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Na poroko brez prič
Ministrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti je 
predstavilo ukrepe, ki veljajo od 1. 
januarja 2018 naprej. Med njimi je 
tudi določba družinskega zakoni-
ka, po katerem lahko odslej pari 
sklenejo zakonsko zvezo tudi brez 
navzočnosti prič.

2

GORENJSKA

Sokolski dom za rušitev
Medvoški občinski svetniki so 
obravnavali eno od črnih točk ob-
čine, propadajoči nekdanji Sokol-
ski dom, ki je predviden za rušitev. 
Podana je bila tudi zahteva, da se 
pri novogradnji, če bo do nje pri-
šlo, upoštevajo dimenzije in arhi-
tektonski slog sedanje stavbe.

9

KRONIKA

Velički začasno  
na čelu policije
Vlada je s položaja generalnega 
direktorja policije zaradi upokoji-
tve razrešila Marjana Fanka, za 
vršilca dolžnosti pa imenovala nje-
govega namestnika Simona Velič-
kega, nekdanjega direktorja Poli-
cijske uprave Kranj.

14

GG+

Od aprila do aprila
Knjiga Od aprila do aprila avtorice 
Tatjane Štular je lahko terapevtski 
pripomoček v skupinah za samo-
pomoč, lahko je uporaben priroč-
nik za zdravstveno osebje. Mogo-
če bo knjiga komu pomagala v 
težkih časih, ko človek obupa zara-
di bolezni, žalovanja ...

19

VREME

Danes, jutri in v nedeljo 
bo prevladovalo oblačno 
vreme, občasno bo tudi 
rahlo deževalo.  
Razmeroma toplo bo.

5/10 °C
jutri: pretežno oblačno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Marjana Ahačič

Mojstrana – Število obisko
valcev slikovitih alpskih do
lin, kakršna je tudi dolina 
Vrata v Zgornjesavski doli
ni, se iz leta v leto poveču
je. Na vrhuncu poletne sezo
ne so na dan našteli med tri
sto in petsto vozil, letno pa 
se število bliža deset tisoč; 
neuradna številka naj bi bila 
še za tretjino višja, opozar
ja Bogdan Janša, podžupan 
Občine Kranjska Gora, ki 
vodi projekt, prek katerega 

želi občina doseči, da Vra
ta postanejo vzorčen primer 
umirjanja prometa v alpske 
doline.

Opravljene študije kaže
jo, da obiskovalci za dostop 
v dolino, v katero vodi osem 
kilometrov dolga, večinoma 
makadamska cesta, pretež
no uporabljajo osebne avto
mobile. Onesnaženost do
line tako z avtomobilskimi 
izpuhi kot s prahom je izje
mno velika, prav tako obre
menitev z odpadki.

Promet v Vrata 
bi radi omejili
Tudi v zimskih mesecih se – zlasti ob koncih 
tedna, kadar je lepo vreme – v Zgornjesavsko 
dolino vijejo kolone obiskovalcev. Prometno najbolj 
obremenjene alpske doline. Občina Kranjska Gora 
se je pospešeno lotila reševanja tega problema.

44. stran

Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro
žnem sodišču se je vče
raj z obsodilno sodbo kon
čalo sojenje direktorju Go
renjske gradbene družbe 
Branku Žiberni in vodji lo
gistike v Gorenjski gradbe
ni družbi Janezu Pircu za
radi domnevne zlorabe po
ložaja in pomoči pri zlora
bi položaja. Žiberno je so
dni senat pod vodstvom so
dnice Marjete Dvornik obso
dil na leto in štiri mesece za
pora, Pirca pa na leto dni po
gojne zaporne kazni s pre
izkusno dobo dveh let. Sod
ba ni pravnomočna. Gre za 
epilog zgodbe iz let 2006 in 
2007, ko naj bi Žiberna prek 

Integrala Tržič, kjer je bil te
daj predsednik nadzornega 
sveta, plačeval stroške več 
zasebnih potovanj z izdajo 
fiktivnih računov za vzdrže
vanje delovnih strojev, ki jih 
je plačevalo tedanje Cestno 
podjetje Kranj, današnja Go
renjska gradbena družba. 
Skupno naj bi podjetje oško
doval za 79 tisoč evrov. Pirc 
naj bi mu pri tem pomagal z 
likvidacijo fiktivnih računov 
za domnevno neoprav ljene 
storitve.

Kot je obrazložila sodni
ca Marjeta Dvornik, je tožil
stvo sodni senat prepričalo o 
očitanih kaznivih dejanjih, 
spremembo obtožnice pa so 
ocenili za zakonito.

Žiberni leto in štiri mesece zapora
Na kranjskem okrožnem sodišču se je včeraj z obsodilno sodbo končalo sojenje Branku Žiberni in 
Janezu Pircu iz Gorenjske gradbene družbe; prvemu zaporna kazen, drugemu pa pogojna. 

Direktor Gorenjske gradbene družbe Branko Žiberna se bo 
na obsodilno sodbo kranjskega sodišča pritožil. / Foto: Andraž Sodja 414. stran

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Kranjska 
Gora je pripravljena na žen
ske tekme svetovnega poka
la, za kar skrbita tako pohor
ska kot vitranška ekipa. Ju
tri bo v Podkorenu velesla
lom, v nedeljo pa še slalom. 
Obakrat bo start prve vožnje 
ob 9.30, druge pa ob 12.15. 
Tekmovanje Zlata lisica so 
zaradi pomanjkanja snega v 
Mariboru prestavili v Kranj
sko Goro, kar se je zgodilo 
sedmič. Nazadnje so naj
boljše smučarke na svetu 
na Gorenjskem tekmovale 

leta 2014, ko je Zlata lisica 
praznovala jubilejnih pet
deset let.

Slovenska reprezentanca 
je včeraj opravila trening v 
Trbižu, nato pa spregovori
la o pričakovanjih pred na
stopi na domačih tekmah. 
Izkoristili bodo polno na
cionalno kvoto, tako da bo 
na podkorