30. decembra, 
organizatorja tekmovanja za državno prvenstvo in pokal Slo-
venije v biatlonu za odrasle in otroške kategorije. Start tekmo-
vanja v športnem centru na Rudnem polju bo ob 10. uri. Prav 
tako jutri, s startom ob 15.30, bo na Rudnem polju tekmovanje 
v teku na smučeh za pokal Geoplin.

Biatlonci in tekači bodo tekmovali na Pokljuki
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Cveto Zaplotnik

Podbrezje – Na kmetiji ob-
delujejo enajst hektarjev 
lastnih in pet hektarjev naje-
tih kmetijskih zemljišč, gos-
podarijo pa še z dvajsetimi 
hektarji gozda. Ukvarjajo se 
z živinorejo, poljedelstvom, 
sadjarstvom in v okviru do-
polnilne dejavnosti na kme-
tiji še s predelavo sadja. Sad-
jarstvo ima na kmetiji že dol-
go tradicijo, njeni začetki se-
gajo v 19. stoletje, ko je Franc 
Pirc kot župnik v Podbrezjah 
spodbujal sadjarstvo in za to 
navdušil tudi tedanjega gos-
podarja na Štrithovi kmetiji. 
V tistih časih in še dolgo po 
tem so bila v sadovnjaku le 
visokodebelna sadna dreve-
sa, v letu 1990 pa so jih za-
čeli postopoma zamenjevati 
z intenzivnimi, nizkodebel-
nimi drevesi, na prelomu ti-
sočletja so za nasad dodatno 
namenili še en hektar veliko 
njivo. Zdaj njihov nasad ob-
sega 2,5 hektarja površine, v 
njem imajo izključno jabla-
ne petnajstih različnih sort. 
Največ pridelujejo sorte jo-
nagold, zlati delišes, idared 
in gala, od starih sort sta v 
nasadu kosmač in voščenka, 
v okviru poskusa Kmetijske-
ga inštituta Slovenije pa pre-
skušajo štiri odporne sorte.

Dobri pogoji za 
sadjarstvo

V Podbrezjah so dobri po-
goji za sadjarstvo, to je ugo-
tovil že sadjar Franc Pirc in 
to potrjujejo tudi Gregorče-
vi. »Tu je dobra mikrokli-
ma. Sadovnjaki so pod ro-
bom hriba in najhujši mraz 
nas običajno zaobide. Letos 
je bilo zaradi pozebe poseb-
no leto, a kljub temu se je iz-
kazalo, da so jo nasadi, ki so 
bliže taborski cerkvi, bolje 
odnesli kot tisti bolj odda-
ljeni,« pove gospodar Janez 

in doda, da so se ob letošnji 
aprilski pozebi prvič odloči-
li za kurjenje v sadovnjaku. 
Akcija se je začela okrog šes-
tih popoldne, ko se je Am-
brož, bodoči gospodar na 
kmetiji, vrnil domov. Z bli-
žnje žage so pripeljali oblan-
ce, jih razporedili v kupe, na 
vsakih pet do šest metrov v 
vrsti so naredili enega in jih 
okrog dveh ponoči zakuri-
li, prej zaradi močnega ve-
tra tudi ni bilo najbolj varno. 
»Toplota, ki je nastajala ob 
gorenju, je preprečila mrzle-
mu zraku dostop do sadne-
ga drevja. Izkušnja s kurje-
njem je bila odlična, po eno 
strani učinkovita, po drugi 
dokaj poceni, tako da bomo 
na tak način tudi ob more-
bitnih pozebah v prihod-
nje poskušali zaščititi sadno 
drevje,« pove Janez in pou-
dari, da je bila letos sadna le-
tina kljub pozebi dokaj dob-
ra. Nekaj izpada je vendarle 
bilo: kosmač je ves pozebel, 
idared skoraj ves. 

Mednarodno priznanje 
za jabolčni sok

Pred približno desetimi 
leti so na kmetiji registrira-
li dopolnilno dejavnost pre-
delava sadja. V okviru te de-
javnosti opravljajo storitve 
drugim in predelujejo doma 
pridelano sadje. Tako lahko 
drugim iz sadja stisnejo sok, 
lahko sok tudi pasterizirajo 
in ga napolnijo v litrske ste-
klenice ali v petlitrske »bo-
kse« s pipico za praznjenje. 
Doma pridelano sadje, ki je 
drobnejše ali po videzu ni 
najlepše, predelajo, brez do-
datkov, predvsem v jabolčni 
sok, za katerega so letos in 
lani na mednarodnem oce-
njevanju v italijanskem Pan-
tianiccu prejeli zlato meda-
ljo. Več priznanj so v prete-
klosti dobili tudi na razstavi 
Dobrote slovenskih kmetij 

na Ptuju, vendar tja že nekaj 
časa ne pošiljajo več vzorcev 
na ocenjevanje. 

Potrošniki vse bolj cenijo 
domače

In kako je s prodajo? Pred 
enim letom so v gospodar-
skem objektu uredili priroč-
no prodajalno, kjer poleg ja-
bolk in sadnih sokov ponu-
jajo tudi vse drugo, kar pri-
delajo in naredijo na kmeti-
ji – krompir, jabolčni kis, be-
zgov sirup, sok rdeče pese ... 
Večino pridelkov in izdelkov 
prodajo doma na kmetiji, si-
cer pa z njimi oskrbujejo še 
nekaj gostinskih lokalov in 
trgovin. Kupci prihajajo od 
vsepovsod, od Ljubljane do 
Kranjske Gore, vse bolj tudi 
cenijo domače, lokalno pri-
delano sadje, še posebej le-
tos, ko je domačega sadja za-
radi pozebe manj in v trgo-
vinah prevladuje uvoženo 
sadje. »V prihodnosti name-
ravamo na kmetiji postopno 
obnoviti in delno razširiti na-
sad ter posodobiti predelavo. 

Ponudbo jabolk bomo do-
polnili z novimi sortami, pri 
tem pa bomo okrepili delež 
sort, ki so bolj odporne proti 
škrlupu. Izbor sort pa bomo 
predvsem prilagajali pov-
praševanju potrošnikov,« 
napoveduje Ambrož.

Krave te privežejo

Na Gregorčevi kmeti-
ji večino prihodka ustvari-
jo s sadjarstvom, pomemb-
na dejavnost pa še vedno os-
taja živinoreja. Redijo od pe-
tindvajset do trideset goved 
– krav dojilj in bikov. V naj-
boljših časih so na dan na-
molzli okrog dvesto litrov 
mleka in z njim oskrbova-
li tudi kranjsko porodni-
šnico, a že dvanajst let mle-
ka ne oddajajo več. »Po kra-
vah molznicah se nam nič 
ne toži. Prireja mleka zah-
teva krmljenje in molžo ob 
točno določenih urah, reja 
krav dojilj in bikov pa ven-
darle dopušča nekaj več svo-
bode,« pravi Janez in sliko-
vito doda: »Krave te priveže-
jo, jaz pa nisem človek, ki bi 
mu to ugajalo.« Hlev je zdaj 
poln, za morebitno poveče-
vanje črede bi potrebovali 
tudi dodatna zemljišča, ki pa 
jih v Podbrezjah ni lahko do-
biti, zato na kmetiji bolj kot o 
povečanju črede razmišljajo 
o zmanjševanju, seveda na 
račun krepitve sadjarstva.

Zaradi žleda posekali 
šeststo »kubikov« drevja

Gozd je sicer v bližini kme-
tije, vendar ga je na ravnem 
le pet hektarjev, ves ostali je 
»v grabnih«, v povodju Le-
šnice, tako da si dela v gozdu 
ne morejo predstavljati brez 
uporabe vitla. Pred tremi leti 
jim je žled povzročil kar pre-
cej škode, skupno so takrat 
posekali okrog šeststo kubič-
nih metrov poškodovanega 

drevja. Ker so ga hitro pose-
kali in so ga ponudili kup-
cem v času, ko na trgu še ni 
bilo velike ponudbe, so do-
segli tudi dokaj dobro ceno. 
Zaradi lubadarja so lani po-
sekali okrog osemdeset ku-
bičnih metrov drevja, letos 
niti enega drevesa in tudi ne-
davni veter jim je prizane-
sel. Na leto posekajo okrog 

devetdeset kubičnih metrov 
drevja, odvisno od potreb po 
denarju. »Zdaj je cena hlodo-
vine tako nizka, da se zdra-
vega drevja ne splača sekati,« 
pravi Janez.

Velika družina: sedem 
otrok

Gregorčeva – gospodar 
Janez in žena Cirila – ima-
ta sedem otrok, od tega jih 
šest še živi na kmetiji, le nju-
na najstarejša hči Neža, ki je 
končala pedagoško fakulteto 
in je vzgojiteljica v Šenčurju, 
se je že odselila. Najstarej-
ši med otroki, 27-letni Am-
brož, dela doma na kmeti-
ji, v Biotehniškem centru 
Naklo je končal štiriletno iz-
obraževanje za kmetijsko-
-podjetniškega tehnika, za-
ključuje pa študij strojništva 
na višji strokovni šoli v Ško-
fji Loki. Zala je absolventka 

Pedagoške fakultete Univer-
ze na Primorskem, Nika štu-
dira dietetiko na Fakulteti 
za vede o zdravju Univerze 
na Primorskem, Jera je štu-
dentka Biotehniškega centra 
Naklo – Višje strokovne šole, 
smer upravljanje podeželja 
in krajine, Meta in Tine sta 
dvojčka, stara sta šestnajst 
let, oba obiskujeta Biotehni-
ški center Naklo. Meta se iz-
obražuje za slaščičarko, Tine 
za gospodarja podeželja. Na 
kmetiji večino del opravijo 
Janez, Cirila in Ambrož, a 
predvsem ob konicah jim po 
svojih močeh pomagajo tudi 
drugi. »Otroci so pridni, veli-
ko pomagajo in naredijo vse, 
tudi ko si midva privoščiva 
dopust,« pravi Janez.

Dron v veselje in  
v pomoč

Cirila je aktivna tudi v Dru-
štvu kmečkih žena Kranj in 
članica upravnega odbo-
ra Zveze kmetic Slovenije, 
že od vsega začetka pa je v 
skupini Glasovih pletilj, ki 
pletejo nogavice za novoro-
jence v kranjski porodnišni-
ci. Ambrož je aktiven v Dru-
štvu kranjske in tržiške po-
deželske mladine, letos pa 

je bil tudi eden od dveh go-
renjskih kandidatov za mla-
dega gospodarja leta. »To je 
bila dobra izkušnja, spoznal 
sem nove ljudi,« pove Am-
brož, za katerega smo tak-
rat, ob predstavitvi v Kmeč-
kem glasu, izvedeli tudi za 
kako zanimivo podrobnost 
iz njegovega življenja. Tako 
sta s prijateljem kupila »bol-
ho« (avto) in se z njo 1. apri-
la odpeljala v Piso, da bi pre-
verila, ali je tamkajšnji stolp 
še vedno nagnjen. Ni bila 
prvoaprilska potegavščina, 
bila pa je dogodivščina, saj 
so »bolhi« med vračanjem 
proti domu odpovedale za-
vore. Pri osemnajstih letih 
je »jugota« predelal v mizo 
za obiranje jabolk v sadov-
njaku, zdaj mu je v veliko ve-
selje dron, s pomočjo katere-
ga spremlja tudi dogajanje v 
gozdu in v sadovnjaku. 

Ob pozebi so v sadovnjaku tudi kurili
Na kmetiji Pr' Štrith' v Podbrezjah se ukvarjajo s sadjarstvom, živinorejo in poljedelstvom. Ob letošnji pozebi so v sadovnjaku tudi kurili. »Izkušnja je bila 
odlična – učinkovita in dokaj poceni,« pove gospodar Janez, oče sedmih otrok. Najstarejši, sin Ambrož, je bil letos tudi kandidat za mladega gospodarja leta. 

Gregorčevi: v ospredju Janez in Cirila, zadaj (od leve proti desni) Meta, Zala, Nika, Ambrož, 
Tine, Jera in Neža / Foto: Tina Dokl

Zakonca Cirila in Janez ter njun sin Ambrož, bodoči gospodar na kmetiji, v priročni 
prodajalni sadja in izdelkov iz sadja / Foto: Tina 

Letina jabolk je bila kljub spomladanski pozebi dokaj dobra. 
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Alenka Brun

Domžale – Katja in njen par-
tner Miha Pajek sta podje-
tje v celoti prevzela pred pe-
timi leti. Katja je že kot ot-
rok ugotovila, da nosi v sebi 
ljubezen do tekstila. Ko sta z 
Mihom dobila sina Mika, sta 
začela resneje razmišljati o 
osvežitvi blagovne znamke, 
o prihodnosti. Če sta želela, 
da podjetje preživi, potem 
je bilo to nujno. Sin jima je 
dal nov zagon, na dan so pri-
vrele nove ideje. Nadgradila 
sta osnovno blagovno znam-
ko, ki jo vsi poznajo kot otro-
ško. »Odločila sva se, da po-
nudbo dopolniva še s kosi 
za malce večje ''frajerje'' in 
''dame''. Razvila sva znam-
ki, namenjeni otrokom od 
dveh, treh let naprej.« Kre-
irajo in šivajo še oblači-
la za nedonošenčke, invali-
dno mladino, spalne vrečke, 
posteljnino, oblačila za pros-
ti čas za odrasle in v zadnjem 
času v kotu proizvodnje na-
stajajo tudi maskote. Pose-
ben moden kos so »aladin-
ke«, hlače za otroke, katerih 
značilnost je visoki pas s pa-
tentom, ki omogoča, da jih 
otrok ne prerase takoj. 

Ne branijo se vzorcev, ne 
bojijo barv. Vizijo o barvah 
sta imela že Katjina starša, 
ki sta bel otroški bodi dobe-
sedno obarvala. Sprejema-
jo tudi večja naročila, kar 
pomeni, da šivajo za druge 
blagovne znamke. Zaposle-
ne imajo tri šivilje, manj-
še podjetje pa v celoti šteje 
šest zaposlenih. Pri uporabi 
ostajajo zvesti slovenskim 

materialom, njihovi izdelki 
spadajo v srednji cenovni ra-
zred.

Pri eni od kolekcij še ved-
no aktivno sodeluje tudi Ka-
tjin oče Sandi. Tudi produk-
ti so njegovi. Včasih je de-
lal previjalne torbe, torbe za 
na plažo, tapeciral sedeže za 
motorje ... – vse, po čemer 
je bilo povpraševanje. In to 
filozofijo povpraševanja in 

ponudbe so v podjetju obdr-
žali do danes, saj kot ugota-
vljata mlada: »Potrebuješ za 
neko linijo vsaj petdesetod-
stotno zanimanje, da se jo 
dejansko splača obdržati.«

Letos mineva tudi dvajset 
let od začetka proizvodnje 
vrečk za otroške copate, ki so 
s svojim videzom in paten-
tom služile tudi kot osnova 
nahrbtnikom. Gre v bistvu 

za model, ki je trenutno zelo 
priljubljen pri ženskah vseh 
starosti. Katja razloži: »Di-
zajn vrečk za copate se ne 
spreminja, se pa uporablje-
ni materiali.« V njihovi pro-
izvodnji za izdelavo nahrb-
tnikov uporabljajo umetno 
usnje. So nepremočljivi in 
jih sestavlja več sešitih pa-
sov, kar jim daje prepoznav-
nost. »Uporabljene barve pa 
so različne glede na trend, 
na letni čas. Stranka jih lah-
ko seveda izbere sama.« 

Katja se v bistvu že dob-
rih petnajst let ukvarja s tek-
stilnim dekorjem. Zaključi-
la je študij na Visoki šoli za 
dizajn in znanje projektan-
ta notranje opreme poveza-
la še s tekstilom. Tako si zna 
vertikalno oziroma vizualno 
predstavljati tkanine v pro-
storu. 

Družinska zgodba, pove-
zana s tekstilom, pa je vodi-
la do naslednjega poglavja: 
do domžalskega hotela Am-
bient. Tam, kjer danes stoji 
hotel, je bil nekoč industrij-
ski obrat Toko. Katjina star-
ša sta kupila celoten objekt 
z namenom, da del upora-
bita za proizvodnjo, za dru-
gi del pa sta imela načrte, ki 

se kasneje niso uresničili. 
To so bili časi, ko so v pod-
jetju precej opremljali hote-
le oziroma hotelske sobe z 
zavesami. 

»Pri podaji ponudbe in če 
si prišel v ožji izbor, si mo-
ral vedno pripraviti vzorčno 
sobo,« razlaga Katja. Pa se je 
Sandiju in Dragici Komlanc 
utrnila ideja, da bi prazni del 
objekta rekonstruirali in na-
redili hotel. Njuna otroka (po 
katerih je osnovna blagovna 
znamka dobila tudi ime) sta 
idejo pozdravila in Katja jo 
je razvila že v svoji diplom-
ski nalogi. Seveda so od ide-
je do realizacije minila leta, 
a danes imajo trizvezdični 
hotel z elementi štirih in pe-
tih zvezdic z 69 vzorčnimi 
sobami in tremi apartmaji, 
šest sob pa ima tudi okrogla 
ležišča. Katja in Miha iz dne-
va v dan odkrivata tekstilni 
posel, čeprav sta že pet let ak-
tivno vpeta v vse faze: od ide-
je do končnega produkta in 
prodaje. Vedno pa so se in se 
bodo našle stranke s poseb-
nimi željami, ki jim mlad in 
nadobuden tekstilno-pod-
jetniški par zna prisluhniti, 
želje pa po najboljših močeh 
uresničiti.

Začeli so z barvnimi otroškimi bodiji
Kamničanka Katja Komlanc v centru Domžal nadaljuje tekstilno tradicijo podjetja, ki sta ga ustanovila njena starša. Leta 1986 sta registrirala podjetje pod 
blagovno znamko Katja & Alen.

Katja Komlanc, Miha Pajek in sin Mike / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Kranj – Božičnice oziroma 
trinajste plače bodo z novim 
letom do višine povprečne 
plače v celoti oproščene pla-
čila dohodnine, medtem ko 
so bile letos le do sedemde-
set odstotkov. Zaposleni v 
podjetjih bodo tako dobili 
višje neto izplačilo, če jim 
bodo delodajalci božičnice 
izplačali januarja prihodnje 
leto namesto decembra le-
tos. Z novim letom se obe-
ta tudi sprememba splo-
šne olajšave, ki naj bi zaradi 
vpeljave linearnega modela 
postala pravičnejša. Doda-
tni splošni olajšavi za tiste, 
ki zaslužijo najmanj, sta po 
mnenju sindikatov krivični, 
saj zaradi svoje stopničaste 
narave zavezanec, ki le za 
evro preseže dohodkovni 
prag, izgubi pravico do do-
datne splošne olajšave. Za 
zavezance, ki imajo skupni 
letni dohodek od 11.166,37 
evra do 13.316,83 evra, bo 
odslej veljalo linearno do-
ločanje olajšave. Tako bo 
vsak dodaten evro dohodka 

olajšavo znižal za slab evro 
in pol. S tem bodo odprav-
ljene anomalije, ko je deni-
mo zavezanec ob povečanju 
bruto plače prejel nižjo neto 
plačo zaradi nezvezno dolo-
čene splošne olajšave. Za 
preostale zavezance, ki ne 
spadajo v ta dohodkovni ra-
zred, se bo olajšava še nap-
rej določala po starem. 

Kljub predlogu, da se vi-
šina normiranih dohodkov 
pri samostojnih podjetni-
kih s sedanjih osemdeset 
odstotkov zniža na šestde-
set odstotkov, davek pa naj 
bi se zaračunaval glede na 
zavezančevo uvrstitev v do-
hodninski razred, obdav-
čitev normirancev ostaja 
nespremenjena. Še nap-
rej torej velja cedularna ob-
davčitev po stopnji dvajset 
odstotkov, normirani od-
hodki pa ostajajo na višini 
osemdeset odstotkov. Ne-
kaj sprememb pa vendar-
le je: samostojni podjetnik 
bo moral izstopiti iz siste-
ma, če bo imel v dveh za-
porednih letih več kot tris-
to tisoč evrov prihodkov. 

Davčno priznanih bo naj-
več osemdeset tisoč evrov 
za s. p. in štirideset tisoč 
evrov za popoldanski s. p. 
Finančna uprava pa bo po 
novem seštevala prihod-
ke povezanih oseb, kar po-
meni, da družinski člani 
ne bodo smeli imeti vsak 
svojega normiranega s. p.-
-ja oziroma se bodo njiho-
vi prihodki seštevali. Zako-
nodaja pa jim vseeno daje 
možnost, da dokažejo, da 
ne izkoriščajo prednos-
ti normativne obdavčitve, 
temveč vsak opravlja svojo 
dejavnost. 

Po novem se bodo lahko 
tudi v prihodnjem letu upo-
rabljale vezane knjige ra-
čunov. Sprememba zako-
na o davčnem postopku pa 
prinaša tudi možnost pla-
čevanja brez provizije pri 
upravnih in državnih or-
ganih. Spremembe bodo 
tudi na področju študent-
skega dela, splošna olaj-
šava se bo namreč s seda-
njih 75 odstotkov dvignila 
na sto odstotkov. Nova dav-
čna zakonodaja pa prinaša 

tudi davčno razbremenitev 
zaposlenih, ki jih sloven-
ska podjetja napotujejo na 
delo v tujino, ter tujcev, ki 
jih želijo zaposliti naša pod-
jetja. Spremembe se obeta-
jo tudi lastnikom nepremič-
nin. Nova zakonodaja o ure-
janju prostora uvaja novo 
dajatev za nezazidana stav-
bna zemljišča, davek s tega 
naslova pa bo šel v prora-
čun občin. Kolikšna bo ob-
davčitev, je odvisno od ob-
čine, vendar ne sme znašati 
več kot 0,3 evra na kvadratni 
meter. Podobno pa je višina 
davka od občin odvisna tudi 
v primeru nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljiš-
ča, kjer se cene glede na po-
samezne občine lahko pre-
cej razlikujejo.

Davkoplačevalci pa bodo 
v prihodnjem letu izpostav-
ljeni tudi večjemu nadzo-
ru. Tako gre vsaj sklepati na 
podlagi zaposlovanja v Fi-
nančni upravi. Ta naj bi za-
poslila več kot petdeset no-
vih davčnih inšpektorjev, ki 
bodo ugotavljali nepravil-
nosti na terenu.

Nekaj davčnih novosti v novem letu
Tudi v prihodnjem letu se obetajo nekatere davčne novosti. Med vidnejšimi je večje neto izplačilo 
božičnice in pravičnejši sistem dodatne davčne olajšave.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Na brniškem 
letališču leto 2017 ocenjujejo 
kot eno najuspešnejših. Po-
leg preimenovanja družbe v 
Fraport Slovenija, prevzema 
nove podobe in napovedi ši-
ritve so zabeležili izrazito rast 
prometa na letališču. Konec 
novembra je rast prometa v 

primerjavi z enakim obdob-
jem lani znašala 20,1 odstot-
ka, v tem času je letališče obi-
skalo dober milijon in pol po-
tnikov. V istem obdobju se je 
za 12,4 odstotka povečalo tudi 
število premikov letal, v enaj-
stih mesecih letošnjega leta 
pa so zabeležili tudi 22,7 od-
stotka več tovora več kot lani. 
Najvišja mesečna rast prome-
ta je bila letos aprila, znašala 
je 31,5 odstotka.

Milijontega potnika, ki 
ga običajno dočakajo sep-
tembra, so letos pozdravili 

že sredi avgusta. Sicer pa je 
bil september mesec rekor-
dov. V tem mesecu so zabe-
ležili največje mesečno šte-
vilo potnikov med vsemi do-
sedanjimi septembri na leta-
lišču, 17. septembra pa je le-
tališče obiskalo največje šte-
vilo potnikov v enem dne-
vu do sedaj. Rekord je pa-
del predvsem na račun us-

peha slovenske košarkarske 
reprezentance v Carigradu, 
prešteli pa so 8372 potnikov.

Kot ocenjujejo v družbi, je 
rast predvsem posledica kre-
pitve mreže letalskih povezav 
v lanskem in letošnjem letu 
in posledično konkurenčnej-
še ponudbe. »K rasti prispe-
vajo tudi povečevanje prome-
ta tako domačega kot tujih 
prevoznikov, ugodna gospo-
darska klima in vedno večja 
prepoznavnost Slovenije kot 
turistične destinacije,« še do-
dajajo na Fraportu Slovenija.

Na brniškem letališču 
izjemna rast prometa
Iztekajoče se leto si bodo v Fraportu Slovenija 
zapomnili po presežkih, ki so jih zabeležili.

Milijontega potnika, ki ga običajno dočakajo 
septembra, so letos pozdravili že sredi avgusta. 
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Andraž Sodja

Kranjska Gora – Na smu-
čišču v Kranjski Gori je prej-
šnji konec tedna potekalo 
usposabljanje dvajsetih po-
licistov smučarjev iz vseh 
policijskih uprav, ki se bodo 
pridružili sedemdesetim 
policistom smučarjem, ki 
svoje naloge že opravljajo na 
slovenskih smučiščih. 

Kot je pojasnil vodja uspo-
sabljanja Alojz Sladič iz Sek-
torja splošne policije Upra-
ve uniformirane policije, je 
obravnava nesreče na smu-
čišču precej težja kot na ces-
ti, največkrat pa se mora-
jo zanašati na izjave očivid-
cev, prič, ki jih je pogosto 
malo. »Najpomembneje je 
ugotoviti gibanja udeležen-
cev in zbrati kar največ po-
datkov in dokazov. Usposa-
bljanje poteka najprej teore-
tično na Policijski akademi-
ji, kjer smo letos več poudar-
ka namenili poškodbam na 
smučišču, med praktičnim 
delom pa poteka obravnava 
simuliranega kraja smučar-
ske nesreče s poudarkom na 
odkrivanju in zavarovanju 
sledov in morebitnega do-
kazovanja kaznivega deja-
nja. Kazniva dejanja se sicer 
izkažejo v manjšem dele-
žu nesreč, pogosteje v trkih, 
krivdo pa lahko iščemo tudi 
pri upravljavcih smučišča,« 
je povedal Sladič.

Po ocenah policistov se 
varnost izboljšuje, k temu pa 
prispeva tudi njihova priso-
tnost na smučišču. Med naj-
pogostejšimi vzroki pa po-
licisti ocenjujejo, da do ne-
sreč prihaja zaradi precenje-
vanja sposobnosti in neogre-
tosti smučarjev. 

Kljub velikemu številu ne-
gativnih alkotestov v prete-
klih letih, ki kažejo, da se 
smučarji v glavnini izogiba-
jo alkoholu, bodo poostren 
nadzor nadaljevali, še po-
sebno pri udeležencih ne-
sreč.

Prav v času usposabljanja 
sta se sicer na Gorenjskem 
zgodili dve nesreči, kjer sta 
bila v obeh primerih udele-
žena smučarja sama, na Sta-
rem vrhu se je smučarka 
poškodovala pri padcu, na 
Voglu pa smučar pri pones-
rečenem skoku v snežnem 
parku.

Policijsko prisotnost na 
smučišču pozdravljajo tudi v 
RTC Žičnice Kranjska Gora, 
kjer po besedah Klavdije 
Gomboc že vrsto let uspešno 
sodelujejo s policisti. »Smu-
čarji se počutijo bolj varne 
in tudi svoje znanje bolj pri-
lagodijo razmeram na smu-
čišču. Glede na to, da smo 
družinsko smučišče, smu-
čišče za smučarje začetni-
ke, imamo na letnem nivoju 
manj kot dvesto poškodb, to-
rej tudi lažjih poškodb, kar je 

med več kot 190 tisoč smu-
čarji zelo zadovoljiv rezultat, 
to pa je pripisati tudi števil-
nim preventivnim akcijam 
in vzgoji smučarjev,« pravi 
Klavdija Gomboc in dodaja, 
da objestnost starejših smu-
čarjev občasno tudi kaznu-
jejo. Najstrožji ukrep, to je 
odvzem smučarske vozovni-
ce, pa so v desetih letih upo-
rabili le trikrat.

»Prilagodite hitrost in na-
čin smučanja svojim izkuš-
njam, pripravljenosti, zase-
denosti smučišča, snežnim 

in vremenskim razmeram. 
Posebno pozorni bodite na 
otroke in smučarje ali de-
skarje novince, smučaj-
te le na označenih in ure-
jenih smučarskih progah. 
Zaščitna smučarska čelada 
je obvezna za otroke, mlaj-
še od 14 let, priporočljiva pa 
tudi za odrasle,« opozarja-
jo policisti in dodajajo, da 
je pomembno paziti tudi na 
smučarsko opremo in dru-
go lastnino, saj tatovi mar-
sikdaj čakajo na neprevidne 
smučarje.

Snežne priprave policistov
Dvajset novih policistov in policistk se je v Kranjski Gori usposabljalo za delo na smučiščih, saj so 
samo lani na Gorenjskem zabeležili devetinosemdeset hujših nesreč.

Po ocenah policistov se varnost izboljšuje, k temu pa 
prispeva tudi njihova prisotnost na smučišču. 

Vilma Stanovnik

Kranj – V minulih dneh so 
bili policisti obveščeni o več 
vlomih. Tokrat so bili tato-
vi dejavni zlasti na območju 
Radovljice in Bleda. V Rado-
vljici je bilo vlomljeno v go-
stinski obrat, vendar storilec 
očitno ni našel ničesar, kar 
bi se mu zdelo vredno od-
nesti. 

Je bil pa zato bolj zadovo-
ljen tat, ki je vlomil v stano-
vanjsko hišo v Radovljici, 
kjer je našel in odnesel zlat-
nino in denar. V hišo je še 
neznani storilec vlomil tudi 
na Bledu, a tam je očitno 
imel manj sreče, saj ni našel 
ničesar, kar bi ga zanimalo.

Poročali smo že o vlomih 
v hiše v okolici Kranja, prav 
tako je še neznani storilec 
vlomil v stanovanjsko hišo 
na Slovenski cesti v Cerkljah 

na Gorenjskem ter odnesel 
denar in zlatnino. Kranjski 
policisti so med prazniki 
obravnavali tudi prijavo ob-
čana, ki mu je neznani sto-
rilec iz jakne v čakalnici uk-
radel denarnico. Po dejanju 
je storilec na bankomatu po-
skušal uporabiti tudi njego-
vo bančno kartico, vendar do 
denarja ni prišel, ker ni imel 
podatka o številki PIN. Ko 
je bilo ugotovljeno, je bila v 
času tatvine jakna brez nad-
zora, tatvina pa izvešena v 
času, ko oškodovanca ni bilo 
zraven. »V izogib tovrstnim 
tatvinam svetujemo, naj 
imajo lastniki vredne stvari 
ves čas ob sebi ter pod nad-
zorom in naj pazijo pred-
vsem na telefone, denarni-
ce, denar, torbice in podob-
ne stvari, kar zmikavti naj-
večkrat ukradejo. V denarni-
cah ali zraven bančnih kartic 

naj tudi ne hranijo PIN-šte-
vilk, ker bodo ob izgubi kar-
tice ali denarnice še dodat-
no oškodovani,« opozarja-
jo policisti, ki so minule dni 
obravnavali tudi kraje smuči 
ter vlome v avtomobile.

»Poskrbite za svojo lastni-
no. Na javnih krajih, prire-
ditvah, smučiščih in dru-
gih krajih imejte lastni-
no ves čas pod nadzorom 
in pri sebi, doma pa poskr-
bite, da bodo vredne stvari, 
predvsem denar in zlatnina, 
ustrezno pospravljene. Vra-
ta imejte zaklenjena, tudi 
ko ste doma, okna pa zapr-
ta. Poskrbite za varnost svo-
je nepremičnine, ko odide-
te od doma, pa tudi v vozilih 
ne puščajte vrednih stvari in 
jih zaklepajte. Na svojo var-
nost in varnost premoženja 
bodite pozorni tudi v stikih 
z ljudmi, ki jih ne poznate, 

pri dvigovanju denarja na 
bankomatih in podobno,« 
še opozarjajo policisti.

Ob različnih prireditvah 
in druženjih, kjer je gneča, 
so pogosto na delu tudi že-
parji. Večkrat gre za orga-
nizirane skupine, izurjene 
za različne zvijače, s kateri-
mi premotijo žrtev. Njihov 
plen so predvsem gotovina, 
čeki, plačilne kartice in dru-
ge listine, redkeje pa nakit, 
ure ali drugi vredni predme-
ti, ki jih ima žrtev pri sebi. 
Navadno se v množici nek-
do zaleti v vas, kmalu pa ugo-
tovite, da ste brez denarnice. 
Zato policisti svetujejo, da s 
seboj ne nosite večjih količin 
gotovine, da pazite na plačil-
ne kartice, ročna torbica naj 
bo zaprta, denarnico in do-
kumente pa nosite čim bolj 
ob telesu in ne v zunanjih 
žepih.

Vlomilci te dni ne praznujejo
Policisti so zadnje dni obravnavali več vlomov in kraj, na previdnost pa opozarjajo tudi v naslednjih 
dneh, saj vlomilci pogosto izkoristijo odsotnost v poslovnih prostorih, gostinskih obratih in tudi 
domovih. Na svojo lastnino bodite pozorni tudi v gneči na množičnih prireditvah.

Žiri – V torek popoldne je na Jezerski ulici v Žireh 72-letna 
voznica osebnega vozila trčila v stanovanjsko hišo. Aktivirani 
so bili gasilci PGD Škofja Loka in PGD Dobračeva. Gasilci PGD 
Dobračeva so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na 
vozilu, oskrbeli poškodovano osebo, jo predali reševalcem in 
nudili pomoč vlečni službi.

Trčila je v hišo

Praprotno – Zunaj naselja Praprotno pri Škofji Loki je minulo 
sredo voznik z osebnim avtomobilom zapeljal s cestišča in se 
prevrnil. Gasilci PGD Škofja Loka so zavarovali mesto nesreče, 
odklopili akumulator, vozilo s tehničnim posegom postavili 
nazaj na kolesa, ga umaknili z vozišča ter z vpojnimi sredstvi 
posuli razlite motorne tekočine.

Zapeljal s ceste in se prevrnil

Cerklje – Na cesti Brnik–Lahovče se je minulo sredo zgodila 
prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena tovorno in osebno 
vozilo. Poškodovani sta bili dve osebi. Gasilci JZ GRS Kranj so 
s tehničnim posegom odprli vrata avtomobila, zavarovali kraj 
nesreče, nudili pomoč reševalcem in odklopili akumulator.

Zaletela sta se tovornjak in avto

Vilma Stanovnik

Kranj – Med 11. in 24. decem-
brom so policisti po vsej Slo-
veniji preverjali, ali vozniki 
sedajo za volan pod vplivom 
alkohola in tudi drog. V tem 
času so odredili 18.916 alko-
testov, od katerih je bilo 619 
pozitivnih. Od 619 voznikov, 
ki so vozili pod vplivom alko-
hola, jih je 396 imelo do 0,52 
mg alkohola na liter izdiha-
nega zraka, 223 pa nad 0,52 
mg/l. Policisti so pridržali 37 
voznikov, v 204 primerih pa 
so odstopili od pridržanja. 
Začasno so odvzeli 560 voz-
niških dovoljenj. Policisti so 
odredili tudi 32 strokovnih 
pregledov zaradi suma vo-
žnje pod vplivom drog. 

»Namen poostrenega nad-
zora je bil osveščati o proble-
matiki vožnje pod vplivom 
alkohola in drog, zmanjšati 
število neodgovornih vozni-
kov ter s tem tudi število pro-
metnih nesreč, ki jih povzro-
čijo taki udeleženci. Po po-
datkih Javne agencije RS 
za varnost prometa se vsa-
ka tretja smrtna prometna 
nesreča zgodi zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola. V teh 
prazničnih dneh zato zno-
va opozarjamo, da poskrbi-
te, da bodo prazniki minili 
prijetno in varno. Nikar ne 
sedite za volan, če ste uživa-
li alkoholne pijače, vozi naj 
raje kdo, ki jih ni užival, ali 
pa uporabite javni prevoz,« 
pravijo policisti.

Vozili so pijani

Vilma Stanovnik

Gorenjska – Močan dež je 
v sredo zvečer poskrbel za 
kar nekaj nevšečnosti tudi 
na Gorenjskem. Tako so ko-
munalne vode v škofjelo-
škem naselju Pod Plevno za-
lile garažne prostore objek-
ta. Gasilci PGD Škofja Loka 
so ugotovili, da voda prodi-
ra skozi kanalizacijske cevi, 
zato so o tem obvestili ko-
munalne delavce.

Meteorna voda je v sre-
do zvečer zalila kletne pro-
store stanovanjskega objek-
ta Za Žago na Bledu. S po-
topnimi črpalkami so gasil-
ci PGD Rečica izčrpali vodo 
iz prostorov.

Meteorna voda, ki je pritek-
la z magistralne ceste Pod-
tabor–Podljubelj, je zaliva-
la dvorišče stanovanjskega 
objekta. Gasilci PGD Kovor 

so očistili meteorne jaške in 
namestili poplavne vreče.

Že zjutraj je voda zali-
la tudi klet stanovanjskega 
objekta na Trsteniku. Vzrok 
je bil odtrgan ventil. Pos-
redovali so gasilci JZ GRS 
Kranj, ki so vodo izčrpali.

Zaradi novozapadlega juž-
nega snega je v sredo zvečer 
izpadel daljnovod, ki z elek-
trično energijo oskrbuje na-
selje Jasna v Kranjski Gori. 
Prav tako so brez elektrike 
ostali na področju Uskovice 
in Vršiča. Posredovali so de-
lavci Elektra Gorenjska.

V sredo dopoldne je na ob-
močju Zgornjega Jezerske-
ga veter poškodoval več dre-
ves in streh na objektih, Ga-
silci PGD Jezersko in gasil-
ci JZ GRS Kranj so s pomoč-
jo avto lestve sanirali poško-
dovane strehe in odstranili 
poškodovana drevesa. 

Voda je zalivala kleti, 
garaže in dvorišča
Sredino deževje je povzročilo kar nekaj 
nevšečnosti, brez elektrike del Bohinja in Kranjske 
Gore. Znova škoda na Jezerskem.
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Jožica Rejec, ki je dvanajst let 
vodila Domel iz Železnikov,  
se bo upokojila. Stran 18

Zanimivosti
Prostovoljec Edvard Kavčič,  
eden od soustvarjalcev programa 
Starejši za starejše Stran 19

Multikulti
K svojim koreninam v Kranj 
se vrača že četrta generacija 
Čenčičevih. Stran 20

Aleš Senožetnik

Kovaštvo je poklic skoraj 
mitskih razsežnosti. Kova-
či nastopajo v pravljicah, o 
njih pojejo pesmi in govori-
jo povesti. Kovaštvo nema-
lokrat povezujemo tudi s ko-
vanjem sreče. Podkev, eden 
najbolj praktičnih izdelkov, 
ki nastajajo pod kovaškim 
kladivom, namreč pred-
stavlja simbol sreče, zdrav-
ja, plodnosti in rodovitnos-
ti. Kraka, obrnjena navzdol, 
nas varujeta pred zlimi du-
hovi, obrnjena navzgor pa 
nam prinašata srečo, zdrav-
je in mir.

Kljub romantičnemu pog-
ledu na kovaštvo pa je to že 
od nekdaj težak poklic, dan-
današnji pa se peščica kova-
čij, ki so še preživele, ukvar-
ja tudi s povsem sodobnimi 
težavami. »Tega poklica tako 
rekoč ni več, mi smo še zad-
nji kovači in bomo slej ko prej 
izumrli, kot so izumrli dino-
zavri,« pravi Janez Globočnik 
iz Cerkelj, eden izmed men-
da le 19 kovačev, ki v Sloveni-
ji še živi od vihtenja kovaške-
ga kladiva. Kovačev je pri nas 

sicer še nekaj več, a preostali 
so v pokoju in le še občasno 
zakurijo ogenj v kovačnici ali 
pa se s kovaštvom ukvarjajo v 
prostem času.

Z zamiranjem poklica se 
počasi izgublja tudi znanje, 
ki se je prenašalo v glavnem 
z očetov na sinove, šole za ko-
vače namreč že dolgo ni več. 
Prav zato so se slovenski ko-
vači organizirali v cehovsko 
društvo, ki ga vodi Alojz Vrb-
njak iz Maribora. Združeni 
bi morda še uspeli prepriča-
ti državo, da jih ne meče v isti 
koš z vsemi ostalimi podje-
tniki. »V Avstriji, s katero se 
tako radi primerjamo, ima-
jo stvari ''pošlihtane''. Kova-
či so manj obdavčeni, stimu-
lirajo jih z odkupom izdel-
kov. Jaz za državo ali občino 
ne delam nič,« razlaga Janez 
Globočnik, medtem ko spre-
tno vihti kladivo, pod katerim 
nastaja podkev, kdo ve katera 
po vrsti, ki jo je izdelal v svo-
ji kovačnici.

Janez Globočnik se je obr-
ti priučil od svojega očeta. Pri 
Globočnikovih se namreč s 
kovaštvom ukvarjajo že sko-
raj sto let. V dvajsetih letih 

prejšnjega stoletja je namreč 
njegov praded kupil kovačni-
co v središču Cerkelj, tako da 
je 47-letni Janez Globočnik 
že tretji, ki nadaljuje družin-
sko tradicijo. »Vse življenje 
sem povezan s kovaštvom, 
oče pa me je potrpežljivo uva-
jal v delo in ima največ za-
slug, da sem ostal v tem pokli-
cu,« pravi sogovornik, ki je bil 
pred leti tudi precej uspešen 
smučarski skakalec in sloven-
ski reprezentant, po očeto-
vi smrti pa se je pred dvajse-
timi leti dokončno zapisal ko-
vaškemu poklicu. 

Izdeluje kovane ograje, 
vrata, popravlja pluge in dru-
go kmetijsko orodje, ko dobi 
navdih pa tudi svečnike in 
različne skulpture. Na njego-
vi kovačiji nastajajo celo ko-
vana kolesa in vozovi, ki slu-
žijo kot darila ob okrogli oble-
tnici. »V vsak izdelek daš de-
lček sebe,« pravi zgovorni 
Cerkljan, ki se je na svoji po-
klicni poti srečal tudi z neko-
liko nenavadnimi strankami. 
Nekoč ga je namreč obiska-
la prodajalka ljubezni z željo, 
da ji izdela kovano posteljo. 
In jo je!

Pred leti ga je obiska-
la ekipa programa Discove-
ry Channel, že skoraj dvaj-
set let pa je hišni kovač v 
Tehniškem muzeju v Bi-
stri. »Ko sem obiskal mu-
zej, je tam potekal prikaz ko-
vaštva. Ko sem tamkajšnje-
mu kovaču pokazal nekaj tri-
kov, me je takoj prosil, če ga 

zamenjam – in tako še da-
nes kujem v Bistri,« razlaga 
Globočnik, ki znanje preda-
ja tudi na mlajše generacije. 
Občasno ga na praksi obiš-
čejo dijaki, sodeluje pa tudi 
s šolo v avstrijskih Borovljah. 
Tudi sam pa se še česa na-
uči. »Veliko je upokojenih 
kovačev z ogromno znanja. 

Večkrat koga obiščem in se 
vedno kaj novega naučim.« 
Čeprav je kovaški kruh te-
žak, pa vedno znova rad za-
kuri ognjišče v kovačnici. 
Kot pravi, je kovaštvo ravno 
prava zmes obrtniškega zna-
nja in ustvarjalnosti, zaradi 
česar še vedno uživa pri svo-
jem delu.

Med kovanjem podkve in sreče
Kovaštvo je ena izmed težkih, a lepih obrti, ki pa je danes na robu izumrtja. Janez Globočnik, eden izmed peščice kovačev pri nas, meni, da bi država lahko 
znanje, ki se je leta prenašalo iz generacije v generacijo, bolje izkoristila.

Janez Globočnik je eden izmed peščice tistih pri nas, ki še vedno vsak dan zakurijo ogenj  
v svoji kovačiji.

Razbeljeno železo je treba hitro obdelovati. Kovači izdelujejo podkve različnih velikosti. Končni izdelek z letnico prihajajočega leta.
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Od petka do petka

Aleš Senožetnik

Sporočilo božiča se je 
skoraj izgubilo

Zadnje dni iztekajočega 
leta minevajo v prazničnem 
vzdušju. Kristjani po vsem 
svetu in tudi pri nas so se 
udeležili polnočnega bogo-
služja na božični večer. Lju-
bljanski metropolit Stani-
slav Zore je v letošnji posla-
nici poudaril pomen miru, 
sprave in sodelovanja. Tudi 
v današnjem času je veli-
ko teme, ljudje pa potrebu-
jejo zagotovilo, da noč ni 
končna usoda človeštva, je 
dejal Zore. Murskosoboški 
škof Peter Štumpf pa je v 
nagovoru ob božični maši v 
murskosoboški stolnici opo-
zoril, da se je že skoraj pov-
sem izgubilo resnično spo-
ročilo božiča, ki zaznamuje 
Jezusovo rojstvo in predsta-
vlja enega največjih krščan-
skih praznikov. »Izmišlje-
ni Božiček močno prevla-
duje v reklamnih, trgovskih 
in celo v filmskih ter glasbe-
nih sferah,« je po poročanju 
Slovenske tiskovne agencije 
povedal Štumpf. Opozoril je 
na pretiravanje pri obdaro-
vanju, zaradi česar mnogim 
otrokom skoraj nobeno dari-
lo nič več ne pomeni. 

Škof evangeličanske 
cerkve Geza Filo je med 
božičnim bogoslužjem v 
ljubljanski evangeličan-
ski cerkvi poudaril, da se 
je z božičem razodela bož-
ja milost, ki rešuje vse ljudi, 

božič pa je po njegovem vsa-
kič znova tudi trenutek ve-
selja in slave. V ospredje pa 
moramo danes postavlja-
ti srce in naše medsebojne 
odnose.

Premier Miro Cerar je v bo-
žični poslanici zaželel prijet-
ne praznike v krogu najbliž-
jih. »Živimo v svetu hitrih 
sprememb in žal vse prepo-
gosto namenjamo pozor-
nost vsemu tistemu, kar je v 
življenju v resnici drugotne-
ga pomena. Zato je sporo-
čilnost božiča toliko bolj po-
membna,« je dejal premier 
in dodal, da se je treba spom-
niti tudi na tiste, ki nimajo 
te sreče, da bi praznike pre-
živeli v miru in krogu druži-
ne, torej bolne, osamljene in 
druge, ki so tako ali druga-
če v stiski.

Pozivi k enotnejšemu 
reševanju težav

V torek je minilo 27 let od 
plebiscita, na katerem se je 
skoraj 88,5 odstotka vseh vo-
lilnih upravičencev odloči-
lo za samostojno Slovenijo. 
Rezultate so razglasili 26. 
decembra, zato ta dan zazna-
muje državni praznik, dan 
samostojnosti in enotnosti. 
Osrednja državna proslava 
je potekala že prejšnji petek 
v Cankarjevem domu. Pre-
mier Cerar je v svojem govo-
ru poudaril, da s plebiscitom 
izkazana enotnost in posle-
dično priborjena samostoj-
nost ostajata naši skupni te-
meljni vrednoti.

V petek je minilo 26 let, 
odkar je bila sprejeta in raz-
glašena ustava, s katero se je 
Slovenija tudi pravno odce-
pila od Jugoslavije. Na ta dan 
od leta 1997 zato praznuje-
mo dan ustavnosti; 23. de-
cembra pred četrt stoletja pa 
se je na ustanovni seji sestal 
prvi državni zbor v samos-
tojni državi. Prvi predsednik 
je postal Herman Rigelnik.

Drugič zaprisegel 
predsednik Borut Pahor

V petek je s ceremonijo z 
vojaškimi častmi in pregle-
dom častne enote Sloven-
ske vojske svoj drugi mandat 
začel predsednik republike 
Borut Pahor, ki je pred dob-
rim mesecem v drugem kro-
gu volitev premagal kamni-
škega župana Marjana Šar-
ca. Prisegel je pred državnim 
zborom in v inavguracijskem 
govoru povedal, da bi bil rad 
predsednik vseh državlja-
nov ter da Slovence več stva-
ri povezuje, kot pa razdva-
ja. Pozval je tudi k politične-
mu in siceršnjemu sodelova-
nju in ustvarjanju vključujo-
če družbe, v kateri je mesto za 
vsakogar. Ocenil je, da se bo 
Slovenija v naslednjih letih 
osredotočala na spodbujanje 
gospodarstva, zagotavljanje 
varnosti in večjo vlogo v EU.

Spomladi tožba proti 
Hrvaški?

Kot poroča STA, je v sre-
do po delovnem srečanju o 

implementaciji arbitražne 
odločitve napovedal zuna-
nji minister Karl Erjavec, bi 
Slovenija v primeru nespo-
štovanja arbitražne odloč-
be o slovensko-hrvaški meji 
predvidoma spomladi proti 
Hrvaški vložila tožbo na So-
dišče EU.

Erjavec je dodal, da bo 
od danes, »ko prihajamo v 
fazo dejanske implementa-
cije odločbe«, vsaka kršitev 
arbitražne odločbe pomeni-
la tudi kršitev mednarodne-
ga prava in prava EU in jo bo 
slovenska stran obravnava-
la kot kršitev. Napovedal je 
tudi krepitev služb, ki so pri-
stojne za opravljanje nadzo-
ra nad državno mejo, ter pri-
stojnih organov. Od hrvaške 
strani pa pričakujejo, da se 
bo vzdržala incidentov.

Upokojenci pozivajo 
vlado k ukrepanju

V Sindikatu upokojen-
cev Slovenije ugotavljajo, 
da so bili upokojenci tudi 
letos potisnjeni na rob pre-
živetja. Kot so zapisali v od-
prtem pismu, želijo, da vla-
da do konca mandata posto-
ri več na področju social-
ne politike. Upokojenci so 
opozorili tudi  na revščino 
med starejšimi in težave v 
zdravstvenem sistemu ter v 
domovih za starejše. Doda-
jajo tudi, da je znesek petsto 
evrov, kolikor po novem 
znaša najnižja starostna 
pokojnina pri nas, še vedno 
pod pragom revščine.

V prazničnem vzdušju
Teden je minil v znamenju praznikov. V soboto je drugič zaprisegel predsednik države Borut Pahor.

V soboto je še drugič zaprisegel predsednik republike Borut 
Pahor. / Foto: Gorazd Kavčič 

Rojstni dan je praznoval državni zbor. Prva seja je namreč 
potekala 23. decembra pred 25 leti. / Foto: Gorazd Kavčič

Zunanji minister Karl Erjavec je Hrvaški zagrozil s tožbo. 

Slovenci v zamejstvu (592)

Koledar s kmečko dušo
Eden najprisrčnejših do-

godkov, ki jih že nekaj let ko-
nec vsakega leta doživljam 
med Slovenci na Koroškem, 
je predstavitev koledarja 
Kmečke izobraževalne skup-
nosti, ki skrbi za izobraževa-
nje slovenskih in tudi nem-
ško govorečih oziroma dvo-
jezičnih kmetic in kmetov 
na južnem Koroškem. Ko-
ledar, v začetku decembra 
so v Katoliškem izobraževal-
nem središču Tinje / Taina-
ch predstavili že enajstega po 
vrsti, tokrat za leto 2018, ni 
običajen koledar z dnevi, go-
dovi in vremenskimi zname-
nji, ampak je nekaj več. V sli-
ki in besedi je popisanih 12 
kmetij, ki so z znanjem, iz-
najdljivostjo in tudi pogu-
mom našle mesto pod son-
cem. In kot je dejal Miha 

Zablatnik, kmet iz Biljnovsa 
/ Fellerrsdorfa pri Bilčovsu: 
»Kmetije, ki jih predstavlja-
mo v tem koledarju, so našle 
vsaka svojo pot. Imajo lastno 
predstavo, ki jo uresničuje-
jo in jim je gospodarska pod-
laga za dobro kmetovanje. 
Naj nam bodo med drugim 
vzor in poslužujmo se nji-
hove ponudbe, obiščimo jih 
in kupujmo pri njih zdravo 
prehrano.« Veleindustrijski 
agrarni lobi zmaguje, tudi 
v zadnjem primeru dovo-
ljenja škropljenja z glifosa-
tom. Kmetije, ki so predsta-
vljene v koledarju, so lah-
ko alternativa temu, je po-
vedal Miha Zablatnik. Mo-
tor nastajanja koledarja sta 
tudi letos vodja projektov pri 
Kmečki izobraževalni skup-
nosti Olga Voglauer in vodja 

pisarne skupnosti Jasmine 
Gutovnik. Fotografije je pri-
speval fotograf in oblikova-
lec Tomo Weiss, za pravil-
no slovensko besedilo pa je 
skrbela Vida Obid. Besedi-
la v koledarju so slovenska 
in nemška, saj Kmečka izo-
braževalna skupnost zago-
varja dvojezičnost. Tudi tok-
ratni koledar sega prek meja 
Koroške. Kot gost je predsta-
vljena kmetija Pintar iz Čab-
ra v Gorskem kotarju na Hr-
vaškem, ki se ukvarja s sirar-
stvom. Morda ste že slišali 
za njihov sir z imenom činkl 
ali čabranski škripavac. Sire 
prodajajo tudi na tržnicah na 
Reki in v Delnicah. 

Poleg Pintarjeve so na ko-
ledarju v besedi in sliki pred-
stavljene kmetije Lukner ozi-
roma Steharnig iz Žvabeka / 

Schwabegga v Podjuni, In-
teresna skupnost selskih 
kmetov iz Sel, družina We-
ber oziroma Činkman iz Že-
luč / Selkacha nad Bilčov-
sem, čebelar Erich Ročnik z 
Obirskega / Ebriacha pri Že-
lezni Kapli, kmetija pri Zdov-
cu iz Senčnega Kraja / Scha-
ttenberga pri Pliberku, na ka-
teri gospodari družina Apov-
nik, kmetija pri Klanfererju 

iz Štefana na Zilji, ki jo vodi 
Christiane Halder, kmetija 
Pachernig oziroma Arih iz 
Svaten / Schlatten, kmetija 
Hanzmann iz Škocjana / St. 
Kanziana, kmetija Falačnik / 
Aichholzer iz Šmiklavža pri 
Hodišah, kmetija Jernej iz 
Črgovč / Tscheberga pri Pli-
berku in kmetija Gams oziro-
ma Mikl iz Ločila / Harta pri 
Podkloštru / Arnoldsteinu. 

Najzaslužnejši za izid Kmečkega koledarja 2018: Olga 
Voglauer (levo) in Jasmine Gutovnik

Jože Košnjek

med sosedi
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Miha Naglič

Novoletne variacije

Novo leto je pravzaprav 
najstarejši praznik na tem 
svetu, ki se še vedno praznu-
je. Babilonci so praznovali 
novo leto že štiri tisoč let pr. 
n. št. Takrat se je novo leto 
začelo na prvo novo luno po 
koncu spomladanskega ena-
konočja. Praznovanje je tra-
jalo 11 dni, pri čemer je vsak 
dan imel drugačen namen 
in dejavnosti. Posebno in 
starodavno je tudi kitajsko 
novo leto, vedno pride na 
drugi mlaj po zimskem sol-
sticiju, kar je enkrat med 22. 
januarjem in 19. februar-
jem. Pravilni datum lahko 
določimo tudi tako, da pog-
ledamo, kdaj je po zimskem 
solsticiju prva polna luna in 
potem od tega datuma odšte-
jemo 14 dni. Če se nam zdijo 
prej opisani postopki preveč 
zapleteni, bomo do pravega 
datuma najlažje prišli tako, 
da ga bomo poiskali na inter-
netu. Tretji dan novega leta 
je dan, ko miši poročijo svoje 
hčere, zato gredo ljudje zgo-
daj spat, da se ne moti miši. 
Japonsko novo leto se tradi-
cionalno praznuje tako, da 
potekajo priprave na prihod 
novega leta ves teden. V tem 
času je treba hišo temelji-
to očistiti, tako se očisti tudi 
zlih duhov. Prav tako mora-
jo poplačati vse dolgove. In 

kar je najpomembnejše, tre-
ba je rešiti vse spore in od-
pustiti ljudem. Pred polnoč-
jo pozvonijo 108-krat, kar 
simbolizira odpravo 108 te-
žav. V novo leto vstopajo 
brez težav, nesporazumov, 
brez dolgov in v pričakova-
nju miru in blaginje. Dan 
po novem letu je prvi dan 
tako imenovanega pisanja, 
ko ljudje pišejo svoje upe in 
sanje za novo leto. Za Afro-
američane ima novoletni 
dan poseben pomen, ime-
nuje se emancipacijski dan, 
v spomin na 1. januar 1863, 
ko so sprostili vse sužnje iz 
suženjstva. Še danes veli-
ko afriško-ameriških dru-
žin na prvi dan novega leta 
praznuje oboje. Edinstve-
ni afriško-ameriški praznik 
je kwanzaa, ki traja več kot 
sedem dni, začne se 26. de-
cembra, novoletno prazno-
vanje je tako del poti do po-
novnega povezovanja lju-
di s svojimi afriškimi kore-
ninami. Zdaj pa poglejmo 
še po Evropi, kjer je marsik-
je pomembno, kdo na prvi 
dan novega leta prvi vstopi v 
hišo. To je starodavni evrop-
ski novoletni običaj, ki se na-
daljuje v današnjih časih na 
mnogih področjih. Prva ose-
ba, ki vstopi v dom po polno-
či na prvi dan v letu, bi mo-
ral biti moški, po možnos-
ti s temnimi lasmi. Obisko-
valka, ki je blondinka, bi lah-
ko bila povezana z Vikingi, 

ki po tradiciji nikoli niso pri-
nesli sreče. Prvi obiskova-
lec na novo leto bi moral pri-
nesti darilo, in sicer kovanec 
za blaginjo, kruh za hrano, 
sol za okus ali viski, ki naj bi 
predstavljal dobro voljo. Ir-
ska tradicija je napovedova-
nje politične prihodnosti dr-
žave s preverjanjem, v kate-
ro smer piha veter ob polno-
či na silvestrovo. Če je veter z 
zahoda, je velika verjetnost, 
da bo v tem letu vladala sre-
ča. Če je veter z vzhoda, bo 
vpliv Britancev prevladujoč. 
Na Irskem je prav tako obi-
čaj, da dajo samske ženske 
šopek omele pod svoje bla-
zine v upanju, da bodo ulo-
vile moža. Druga tradicija, 
značilna za Irsko, je razbi-
janje po vratih in oknih hiše 
s kruhom. Na tak način naj 
bi izganjali zle duhove in za-
gotovili kruh za prihodnje 
leto. Portugalski otok Ma-
deira ima svoje mesto v Gu-
innessovi knjigi rekordov 
v rubriki, kjer se proslavlja 
najbolj razkošno novo leto. 
V letu 2009 je vlada porabi-
la 12 milijonov evrov za za-
gotovitev čim bolj spektaku-
larnega praznovanja nove-
ga leta na svetu. Drugi zna-
ni ognjemeti potekajo še v 
Riu de Janeiru, v pristanišču 
Sydney in seveda v New Yor-
ku, kjer obiskovalci gleda-
jo spust velikanske kristal-
ne krogle, na kateri se prika-
zujejo trenutki starega leta. 

Eno od najbolj glamuroznih 
praznovanj novega leta ima 
Avstrija. Na cesarskem ple-
su, ki izhaja iz stoletne tra-
dicije dinastije Habsburža-
nov, nosijo plesalci bele ha-
lje in črne suknjiče. Ob pol-
noči se vedno znova predva-
ja Straussova opereta Neto-
pir (Die Fledermaus). Mize 
so pogosto okrašene s slad-
kimi prašički. In ne nazad-
nje: povsod po svetu so rado-
vedni, kateri otrok se jim v 
novem letu prvi rodi. (Prire-
jeno po spletnem viru.) 

Državni udar

»Dogaja se državni udar 
zoper strukture ene najpo-
membnejših državnih insti-
tucij, ne z oboroženimi sila-
mi ali paravojaškimi enota-
mi, pač pa z zlorabami prav-
nih institucij.« Tako je Mal-
gorzata Gersdorf, predse-
dnica poljskega vrhovnega 
sodišča, v odprtem pismu 
obtožila konservativno vla-
do zaradi njenih spornih re-
form pravosodja.

Ljubezen do drugih

»Moja predstava o boži-
ču, pa naj bo staromodna ali 
moderna, je zelo preprosta: 
ljubezen do drugih. Če prav 
pomislim: zakaj moramo na 
to čakati do božiča?« Tako 
se je svoj čas izrazil ameri-
ški komedijant Bob Hope 
(1903–2003). Brez heca.

Novo leto po svetu
Zadnjič smo videli, kako različno po svetu praznujejo božič. A kljub razlikam ima praznovanje skupni 
imenovalec – božič sam. Enako je pri novem letu. Razlike so velike, a povsod gre za dejstvo, da je to 
prvi dan novega leta …

Novo leto med prvimi na planetu pričakajo v Sydneyju; levo 
opera, v ozadju most v luki. / Foto: Wikipedija

Poljski sodniki in politiki, ki branijo neodvisnost sodstva, 
so na udaru. Z leve: Malgorzata Sadurska, Roman Hauser 
in Malgorzata Gersdorf, predsednica poljskega vrhovnega 
sodišča. / Foto: Wikipedija

Komedijant Bob Hope (drugi z leve) je med vojno spodbujal 
vojake. V sredini general George Patton, na Siciliji, 21. 8. 1943. 
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Čeprav so bili dnevi med 
soboto in torkom praznični, 
je Gorenjski glas v sredo iz-
šel. Danes je pred vami pet-
kova številka, ki ni čisto obi-
čajna. Nosi številko 104 in je 
zadnja številka Gorenjskega 
glasa v letu 2017. Prihodnji 
teden, ko bomo začeli leto 
2018, se bo zgodba ponovi-
la. Kljub dvodnevnemu no-
voletnemu praznovanju bo 
v sredo pred vami prva šte-
vilka v novem letu, v petek 
pa druga. Časnikarski kole-
dar se namreč odpira neko-
liko drugače kot običajno. 
Časopis mora iziti kljub pra-
znikom in dela prostim dne-
vom. Naročnikom in bral-
cem smo obljubili toliko in 
toliko številk in obljubo je 
treba držati. Dogodkov, še 

posebno bolj resnih, je sicer 
med prazniki manj, zato pa 
je več drugih, srečnih in ža-
lostnih, in o njih moramo 
poročati. Zato so prazniki 

za novinarje delavni. Spo-
minjam se primerov, kako 
začudeno so me nekaj časa 
gledali znanci, ko sem v ne-
deljo ali na praznik moral na 

teren in popoldne ali zvečer 
sesti za pisalni stroj in kas-
neje za računalnik in pisa-
ti. Ali nisi prost, saj je ven-
dar nedelja, praznik! V letih, 
ko smo novinarji še pisali na 
pisalni stroj in prenos bese-
dil ter fotografij po elektron-
ski pošti še ni bil mogoč, pa 
smo morali iti vsako nedeljo 
v uredništvo v Kranj in odda-
ti večino napisanega za tor-
kovo številko. Da so potem 
lahko kolegi, zadolženi za 
tehnično pripravo časopisa, 
pravočasno naredili svoje. 

Vseh sedemdeset let izha-
janja našega časopisa ni bilo 
tako. Vsaj v prvih desetletjih 
izhajanja ne. Če je bil dan 
izida praznik, časopisa ni 
bilo, le številka pred tem da-
tumom je bila običajno za-
jetnejša, z več branja. Rek-
li smo ji razširjena, dvojna. 

Bralci so bili zadovoljni, da 
so imeli več možnosti za bra-
nje. Pa tudi teme so bile za 
take številke zanimivejše, 
bolj posebne, članki pa dalj-
ši. Danes so drugačni časi pa 
tudi ljudje smo se spremeni-
li in postali zahtevnejši. Vča-
sih se naročniki niso pretira-
no razburjali, če je prinesel 
pismonoša časopis opoldne, 
če pa je imel več tudi druge 
pošte, pa še kasneje ali celo 
naslednji dan. Danes želi 
imeti vsak časopis čim prej 
zjutraj, da ga prelista ob kavi, 

ob zajtrku ali po prihodu v 
službo. Če so bili dnevi pred 
tem praznični, ga bolj malo 
zanima. Razumljivo. Novica 
je nekaj vredna, če je sveža. 
V prispodobi: kot topla, rav-
no pečena jutranja žemljica! 

Seveda pa so tudi v naši 
hiši dnevi okrog božiča in 
novega leta bolj praznični. 
Goste, ki pridejo k nam po 
opravkih ali nam želijo zgolj 
voščiti vse dobro v prihajajo-
čem letu, pozdravlja novole-
tna jelka in seveda prijazni 
ustvarjalci našega časopisa.

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (24)

Časopis tudi za praznike

Naslovnica zadnje številke takratnega Glasa v letu 1967 z 
voščilom za srečo v letu 1968

Letošnja praznična jelka v avli Gorenjskega glasa 
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Ana Šubic

Z novim letom se boste po 
39 letih dela v podjetju Do-
mel upokojili, pa čeprav bi 
do konca mandata imeli še 
eno leto. Zakaj ste se odloči-
li za ta korak?

»Izpolnjujem pogoje za 
upokojitev in mislim, da je 
prav, da takrat greš in pre-
pustiš priložnost nasledni-
kom. V tem času sem dala od 
sebe vse, kar sem zmogla, in 
nimam več nekih revoluci-
onarnih idej. Seveda imam 
še vedno nekaj idej, ampak 
že celo leto sva se z mojim 
naslednikom Matjažem Če-
mažarjem počasi pripravlja-
la na predajo poslov, čeprav 
je on še zelo aktiven v razvo-
ju. Že spomladi sem namreč 
o odhodu obvestila nadzorni 
svet in priporočila njega za 
namestnika. Stvari poteka-
jo tako, kot smo se dogovori-
li, in sem tega vesela. Sedaj 
se že veselim drugih aktiv-
nosti, za katere je bilo doslej 
premalo časa.«

Preskok od vodenja enega 
najuspešnejših slovenskih 
podjetij v upokojenski stan 
bo velik. Vas kaj skrbi, kako 
boste tako rekoč čez noč 
izpregli?

»Ne, imam že poln ur-
nik. (smeh) Prav nič me ne 
skrbi, da mi bo dolgčas. Ča-
kajo me branje knjig, vnuki, 
vrt, glasba in potovanja, raz-
iskovanja s kolesom. Veliko 
je tega.«

 
Pred nekaj leti pa ste začeli 
igrati tudi klavir.

»Da, zdaj se ga učim peto 
šolsko leto. Po starem zako-
nu bi pogoje za upokojitev iz-
polnila že aprila 2013 in sem 
pred tem začela razmišljati, 
česa bi se lahko potem lotila. 
Odločila sem se za uresniči-
tev želje iz otroštva. Čeprav 
se je nato moja upokojitev 
zamaknila, nisem več odla-
šala, najprej sem malo sama 
vadila, nato pa sem si poiska-
la učitelja.«

Se boste tudi zdaj lotili česa 
novega, za kar ste bili prej 
zaradi pomanjkanja časa 
prikrajšani?

»Povsem novih aktivno-
sti nimam v načrtu. Zdi sem 
mi, da bodo moji dnevi za-
polnjeni in da se bom mor-
da morala celo čemu odreči. 
Se pa nameravam sedaj ak-
tivneje vključiti v projekt Ju-
nior Achievement. Gre za 
praktično podjetništvo v sre-
dnjih šolah, vanj so vključe-
ne tudi škofjeloške in kranj-
ske šole. Dijaki v programu 

praktičnega izobraževanja 
podjetništva ustanovijo pod-
jetje, se dogovorijo za izde-
lek in ga tudi prodajajo, na 
koncu pa pripravijo poroči-
lo, v katerego vključijo tudi 
finančni del. Projekt je su-
per, ker poteka na praktični 
ravni, medtem ko papir vse 
prenese. Domel je eden od 
sponzorjev, dva sodelavca 
sta tudi podjetniška mentor-
ja in člana komisije za izbor 
najboljšega podjetja v slo-
venskem merilu, ki se nato 
udeleži evropskega tekmo-
vanja. Sama sem predsedni-
ca omenjene komisije, bomo 
pa v prihodnje več pozornos-
ti posvetili tudi popularizaci-
ji projekta ter dijaških podje-
tij in idej prek medijev.«

S kakšnimi občutki sicer za-
puščate Domel?

»Z dobrimi. Vesela sem 
tega visokega nivoja inova-
tivnosti, sodelovanja in za-
upanja, tudi v vodstveni 
ekipi. Vzdušje je res kras-
no, ustvarjalno, podpiramo 
drug drugega.«

Kaj si štejete za vaš največ-
ji doprinos k uspešnemu po-
slovanju Domela?

»To, da smo dorekli te-
meljna načela – poslanstvo, 
vizijo in vrednote – ter tudi 
definirali strategijo, kar smo 
kasneje še trikrat nadgradi-
li in se je v Domelu nekako 
prijelo. Ponosna sem tudi 
na gradnjo medsebojnega 
zaupanja, ki se začne že v 
vodstveni strukturi, in tudi 
zavedanja, da smo poklicani 
k stalni rasti. Le z medseboj-
nim sodelovanjem in vztraj-
nostjo lahko ambiciozno in 
jasno postavljene cilje tudi 
dosežemo. Obenem je po-
membno tudi zavedanje, da 
je treba imeti tudi zelo do-
ber nadzor nad stroški, po-
večevanjem produktivnosti, 
zmanjševanjem material-
nih stroškov, inovativnostjo. 
Če strnem, ponosna sem, da 
nam je uspelo ustvariti neko 
varno okolje, hkrati pa zelo 
visoka pričakovanja do oseb-
nega prispevka, inovativno-
sti in sodelovanja.«

Nekoč ste dejali, da je karie-
ra projekt ...

»Da, to ni bila moja kari-
era, to je bil projekt. In ko 
zaključuješ projekt in si vse 
dosegel, so stvari izpolnjene 
– in tako se tudi počutim.«

»Jožica Rejec deluje skro-
mno. Po mojih izkušnjah se 
stvari loteva z globokim pre-
mislekom in tehtnim pris-
topom. Gre za družbeno 

odgovorno menedžerko.« 
To je lani o vas dejal prvi 
mož Rika Janez Škrabec, ko 
ste prejeli nagrado Gospo-
darske zbornice Slovenije 
za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke. Vas je 
zadel? 

»Da, je. Težko kaj dodam.«

Zanimiva se mi zdi vaša ta-
kratna izjava: »Moj pečat je, 
da si na sestankih vsak upa 
reči to, kar si misli.« Domne-
vam, da niste naklonjeni av-
toritativnemu tipu voditelja, 
da vam je bližje demokratič-
no vodenje?

»Absolutno demokratič-
no, rečejo mu tudi avtentič-
ni način vodenja. Sam imaš 
zelo omejene vidike, ko pa 
vključiš vse ideje, različne 
poglede in različne karak-
terje, se pojavijo veliko bolj-
še rešitve in tega se je dobro 
zavedati.« 

Vso delovno dobo ste preži-
veli v Domelu, kjer ste bili 
nekaj časa tudi vodja razvo-
ja. So vas kdaj vabili v kakšno 
drugo podjetje?

»Da, bilo je nekaj ponudb.«

Kaj je pretehtalo, da ste osta-
li zvesti Domelu?

»Po eni strani bližina, 
ključno pa je bilo, da sem 
imela že v tedanji Iskri in 
kasneje v Domelu vedno 
priložnost ukvarjati se z no-
vimi projekti, izzivi, vključ-
no z zadnjimi enajstimi leti 
in pol, ko sem podjetje tudi 
vodila. Priložnosti za kakšno 
dolgočasje nisem imela, 
čeprav sem po drugi strani 
prepričana, da ti nikjer ne 
zmanjka izzivov, če si prip-
ravljen iskati boljše rešitve.«

 
Kako ste sploh sprejeli izziv, 
da se iz razvojnice prelevite 
v menedžerko tako velikega 
podjetja?

»Takratni predsednik 
nadzornega sveta me je že 
prej nekajkrat vprašal, ali bi 
bila pripravljena prevzeti vo-
denje podjetja, a sem mu od-
vrnila, naj poskusi poiskati 
še koga drugega. Ko pa sem 
razmišljala sama zase, sem 
si rekla, da je lahko kritizira-
ti; soočiti se s tem in posku-
siti kaj storiti, je pa veliko 
bolj odgovorno in sem se za 
to na koncu tudi odločila.«

Vodenje tako velikega pod-
jetja je zagotovo precej stre-
sno. Kako ste poskrbeli za 
sprostitev?

»Zelo preprosto: z vrtnar-
jenjem, s stikom z naravo, 
z rutinskimi in bolj ročni-
mi spretnostmi. Sproščala 
sta me tudi obisk gledališča, 
dobra knjiga.«

Verjetno pa službe niste ni-
koli povsem odmislili?

»Ne, ne moreš odklopiti – 
24 ur na dan in 7 dni v tednu. 
Saj si na vrtu in se sproščaš, 
ampak procesi v glavi pa vse-
eno tečejo.« 

Vas je to kdaj bremenilo?
»Če si odgovoren, ne mo-

reš kar tako odmisliti. Posku-
šala sem strah oz. odgovor-
nost omejevati na tisto, da je 
še konstruktivno in ustvar-
jalno. Ves čas je to nekakšno 
gorivo, da razmišljaš o bolj-
ših rešitvah, koga še vklju-
čiti, kaj še poiskati, kako si 
postaviti cilje. Da, do neke 
mere lahko vplivaš, potem 
je pa stvari enostavno treba 
prepustiti toku. Včasih se 
stvari zapeljejo drugače, kot 
si mislil, in ugotoviš, da je 
bilo tako pravzaprav bolje.«

Po izobrazbi ste doktor elek-
trotehnike, kar je za ženske 
precejšnja redkost. Kaj vas 
je zvabilo v tipično moški 
poklic?

»Projektiranje motorjev je 
svet, kjer ne vidiš vsega in je 
treba imeti kar malo domi-
šljije, da si ustvarjaš te sve-
tove. Moj oče se je lotil čis-
to vsega, kljub temu da je 
bil zelo preprost, in sem mu 
včasih tudi malo pomagala. 
Ko sem se po osnovni šoli 
odločala, kam naprej, me 
ekonomija ali administra-
cija nikakor nista zanima-
li. Sem pa dobila štipendi-
jo v tedanji Iskri, elektroteh-
nika pa me je bolj pritegni-
la kot strojništvo, zdela se mi 
je tudi nekoliko bolj eksotič-
na. Vesela sem, da sem lah-
ko vstopila v te svetove.«

Kdaj vam je bilo v Domelu 
najtežje? Morda takrat, ko 
se je bilo treba upreti pre-
vzemu ameriškega podje-
tja in se postaviti na lastne 
noge, tudi z dokončnim od-
kupom Domela?

»Sodelovala sem pri tem 
uporu, a nisem bila med vo-
dilnimi. To je bila zelo velika 
preizkušnja. Najtežje so bile 
poplave v letu 2007 in kriza, 
ki je nastopila kmalu za tem. 
Čeprav smo zelo skrčili stro-
ške, smo še vedno veliko vla-
gali v razvojne projekte, re-
lativno veliko smo jih imeli v 
primerjavi s prejšnjimi leti, 
a rezultatov potem še nekaj 
let ni bilo. Takrat sem vča-
sih razmišljala, ali bo kdaj 
konec, ali se nam bodo kdaj 
povrnili tisti vložki, ali je 
sploh še smiselno nadalje-
vati, ker se že toliko časa tru-
dimo. Pomislila sem celo, 
ali ne bi raje šla učit fiziko 
ali matematiko na kakšno 
šolo. Tedaj je bilo treba ime-
ti zelo veliko vztrajnosti, za-
upanja v to, da smo na pra-
vi poti in da bodo prišli tudi 
rezultati.«

Domel je znan kot družbe-
no odgovorno podjetje, ki 
veliko vlaga v lokalno okolje, 
sponzorira različna društva 
… Takih v Sloveniji, vsaj tak 
občutek imam, ni ravno veli-
ko. Ali je ta družbena odgo-
vornost posledica notranje-
ga lastništva podjetja ali bolj 
odraz tukajšnje mentalitete? 

»To je lokalna naveza-
nost. Po eni strani so v špor-
tnih, gasilskih in tudi kultur-
nih društvih naši zaposleni, 
predvsem pa so njihovi čla-
ni tudi naši potencialni bo-
doči sodelavci. Z vrednota-
mi, kot sta vztrajnost in am-
bicioznost, bodo lahko zelo 
dobri sodelavci. Podpiranje 
lokalnih dejavnosti ima tudi 
zelo velik družbeni rezultat 
in ne nazadnje je tudi Domel 
sestavni del te družbe.« 

Ko vse dosežeš, so stvari izpolnjene
Jožica Rejec je skoraj dvanajst let uspešno vodila Domel iz Železnikov. Zdaj se bo upokojila. »Ko zaključuješ projekt in si vse 
dosegel, so stvari izpolnjene.«

Jožica Rejec / Foto: Gorazd Kavčič

Jožica  
Rejec

»Takrat 
sem včasih 
razmišljala, ali 
bo kdaj konec, 
ali se nam bodo 
kdaj povrnili 
tisti vložki, ali je 
sploh še smiselno 
nadaljevati, 
ker se že toliko 
časa trudimo. 
Pomislila 
sem celo, ali 
ne bi raje šla 
učit fiziko ali 
matematiko na 
kakšno šolo.«
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Urša Peternel

Edvard Kavčič je eden od 
zaslužnih soustvarjalcev 
programa Starejši za sta-
rejše; programu je Evrop-
ski parlament pred mese-
ci podelil nagrado državljan 
Evrope za leto 2017. Kavčič 
je tudi letošnji prejemnik 
priznanja za prostovoljstvo 
za leto 2016, ki ga podeljuje 
predsednik republike. Obe-
nem pa je – od začetka de-
cembra – tudi častni občan 
občine Žirovnica. Predvsem 
pa je predan prostovoljec, 
odličen organizator in člo-
vek s čutom za sočloveka ...

Kako se je vse skupaj sploh 
začelo? Kot pripoveduje, se 
je upokojil leta 1996, potem 
ko je več kot štiri desetletja 
delal v jeseniški Železarni. 
Po izobrazbi je elektroteh-
nik in inženir organizacije, 
nazadnje je delal kot direk-
tor centra za prestrukturi-
ranje kadrov. A po upokoji-
tvi se ni počutil prav nič kot 
upokojenec. »Vedno sem 
veliko delal in zdelo se mi 
je, da mi kar nekaj manjka. 

Najprej sem se posvetil ure-
janju hiše, potem pa sem po-
časi začel sprejemati delo pri 
žirovniškem društvu upoko-
jencev, kjer je bila že prej ak-
tivna moja žena,« se spomi-
nja začetkov dela pri Dru-
štvu upokojencev Žirovni-
ca, ki mu je leta 1999 začel 
predsedovati, zatem pa ga je 
vodil skoraj tri mandate. Kot 
pravi, ga je posebej pritegni-
la socialna problematika, saj 
so ugotavljali, da so nekateri 
upokojenci sicer zelo aktivni 
na področju kulture, športa, 
zanje so pripravljali tudi sre-
čanja jubilantov, a veliko jih 
je še vedno ostajalo doma, za 
štirimi stenami. Porodila se 
je ideja, da bi obiskali prav 
vsakogar in poizvedeli, ali 
kaj potrebujejo, če jim lahko 
kako pomagajo ... Pripravili 
so poseben vprašalnik zanje, 
organizirali odmevno okrog-
lo mizo, kar je bil prvi zame-
tek programa Starejši za sta-
rejše. In ko je program leta 
2004 v resnici zaživel pod 
okriljem Zveze društev upo-
kojencev Slovenije, so se mu 
Žirovničani pridružili med 

prvimi štirimi društvi. Cilj je 
bil obiskati vse starejše nad 
69 let in ugotoviti, kako živi-
jo, kaj potrebujejo ... Projekt 
se je razširil po vsej državi, 
danes v njem sodeluje tristo 
društev upokojencev s 3700 
prostovoljci, samo na Go-
renjskem jih je 350. Edvard 
Kavčič je danes koordinator 
projekta za Gorenjsko. »Naj-
večja kvaliteta tega programa 
je, da res obiščemo prav vsa-
kogar. Ugotavljamo, da se 
ljudje šele po drugem, tret-
jem obisku malo odprejo in 
povedo, kaj jih teži ...« In kaj 
so največji problemi, ki jih 
opazijo prostovoljci? »Tis-
to, kar najprej opazimo, da 
teži starejše, je osamljenost. 
Več kot trideset odstotkov, 
zlasti starejših od osemdeset 
let, jih pravi, da so osamlje-
ni. V tem obdobju je prijate-
ljev manj, sosedski stiki se 
razrahljajo, zaradi zaposle-
nosti je marsikje tudi manj 
družinskih stikov,« pravi so-
govornik. Zato veliko pome-
ni že klepet, druženje, sku-
pna kava ... Če so težave tudi 
drugje, skušajo pomagati na 

druge načine, s paketi hu-
manitarnih organizacij. Pro-
stovoljci sicer ne nudijo stro-
kovne pomoči, če je treba, in-
formacije o težavah prenese-
jo naprej in potem skušajo 
najti strokovno pomoč. Te-
žave so tudi takšne, o kate-
rih se malo govori: demen-
ca, nasilje nad starejšimi, 

zato je zelo pomemben pra-
vi pristop. »Nikakor se ne 
vsiljujemo, temveč pomoč le 
ponudimo,« poudarja Kav-
čič. Starejše vabijo tudi na 
družabne aktivnosti, pone-
kod imajo skupine za druže-
nje ob kavi, peljejo jih na kak 
izlet ... Edvard Kavčič, sicer 
oče dveh sinov in dedek treh 

vnukov, pa gleda tudi naprej, 
kako bi program še nadgra-
dili, izboljšali, kako bi priva-
bili nove prostovoljce in naš-
li način, da bi jih nagradili ... 
Doma, v Žirovnici, je eden 
od ciljev gradnja enote doma 
starostnikov, stvari se premi-
kajo. Vse s ciljem, da bi sta-
rejši živeli lepše in boljše. 

Starejše najbolj pesti osamljenost
»Tisto, kar najprej opazimo, da teži starejše, je osamljenost. Več kot trideset odstotkov, zlasti starejših od osemdeset let, jih pravi, da so osamljeni. V tem 
obdobju je prijateljev manj, sosedski stiki se razrahljajo, zaradi zaposlenosti je marsikje tudi manj družinskih stikov,« pravi Edvard Kavčič iz Zabreznice, eden 
od soustvarjalcev programa Starejši za starejše, dolgoletni predsednik Društva upokojencev Žirovnica, predani prostovoljec in častni občan občine Žirovnica.

Edvard Kavčič

Mateja Rant

»V tej vasi, v tem okolju, 
obdarjenim z vsem, kar je 
potrebno za srečno življenje, 
sem se rodil in preživel svoja 
otroška leta in mladost. Več 
kot dovolj razlogov, da v knji-
gi sestavim sliko kraja in tu 

živečih ljudi, ki so to krajino 
oblikovali, ji vdahnili dušo 
in odšli,« razloge za nasta-
nek svoje nove knjige poja-
snjuje Vladimir Silič. Z mo-
nografijo v dveh delih Selo 
in Selani tako obuja spo-
min na nekdanje vaščane in 
vas, kakršna je bila nekoč, 

obenem pa bo knjiga poma-
gala ohraniti zbrano kultur-
no dediščino vasi Selo.

V obeh knjigah je zajel vsa 
področja, ki so pomemb-
na za predstavitev življenja, 
dela in zabave Selanov ne-
koč in danes. V prvi knjigi 
seže daleč v zgodovino vasi, 

v čas od leta 1860 pa vse do 
konca druge svetovne vojne, 
ko je bilo na Selu 31 hiš. Za 
vse prebivalce teh hiš je zbral 
rodovnike za pet do šest ro-
dov nazaj in dodal fotogra-
fije njihovih prebivalcev. 
»Podatke o teh ljudeh sem 
najprej iskal na pokopališču, 
kjer sem pregledal vse nag-
robne spomenike, v župnij-
skem in matičnem uradu 
sem dobil podatke za največ 
sto let nazaj, raziskovanje, 
ki je segalo še dlje v zgodovi-
no, pa sem opravil v nadško-
fijskem arhivu v Ljubljani. 
Ker je zanimanje za to veli-
ko, sem prišel na vrsto samo 
enkrat na mesec,« je razložil 
Silič. Dlje ko je šel v zgodovi-
no, vedno težje je bilo razbi-
rati podatke. »Iz latinice za-
pisi potem preidejo v gotico, 
nazadnje pa celo v latinski je-
zik.« Ker je bil časovno zelo 
omejen, je v arhiv odhajal s 
fotoaparatom in naredil po-
snetke 560 strani. »Na vsaki 
je bil vsaj en ali dva Selana. A 
ker se priimki pa tudi imena 
v vasi ponavljajo, sem moral 

biti zelo previden, v kate-
ro hišo in rod sem jih pos-
tavil,« je razkril Silič in do-
dal, da je bil nemalokrat pre-
senečen celo pri lastni dru-
žini, kjer je moral na podla-
gi novih podatkov prav tako 
popravljati rodovnik. »Med 
drugim sem recimo ugoto-
vil, da sem narobe sklepal, 
da je bila moja prababica pri-
možena na Selo, pa je v res-
nici ona ostala v domači hiši. 
Tudi ko se je drugič poroči-
la, se je mož priselil k njej.«

V drugi knjigi nadaljuje z 
obdobjem po drugi svetovni 
vojni. »Do konca druge sve-
tovne vojne se na Selu ni ve-
liko spremenilo in je število 
hiš ostalo več ali manj ena-
ko, bolj intenzivno pa se je 
začelo zidati po drugi svetov-
ni vojni.« V petdesetih letih 
prejšnjega stoletja je zrasla 
prva nova hiša, do leta 1991 
pa so na Selu zgradili 21 no-
vih hiš. Večina starejših hiš 
je bila v tem obdobju obnov-
ljenih, saj ko je vas dobila vo-
dovod, so v hišah uredili tudi 
kopalnice. Na Selu je ta čas 

več kot šestdeset hišnih šte-
vilk, od tega je šest turistič-
nih objektov, ki skupaj lah-
ko sprejmejo 153 gostov, je še 
navedel Silič. Skozi slikovno 
gradivo v drugi knjigi prika-
zuje tudi življenje in delo na 
vasi, kako so se družili kot so-
sedje in prijatelji, se zabava-
li ali nastopali na prireditvah.

V knjigi Selo in Selani je 
tako poskušal zajeti vse po-
membne dogodke iz zgodo-
vine in razvoja vasi ter po-
membne akterje, ki so se ro-
dili in živeli v tej vasi. Prika-
zuje tudi dogodke na Selu 
po posameznih področjih – 
od kmetijstva do turizma in 
druženja. Miroval ne bo tudi 
v prihodnje, zatrjuje Silič. 
Že dlje časa ima zastavlje-
na kar dva projekta. Že deset 
let nastaja kronologija obči-
ne Bled, v kateri je doslej po-
pisal več kot 1500 dogodkov. 
Drug projekt pod naslovom 
Bil sem tam pa je po njego-
vih besedah bolj avtobio-
grafski in skozi posamezne 
zgodbe prikazuje življenje v 
nekem času. 

Slika kraja in ljudi
V svoji šesti knjigi, ki jo je razdelil na dva dela, se je Vladimir Silič posvetil vasi Selo in Selanom ter se ob tem vprašal, od kod prihajajo in kam gredo.  
V sliki in besedi je predstavil tamkajšnje prebivalce ter hiše in gospodarska poslopja. 

Vladimir Silič / Foto: Gorazd Kavčič
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Marija Čenčič s hčerko in 
sinom, Karmen in Igorjem, 
ter devetletnim vnukom Mo-
ičkom v Kranju preživlja bo-
žično-novoletne praznike. 
Letošnji so za njihovo druži-
no še posebno praznični. V 
petek, 22. decembra, na Ma-
rijin 72. rojstni dan, je duhov-
nik dr. Andrej Naglič blagos-
lovil hišo Na skali v Kranju, 
ki jo je kupil in temeljito ob-
novil Marijin sin Igor, odve-
tnik po poklicu. Marija je ob 
tem za družino izjemno po-
membnemu in ganljivemu 
trenutku povedala, da je dru-
žina Čenčičevih v Kranju, v 
njihovi Sloveniji, imela svo-
jo preteklost, živi sedanjost 
in čuti svojo prihodnost. Igor 
je hvaležen, saj se vedno, ko 
pridejo v Slovenijo, čutijo to-
plo sprejeti. »Veliko sveta 
sem obiskal, živim v Mehiki, 
a lahko rečem samo, da smo 
doma tam, kjer se čutimo, ne 
kje živimo,« je zbrane sorod-
nike in prijatelje nagovoril v 
slovenščini.

Čenčičevi so povezani s 
hišo Na skali. Pravzaprav 
se več hiš Na skali drži sku-
paj in v eni so se rodili Čen-
čičevi trije otroci Janez, Šte-
fan in Marija. Ta hiša s šte-
vilko štiri je še vedno Čenči-
čeva, v lasti Bojana Čenčiča. 
Hišo s hišno številko tri pa je 
kupil Marijin sin Igor. To je 
zdaj tudi njihov dom, v kate-
rega se bodo iz Mehike vra-
čali še naprej. Igor je v slo-
vesnem trenutku blagoslova 
hiše povedal, da je hišo ku-
pil, ker so tu korenine njego-
ve družine po mamini strani 
in ker je tudi sam čustveno 
navezan na Slovenijo. Mari-
ja pa je poudarila: »Smo po-
nosni potomci moje mame 
Zofije, dekliško Leben, in 

očeta Štefana, ustanovite-
lja Gorenjskih oblačil. Star-
ša sta se v Kranj preseli-
la iz Selške doline, s trebu-
hom za kruhom sta prišla v 
mesto. Oče je praktično za-
čel iz nič ... Njegova ideja, 
kako ponuditi oblačila ne 
samo po meri, je začela cve-
teti pred drugo svetovno voj-
no, po vojni pa je bilo tako 
vse nacionalizirano. Potom-
ci negujemo tradicijo oz. po-
nosno ime Čenčičevih in že-
limo tudi sami kaj dobrega 
narediti za Kranj, za Slove-
nijo. Že pred leti me je Ignac 
Golob, starosta slovenske di-
plomacije, predlagal za ča-
stno konzulko Slovenije v 
Mehiki. Kar se je tedaj za-
čelo, a ne do konca uresni-
čilo, želi nadaljevati moj sin. 
Igor želi ustvariti več stika 

med Mehiko in Slovenijo. V 
Mexico Cityu smo že imeli 
slovensko Gostilno, v kateri 
smo ponujali tipično sloven-
sko hrano, slovenska vina in 
slovensko narodno glasbo. 
Žal je predel, kjer smo imeli 
Gostilno, prizadel potres in 
je ta začasno zaprta oz. išče-
mo kako primernejšo loka-
cijo. Če bo treba, bomo ku-
harja pripeljali tudi iz Slove-
nije.« (smeh)

Karmen rojena v Sloveniji

Marija Čenčič je v Kranju 
zaključila Gimnazijo. Vese-
lil jo je študij stomatologi-
je, ker pa je bila tedaj večina 
strokovne literature v nem-
ščini, se je najprej odločila 
za študij nemščine v Nemči-
ji, kjer je spoznala Rafaela, ki 

je v Nemčiji opravljal dokto-
rat iz agronomije. Za skup-
no življenje sta sicer izbra-
la Mexico City, Marija pa je 
svojo domovino ponesla v 
srcu. Hči Karmen se je ro-
dila v Sloveniji, Marijin brat 
Janez se še dobro spominja 
dne, ko sta Marija in polle-
tna Karmen sredi hude zime 
odpotovali v Mexico City. 
Karmen, magistra ekonomi-
je, danes pove, da se bo Slo-
venije vedno spominjala po 
tem, kako je kot otrok tu pre-
življala počitnice, v njenih 
spominih sta stara starša, 
tete, strici ... To je zanjo de-
žela, v kateri živijo prijazni 
ljudje in ki jo napolni s po-
zitivno energijo. »V Sloveni-
ji imamo veliko družino, tu 
je moja prava družina. Slo-
venijo je obiskoval tudi moj 

oče, tokrat se nam zaradi de-
lovnih obveznosti žal ni mo-
gel pridružiti,« je povedala 
Karmen. 

Odnos do dediščine tudi 
v hiši Na skali 

Spoštovanje in ljubezen do 
domovine so Čenčičevi pre-
nesli tudi v spoštovanje do 
zgodovine hiše Na skali 3, ki 
je zdaj temeljito prenovljena. 
Nadzor nad prenovo je Igor 
Trujillo Čenčič zaupal kranj-
skemu podjetju KL Invest. 
Kot je povedal Vilko Lovšin, 
direktor podjetja, so obno-
vo začeli jeseni leta 2015 in 
jo zaključili v dveh letih, pri 
njej je sodelovalo okrog 64 
raznih mojstrov, delavcev in 
strokovnjakov, vključno z za-
vodom za varstvo kulturne 

dediščine, restavratorsko 
službo ... Investitor je potek 
nadziral »na daljavo«, vsak 
mesec so izmenjali okrog ti-
soč fotografij. Hiša je iz za-
četka 17. stoletja, obnovljena 
je bila trikrat, sestavljena je iz 
dveh hiš – nekaj njenih pre-
teklih zgodb je znanih, nekaj 
jih bo treba še odkriti, zago-
tovo pa se s to zadnjo obnovo 
pišejo nove življenjske zgod-
be. Ohranili so spoštovanje 
do vseh prvotnih elementov v 
hiši. Marija Čenčič se spomi-
nja, da je v njej živel duhov-
nik Alfonz Levičnik, ki ga je 
še kot otrok obiskovala.

 

Še en izziv: družinsko 
drevo

Duhovnik dr. Andrej Nag-
lič je ob petkovem blagoslo-
vu v hišo prinesel mir in vero 
v to, da se bo v teh prostorih 
vedno kaj lepega dogajalo. 
Eno stanovanje v hiši ostaja 
Čenčičevim, nekaj stanovanj 
bodo dali v najem, zato da bo 
hiša polno živela vse dni v 
letu. Z velikim zanimanjem 
je dogajanje ob blagoslovu 
hiše spremljal tudi devetletni 
Moiček, ki predstavlja že če-
trto generacijo Čenčičevih in 
ki Slovenijo obišče na približ-
no dve leti. Marija je poveda-
la, da je pa zdaj prvič, da se je 
tudi vnuk začel resnično za-
vedati, zakaj se družina tako 
rada vrača v Slovenijo. 

Čenčičevi želijo še veliko 
izvedeti o svojih prednikih, 
zato bo naslednji večji izziv 
raziskovanje družinskega 
drevesa. Lepo pa sta druže-
nje po blagoslovu hiše sim-
bolično v besede strnili so-
rodnici mlajše generacije 
Čenčičevih, Anita in Sandra: 
»Kako zelo tistim, ki gredo 
od doma, dom resnično ne-
kaj pomeni.«

H koreninam se vrača  
že četrta generacija Čenčičevih
Marija Čenčič je otroštvo preživela Na skali v Kranju. Življenjskega sopotnika Mehičana Rafaela Trujilla Figueroa je spoznala med študijem v Nemčiji, se z njim preselila 
v Mexico City. V njenem srcu ostaja Slovenija, v vsaki potočeni solzi je misel na domovino in veselje ob snidenju z njo. H koreninam je popeljala hčerko in sina, Karmen 
in Igorja, ki sta že kot otroka v Kranju preživljala poletne počitnice, in zdaj že četrto generacijo, vnuka Moička. Da bo njihov rod imel v Sloveniji ne samo preteklost in 
sedanjost, ampak tudi prihodnost, je Igor Na skali v Kranju kupil in temeljito obnovil hišo, ki se drži mamine rojstne. 

Del sorodstva, ob najmlajšem Moičku v ospredju Marija s sinom in hčerko, Igorjem in Karmen; zadaj pa hiša Na skali, ki jo 
je Igor kupil in temeljito prenovil. / Foto: Tina Dokl

Veselje ob snidenju z Marijo, ki je na dan blagoslova hiše 
imela rojstni dan. Ob njej sta Karmen in Igor. / Foto: Tina Dokl

Marija z devetletnim vnukom Moičkom – tako mu rečejo z 
ljubeznijo. / Foto: Tina Dokl

Iz hiše je čudovit pogled na reko Kokro. Na sliki so Igor 
Trujillo Čenčič, Vilko Lovšin in dr. Andrej Naglič. / Foto: Tina Dokl
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Peti ljubljanski škof Peter 
Seebach (tudi P. Sepacher) 
se je rodil v Smledniku oko-
li leta 1500, umrl pa je 25. de-
cembra 1568 v Gornjem Gra-
du v Zgornji Savinjski dolini. 
Rod Seebachov je prišel na 
Kranjsko s Češkega. Njihov 
prednik vitez Hans Seebach 
je leta 1442 kupil od Fride-
rika II. Celjskega Stari grad 
in leta 1446 dosegel kranj-
sko deželanstvo. Peter See-
bach je živel v času razčišče-
vanja odnosov med katoliča-
ni in protestanti. V Rimu in 
na Dunaju so ga obtožili pre-
šuštva ter ga obtožili nemar-
nega poslovanja s škofijskim 
denarjem. Kljub poniževal-
nemu zaslišanju mu očitkov 
niso mogli dokazati.

Mladi Peter Seebach si je 
pridobil prizanesljivo naklo-
njenost cesarja Ferdinanda 
I. Izkoristil je cesarsko za-
misel, da bi habsburške de-
žele lahko obnovile verski 
mir, če (preko koncila) do-
sežejo obhajilo pod obema 
podobama in odpravo celi-
bata. Zato se je javno oženil 
s Heleno Kreutzer iz kranj-
ske plemiške družine in je 
imel z njo sina Janeza Kr-
stnika. Zveze z ženo je pre-
trgal, ko je na smrt zbolela in 
ni kazalo, da bo okrevala. S 
tem so odpadle ovire za nap-
redovanje v cerkveni službi. 
Leta 1558 ga je cesar imeno-
val za petega ljubljanskega 
škofa, vendar ga je papež po-
trdil šele leta 1560. Kot škof 

je imel podporo dunajske-
ga dvora, čeprav se je občas-
no razhajal z njim glede od-
nosa do protestantov. Leta 
1562 je obvestil cesarja o po-
ložaju katoličanov na Kranj-
skem. Po tem nihče v deželi 
ni smel pridigati brez škofo-
vega dovoljenja.

Seebach je tako kot Tru-
bar preganjal sekte bičarjev, 
zamaknjencev in prekršče-
valcev, naklonjen pa je bil 

štiftarjem, ker je menil, da 
jih bo lahko izrabil proti 
protestantom. Kmetom so 
bili prekrščevalci bližji, ker 
so oznanjali enakost med 
ljudmi, življenje v skup-
nosti, skupno premoženje. 
V naših krajih so se v drugi 
polovici 16. stoletja pojavili 
tudi štiftarji. Pripadniki gi-
banja so živeli v verskih ob-
činah s skupnim premože-
njem, gradili so nove cerkve 

za nova božja pota. Poseb-
no znana je bila Maruša 
Pogrlič (Poglič), voditelji-
ca verske ločine skakalcev, 
poročena s kmetom Lenar-
tom Medudom. Zatrjevala 
je, da se ji je 30. novembra 
1583 prikazal zveličar. V le-
seni cerkvi, ki so jo leta 1584 
postavili na Planinski gori, 
so delali pokoro na ta način, 
da so se brez razlike spola 
do nagega slačili in se med 
blaznim skakanjem tako 
dolgo bičali, da so popada-
li po tleh. Gibanje se je raz-
širjalo na gorenjsko stran 
proti Vrhniki, Polhovemu 
Gradcu in Škofji Loki do 
Preddvora in Koroške Bele, 
na Dolenjsko pa čez Ig, Rib-
nico do Osilnice. Gosposka, 
ki je bila večinoma na strani 
protestantov, se je zbala, da 
ne pride do novih puntov. 
Zato so, soglasno s cerkve-
no oblastjo, nastopili zoper 
skakalce. Cerkev na Planin-
ski gori so požgali, Marušo 
pa so decembra 1584 zapr-
li. O njeni nadaljnji usodi ni 
nič znanega.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   Na Jesenicah se je 25. 12. 1880 rodil jezikoslovec 

Janko Pretnar. 
   V Radovljici se je 27. 12. 1871 rodil narodni delavec 

Hugo Roblek. Bil je tudi med utemeljitelji  
slovenskega planinstva na Gorenjskem. Po njem 
so imenovali dom na Begunjščici.

   29. decembra 1600 je verska komisija, ki jo je 
imenoval nadvojvoda Ferdinand, na glavnem trgu 
v Ljubljani sežgala sedem voz protestantskih  
knjig …

   Na Olševku pri Šenčurju se je 29. 12. 1898 rodil  
letalec Stane Rape. Bil je med ustanovitelji  
1. slovenske letalske vojaške enote, ki je sodelovala 
v bojih za slovensko severno mejo.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Metka se je rodila v rudar-
ski družini. Ko je sredi pole-
tja leta 1952 prijokala na svet, 
so okoli »koška«, v katerem 
se je drla na vse pretege, sta-
li trije bratci, ki sestrice niso 
bili niti najmanj veseli. Ve-
deli so, da bo od zdaj svobo-
de manj, kot jo je bilo poprej. 
Očeta tako in tako ves dan ni 
bilo doma, mame, ki je hodi-
la pospravljat po rudniških 
pisarnah, tudi ne. Oni bodo 
tisti, ki bodo morali na malo 
kričačko paziti. 

»Spominjam se, stara sem 
bila že dve leti ali še malo 
več, ko so me bratje z vrvi-
co privezali h košku. S prija-
telji so tekali za žogo, zame 

pa se vse popoldne ni nihče 
zmenil. Jokati se nisem upa-
la, ker bi me natepli. Sedela 
sem na vročem soncu, vča-
sih sem imela na glavi rutko, 
pogosto pa sem jo kar sama 
potegnila dol. Dopoldan, 
ko doma ni bilo nikogar, je 
name pazila soseda. Bila je 
že zelo stara, škrbasta, kadi-
la pa je kot Turek. Kadar je 
bila pri volji, mi je zamenja-
la plenice, pogosto pa sem v 
istih, kot mi jih je zjutraj na-
taknila mama, dočakala tudi 
njen prihod. Tudi njej sem 
bila odveč, četudi me je ime-
la po svoje rada. Žal je imela 
le dve roki, dela pa toliko, da 
bi jih potrebovala deset. Le 
ata me je rad vzel na kolena. 
Potem sva skupaj prepevala 
Ija, ija, ička, urno na konjič-
ka. Z mamo sta si bila ne-
nehno v laseh: on se je boril 
za delavske pravice, mama 
pa je bila zelo verna ženska. 
Četudi ji je prepovedal, da bi 
praznovali cerkvene prazni-
ke, je takrat, ko je spekla ro-
žičevo potico, zmeraj prise-
del in ogromni kosi potice 
so izginjali v njegovih ustih. 
Rozine je pustil na časopi-
snem papirju, ki mu je služil 
namesto krožnika. Ko se je 
najedel, me je vzel v naročje, 
da sem lahko rozine pospra-
vila – in to vse do zadnje. 

Bilo mi je kakšnih pet let, 
ko sem mu že nosila malico. 
V košarico mi je eden od bra-
tov položil kos kruha z ocvir-
ki in kanglico čaja, v katere-
ga je mama že prejšnji večer 

zlila malo vina ali ruma. Ata 
me je z umazano roko po-
božal po laseh in mi rekel: 
''Ti si pa res priden otrok!'' 
Zelo sem bila ponosna na te 
besede. Ker je bil dober do 
mene, mu nisem mogla za-
meriti, da je včasih, ko je pri-
šel domov pijan, mamo su-
rovo pretepel. Še potem ko 
je ležala na tleh in se zvijala 
v krčih, je brcal vanjo. Je že 
sama kriva, se je pletlo v mo-
jih otroških možganih. 

Spominjam se jeseni, ko 
je odšel od doma starejši 
brat. Moral bi se vpisati na 
rudarsko šolo, a je očeta pre-
tental in se je vpisal na gim-
nazijo. Oče je čisto znorel. 
Po njegovem je bilo sramot-
no, da bi se sin sindikalnega 
zaupnika vpisal na gimnazi-
jo, ki mu je še zmeraj pred-
stavljala eno od šol, ki so zna-
čilne za kapitalistične izkori-
ščevalce. Brata je nagnal od 
doma in mu prepovedal, da 
bi se še kdaj vrnil. Še dob-
ro, da je imel brat štipendi-
jo. Streho nad glavo pa mu 
je ponudila ena od maminih 
sester. Danes, ko gledam na-
zaj, se mi zdi, da tega ni sto-
rila zaradi ljubezni do bra-
ta, temveč zato, da je kljubo-
vala mojemu očetu. Naj po-
vem, da je brat bil v življenju 
zelo uspešen, doštudiral je, 
do upokojitve je delal v eni 
od bolnišnic, ukvarjal pa se 
je tudi z raziskavami. Pono-
sna sem nanj!

Bilo mi je deset let, ko je 
bila mama ponovno noseča. 

Z očetom sta se v tistem času 
nenehno prepirala in prete-
pala. Kako je lahko v zmedi, 
ki je nisem razumela, mama 
zanosila, mi še danes ni jas-
no. Oče je, seveda, vztra-
jal, da rodi, ker pač dežela 
proletarcev potrebuje veli-
ko mladih, ki bodo poprije-
li za delo in ustvarjali bolj-
ši svet, a mami te floskule 
niso čisto nič pomenile. Ne-
kega jutra, takoj ko je ata se-
del na kolo in se odpeljal v 
službo, je za rep ujela avto-
bus za Celje. Vrnila se je šele 
pod večer. Bila je čisto bela v 
obraz in česar se je dotakni-
la, vse ji je zletelo iz rok. Ko 
si je slekla plašč, sem opazi-
la, da je imela krilo na zad-
nji strani krvavo. Z bratom 
sva stala sredi kuhinje in zi-
jala vanjo kot tele v nova vra-
ta. Šele potem ko se je zgru-
dila zraven divana, sva stekla 
po pomoč. Še dobro, da je v 
našem bloku stanoval tudi 
zdravnik. Njegova hitra po-
moč je mami rešila življenje. 
V bolnišnici je ostala skoraj 
mesec dni. Prišli so tudi mi-
ličniki in jo spraševali, kdo ji 
je naredil splav. Človeka, ki 
jo je pahnil v smrtno nevar-
nost, ni izdala. Jeseni je od-
šel od doma še drugi brat. 
''Nikamor drugam kot na 
rudarsko!'' je vztrajal oče. S 
svojo zahtevo je bratu, ki je 
bil v šoli med najboljšimi, za 
nekaj let uničil življenje. Ko 
se je brat osvobodil njegove-
ga vpliva, se je tudi on vpisal 
na gimnazijo. A ne na redno, 

ker ni imel denarja za pre-
življanje, temveč na večer-
no. Uspešno jo je zaključil, 
se preselil v Ljubljano, hodil 
na fakulteto. Očetu, ki je še 
zmeraj živel v deželi delav-
cev in zatiranih, se je skoraj 
zmešalo. A do mene je ostal 
enak. Drugih ni nikoli razva-
jal, mene je zmeraj. Prinašal 
mi je bombne, ko sem bila že 
malo starejša, me je peljal v 
kino. Posodil mi je celo kolo, 
dokler mi ni kupil enega že 
rabljenega. V naši družini je 
po maminem splavu vladala 
tišina. Mama je imela velike 
psihične težave, enkrat so jo 
odpeljali tudi v Psihiatrično 
bolnišnico Vojnik. Spomi-
njam se, da je šel ponjo oče, 
to pa zato, ker ga je pregovo-
ril zdravnik. Če ne bi šel, bi 
mama dobila elektrošoke. 
Oče je ležal v kuhinji, na di-
vanu, jaz pa pri mami v spal-
nici. Vsako noč je jokala, ho-
dila sem in tja, molila. Zara-
di splava jo je pekla vest. Go-
vorila si je, da bi bilo bolje, če 
bi jo pustili umreti. 

Malo bolje je bilo, ko smo 
se preselili v očetovo rojstno 
hišo. Okoli nje je bilo nekaj 
zemlje, tako da je mama do-
bila svoj vrt, kjer je začela 
pridelovati zelenjavo, krom-
pir, tudi nekaj rož je zraslo. 
Na jablanovi veji sem ime-
la gugalnico. Četudi sem 
bila že v osmem razredu, 
sem se rada gugala na njej. 
V šoli sicer nisem bila tako 
pridna kot bratje, vseeno pa 
sem si želela, da bi se vpisa-
la na administrativno šolo. 
A je ata rekel ne. ''Ne greš 
nikamor!'' Vztrajal je, da 
ostanem doma, da se nau-
čim kuhanja, da skrbim za 
bolehno mamo in kasneje, 
ko bo šel v pokoj, tudi zanj. 
Bil je prepričan, da postaja 

svet pokvarjen, slišal je na-
mreč, da mladi v Celju pos-
lušajo eno čudno muziko, 
da se vedno bolj izneverja-
jo ''njegovim'' revolucionar-
nim idejam. Nič ni pomaga-
lo, da sem ga prosila na kole-
nih, naj si premisli. Ker ni-
sem odnehala, mi je zagro-
zil, da bo tudi mene naučil 
molitvic, tako kot jih je nau-
čil mamo. Kaj je to pomeni-
lo, sem vedela. 

Mimo naše hiše so še zme-
raj vozili furmani, ki so pre-
važali premog do različnih 
gospodinjstev. Vozili so jih 
v trugah. Pri nas so se ustav-
ljali zato, da so se malo od-
počili, kajti le nekaj deset 
metrov naprej so se zače-
li strmi klanci, ki so bili do 
konj, ki so prevažali težke to-
vore, zelo neprijazni. Konj-
ske hrbte so ogrnili s ''koca-
mi'', jaz pa sem skuhala čaj, 
da so se malo okrepčali. Ne-
kateri so mi spustili v žep ne-
kaj dinarjev – in to je bil ves 
moj zaslužek. Kasneje sem 
se naučila peči tudi kruh. 
Prodajala sem ga rudarskim 
družinam. Pravzaprav sem 
ga kdaj tudi podarila. Ko so 
začeli rudarji mešati pivo z 
žganimi pijačami, v marsi-
kateri družini niso imeli niti 
za kruh. 

Kljub vsemu, kar nam je 
hudega naredila očetova sta-
rokopitna miselnost, me je 
bilo zmeraj strah rudniške 
sirene. Še danes jo zelo ne-
rada slišim. Kadar se je ogla-
sila, ni bilo nič dobrega. Ne-
koč je zasulo tri rudarje, 
med njimi je bil tudi ata. Re-
ševalcem je dva uspelo rešiti. 
Ata, ki je bil hudo poškodo-
van, so v bolnišnici komaj re-
šili. Postal je invalid in se pri 
47 letih tudi upokojil.«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Rudniški otrok, 1. del

V krogu družine

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Škof Peter Seebach 
in vera na Kranjskem

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»V umetniških krogih 
sta bila znan in priljub-
ljen par Anica in Emilijan 
Cevc, oba izjemna pozna-
valca umetnosti in varuha 
kulturne dediščine, neut-
rudna raziskovalca spome-
nikov in pobudnika števil-
nih kulturnih akcij. Še več, s 
svojim prispevkom sta obo-
gatila zakladnico slovenske 
umetnosti in postala ''apos-
tola umetnosti''. Prav ljube-
zen do umetnosti ju je pove-
zala, na skupno pot pa pripe-
ljala druga svetovna vojna, 
med katero sta se spozna-
la, on kot aktivist OF, v ka-
tero se je vključil kot krščan-
ski socialist, ona kot njego-
va kurirka. Oba sta bila glo-
boko verna, zato je Emilijan 

večkrat dejal, da ju je združil 
Bog. Rodil se je v Kamniku. 
Nižjo gimnazijo je opravil v 
Novem mestu in bil gojenec 
tamkajšnjega frančiškan-
skega samostana. Gvardi-
jan je bil pater, ki je gojen-
ce rad seznanjal s knjižnimi 
novostmi in vplival na nji-
hovo kulturno dojemljivost. 
Emilijana je tedaj bolj zani-
mala narava kot beseda. Zbi-
ral je hrošče, metulje, školj-
ke, minerale in o tem pisal v 
revijo Proteus. Privlačile so 
ga tudi starine in zgodovi-
na. Ko je že vse kazalo, da se 
bo usmeril v naravoslovje, 
mu je prišla v roke Zgodovi-
na likovne umetnosti v Za-
hodni Evropi Izidorja Can-
karja. Prebral jo je šestkrat 
zapored in se odločil za štu-
dij umetnostne zgodovine. 

Z umetnostnimi spome-
niki se je seznanjal na šol-
skih ekskurzijah. Pogosto 
se je na pot podal sam, peš 
ali s kolesom. Pomislil je 
celo, da bi se posvetil kon-
servatorski službi na Pri-
morskem. ''Moj ideal niko-
li ni bila samo neka kabine-
tna znanost, temveč sem vse 
do konca vojne, pa še neko-
liko čez, tako rekoč do diplo-
me na univerzi sanjal o tem, 
da bom postal konservator. 
Ne suhoparna akademska 
učenost, ampak tisti živi ne-
nehni stik, navsezadnje ne 
samo z umetnostjo kot tako, 
ampak tudi s človekom, ki 
je to umetnost živel,'' je raz-
ložil svojo poklicno odlo-
čitev …« Anica Cevc, roje-
na Hlebce, je bila Ljubljan-
čanka. Poročila sta se in leta 

1951 dobila sina Gregor-
ja. »Veliko svoje ljubezni je 
Anica namenila baročnemu 
slikarstvu; to je ostalo nje-
na najljubša tema tudi po-
tem, ko je leta 1965 formal-
no prevzela mesto ravnate-
ljice Narodne galerije in jo 
vodila vse do leta 1991. Kar 
je bila Anica za Narodno ga-
lerijo – njeno srce in duša, 
je bil Emilijan za slovenske 
spomenike. Postal je in os-
tal najboljši poznavalec sre-
dnjeveške umetnosti v Slo-
veniji.« (Str. 36–37)

Med Slovenci, ki so večini 
(ne)znani, sta tudi gorenjski 
rojak Emilijan Cevc in nje-
gova žena Anica. V tej dra-
goceni knjigi je še cela vrsta 
osebnosti, ki so po rodu Go-
renjci, a »vseslovenskega« 
pomena.

Nove knjige (414)

(Ne)znani Slovenci

Darinka Kladnik, (Ne)znani Slovenci,  
Cankarjeva založba, Ljubljana, 2017, 304 strani

Alenka Bole Vrabec

Kdaj, če ne na silvestrovo? 
Opozorila ne pomagajo kaj 
dosti. Staro in mlado malo 
pred polnočjo ali ob polno-
či zapušča praznične mize 
in hiti gledat pisane zvezde 
različnih oblik, ki se usmer-
jajo v nebo. Bolj pohlevni os-
tajajo na kavču in jim je do-
volj, če gledajo pisana ob-
nebja na televizijskih ekra-
nih. Nekateri nosijo rakete 
v srcu in zunanjega blišča 
in trušča ne potrebujejo. La-
stniki domačih ljubljenčkov 
vedo, kako se živali bojijo do-
nenja, grmenja in sikanja in 
jim poskušajo poiskati čim 
bolj gluhe prostore. 

Čeprav je puranček tra-
dicionalen, zapovedan ni. 
Pred leti smo imeli dvoje 

gostov, ki sta si bila diame-
tralno nasprotna o tem, kaj 
naj bi bilo na slavnostni 
mizi. Moja kuhinja pa pre-
majhna, da bi se lotila dveh 
menijev hkrati. Se mi je pa 
izstrelila raketa smeha, ko 
sem ugotovila, da oba rada 
jesta morsko hrano. Uvodni 
akord penine je spremljalo 
kramljanje, kakšne navade 
in vraže se prepletajo na sil-
vestrovo. V sosednji Italiji je 
skoraj obvezno rdeče zape-
ljivo spodnje perilo, češ da 
prinaša srečo. Grki ob slav-
jih radi razbijajo krožnike. 
Nekaj časa, v sedemdesetih 
letih, je bila navada prepo-
vedana, a menda imajo zdaj 
nekakšen nadomestek. Sil-
vestrovo je zanje tudi noč 
kvartopircev. Kdor dobi, po-
bere vse, če igrajo za denar. 
Tisti, ki izgubi, naj bi imel 
naslednje leto srečo v ljubez-
ni. Na Filipinih otroci in od-
rasli skačejo v zrak, da bi še 
malo zrasli. V Avstriji je, ko 
polnoč odbije, po radiu in na 
televiziji slišati Na lepi mod-
ri Donavi in marsikdo v tri-
četrtinskem taktu odpleše 
novemu letu naproti. V Me-
hiki postavljajo kovčke pred 
stanovanjska vrata v veri, da 
bodo v letu, ki prihaja, veli-
ko potovali. Ko se v Madri-
du opolnoči oglasi zvon nad 
Puerto de Sol, Španci ob 
vsakem udarcu zvona po-
goltnejo eno grozdno jago-
do. V Romuniji pa so ime-
li nekoč otroci obhode z be-
limi ovčicami. Če si je kdo 
zaželel srečo, je ovčko pobo-
žal, otroci pa so dobili nekaj 
drobiža ... Pri nas doma smo 
vlivali svinec, a je bilo zame 

vse abstraktne oblike! Nobe-
nega ženina!

Rižota s kozicami 
(garnelami)

Za 4 osebe potrebujemo: 
300 g riža za rižoto, 2 žlici 
oljčnega olja, 2 stroka česna, 
3 šalotke, sol, poper, 2 vejici ti-
mijana, po možnosti svežega, 
1 vejico rožmarina, 60 ml dob-
rega belega vina, 1500 ml zele-
njavne juhe, 1 žličko nastrga-
ne lupine eko pomaranče, 1 
žličko nastrgane lupine eko li-
mone, 70 g parmezana, 3 žli-
ce masla, 300 g odtajanih ko-
zic, 1 šopek peteršilja, brizg li-
moninega soka, brizg poma-
rančnega soka 

Kozice oziroma garnele 
odtalimo. Šalotko in peter-
šilj sesekljamo, česen stre-
mo, zelišči drobno nareže-
mo in naribamo parmezan.

Na žlici olja popražimo ša-
lotko in česen, da postekle-
nita, dodamo riž ter meša-
mo nekaj minut. Zalijemo 
z vinom in počakamo, da iz-
pari. Dodamo dišavnice, li-
monino in pomarančno lu-
pinico in zalijemo s poldru-
go zajemalko vroče juhe. Brž 
ko izpari, dodamo spet dve 
zajemalki. 

Kozice na hitro prepraži-
mo na preostalem olju, soli-
mo po potrebi in popramo. 
Dodamo peteršilj, vendar 
prihranimo štiri cele lističe 
za okras. 

Rižoti dodamo maslo, par-
mezan in peteršilj in jo oblo-
žimo s kozicami. Ponudimo 
takoj na ogretih krožnikih. 

Pa dober tek in silvestrovo, 
kakršno si želite! 

Pisano nebo

mizica, 
pogrni se

Namesto da v dneh pred prazniki še mrzlično nakupujemo in se gnetemo v nakupovalnih 
centrih, si raje privežimo dušo v naravi. Naporno leto nam je dodobra izpilo moči, zato 
si oči in dušo spočijmo ob kakem lepem panoramskem razgledu, kakršen se nam ponuja 
tudi na pričujoči fotografiji. Naj bo tudi naše življenje v prihodnjem letu mirno in spokojno, 
kakor je večerni prizor na naši sliki. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Ne, ni bila Vojna zvezd v najnovejšem delu Poslednji jedi niti ni šlo za kakršnokoli 
samopoškodovanje, ker nekdo ni dobil kremne rezine. Na Bledu smo bili na tradicionalni 
potopitvi zvona, ki so jo letos na posebno slikovit način popestrili člani žonglerske skupine 
Čupakarba, ki je z ognjenimi vložki pričarala prav posebno vzdušje. Naj dodamo, da so v 
zadnjih letih filmske ekipe tudi že spoznale Bled pa tudi kremnih rezin v našem malem 
gorenjskem raju nikoli ne zmanjka. I. K. / Foto: Luka Rener



Alenka Brun

V
sakič ko na televi
ziji gledamo Dan 
najlepših sanj, se 
sprašujemo, ko
ga bodo presene

tili danes, komu izpolnili žel
jo, kdo bo tokrat njihova tar
ča, kot sami imenujejo tiste
ga, ki ga presenetijo. Bomo 
med izbranimi morda zagle
dali soseda, znanca, neko
ga, ki ga le bežno poznamo? 
Sprašujemo pa se tudi, kako 
voditelju oddaje Petru Polesu 
uspe, da mi pred ekrani joka
mo kot dež, medtem ko vča
sih ne skriva, da je raznežen, 
a solz ne potoči.

»Zgodbe naših tarč z ekipo 
zares naštudiramo v detajle, 
tako da najbolj čustvene tre
nutke oddaje pričakam vsaj 
malo pripravljen. Gre pa res 
za najbolj čisti ''reality''; rea
kcije so močne, spontane, 
tako da tudi mene pogosto 
zatrese ...«

Vajeni smo vas v bolj dina-
mičnih voditeljskih vlogah. 
Ko so vam ponudili voden-
je oddaje, ste kaj veliko raz-
mišljali, ali bi sprejeli ali ne?

»Odločitev ni bila težka, 
ker sem nekaj podobnega 
želel delati že dlje časa. Vlo
ga pa se mi niti ne zdi toli
ko manj dinamična, je pa 
vsekakor manj norčava, bolj 
tehtna in mogoče tudi letom 
bolj primerna.«

Koliko ste vpeti v oddajo: jo 
le vodite ali sodelujete tudi 
pri njenem nastajanju, izbi-
ranju želja?

»Izbor želja je zelo komplek
sna in dolgotrajna na loga, ki jo 

izjemno opravljajo naši krea
tivni producenti in urednice. 
Mene so iz postopka izločili, 
kar me je na začetku kar pre
senetilo, a po nekaj ''srečan
jih bližnje vrste'' z ljudmi, ki 
so mi na veliko predstavljali 
svoje želje in me prepričevali, 
naj jih uresničim, sem uvidel, 
da je res bolje tako. Želja je res 
veliko, tako da že samo bran
je vzame svoj čas. Potem so tu 
še ocena izvedljivosti, pa ses
tanki s predlagatelji in končna 
odločitev za ali proti. A v bistvu 
nobene želje ne zavržemo, saj 
se lahko mogoče v prihodnosti 
planeti zavrtijo, dejavniki spre
menijo in takrat bomo pripra
vljeni. Sam v zgodbo torej vsto
pim kasneje, bolj pri sami izve
dbi želje ter jasno: s terenskimi 
presenečenji, ki so mi osebno 
najbolj vznemirljiv del oddaje. 
Pozvoniš pri vratih, čakaš, da 
jih tarča odpre, in potem upaš, 
da bo vse šlo, kot mora iti ... 
Druge priložnosti za presene
čene reakcije preprosto ni!«

Kako pa je z vašimi skritimi 
željami?

»Sem kar glasen in zgovo
ren človek in stvari rad ube
sedim, tako da nekih super
skritih želja niti nimam. 
Poleg tega se mi zdi, da če si 
nekaj res želiš, potem moraš 
to svojo namero enostav
no poslati v svet in imela bo 
veliko večje možnosti, da se 
uresniči.«

So ljudje vedno preseneče-
ni, zadovoljni ali se kdaj tudi 
najde kdo, ki ga ne morete 
presenetiti?

»Nekatere ljudi sicer pre
senetimo na terenu, a do 
zdaj se nam še ni zgodi
lo, da bi nam kdo rekel ne. 

Ne nazadnje si lahko misli
jo, da jih bo na koncu čakalo 
nekaj lepega in kdo si tega ne 
bi želel. Mi pa marsikdo po 
snemanju reče, da se sploh 
ne spomni, kaj točno sem ga 
spraševal in kaj mi je odgo
varjal, šok je enostavno pre
velik in vse se – s stališča tar
če – zgodi zelo hitro ... Kar pa 
je v bistvu super, ker potem 
je presenečenje res pristno 
in doživeto.«

Kako oddaja sploh nastaja?
»Sam proces nastanka je 

iz oddaje v oddajo drugačen, 

ker so želje drugačne in naš 
pristop k njihovemu ure
sničevanju. Včasih gremo 
na teren, včasih celo v tuji
no, tarčo zapremo v čakal
nico ali pa jo kam odpelje
mo. Po mesecih priprav pa 
na dan snemanja stvari pote
kajo po bolj ali manj ustalje
nem ritmu. Ožja kreativna 
ekipa dan začne že veliko 
pred menoj, sam pa se prik
ljučim okrog desetih dopol
dne na sestanku, na katerem 
tudi izvedbeno ekipo sezna
nimo s pomembnimi detaj
li oddaje. Potem vse skupaj 

DAN NAJLEPŠIH SANJ
Spletna Wikipedija pravi, da bo februarja drugo leto praznoval štirideseti rojstni dan. Poznamo ga kot 
televizijskega voditelja, ki ima smisel za humor, se znajde v vsaki situaciji in zadnje čase bi lahko rekli, 
da ljudem uresničuje sanje. To je priljubljeni slovenski obraz z malih zaslonov, voditelj oddaje Dan 
najlepših sanj Peter Poles.

Peter Poles / Foto: Pop TV (Aljoša Kravanja)

res dobro zvadimo skozi 
vajo in generalko in po mož
nosti prilagodimo še kak
šen detajl, posnamemo vse
bino za Facebook, se lotimo 
uvodnega ''cold opena'', ko 
je ponavadi že čas za masko 
ter pozdrav gledalcev v stu
diu. Okrog osmih, če je vse 
po sreči, poženemo kamere 
in jih ugasnemo po dobri uri 
in pol. Potem pa jasno sledi 
še druženje s tarčami, pred
lagatelji in gledalci ter zak
ljučni sestanek ekipe, kjer 
zanaliziramo oddajo in se 
že pogovarjamo o naslednji. 
Včasih tudi dolgo v noč ...«

Ste se v tem času navadili na 
televizijski oder Dneva naj-
lepših sanj?

»Studio mi je že od samega 
začetka blizu. Je malo manjši, 
intimnejši, kar zelo dobro vpli
va na naše gledalce in še poseb
no na naše tarče. Ko smo sno
vali oddajo, smo se kar malo 
bali, ali se bodo dovolj sprosti
le, odprle in nas spustile v ose
bne zgodbe, ali jih bodo gledal
ci začutili. A izkazalo se je, da je 
z res dobro vsebinsko pripravo 
izjemne ekipe in z odlično ani
macijo občinstva pred začet
kom snemanja, mogoče tudi 
to. Smo se pa skozi leta tudi 
ogromno naučili, se posveti
li detajlom in različnim izve
dbam, kar se tudi mora nekje 
poznati.«

V oddaji se zgodi, da gostite 
tudi tujce. Govorite nemško, 
angleško, portugalsko … ali 
je to del scenarija?

»Ko me je nekdo na Face
booku označil za mini poli
glota, sem mu odpisal: 
''Televizija je čudo!'' Lah
ko pa dodam, da sem poleg 
slovenščine v resnici sposo
ben razmišljati in se spora
zumevati v klasičnem jezi
ku bivše ''juge'' ter v angle
ščini in nemščini. Za ostalo 
pa … (smeh) Televizija je res 
čudo!«

Če bo sledila naslednja sezo-
na oddaje, boste ostali vodi-
telj? Si želite, da bi se kaj 
spremenilo?

»Jaz upam, da bomo še 
izpolnjevali želje ter razve
seljevali ljudi, da bom ostal 
v šoferskem sedežu ter da 
se bo pri oddaji še kaj spre
menilo. Kot smo letos doda
li čakalnico, lahko goto
vo ''natuhtamo'' še kakšno 
izboljšavo in oddajo nadgra
dimo. Sploh pa nam unikat
nost vsake želje posebej daje 
vedno nove možnosti za las
ten napredek in nepričako
vane zasuke ter zaključke. 
Jaz se bolj bojim, da nam 
vsega ne bo uspelo stlačiti v 
samo eno sezono.«

Bo novo leto delavno ali ga 
boste preživeli v krogu dru-
žine?

»Silvestrovo že od štu
dentskih časov naprej ni več 
delovno in tudi letos osta
jam zvest tradiciji. V novo 
leto veselo, obkrožen z dru
žino in prijatelji – ker se po 
jutru dan pozna. Pa sreč
no!«

Alenka Brun

E
najsta izvedba bov
škega festivala fil
mov o športu in 
naravi Bovec Out
door Film Festival 

(BOFF) je pred vrati. Začeli 
so včeraj s predavanji v Ster
gulčevi hiši, danes in jutri, 
v petek in soboto, 29. in 30 
decembra, pa bo na sporedu 
26 projekcij na velikem plat
nu Kulturnega doma Bovec. 

Med filmi, dolgimi in kra
tkimi, je kot vedno večina 
posvečenih športu in pod
vigom v naravi, nekaj pa se 
jih osredotoča bolj na nara
vo samo. Tudi štirje doma
či so na sporedu: kajakaš
ki Balkan & Turčija Blaža 
Stana, Zadnji ledeni lovci 
Jureta Breceljnika in Rožle
ta Bregarja, rolkarski Vino
grad Tomaža Šantla ter 

Proti horizontu: Grenlandi
ja Miha Podgornika; pa še 
dva tuja s posnetki iz Slove
nije in s slovenskim akter
jem. In če že omenjamo 
domače, moramo tudi Mar
tino Čufar kot eno od treh 
akterk v francoskem plezal
skem filmu Voies fémini
nes (Po žensko) in Darjana 
Andrejca v avstrijskem Vul
kanskem kraljestvu. Med fil
mi tuje produkcije pa je pre
cej nehvaležno izpostavljati 
posamezne, zato omenimo 
le enega: plezalski in alpini
stični čudežni deček David 
Lama bo namreč v živo zas
topal film Annapurna 3 – 
Nepreplezano. 

Letos bo festival izjemo
ma potekal brez strokovne 
žirije, podelili pa bodo dve 
nagradi po izbiri občinstva: 
najboljšemu filmu festivala 
in najboljšemu domačemu 
filmu. 

BOVŠKI FILMSKI FESTIVAL 
PRED VRATI
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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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TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_104
NALOGA

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

8 6 4 2 1
3 7 5 9

7 9 3 8 2
8 9 1 3

1 2 7
5 7 6 4

sudoku_LAZJI_17_104

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_17_104
NALOGA

12538
912
6324

86421
3759

79382
8913

127
5764

sudoku_LAZJI_17_104

REŠITEV

172564389
948371256
635829174
589642731
263715948
714938625
826497513
491253867
357186492

sudoku_TEŽJI_17_104
NALOGA

7 8
2 5 3

5 4 9
9 6 7 2 8 4

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

3

sudoku_TEŽJI_17_104

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_104
NALOGA

78
253

549
967284

743812
869
178

3

sudoku_TEŽJI_17_104

REŠITEV

785931426
491826573
326547189
963712845
218654397
574398612
832469751
157283964
649175238

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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.                        

Kaj jo edino zanima?
»Živijo lepotička … Te lahko povabim na večerjo?«
»Ne hvala, ne jem po šesti zvečer.«
»Mogoče bi šla v kino?«
»Ne, hvala, filme gledam na internetu.«
»Kaj pa, če bi šla k meni na kavo?«
»Joj, ne pijem kave.«
»Hm … Mogoče bi pa pri meni gledala stare fotografije?«
»Fotografije? A misliš, da me zanima, kakšen si bil kot 
otrok?«
»No, dobro, povej mi, kaj ti sploh rada delaš?«
»Rada seksam, ampak to te očitno ne zanima.«

Argumenti za skrbništvo
Zakonski par se ločuje in pred sodnikom razpravlja o skr-
bništvu nad otrokom. Žena pojasnjuje z vsemi možnimi 
argumenti, ki jih ženske ponavadi uporabljajo ob takih 
priložnostih, da mora otrok ostati pri njej: »Otrok je zrasel 
v meni! Otrok je bil rojen iz mojega telesa ...« 
A mož vztraja, da mora on dobiti skrbništvo in sodnik ga 
prosi, da tudi on pojasni svoje argumente. 
Po trenutku mučne tišine mož končno reče: »Gospod 
sodnik, ko vtaknem denar v avtomat za pijačo, ali je plo-
čevinka, ki pade ven, moja ali od avtomata?«

Najbolj brihten Gorenj'c
Se srečata dva Gorenjca.
»Ejga, a mogoče veš, kdo je najbolj brihten Gorenj'c?«
»To bi pa težko uganil.«
»Tisti z Gorjuš, ki si je izmislil, da dela majice z napisom 
Hvala bogu, da s'n Štajer'c. Ta pa je zaslužil.«
»Kaj pa ti veš, kdo je pametnejši. Sem slišal, da ga nese 
Marjan, ki prodaja samolepilni napis ''da nisem'' za čez 
nalepit'.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
S širino srca, ki jo premorete le vi, boste znova vsem 
dokazali, da je prijateljstvo zdravilo za vse težave. Naj se 
zgodi kar koli, vedno imamo izbiro, kako se bomo odzva-
li. S svojo dobro energijo boste zgled marsikomu.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Nekoliko odsotno boste delovali, zato bo bližnje zaskr-
belo. To bo odraz vseh pritiskov v preteklem tednu, ki 
ste jim bili podvrženi. Čas je, da poskrbite tudi zase, saj 
ste ob vseh skrbeh na to čisto pozabili. Razveselil vas bo 
obisk. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Iluzija, v kateri živite, se bo razblinila, ko se boste zače-
li zavedati, kakšne maske nosijo vaši prijatelji, ki ste jih 
cenili in spoštovali. Naj vas to ne razočara preveč. Ima-
te širok krog prijateljev in tiste neprave lahko brez skrbi 
izločite. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Pravijo, da je družina na prvem mestu in vi se tega zelo 
dobro zavedate. Preživeli boste lep teden, nabit z opti-
mizmom, v krogu vaših najbližjih in najljubših. Praznike 
boste doživljali zelo čustveno in odprti boste za različne 
pogovore. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Deležni boste veliko pozornosti svojega partnerja. Zlaga-
li bi se, če bi rekli, da je ne potrebujete. Pustili se boste 
razvajati kot že dolgo ne. Ne pozabite pa pozornosti tudi 
vrniti! Na različne načine boste prijetno presenečeni.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Med tednom ste se počutili nekoliko iztrošeni, saj pripra-
ve na praznike na vas ne delujejo ravno blagodejno. Brez-
glavo hitenje po nakupih letos raje preskočite in poskrbite 
za svojo duhovno plat. Vse bo v redu in ob pravem času.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Priprave na zabavne dni vam niso ravno pisane na kožo, 
a izkazali se boste kot odličen organizator. Prijatelje bos-
te spravljali v dobro voljo s svojimi prigodami. Dobro se 
boste odrezali tudi na ljubezenskem in osebnem podro-
čju. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Praznično obarvane dneve pred vami bo zagrenilo vaše 
slabo razpoloženje. Ravno ko boste razmišljali o tem, 
kaj vse vam gre narobe, se vam bo nasmehnila sreča na 
področju financ in končno boste po dolgem času lažje 
zadihali.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Postopoma boste začeli opažati, da je vaša sreča plod 
vašega vlaganja v dobre odnose z ljudmi. V tem tednu 
bodo prijatelji od vas pričakovali pomoč. Vsekakor jo 
bodo iskali na pravem mestu. Sreda bo vaš srečni dan. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Čeprav mislite, da vas včasih ljudje ne razumejo, se bo 
izkazalo, da ni vedno tako. Pričakujte presenečenje prija-
teljev, ki bodo točno vedeli, na katero struno zaigrati, da 
vas razveselijo. Zelo boste veseli.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
S svojo dobro voljo boste tokrat okužili tudi svoje znance. 
Nove ideje in lepe misli bodo kar deževale iz vas. Sreča-
nje, ki se ga veselite, ima potencial za razvoj prave roman-
ce. Pa srečno! Nikakor vam ne bo čisto nič dolgčas.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Utrujeni od vseh skrbi si boste končno oddahnili. Pono-
sni boste nase in z dvignjeno glavo stopili novim izzivom 
naproti. Od ljubljene osebe pričakujte očitke, a to vas ne 
bo spravilo v slabo voljo. Čaka vas lepo presenečenje.
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1.  nagrada: brezplačni vikend najem  
Toyote C-HR

2.  nagrada: majica in kapa Toyota Lovše +  
bon storitev za 20 EUR

3. nagrada: kapa Toyota Lovše
Nagrade je možno prevzeti v našem prodajnem 
salonu v Kranju, z dokazilom o osvojeni nagradi.

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, 10. januarja 2018, 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.

www.aclovse.si

Avto Lovše, DOMŽALE
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

AC Lovše, KRANJ
C. Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil.

Edini v SLO
Že od 290€

Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

LA T OVOY ŠO ET    - -     Ž  ea  t 1o 8y  lo eT t l  i pz oo ov b r lae šsi èevr ne i s p rni o c de al aj

LA T OVOY ŠO ET    - -     Ž  ea  t 1o 8y  lo eT t l  i pz oo ov b r lae šsi èevr ne i s p rni o c de al aj
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Travnati park v San Franciscu, ki je bil 
mesto vsakoletnega Dneva komedije, so 
poimenovali po pokojnem Robinu Willi-
amsu. »Prisoten je bil na prvem Dnevu 
komedije in z veseljem je prihajal vsako 
leto znova in znova. Rad se je družil s svo-

jimi sodobniki in z veseljem je pokazal svoj talent. Smeh 
je najboljše zdravilo in ta človek ga je prinesel ogromno,« 
je povedala organizatorka Debi Durst.

Robin Williams dobil svoj park

Tuji mediji poročajo, da so policisti po 
nekajmesečnih preiskavah sklenili, da 
teniška šampionka Venus Williams (37) 
junija ni zakrivila prometne nesreče s 
smrtnim izidom. Prav tako ni kriva druga 
udeleženka nesreče, soproga v nesreči 

tragično preminulega Jeroma Barsona. Ta se z zaključki 
preiskave ne strinja in je proti teniški igralki že vložila civil-
no tožbo. Krivec, ki ga navaja poročilo, je pobegli voznik 
tretjega, neznanega vozila. 

Venus ni zakrivila prometne nesreče

Zaradi posledic srčnega zastoja je umrl 
Jordan Feldstein, štiridesetletni mened-
žer znane glasbene skupine Maroon 5 in 
brat igralca Jonaha Hilla. »Jordan je zve-
čer poklical reševalce zaradi težav z diha-
njem. Ko so ti prispeli, je bil že mrtev,« 

je povedal predstavnik družine, ki pravi, da družina v teh 
težkih trenutkih prosi za zasebnost.

Poslovil se je Jordan Feldstein

Igralka Jennifer Lawrence (27) je za božič 
obiskala bolne otroke bolnišnice Nor-
ton v domačem Kentuckyju. Z oskarjem 
nagrajena igralka se je družila z otroki, 
njihovimi družinami in osebjem. »Obisk 
ob božiču je postal tradicionalen. Hvala, 

Jennifer, ker si prinesla k nam toliko smeha,« so pod sku-
pno fotografijo zapisali na spletni strani bolnišnice. To 
je za igralko že peti božični obisk bolnišnice, ki ji je lani 
darovala dva milijona dolarjev.

Jennifer Lawrence razveselila bolne otroke

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
Panorami Stara 
pošta so prisotni 
spoznavali fran-
cosko Alzacijo, 
Burgundijo in 

Bordeaux v mehurčkih ozi-
roma njihove crémante, kot 
se imenujejo vsa francoska 
peneča vina, ki so narejena 
po enaki metodi kot šam-
panjci, a izven Šampanje. 
O njih je spregovorila raz-
vojna brand menedžerka in 
sommelierka WSET Jolan-
da Leskovic; svojo novo 
penino pa je predstavil Uroš 
Gorjanc, ki ga v življenju 
veselijo podjetniški izzivi, 
kot nam je razkril pred sla-
bim letom dni, ko so lokal 
na novo odprli, mu nadeli 

novo ime in preobleko, da 
kot prijetna dnevna soba v 
svoje fotelje vabi vse, ki ima-
jo radi kozarec dobrega vina 
ali radi spijejo kavico v dob-
ri družbi. Kot lokal je Pano-
rama Stara pošta že včasih 
zaradi svoje višinske loka-
cije veljala za enega zani-
mivejših kranjskih lokalov, 
sta pa v tem času doživeli 
preporod tudi terasa lokala 
in njena ekipa. Tako lahko 
za strežnim pultom in med 
mizami srečamo tudi nas-
mejanega Janeza Perhav-
ca, ki ki smo ga pred Pano-
ramo že srečevali v podobni 
vlogi, tako da fantu izkušenj 
s področja strežbe in voden-
ja lokala ne manjka. 

Decembrska degustacija 
je bila dobro obiskana, pri-
sotni so okušali tri crémante, 

izvedeli, da jih Slovenci še 
nismo vzeli tako za svoje kot 
na primer italijanski prosec-
co ali špansko cavo ter se nau-
čili ali obnovili osnovno zna-
nje o penečih vinih. Najbolj 
všečen pa je bil seveda oku-
ševalni del. 

Sicer pa Slovenci radi 
pijemo peneča vina. Sploh 
v času praznikov je to še 
bolj priljubljeno kot običaj-
no. In precej damo tudi na 
domače penine. Največ pa 
se kot ljubitelj lahko nau-
čiš ravno od vinarja. In ko 
že govorimo o mehurčkih, 
je verjetno zanimiv poda-
tek, da se je v Hotelu Tri-
glav na Bledu ustavil oče 
Bjane Miran Sirk, ki je pri-
sotnim predstavil zgodbo 
svojega vina oziroma peni-
ne, ki velja danes za eno 

najboljših, če ne kar naj-
boljšo slovensko. Dogo-
dek je organizirala Vinergi-
ja in vprašanj ni manjkalo. 
Sirk je dober sogovornik, 
ki meni, da peneče vino ne 
potrebuje mišic, ker s tem 
se vsa filozofija tovrstnega 
vina obrne na glavo, pa tudi 
da je 13 odstotkov alkohola 
v njem že preveč. Za konec 
pa je na mizo prišel še nje-
gov rdeči Status, star čas-
titljivih enajst let, ki ga je 
vodja hotela in sommelier 
Damir Salkić odprl prav za 
to priložnost. Vino je sko-
zi leta žlahtnost obdržalo, 
degustacija se je prevesila 
v prijetno druženje, sledila 
pa so tudi že prva voščila ob 
letu, ki prihaja: da bo zdra-
vo, srečno in – seveda – pol-
no mehurčkov!

ŽLAHTNI DECEMBER
Kranjska Panorama Stara pošta je decembra gostila zanimiv večer, posvečen penečim vinom, na Bledu 
pa se je ustavil Miran Sirk, »oče« znanega slovenskega penečega vina oziroma penine.

Uroš GorjancJolanda Leskovic

Janez Perhavec Miran Sirk

Zgodba o vinih družine Sirk iz Brd je zanimala tudi lastnika 
Hotela Triglav Bled Zdravka Rusa.

Damir Salkić je za posebno vino izbral poseben pristop 
strežbe, kar si je vino iz leta 2006 tudi zaslužilo.

Maruša Janina Selišnik se je pred leti iz rodnega 
Preddvora preselila v Voklo. Je izredna študentka 2. 
letnika na Višji šoli za gostinstvo in turizem Bled. Na 
Brdu opravlja prakso, z decembrom pa je prevzela 
še vodenje gostinstva in strežbe ter organiziranje 
dogodkov v Hotelu Alma in Gradu Hrib v Preddvoru. 
Ob praznikih si želi predvsem več prostega časa in 
počitka. / Foto: Matic Zorman
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218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Te nepozabne knjige, ki 
je nastala v sodelovanju 
z organizacijo Amnesty 
International in sloni 
na nesmrtni pesmi 
Johna Lennona, ni 
strah pomisliti, da bo 
svetu zavladal mir.

»Pesem Pomisli  
vsebuje močno 
spoznanje, izvirajoče 
v brezmejni ljubezni 
do človečnosti  
in skupne  
prihodnosti.« 
Yoko Ono Lennon

Pridruži se malemu golobu na poti okrog sveta in mu 

pomagaj zasejati seme miru in prijateljstva med vsemi 

pticami, ne glede na barvo, obliko in velikost.

Te nepozabne knjige, ki je nastala v sodelovanju z organizacijo 

Amnesty International in sloni na nesmrtni pesmi Johna Lennona,  

ni strah pomisliti, da bo svetu zavladal mir.

Pesem Pomisli vsebuje močno spoznanje, izvirajoče v brezmejni  

ljubezni do človečnosti in skupne prihodnosti  — Yoko Ono Lennon

Zaslužek od prodaje avtorskih pravic te knjige  

bo doniran Amnesty International.
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Spremna beseda  

Yoko Ono Lennon

Prevedel Milan Dekleva

POMISLI

John Lennon 

Naslov izvirnika: Imagine

Ilustriral Jean Jullien

Prevedel Milan Dekleva

Tehnično uredil Matic Lombar

Izdala in založila založba Narava d.o.o., Kranj, 2017

Za založbo Peter Virnik

Natisnjeno na Kitajskem

Vse pravice pridržane

1. natis, naklada 1000 izvodov

prodaja@narava.si

www.narava.si
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32 strani, 240 x 275 mm, trda vezava

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

                        + poštnina

12 90
EUR

                        + poštnina
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Vsak letni čas prinaša 
svoje čare in darove. 
Avtorica je recepte 
razdelila glede na 
sestavine, ki so 
značilne za določen del 
leta. Na izbiro ponuja 
kopico domiselnih 
receptov za sladice, 
ki jih brez težav 
pripravijo tudi manj 
vešči peke.  Spomladi 
se lahko poskusite v 
ustvarjanju jagodne 
sladice s kokosom, 
poleti borovničeve 
torte, jeseni kakijeve 
pene in pozimi 
rožičevega peciva...

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

152 strani; 210x 210 mm; mehka vezava
Cena knjige je 

12  50

M. A., J. Ku., M. L.

Kupljenik, Hraše, Komenda 
– Tudi letos so na Štefanovo 
v številnih gorenjskih krajih 
pripravili tradicionalno žeg-
nanje konj. Nekoč so k bla-
goslovu konje privedli pred-
vsem kmetje, ki so jim konji 
pomenili delovno sredstvo, 
od njihovega zdravja pa je 
bilo odvisno preživetje kme-
tije. Običaj, po katerem so za 
srečo in zdravje živine prosi-
li svetega Štefana, pa naj bi 

nastal ob koncu 18. stoletja. 
Danes, ko so konje pri delu 
tako rekoč popolnoma na-
domestili stroji, pa k žegnu 
pridejo predvsem tisti, ki se 
s konjeništvom ukvarjajo za 
hobi. 

K slikoviti cerkvi svete-
ga Štefana na Kupljeni-
ku je kljub slabemu vreme-
nu prišlo več kot štirideset 
konj; številni jezdeci so se 
na njihovih hrbtih povzpe-
li po strmem hribu nad Bo-
hinjsko Belo in nato drug 

za drugim odjahali oziroma 
povedli konje do cerkve, kjer 
jih je blagoslovil in z vreči-
co soli obdaroval tamkajšnji 
župnik Roman Kušar.

Posebno zanimivo je bilo 
na Križu pri Komendi, kjer 
k blagoslovu lastniki živi-
ne prinesejo tudi lesene fi-
gurice svojih konj in druge 
živine. Kot sta dejala doma-
čina in ključarja Ivan Hla-
de in Anton Zlobko, je obi-
čaj star že vsaj tristo let. Žu-
pnik Zdravko Žagar je med 
mašo figurice blagoslovil, 
pa tudi vrečke soli, ki so jih 
kmetje prinesli na sosednji 
oltar. To sol pozneje lastniki 
živine pomešajo med krmo, 
kar naj bi zagotovilo dodatno 
varnost in zdravje njihove 
živine. Ob župniku Zdrav-
ku Žagarju je letos blagoslo-
vil sprevod in konje duhov-
nik Gregor Rogelj. Lastni-
ki so na blagoslov prigna-
li 27 konj. Vsi konjeniki so 
prejeli spominska darila 

lončarskega mojstra Fran-
ceta Kremžarja z Gmajni-
ce ter spominske podkvice, 
ki jih je oblikovala in spekla 
Metka Hribar iz Križa. 

Žegnanja konj pri po-
družnični cerkvi sv. Štefa-
na v hribovski vasici Štefa-
nje Gora pod Krvavcem se 
je udeležilo 22 konjenikov, v 
Srednji vasi pri Šenčurju pri 
cerkvi sv. Radegunde pa kar 
64 konj in tri konjske vprege 
z zapravljivčki.

Na dan, ko goduje sv. Šte-
fan, v Hrašah že petnajsto 
leto pri cerkvi sv. Jakoba, ki 
letos obeležuje devetsto let, 
blagoslovijo konje in njiho-
ve lastnike. Da bi bili konji 
močni in zdravi, jih je po 
maši blagoslovil smledniški 
župnik Tomaž Nagode. Pa-
rada je letos štela okoli tride-
set mogočnih konjev. Turi-
stično društvo Hraše in Ja-
halni center Janhar sta prip-
ravila tudi pogostitev vseh 
obiskovalcev.

Na štefanovo blagoslovili konje
V torek, na god svetega Štefana, zavetnika konj in živine, so v številnih gorenjskih krajih pripravili 
tradicionalno žegnanje konj.

Lastniki so na konjih ali ob njih drug za drugim prihajali  
do cerkve, kjer so prejeli župnikov blagoslov. / Foto: Gorazd Kavčič

Na slikoviti Kupljenik so tudi letos prijahali številni 
konjeniki z različnih koncev Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič

Blagoslov konj na Križu pri Komendi je opravil župnik 
Gregor Rogelj. / Foto: Janez Štebe

Samo Lesjak

Kranj – V prazničnih dneh 
obdarovanja in dobrih želja 
je Dedek Mraz tradicional-
no razveselil tudi vse otroke, 
ki so se zbrali v avli Gorenj-
skega glasa. Več kot trideset 
otrok iz celotne Gorenjske 
je narisalo barvite risbe zim-
skih motivov in jih poslalo 
na likovni natečaj našega ča-
sopisa, za svoj trud pa so bili 
nagrajeni s slaščicami, sad-
jem in seveda težko pričako-
vanim obiskom Dedka Mra-
za. Praznično vzdušje sta ot-
rokom pričarali tudi Jadran-
ka Završnik in Urška Košir 

– luči so ugasnile in otro-
ci so se popolnoma potopi-
li v čarobno predstavo kami-
šibajskega gledališča. Ta jih 
je navdala s praznično ener-
gijo, tako da so Dedku Mra-
zu pogumno sedli v naročje, 
z njim malce pokramljali in 
mu iz srca zapeli nekaj pe-
smi, dobri mož pa jih je ob-
daril, jim zaželel predvsem 
zdravja in miru, ki pa ga žal 
ni deležen marsikateri ot-
rok na svetu. Pisana drušči-
na otrok se je v družbi svojih 
starejših spremljevalcev po-
veselila in posladkala, nato 
pa se polnih src odpravila v 
praznično zimsko noč.

Dedek Mraz obiskal 
Gorenjski glas

Tudi otroci zaposlenih na Glasu so se razveselili obiska 
dobrega moža. / Foto: Gorazd Kavčič

Prav vse otroke, ki so s svojimi risbami polepšali avlo 
Gorenjskega glasa, je za pridnost nagradil Dedek Mraz. 
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 30. 12.
13.40, 15.50, 18.00 JUMANJI:  
DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
13.10, 19.30 PRAVA NOTA 3
19.00, 21.00 NAJVEČJI ŠOVMEN
16.50, 20.10 VOJNA ZVEZD:  
POSLEDNJI JEDI
13.00, 15.00, 17.00  
BIKEC FERDINAND, sinhro.
14.55 MEDVEDEK PADDINGTON 2, 
sinhro.
21.15 UMOR NA ORIENT EKSPRESU

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 30. 12.
16.10, 18.30, 20.50 JUMANJI:  
DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
16.20, 20.20 PRAVA NOTA 3
18.15, 20.00, 22.10  
NAJVEČJI ŠOVMEN
18.40, 21.35 VOJNA ZVEZD:  
POSLEDNJI JEDI

17.40, 20.40 VOJNA ZVEZD:  
POSLEDNJI JEDI, 3D
13.30, 15.40, 17.50  
BIKEC FERDINAND, sinhro.
14.20, 16.30  
BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.
13.25, 15.30  
MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
13.50 ČUDO
22.15 OČKA PROTI FOTRU 2
14.10 KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, 
sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 29. 12.
18.00 BIKEC FERDINAND, 3D, sinhro.
20.00 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI  
JEDI, 3D

Sobota, 30. 12.
18.00 BIKEC FERDINAND, sinhro.
20.00 VOJNA ZVEZD: 
POSLEDNJI JEDI

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 29. decembra
19.30 Ferdinand von Schirach: TEROR (v dvorani PGK)

Nedelja, 31. decembra
19.00 Branislav Nušić: ŽALUJOČA DRUŽINA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Nedelja, 31. decembra
20.00 Koncert: Klapa Mali grad

GLEDALIŠKI SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

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

Suzana P. Kovačič

Kamišibaj je poseben pri-
povedni medij, kot pojasni 
Jadranka Završnik, se zgod-
be pripovedujejo ob malem 
namiznem odru in ob ilu-
stracijah oz. slikah, ki se iz-
menjujejo v okencu. Izvor 
te tehnike bi lahko iskali že 
pred stoletji v budističnih 
templjih, ko so menihi otro-
kom vrteli zvitke in jim pri-
povedovali zgodbe iz življe-
nja Bude. »Še posebno je bil 
kamišibaj popularen na Ja-
ponskem pred drugo sve-
tovno vojno in med njo. Ka-
mišibajkarji, večinoma so 
bili to moški, so kar na uli-
cah ob lastnih ilustracijah in 
pripovedovanju zgodb služi-
li kruh. Pripeljali so se s ko-
lesom, opremljenim s kovč-
kom, ki se je razprl v odr-
ček. Na kolo je bil pripet še 
poseben predalček, v njem 
so bili riževi kolači. Pripo-
ved je pravzaprav služila kot 
nagrada gledalcem, ker so 
kupili riževe kolače, ki so 
jih spekle kamišibajkarjeve 
žene,« je pojasnila Jadranka 
Završnik. 

V Slovenijo sta kamiši-
baj pred nekaj leti pripelja-
la ustvarjalca Igor Cvetko 
in Jelena Sitar. »Kamišibaj 
nas je zlahka prevzel, tako 
lutkarje, slikarje kot pripo-
vedovalce. Slovenci že tudi 
imamo neko vzporednico, 
panjske končnice. V Kranj 
je kamišibaj pripeljala Nata-
ša Herlec iz Zveze ustvarjal-
nih društev Otroškega kul-
turnega centra Krice krace. 
Nataša je leta 2014 v Kranju 
organizirala tudi prvi Kami-
šifest, vse naslednje pa pre-
dala meni. Prvi seminar o 
kamišibaju v Kranju je vo-
dil Igor Somrak in v tej prvi 
skupini sem bila tudi jaz. Iz-
popolnjevala sem se potem 
še v Ljubljani pod mentor-
stvom Igorja Cvetka in Je-
lene Sitar. Letos marca smo 
tudi v Kranju organizirali se-
minar in naučili kamišibaj-
kanja šest novih pripovedo-
valcev,« je povzela Završni-
kova. Izvirne ilustracije in 

sugestivnost pripovedova-
nja potegneta gledalca glo-
boko v vrtinec dogodkov, so-
govornica temu učinku ka-
mišibaja pravi kar čarovni-
ja. »Obstajajo pravila kami-
šibaja, na Japonskem se jih 
sploh strogo držijo. Dolo-
čeno imajo velikost odrčka, 
ki je narejen iz češnjevega 
lesa in ni poslikan. Mi smo 
bolj slovanske duše in si do-
volimo malo več, tako ima-
mo tudi odre večinoma po-
slikane. Za eno zgodbo je 
praviloma med 11 in 16 lis-
tov (ilustracij, slik), nekate-
ri imajo tudi daljše zgodbe. 
Jure Engelsberger (ilustra-
tor, prejemnik zlatega ka-
mišibaja v Piranu na vseslo-
venskem festivalu kamišiba-
ja) je npr. naredil trilogijo o 
Martinu Krpanu. Pogosto so 
pripovedovalci tudi avtorji 
ilustracij in zgodb.« Jadran-
ka Završnik ima kar nekaj 
avtorskih zgodb in ilustracij 
za odrasle in za otroke (Ce-
sarjev ribnik, Čudežno ma-
zilo, Mačji bluz, Ku, ku – 
kdo je tu?, Šepet iz knjige). 
Z Urško Košir, s katero sku-
paj ustvarjata v centru Krice 
krace v Kranju, decembra v 

pravljičnem Kranju nasto-
pata s pravljico Kako je med-
ved spoznal božič. 

Za Završnikovo je kami-
šibaj združitev vseh nje-
nih ljubezni: slikanja, risa-
nja, pripovedovanja in dela 
z otroki. Črpa iz lastne do-
mišljije in tudi iz poezije ter 
ljudskih zgodb slovanske-
ga in skandinavskega pros-
tora. Za njo je veliko nasto-
pov v vrtcih in šolah. Kami-
šibaj je uspešno predstavi-
la tudi osebam s posebni-
mi potrebami. »Pri izved-
bi kamišibaja je pomemb-
na sinhronost (dramaturgi-
ja), kako kamišibajkar pri-
poveduje, kako hitro oz. po-
časi vleče slike ven in s tem 
ustvarja dramo.« Zaradi svo-
je majhne dimenzije se ka-
mišibaj praktično lahko do-
gaja povsod, na ulici, v atriju, 
na vrtu, knjižnici. Jadranki 
Završnik se je še zlasti vtis-
nil v spomin nastop v oko-
lju čudovitega vrta Hortikul-
turnega društva Kranj. »Le-
tošnji vrhunec kamišibaja v 
Sloveniji pa je bila zame pa-
pirnata drama Tatjane Grab-
rijan, ki je za odrasle ustva-
rila Kresno noč po predlogi 

dela Janeza Trdine. Ta ka-
mišibaj je sicer izven pra-
vil, namesto na formatu A3 
je ustvarjen na šeleshamer-
ju z izjemnimi Tatjaninimi 
ilustracijami in ob pripove-
di igralca Roka Glavana. Res 
čudovita predstava, upam, 
da pride na gostovanje tudi 
v Kranj. Kamišibajkarji nav-
dušenje vedno delimo, ka-
dar komu kaj dobrega uspe. 
Sam kamišibaj namreč iz-
haja iz dobrega, to je njego-
va etika.« 

Jadranko Završnik naj-
bolj veseli, da so v Kranju za 
kamišibaj navdušili tudi ot-
roke, da to delajo, nekate-
ri starši pa so skupaj z otro-
ki kamišibaj začeli ustvarja-
ti doma. »V marcu 2018 na-
črtujemo nov seminar kami-
šibaja, ker se je izkazalo, da 
se ga da uporabiti tudi v tera-
pevtske in pedagoške name-
ne tako v vrtcih kot v šolah. 
Kar nekaj učiteljic in vzgo-
jiteljic je začelo uporabljati 
kamišibaj,« je sklenila Zavr-
šnikova. Še vedno pa v Dru-
štvu kamišibajkarjev Slove-
nije iščejo zamenljivo bese-
do za kamišibaj, v razmisle-
ku imajo slikobajke.

Ustvarjajmo kamišibaj
Kamišibaj prihaja iz Japonske, kjer kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. Pripovedovalec stoji ob 
majhnem lesenem odru. Ob pripovedovanju zgodbe v odru menja ilustracije, na katerih vzporedno 
s pripovedovanjem teče zgodba. Papirnata drama, kot tudi pravijo kamišibaju, je zaživela pri nas, 
predstavila jo je Kranjčanka Jadranka Završnik, članica Društva kamišibajkarjev Slovenije.

Jadranka Završnik ob odrčku in avtorskih ilustracijah na pesmico Anje Štefan V žepu  
imam srebrn lešnik / Foto: Tina Dokl

Bled – Javni zavod Triglavski narodni park vabi k sodelovanju 
na fotografskem natečaju na temo 240. obletnice prvega pri-
stopa na Triglav. Kot pravijo, je tema zelo široka in zajema vse 
žanre: krajino, živi in neživi svet, gorništvo, šport, etnologijo, 
zgodovino, naravovarstvo, Triglavski narodni park, turizem, 
pašništvo ... Vsak avtor lahko sodeluje z največ petimi foto-
grafijami v fizični obliki ali digitalnem zapisu, ki jih prinese ali 
pošlje na sedež javnega zavoda na Ljubljanski 27, na Bledu. 
Rok za oddajo del je 31. januar. Podrobnosti so na voljo na 
spletni strani www.tnp.si.

Fotografski natečaj ob obletnici pristopa na Triglav

Bled – Folklorno društvo Bled danes zvečer ob 20. uri v Fe-
stivalni dvorani na Bledu organizira Veselo po domače 2017. 
Prireditev bo drugo leto praznovala že dvajseti rojstni dan. Na-
stopili bodo: Okrogli muzikanti, ansambel Viharnik, Mešani 
pevski zbor Encijan iz Pulja, Jerneja Terlikar, Jana in Majda, Duo 
Nota, Erazem in Miro ter folklorniki Folklornega društva Bled. 
Prireditev bosta povezovala Mateja Repe in Milan Debeljak. 
Nanjo vsakič povabijo tudi gojence Doma Matevža Langusa iz 
Radovljice in domov starostnikov iz Radovljice in Jesenic; prost 
vstop pa omogočijo še tistim, ki si vstopnic ne morejo privoščiti.

Veselo po domače
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Leto 2018 je po kitajskem horoskopu leto psa (gou). Ima pozitivno silnico, kovina je fiksni element. Ustrezno zahodno znamenje je tehtnica, najbolj zaživi 
jeseni oz. oktobra. Leto kljub različnosti mnenj prinaša srečo. Plemeniti duh psa zagovarja enakost in svobodo. Navidezna neprijaznost prinaša stabilnost in 
mir brez izzivanja avtoritete. Odločnost in intenzivnost psa sprožata nesoglasja, nemire in upore, a na koncu vedno prevladata zdrava pamet in širina duha. 
Lepa beseda vedno lepo mesto najde. Lahko pričakujemo povrnitev zaupanja in obnovitev starih prijateljstev. Ne le osebno, tudi s poslovnega vidika.  
Več kot ponavadi se bomo v tem letu posvetili učenju in razmišljanju. Iskrenost bo na prvem mestu.

CELOLETNI HOROSKOP info@g-glas.si

 OVEN
 21. 3.–20. 4.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: lev, tehtnica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: zmaj
Element: ogenj
Prednosti: samozavest, odgo-
vornosti, delavnost
Slabosti: trma
Značilna lastnost: pogum

Neka situacija že kmalu v začet-
ku leta vas bo čisto nepričako-
vano pripeljala do drugačnega 
razmišljanja in vse okoli vas bo 
postalo lepo. Ob pravem trenut-
ku boste izrazili svoje mnenje in 
boste temu primerno tudi pre-
senečeni. V času poletnih me-
secev boste začeli uresničevati 
stare sanje oziroma želje, hkrati 
s tem pa boste tudi duhovno 
rasli. Neiskrenost, ki jo boste 
občutili v domačem okolju, vas 
bo prizadela, a ne toliko, da ne bi 
zmogli izpeljati svojih odločitev. 
Slaba stvar se vedno zgodi zato, 
da se potem lahko dobra. Veli-
kokrat dvomite o drugih, niste 
pa navajeni, da nekdo dvomi o 
vas. Tokrat se bodo vloge zame-
njale. V ljubezni boste postavlje-
ni pred dejstvo. Ne jezite se za 
vsako malenkost, življenje jem-
ljite na bolj preprost način. Vaš 
najboljši dan bo nedelja, srečne 
številke so 14, 17, 20, 24, 27, 30, 
36. Spremlja vas angelska karta 
Šanti: Sem angel miru, prinašam 
vam novo spokojnost in uglaje-
no pot naprej.

 DVOJČKA 
 21. 5.–21. 6.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: tehtnica, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: konj
Element: zrak
Prednosti: človekoljubje, ljube-
znivost
Slabosti: neodgovornost
Značilna lastnost: odzivnost

Uresničitev cilja se vam res prib-
ližuje zelo počasi, a ko ga boste 
dosegli, bo to trdna in dokončna 
zmaga. Na svoj notranji čut 
polagate premalo pozornosti, 
prisluhnite mu! Začnite verjeti 
sami sebi, in ne toliko drugim. 
Obeta se vam avantura in samo 
od vas bo odvisno, ali bo ostalo 
samo pri tem. Zadnji čas je, da 
nehate dvomiti v ljubezen. Lju-
bezen je nekaj najlepšega, kar 
se lahko zgodi. Res, da boste 
malce napeti in razburjeni, a to 
vas ne bo oviralo pri pomemb-
nih odločitvah, ki vas čakajo 
v tem letu. Včasih pričakujete 
preveč in seveda pozabljate, da 
ste vložili premalo oziroma nič. 
Na delovnem področju se boste 
otresli starih navad, ki so vam 
bile velikokrat v breme. Počutili 
se boste veliko bolj umirjeno in 
sproščeno. Vaš najboljši dan bo 
petek, srečne številke so 10, 12, 
13, 16, 20, 26, 28. Spremlja vas 
angelska karta Kristal: Verjemite 
in zaupajte, kajti na obzorju je 
nekaj novega in dobrega, čeprav 
tega še ne vidite.

 LEV 
 23. 7.–23. 8.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: oven, škorpijon, 
vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: opica
Element: ogenj
Prednosti: radodarnost, 
prisrčnost
Slabosti: domišljavost
Značilna lastnost: obilnost

Brez pravega razloga boste kar 
nekaj časa v prvem obdobju leta 
otožno razpoloženi. Tudi to je 
včasih potrebno, saj ima vsak 
zakaj svoj zato. Na dane razme-
re nikoli ne smete gledati preveč 
črnogledo. Marsikaj lepega se 
skriva pred vašimi očmi in videli 
boste le, če boste pozorni. Malo 
se obrnite okoli sebe in spoznali 
boste, da nikoli niste sami. Ujeli 
boste vsako poslovno priložnost 
in obeta se vam niz prijetnih do-
godkov. Dolgčas vam v tem letu 
ne bo. Le če boste v jesenskem 
obdobju pokazali malo več 
potrpljenja, si lahko obetate us-
pešno dokončan projekt. Iskali 
boste izhode in se uspešno 
izognili vsem sporom, ki vam 
bodo prišli na pot. Včeraj je že 
preteklost. Pomemben je samo 
ta trenutek, ko se gradi priho-
dnost. Vaš najboljši dan bo ne-
delja, srečne številke so 2, 3, 6, 8, 
11, 13, 20. Spremlja vas angelska 
karta Izaija: Pravi čas je, da se 
v vašem življenju porodijo nove 
ideje in dogodki. Pazim na vas, 
vas vodim in ščitim med temi 
spremembami.

 TEHTNICA 
 24. 9.–23. 10.

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujamete: dvojčka, vodnar
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: pes
Element: zrak
Prednosti: predanost, simpa-
tičnost
Slabosti: nezvestoba
Značilna lastnost: očarljivost

Pred vami je več nizov presene-
čenj čez VSE leto. Vsaka zmaga 
bo slajša od druge. Imeli boste 
več kot samo pet minut ljube-
zenskih trenutkov. V ljubezni 
boste končno začeli ukrepati in 
ne boste samo čakali, da to sto-
ri nekdo drug. Sami sebe boste 
presenetili. Nesoglasje se bo v 
delovnem okolju sprožilo zaradi 
financ. Eden bo hotel to, drugi 
pa čisto nekaj drugega. Če sami 
ne boste poskrbeli zase, nihče 
ne bo. Bodite brez skrbi in se za-
vedajte, da vas šesti čut še nikoli 
ni pustil na cedilu. Poslovno se 
vam obetajo spremembe, ki jih 
sploh ne boste pričakovali. Če 
in ko bodo trenutki s temnimi 
oblaki, ne pozabite, da se pri-
hodnost ne gradi na spominih 
preteklosti. Zavihajte rokave in 
pogumno samo naprej. Vaš naj-
boljši dan bo ponedeljek, srečne 
številke so, 11, 12, 14, 15, 18, 22, 
34. Spremlja vas angelska karta 
Atena: Varno je, da ste močni. Vi 
znate biti močni na ljubeč način, 
ki je dober tako za druge kot tudi 
za vas.

 STRELEC 
 23. 11.–21. 12.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: lev, oven
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: podgana
Element: ogenj
Prednosti: razsodnost, vodi-
teljstvo, navdušenost
Slabosti: nezaupljivost
Značilna lastnost: optimizem

Prihodnost vam prinaša veliko 
vznemirljivosti. Pot do vas bo 
poiskal nekdo, na kogar ste že 
zdavnaj nehali računali. Potreb-
ni ste spremembe, zato nikar 
preveč ne odlašajte, ko boste še 
pred poletjem povabljeni na dalj-
še potovanje. Nikar ne mislite, 
da morate imeti vedno zadnjo 
besedo, da je res samo tisto, 
kar imate vi za resnično – in nič 
drugega. Včasih vam je dovolj 
nebo, drugič pa vam tudi neš-
teto zvezd ni dovolj. Začarani 
krog. Po vašem bi morali imeti 
več denarja, kot ga imate, a kaj, 
ko vedno pozabite na večkratne, 
a majhne zneske. Lepo in prav 
je, da ima človek želje, saj so 
ravno želje tiste, ki nas peljejo 
na cilj. Vse preveč se imate pod 
nadzorom. Izbrati morate svo-
jo sprostitveno tehniko, names-
to da takim stvarem obračate 
hrbet. Vaš najboljši dan bo pe-
tek, srečne številke so 5, 7, 8, 10, 
13, 24, 26. Spremlja vas angel-
ska karta Adriana: Vodim vas k 
uslišanju vaših molitev. Prosim, 
prisluhnite in sledite navodilom, 
ki vam jih sporočam skozi vašo 
intuicijo, misli in sanje.

 VODNAR  
 21. 1.–19. 2.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: tehtnica
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: tiger
Element: zrak
Prednosti: prizadevnost, 
neodvisnost
Slabosti: nestanovitnost
Značilna lastnost: prijateljstvo

Čeprav se vam ljubezen ne bo 
zapletala, boste za raznorazne 
zaplete poskrbeli kar sami. Še 
zlasti v prvih mesecih novega 
leta boste le s težavo ujeli rav-
novesje. Na trenutke boste ho-
teli pozabiti na svoje odgovor-
nosti in se ujeli v zanke šarma 
in romantike, a vedno vam bo 
uspelo še ob pravem času naj-
ti pravo rešitev. Vse leto boste 
nizali poslovne uspehe in mar-
sikomu boste s tem trn v peti, 
a na to se ne boste ozirali, niti 
ne boste imeli časa. Poleti si 
boste privoščili več dopusta, 
kot ste vajeni, in prijetno se 
boste počutili v svoji koži, kar 
bo privlačilo tudi prijatelje, ki 
se bodo radi zadrževali v vaši 
družbi. Lažje zdravstvene te-
gobe bodo samo prehodne in 
znali se boste z njimi spoprijeti 
na pozitiven način. Vaš najboljši 
dan bo četrtek, srečne številke 
so 2, 3, 6, 9, 11, 20, 26. Spremlja 
vas angelska karta Ariel: Nova 
jasnovidna in duhovna izkustva 
spreminjajo vaš pogled na svet 
in nase. Dovolite, da se odprejo 
vaši duhovni darovi.

 BIK 
 21. 4.–21. 5.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: devica, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: kača
Element: zemlja
Prednosti: samostojnost, 
impulzivnost
Slabosti: vihravost
Značilna lastnost: odvisnost

Tokrat ljubezni in samega doga-
janja okoli nje ne boste prepus-
tili naključju. Vsak korak, ki ga 
boste naredili, bo skrbno načrto-
van in seveda uspešen. Pomlad-
ni meseci bodo pravo obdobje 
za akcijo in za naložbe, ki ste jih 
že večkrat preložili. Za dvome 
tokrat ne bo časa. Marsikaj, kar 
vam je do sedaj ostalo skrito, se 
bo pokazalo, nikar ne odlašajte 
preveč. Poletje in jesen vama 
prinašata čustvene dvome. Na 
trenutke se boste izgubljali v 
preteklosti in obujali spomine 
ter iskali odgovore na napačnem 
kraju. Bodite pazljivi pri raznih 
obljubah. Projekt, v katerega ste 
v preteklosti vložili veliko truda, 
se bo končno obrestoval, tako da 
boste celo leto dobre volje. Vaš 
najboljši dan bo sobota, srečne 
številke so 3, 5, 6, 8, 11, 13, 19. 
Spremlja vas angelska karta 
Mystique: Pogumno naprej in 
ne sprejmite ne, kot možnost. 
Pričakujte čudežne rešitve.

 RAK 
 22. 6.–22. 7.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: škorpijon, ribi, lev
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: koza
Element: voda
Prednosti: potrpežljivost
Slabosti: naivnost
Značilna lastnost: zvestoba

Leto 2018 bo v znamenju ču-
stev. Ko boste analizirali situa-
cijo in svoje razmišljanje delili 
z osebo, ki vam največ pomeni, 
boste uspeli in boste srečni. 
Ne boste več samo dajali, am-
pak boste končno tudi sprejeli. 
Naučili se boste uživati čisto v 
vsakem trenutku življenja in ne 
več iskali nepomembnih malen-
kosti. Trudili se boste po svojih 
najboljših močeh in kmalu, že 
pred sredino leta, boste prijetno 
presenečeni, seveda finančno. 
Sprememb na delovnem mes-
tu se boste najprej ustrašili, saj 
ste navajeni ustaljenega ritma, a 
kmalu boste spoznali, da je to za 
vas dobro. Naredili boste drzen 
korak, ki se vam bo v prihodnosti 
precej obrestoval, čeprav sprva 
ne boste opazili sprememb. Ne 
obremenjujte se toliko s tujimi 
bremeni in se raje posvečajte 
sami sebi. Vaš najboljši dan bo 
sreda, srečne številke so 3, 4, 12, 
14, 17, 26, 37. Spremlja vas an-
gelska karta Aurora: Zdaj lahko 
letite visoko, kar lahko prestraši 
druge. Toda ne spuščajte se, 
kajti druge bo kmalu navdahnil 
vaš vzor.

 DEVICA 
 24. 8.–23. 9.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: bik, kozorog
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: petelin
Element: zemlja
Prednosti: redoljubnost, 
varčnost, temeljitost
Slabosti: kritičnost
Značilna lastnost: natančnost

Svoja čustva vedno skušate 
skriti, saj ste prepričani, da vas 
varujejo pred soočanjem. Pa ni 
tako – in to boste spoznali v tem 
letu. Spomladi pridejo na plan 
romantični trenutki in ljubezen 
vam bo vedno več pomenila. 
Bodite zelo previdni pri denarnih 
zadevah, saj se boste še vedno 
hoteli izmikati dejstvu, da je de-
narnica bolj prazna, kot si priz-
nate. Spremembe ne bodo tako 
kmalu, oziroma ne takrat, ko jih 
boste pričakovali. Po poletju se 
le odprejo nove možnosti za do-
datni zaslužek. Ker denarja ved-
no primanjkuje, ne boste dolgo 
časa premišljevali. V prejšnjem 
letu ste bili preveč in prepogosto 
utrujeni. Gibanje in stik z naravo 
sta enako potrebna kot zrak za di-
hanje. Čas, ki ga zapravljate z raz-
mišljanjem, raje posvetite svojim 
pravim željam. Vaš najboljši dan 
bo sreda, srečne številke so 3, 5, 
12, 15, 17, 18, 22. Spremlja vas 
angelska karta Fiona: Zdaj ko 
ste prosili angele za pomoč, se 
odprite, da boste sprejeli božan-
sko vodstvo in podporo. Zasluži-
te si nebeško pomoč.

 ŠKORPIJON 
 24. 10.–22. 11.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: rak, ribi
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: prašič
Element: voda
Prednosti: požrtvovalnost, 
prijateljstvo
Slabosti: trmoglavost
Značilna lastnost: idealizem

Nemir in manjše krize vam 
bodo kmalu v začetku leta kraj-
šale spanec. V mesecu marcu 
se vam bo marsikaj zjasnilo in 
prišli boste do določenih res-
nic. S hitro odločitvijo boste 
poskrbeli za dobro naložbo, ki 
se vam ne obrestuje enkratno, 
ampak večkrat v daljših časov-
nih razmikih. Nehali si boste za-
tiskati oči pred resnico. Poti je 
več in vsaka je prava. Pred vami 
bo veliko dela, in ker ste včasih 
kar preveč odgovorna oseba, se 
boste trudili, da se vse uspešno 
opravi. Mislite, da vse veste, a 
skozi neke dogodke boste priš-
li do spoznanj in boste močno 
presenečeni. Dvomi in staro hre-
penenje vas bodo obremenjevali 
še veliko bolj, ker ne boste prip-
ravljeni narediti koraka naprej. 
Želite si veliko svobode in jo 
zato dopuščate tudi drugim, a 
ujeli se boste v lastno zanko. Vaš 
najboljši dan bo sobota, srečne 
številke so 2, 6, 7, 14, 19, 32, 35. 
Spremlja vas angelska karta 
Azur: Do želenega izida bo prišlo 
v kratkem. Bodite potrpežljivi in 
ne poskušajte izsiliti dogodkov.

 KOZOROG 
 22. 12.–20. 1.

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: oven, bik, devica
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: bivol
Element: zemlja
Prednosti: prizadevnost, 
vestnost
Slabosti: ljubosumnost
Značilna lastnost: neomajnost

Sreča vam bo naklonjena v raz-
ličnih obdobjih v letu. Radi se 
boste družili z ljubljeno osebo 
in pozabili na vse skrbi. Pred 
vami je veliko lepih trenutkov 
v dvoje, saj se vam odpira par-
tnerstvo, kakršnega še niste 
imeli. Utrujenost in nejevolja 
bosta posledica pretiranega 
dela v preteklem letu. Poleti 
boste izpregli in se brez slabe 
vesti odpočili. Na splošno bos-
te več časa posvetili ljudem, s 
katerimi vam je prijetno. Rado-
vednost bo tista, zaradi katere 
se boste odločili za poslovni ko-
rak. Vsaka stvar ima svoj čas, še 
luna in sonce imata svoj ritem. 
Končno si boste lahko izpolnili 
kar veliko željo, ki je povezana z 
denarjem. Vse preveč hitro ste 
z vsem zadovoljni, zato se ljud-
je okoli vas nikoli maksimalno 
ne potrudijo, čeprav jim to ne 
bi bilo težko. Vaš najboljši dan 
bo torek, srečne številke so 3, 4, 
11, 15, 16, 23, 29. Spremlja vas 
angelska karta Tereza: Odmor! 
Prezaposleni ste bili s skrbjo za 
druge. Zdaj je čas, da se ustavite 
in poskrbite zase.

 RIBI 
 20. 2.–20. 3. 

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: rak
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: mačka
Element: voda
Prednosti: fantazija, sočutnost
Slabosti: neodločnost
Značilna lastnost: sočutje

Vedno težje boste v sebi nosi-
li breme, a kaj, ko ne zmorete 
drugače. Informacije z naspro-
tne strani vam bodo odprle oči. 
Kar se bo dalo, se boste posve-
čali čustvom. Priložnosti za lepe 
trenutke v dvoje bo kar nekaj. V 
poslovnem svetu ne boste po-
puščali pri svojih odločitvah. 
Šli boste samo naprej in s tem 
dosegli marsikateri cilj, ki vam 
je bil do sedaj nemogoč. Malo 
več poguma in vztrajnosti bo 
potrebnih, kot ste navajeni, a 
vsaka stvar je mogoča. Jesen bo 
malo naporna. Od vas bodo veli-
ko pričakovali. Vsem naenkrat se 
ne da ustreči in posvetiti enako 
mero pozornosti. Ko boste že 
skoraj obupali in ne boste našli 
izhoda iz nastale situacije, se 
vam v zadnjem trenutku pokaže 
rešitev. Takrat, ko ne veste, v ka-
tero smer se obrniti, obstojte in 
ne storite ničesar. Vaš najboljši 
dan bo nedelja, srečne številke 
so 1, 7, 8, 10, 12, 17, 31. Spremlja 
vas angelska karta Izaija: Pravi 
čas je, da se v vašem življenju 
porodijo nove ideje in dogodki. 
Pazim na vas in vas vodim med 
temi spremembami.



UGODNO prodam lesne brikete za kur-
javo, tel.: 040/887-425 17004327

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 17004006

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 17004331

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Prosen Čirče: velika pro-
dajna akcija akumulatorjev vseh tipov, z 
brezplačno montažo. Agroizbira Kranj 
d.o.o., Smledniška cesta 17, 4000  
Kranj, tel.: 04/23-24-802 17004306

GORSKI traktor Reform muli 150, z 
nakladalko sena, 3.600 del. ur, malo 
rabljen  in lepo ohranjen, cena 12.000 
EUR, 031/483-398 17004276

V AGROIZBIRI Prosen Čirče dobite 
ugodno rezervne dele za obnovo mo-
torjev vseh tipov traktorjev, led luči, 
olja, antifriz, kardane, ... Agroizbira 
Kranj d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000  Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 17004305

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 17004062

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni krompir, beli in rde-
či, desire, sora, fiana in belarosa, tel.: 
041/971-508  
 17004325

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB bikce, stare 14 dni, tel.: 04/25-51-
705, 031/616-647 17004324

ČB telička, tel.: 041/320-666  
 17004334

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
041/848-656 17004335

ČB bikca, starega 3 tedne, tel.: 
041/586-662 17004337

JAGNJE za zakol ali nadaljnjo rejo, tel.: 
040/266-311 17004342

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 17004201

KRAVO simentalko po 1 teletu in bik-
ca simentalca, starega 2 meseca, tel.: 
051/262-579 17004336

KUNCE - orjaški lisec, samce težke 7 
kg, tel.: 041/724-123  
 17004328

MLADO junčje bio meso, po 3.1.18 in 
zajce - zajčje meso ter nekaj sadjevce, 
tel.: 040/845-860  
 17004330

TELICO v 9 mesecu brejosti in bikca 
simentalca, starega 4 mesece, tel.: 
041/316-617 
 17004338

TELIČKO simentalko, mesne pasme, 
staro 15 dni, tel.: 04/53-38-040 
 17004340

TELIČKO limuzin, staro 14 dni, tel.: 
031/417-221 
 17004344

ZAJKLJO,  ni čistokrvna liska, stara 7 
mesecev, težka 5.5 kg, v Križah, tel.: 
051/819-044 17004287

KUPIM

BIKCA do 350 kg težkega in vrtavkasto 
brano, tel.: 031/604-918  
 17004339

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v parih dneh - 
nove višje cene, eko plus. Uspešno in 
srečno 2018. Kogler Franz A. d.o.o., 
Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 17004282

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvo-
dnjo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur 17004319

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

V ŠKOFJI Loki oddam 1-SS, 38,12 
m2, delno opremljeno, z balkonom, 
270 EUR/mes., tel.: 031/308-130 
 17004341

NAJAMEM

ZAPOSLEN par vzame v najem 1 ali 
1.5-sobno stanovanje v Kranju ali oko-
lici. Cena najema cca 300 EUR + stro-
ški, samo resni, tel.: 041/257-105  
 17004333

HIŠE
PRODAM

VRSTNO hišo na Drulovki, novo nase-
lje, Zariška 11, Plemenitaš Avgust, tel.: 
031/360-544  
 17004326

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

TERME Olimija, nonstop za 25 EUR/
dnevno, 5 celodnevnih vstopnic v ceni, 
tel.: 030/619-628 17004329

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 17004048

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 17004002

SUHA borovčeva drva, možna dostava, 
tel.: 031/826-621 17004263

SUHA bukova razžagana drva, goz-
darski traktor goseničar, Gorje, tel.: 
031/561-707 17004332

30 Gorenjski glas
petek, 29. decembra 2017KAŽIPOT, MALI OGLASI kazipot@g-glas.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, 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 
TRST - RAZPRODAJE: 9. 1., KOPALNI IZLET V DOLENJSKE TO-
PLICE - AKCIJA 22. 1., NAKUPOVANJE GRADEC PRIMARK: 13. 1., 
STRUNJAN: 26.–28. 1.. SREČNO NOVO LETO. www.rozmanbus.si.

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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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

Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

Informacije in prijave: 
- 04/201 42 41 
- narocnine@g-glas.si 
- ali osebno Gorenjskem glasu  
 na Bleiweisovi  cesti 4 v Kranju .
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          POČITNICE // od  28. januarja do 2. februarja 2018

ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  1,27 EUR
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v torek, 
12. decembra 2017, je bil KLUB DEVAYANI. Geslo križan-
ke je bilo: DEVAYANI JOGA. Izžrebani nagrajenci so: 1. nagra-
da: knjigo Srčna joga prejme Laura Kokalj iz Selc, 2. nagra-
da: knjigo Joga za nosečnice prejme Milka Peternel iz Križ, 3.  
nagrada: knjigo Joga za nosečnice prejme Marko Konc iz 
Podnarta. Nagrajencem čestitamo!

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

Praznični de lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
nep rekinjeno od 7. do 15. 
ure, sreda od 7. do 16. ure, 
petek od 7. do 12. ure, sobo-
te, nedelje in prazniki zaprto.

Spoštovani naročniki in bralci 
Gorenjskega glasa
Male oglase in zahvale oziroma 
osmrtnice za prvo številko  
časopisa v letu 2018, ki bo izšla 
3. januarja 2018, sprejemamo 
naročila za objave do petka,  
29. decembra, do 11. ure.   
Srečno v letu 2018!

Rezultati 104. kroga – 27. decembra 2017
6, 9, 19, 27, 31, 33, 39 in 25

Loto PLUS: 1, 2, 15, 16, 22, 23, 32 in 30
Lotko: 0 2 1 7 6 6 

Sklad 105. kroga za Sedmico: 400.000 EUR
Sklad 105. kroga za PLUS: 530.000 EUR
Sklad 105. kroga za Lotka: 660.000 EUR

LOTO

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

PRIREDITVE

Mi smo mi!
Kropa – Danes, v petek, 29. decembra, bo ob 19. uri v dvorani 
Kulturnega doma Kropa potekala gledališko-glasbena priredi-
tev Mi smo mi! Na sporedu bo predstava Romanca v Karlovcu 
v izvedbi dramske skupine Čofta, sledil pa bo krajši praznični 
koncert Ženskega pevskega zbora Lipa iz Radovljice.

IZLETI

Novoletni pohod na Bevkov vrh
Sovodenj – V torek, 2. januarja, PD Sovodenj vabi na tradi-
cionalni novoletni rekreativni pohod na Bevkov vrh. Zbirno 
mesto ob 9. uri pred gasilskim domom na Sovodnju. Star-
tnine ni, pohod bo ob vsakem vremenu. Vodi planinski vo-
dnik Viktor Kržišnik (041 650 938). Preko dneva se na pohod 
lahko odpravite tudi sami. Cilj bo opuščena domačija Pr' 

Slabet pod vrhom Bevkovega vrha, kjer se boste lahko okre-
pčali in dobili spominski žig v pohodni kartonček.

Pohod na Limbarsko goro
Kranj – PD Iskra Kranj vabi v soboto, 13. januarja, na izlet na 
Limbarsko goro. Vrnitev na izhodišče bo prek Mohorja (520 
m) in mimo Rožka. Hoje, ki v običajnih zimskih razmerah ni 
zahtevna, bo za 5 ur. Odhod s posebnim mini avtobusom 
izpred Globusa v Kranju bo ob 7.30. Prijave in informacije v 
pisarni društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro; 
Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com ali 040 255 163; Žiga 
Hočevar, ziga.hocevar@gmail.com, 031 30 40 40 (SMS).

PREDAVANJA

Predavanje Moč odločitve
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 4. januarja, ob 16. uri na brezplačno 
predavanje Moč odločitve – Jabolko pade tako daleč, kot ga 
vržemo sami. Predavanje bo vodil Tomaž Korelc v prostorih 
Humane na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu). Preda-
vanju sledi priljubljena delavnica Učenje tehnik pravilnega 
dihanja in sproščanje s petjem, ki jo bo vodila Tatjana Gričar. 

OBVESTILA

Fotografski natečaj
Kranj – Javni zavod Triglavski narodni park poziva k sode-
lovanju na fotografskem natečaju na temo 240. obletnice 
prvega pristopa na Triglav v najširšem pomenu. Rok oddaje 
fotografij do 31. januarja 2018. Informacije: Ana Marija Kun-
stelj (ana.kunstelj@tnp.gov.si), tel. 04 5780 235.

Preddvor – Odkar so v središču Preddvora odprli knjižnico in 
zavod za turizem s turistično-informacijskim centrom, tam 
potekajo tudi bralne urice in delavnice za otroke. Prirejajo jih 
tudi v počitniških dneh. Pred prazniki je skupina otrok ustvar-
jala skupaj z animatorko Lono. Že prej so okrasili smrečico in 
izložbena okna, na zadnji praznični delavnici pa so izdelovali 
angelčke iz papirja. 

Z angelčki v novo leto

Otroci pred novim letom na ustvarjalni delavnici / Foto: Tina Dokl
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V SPOMIN

Minilo je 30 let, odkar si nas zapustila

Stana Ninić
Besede so premalo, a v naših srcih živiš večno.

Hvala vsem, ki se je spominjate, molite zanjo in ji prižigate sveče.

Tvoji: mož, sin in hčerka z družino

ZAHVALA
Draga mama
Pošle so ti moči, zaprla si oči, zdaj boš v grobu mirno spala, v naših srcih boš ostala.

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama

Ana Rozman
p. d. Rožmanova mama s Podreče

V globoki bolečini se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so-
sedom, prijateljem in znancem, ki ste se poslovili od naše mame 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. Lepa hvala g. župniku Jane-
zu Šavsu za obiske na domu in opravljen pogrebni obred. Hvala 
za darovane sveče, cvetje in svete maše

Žalujoči vsi njeni, ki smo jo imeli radi in jo spoštovali.

27. decembra 2017 je za vedno zaspala gospa 

Marija Rehberger
Košnekova MICI s Primskovega, roj. 11. 9. 1933
 
Od nje se bomo poslovili v petek, 29. decembra 2017, ob 12. uri na 
kranjskem pokopališču. Na dan pogreba od 9. ure zjutraj in med 
mašo, ki bo ob 11. uri, bo žara v farni cerkvi Marije Vnebovzete na 
Primskovem.
 
Draga Mici, hvala za vedrino, s katero si preživela 40 delovnih let v 
kolektivu KZ Sloga Kranj, hvala za neizbrisen pečat, ki si ga pustila 
na Primskovem in hvala za nešteto lepih dni, ki smo jih sorodniki 
in prijatelji preživeli s teboj.

Z ljubeznijo se te bomo spominjali!

ZAHVALA

 
Ob boleči izgubi moža, očeta, sina, brata in strica

Franca Bogataja ml.
 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, stiske rok, tolažilne 
besede, darovano cvetje in sveče. Zahvala tudi pogrebniku in  
g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem in vsakemu pose-
bej, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli pomagali, pa vas nis-
mo posebej imenovali. Hvala tudi vsem, ki ste bili z nami ob nje-
govem zadnjem slovesu in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

 
Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in deda

Matevža Marklja
z Dolenje Dobrave

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sokrajanom, sodelavcem 
in njegovim bivšim sošolcem za izrečena sožalja, cvetje, denarne prispevke za dobrodelne 

namene in sveče. Posebna zahvala obema govornikoma ob zadnjem slovesu. 
Vsem, ki jih nismo posebej imenovali, pa ste nam stali ob strani, prav tako iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

OSMRTNICA

Poslovil se je naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

Stanislav Kern
1939-2017, iz Zgornjih Bitenj

Na pokojnikovo željo smo njegovo telo darovali Inštitutu za ana-
tomijo Medicinske fakultete v Ljubljani in se odpovedali pogreb-
nemu obredu.

Žalujoči njegovi najbližji
Zg. Bitnje, 27. decembra 2017

Ko ti življenje je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev, je tožba odveč …
Le mir in pokoj mi, dragi, želite …
in zame prižgite lučko v spomin.

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustila draga mama, babica, sestra, tašča, 
botra in teta

Pavla Šenk
roj. Pintar s Kokrice

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem podjetij 
Excentra in Remic za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, daro-
ve za sv. maše, denarno pomoč in spremstvo na njeni zadnji poti. Po-
sebno zahvalo smo dolžni dr. Arneževi, dr. Šavliju in dr. Stojanoski 
ter osebju v interni intenzivni terapiji jeseniške bolnišnice. Iskrena 
zahvala g. Jožetu Klunu, pevcem iz Predoselj, g. Miranu Galetu in 
pogrebni službi Navček. Vsem, ki ste kakorkoli počastili njen spomin 
in jo s toplino nosite v svojih srcih, še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njeni
Kokrica, 20. decembra 2017 

Hvala ti, mama, za rojstvo, življenje,
za čas, za ljubezen, skrbi,
hvala za bisere, stkane v trpljenju,
naj večna ti lučka gori.

IŠČEMO - mizar - monter, pomočnik - 
monter ter polagalca podov, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt 
 17004320

PLANINSKO društvo Iskra Kranj, Lju-
bljanska c. 24/a, Kranj objavlja  razpis 
za oskrbnika.  Več  informacij najdete 
na spletni strani društva  www.planin-
skodrustvo-iskra-kranj.si/ 
 17004275

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  
 17004003

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 
 17004005

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 17004004

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 17003876

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

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kali-
šnik, s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, 
031/720-141 
 17004001

VGRAJEVANJE stavbnega pohištva. 
David Bajt s.p., Žabja vas 18, Poljane, 
040/423-907  
 17004307

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 
 17004007

OBVESTILA
SILVESTROVANJE na Šenturški gori 
z ansamblom Viharnik in humoristi, 
31.12.2017, ob 20. uri. Informacije 
na 031/361-215, Kmečki turizem Pa-
vlin Anica s.p., Šenturška gora 23 a, 
Cerklje 
 17004060

ZAHVALE
GASILCEM PGD - RIBNO, MLINO, 
BOH. BISTRICA SE ZAHVALJUJEMO 
ZA NESEBIČNO POMOČ PRI POPRA-
VILU STREHE NA STAN. HIŠAH PO 
HUDEM NEURJU V BOHINJU. ZAH-
VALA TUDI PETRU ŽVANU IN FRAN-
CU BALOHU. DRUŽINI KAVČEVA IN 
ŠOŠTARJEVA, STUDOR 17004322

RAZNO
PRODAM

2 SODA za vino iz nerjavečega jekla, 
50 in 25-litrska, zelo ugodno, tel.: 
051/670-138 
 17004343

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustil
naš dragi ata, ded, praded, brat, stric in tast

Anton Zupan, st.
iz Retenj 15

Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 29. decembra 2017, ob  
15. uri. Žara bo od 11. ure dalje v poslovilni vežici na pokopališču 
v Križah.

Žalujoči vsi njegovi

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.
Mila Kačič
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Anketa

Sara Kavčič iz Kranja: 

»Kupujem malenkosti, od 
skodelic, sladkarije, obeskov. 
Ne zapravim veliko, največ 
pet evrov na osebo. Rada 
imam osebna darila, še po-
sebno mi je ljubo, če mi kdo 
kaj lepega napiše.« 

Tomaž Cijak iz Kranja: 

»Ključna mi je pozornost, 
zato kupujem preprosta dari-
la, vredna največ deset evrov. 
Najraje imam darila, ki jih 
obdarovalec naredi sam in s 
tem res izkaže naklonjenost. 
Obdarujem le za novo leto.« 

Jan Novak iz Kranja: 

»Darila kupujem le za druži-
no. Pomembno mi je, da je 
darilo kupljeno iz srca, zato 
ne namenim veliko denarja 
za obdarovanje. Najbolj sem 
vesel darila, ki mi ga podari 
mami.« 

Matjaž Bogataj iz Britofa: 

»Za soprogo kupim parfum, 
za otroke pa uporabna darila. 
Sem skromen in ne kupujem 
bogatih daril, včasih jih izde-
lam kar sam. Pri nas obdaru-
jejo vsi trije dobri možje, ot-
roka imata najraje Miklavža.« 

Maša Likosar

December je res mesec ve-
selja in radosti, a hkrati tudi 
čezmernega zapravljanja. Za-
nimalo nas je, ali sogovorniki 
kupujejo darila, kaj podarjajo 
za božič in novo leto, koliko 
namenijo za darila in katera 
darila jim največ pomenijo. 

Foto: Tina Dokl

Decembrska 
obdarovanja

Tajda Mohorič iz Kranja: 

»Podarjam uporabna dari-
la, za moške nogavice, za 
ženske kozmetiko. Vedno ob-
darujem za božič. Čim manj 
denarja porabim za darila, 
bolje se počutim. Rada pre-
jemam darila, ki so iz srca.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA

-5/1 oC

-7/-1 oC

1/8 oC
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-1/2 oC

-2/2 oC

4/8 oC
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1/4 oC

-1/4 oC

-2/1 oC
1/5 oC

1/4 oC

-7/0 °C -4/4 °C-2/2 °C

Danes zjutraj bo oblačno, nato se bo delno zjasnilo. Jutri bo 
zmerno do pretežno oblačno, občasno lahko naletava sneg. 
Čez dan bo ponekod pihal jugozahodnik. V nedeljo bo sprva 
delno do pretežno jasno, zvečer bo oblačnost od zahoda na-
raščala. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Postopno bo topleje.

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

Maja Bertoncelj

Sora – Slovenska potica je v 
tujini vse bolj prepoznavna. 
Rad jo ima tudi papež. Za bo-
žič sta jo zanj spekla zakon-
ca Sonja in Franci Jezeršek 
iz znane gostinske druži-
ne Jezeršek iz Sore. Tokrat-
na posebnost je bila, da sta 
osem orehovih potic spekla 
kar v Rimu. 

»Lahko bi rekli, da je le-
tošnja božična zgodba o po-
ticah iz Vatikana nadaljeva-
nje zgodbe, ki smo jo začeli 
že v času velikonočnih pra-
znikov. Takrat smo od To-
maža Kunstlja, veleposlani-
ka pri Svetem sedežu, dobili 
posebno povabilo, in sicer da 
spečemo osem orehovih po-
tic. Poslali smo jih v Vatikan, 
kjer jih je veleposlaništvo Re-
publike Slovenije za veliko-
nočne praznike podarilo naj-
višjim vatikanskim uradni-
kom, med drugim tudi pape-
žu Frančišku, zaslužnemu 
papežu Benediktu in kardi-
nalu Rodetu. Ker je bila zgod-
ba odlično sprejeta, naju je 
veleposlanik Tomaž Kun-
stelj pred božičem povabil, 
da tokrat prideva v Vatikan 
in spečeva potice. Na pova-
bilo sva se seveda z veseljem 
odzvala. Za naš poklic in za 

našo družino je to posebna 
čast, zato smo še toliko bolj 
veseli, da danes potica sodi 
med najbolj zaželene dob-
rote v Vatikanu,« je povedala 

Sonja Jezeršek in dodala, 
da je bila to posebna izku-
šnja: »Peči potice tako da-
leč od doma ni tako prepros-
to, kot se zdi na prvi pogled. 

Že vnaprej smo morali pos-
krbeti za prevoz potičnic (gli-
nenih modelov za potice) in 
nekaterih živil, darilno em-
balažo, v Vatikanu dokupiti 
manjkajoča živila, poleg tega 
nimaš izkušenj s pečico …, 
vendar se je na koncu vse od-
lično izšlo. Če pripravljaš po-
tico za prodajo oziroma tako 
kot sem jo jaz pripravila za 
papeža, se moraš maksimal-
no potruditi. Še vedno pa ni-
mam možnosti potice prere-
zati in tako ne vem, kakšno 
dam iz rok. Zato sem spek-
la še eno več, da smo jo lahko 
poskusili. Vesela sem, da so 
potice uspele.«

Zakonca Jezeršek se s pa-
pežem osebno nista sreča-
la. »Papeža Frančiška smo 
sicer videli, vendar je bil za-
radi drugih obveznosti zadr-
žan in nas ni mogel osebno 
pozdraviti. Potico je v Domu 
sv. Marte v papeževem ime-
nu prevzela njegova pred-
stavnica in nam zagotovi-
la, da jo bo zagotovo poku-
sil. Smo se pa srečali s kar-
dinalom Rodetom, ki smo 
mu potico tudi osebno pre-
dali. Iskreno se je zahvalil 
in obljubil, da bo papeža na 
sprejemu povprašal, kakšna 
je bila,« je še dejala Jezerško-
va.

Spekla potico za papeža
Sonja in Franci Jezeršek sta kar v Rimu spekla osem orehovih potic, eno tudi za papeža Frančiška. »Za 
naš poklic in za našo družino je to posebna čast,« pravita znana gostinca iz Sore.

Franci in Sonja Jezeršek sta bila vesela, da so jima potice 
tudi daleč od doma uspele. / Foto: Jezeršek gostinstvo 

Kranj – V mestu Harbin na severovzhodu Kitajske vsako leto 
priredijo največji festival ledu in snega na svetu – Ice Festival 
Harbin. Poleg impresivnega ledenega mesta, ki ga zgradijo, 
poteka tam tudi največje tekmovanje v izdelavi ledenih in snež-
nih skulptur. Ledni mojster Miro Rismondo iz Valburge pri 
Smledniku, avtor projekta Ledena dežela, je lani zastopal Slo-
venijo s projektom Idrijske čipke, ki jo je izklesal v ledeni blok, 
in s skulpturo z naslovom Lace blow in the wind osvojil nagrado 
za kreativnost. Tokrat se bo na Kitajskem Slovenija predstavila 
ekipno. Prvo slovensko ekipo, ki se bo januarja udeležila tega 
prestižnega tekmovanja, sestavljajo Bogdan Jerič, Robert Jen-
kole, Jure Pogačnik in seveda Miro Rismondo. Tekmovali bodo 
v dveh kategorijah – ledene in snežne skulpture. 

Ekipno na svetovnem festivalu ledenih skulptur

Vilma Stanovnik

Kranj – Po podatkih Agenci-
je RS za okolje je velika ne-
varnost snežnih plazov tre-
nutno nad nadmorsko viši-
no okoli 1400 metrov. Znat-
na nevarnost 2. stopnje je 
nižje. V zadnjih dveh dneh 
je v gorah zapadlo od dvaj-
set do okoli sto centimetrov 
snega, največ v Julijskih Al-
pah in zahodnih Karavan-
kah, najmanj pa na Pohor-
ju ter na skrajnem vzhodu 
Karavank. Meja sneženja je 
bila sprva tudi do okoli 1300 
metrov nadmorske višine, v 
krajih z močnimi padavina-
mi pa občutno nižje. Ob kon-
cu padavin se je spustila pod 
tisoč metrov. Pihal je okre-
pljen jugozahodnik, ki je de-
lal zamete in opasti. Marsik-
je je snežilo na skorjasto ali 
pa tudi trdo podlago, zato so 
v snežni odeji šibke plasti. 

Snežna odeja je mehka in 
rahla, predvsem nad okoli 
1500 metrov pa je slabo spri-
jeta. Veliko je zametov in 
opasti, vetru izpostavljene 
lege so močno spihane, po-
nekod do stare podlage. Niž-
je je sneg ob dežju kopnel in 
se razmočil, nato je snežilo 
na tako podlago, tako da se 
je novi sneg z njo dobro spri-
jel. Jutri bo jugozahodnik 
ponovno prenašal sneg, ki 
se bo zaradi otoplitve začel 
predvsem v sredogorju ne-
koliko hitreje sesedati in pre-
obražati. Proces bo še neko-
liko izrazitejši v nedeljo. Na 
površini bo nastajala skor-
ja, tudi zaradi vetra. Nevar-
na bodo zlasti strmejša po-
bočja ter mesta z napihanim 
snegom. Nevarnost snežnih 
plazov se bo le počasi zmanj-
ševala, ob ponovnih padavi-
nah v ponedeljek se bo ne-
varnost spet povečevala.

Nevarnost snežnih plazov

Ljubljana – Zaradi pojava gripe so od včeraj dalje prepovedani 
obiski na Kliničnem oddelku za nefrologijo Interne klinike Uni-
verzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Ukrep velja do 
preklica. Za sorodnike paliativnih bolnikov lahko lečeči zdrav-
nik napiše posebno dovolilnico, obiski paliativnih bolnikov so 
omejeni na 30 minut (ena zdrava oseba). 

Zaradi gripe prepovedani obiski

Tržič – V cerkvici Marijinega oznanjenja v Tržiču bo v soboto, 
30. decembra, ob 19.30 koncert MePZ Ignacij Hladnik pod 
naslovom Mir in radost. Zbor bo pod taktirko Tomaža Meg-
liča in ob klavirski spremljavi Primoža Malavašiča prepeval 
stare evropske božične pesmi in sodobno božično-novoletno 
glasbo. 

Koncert Mir in radost


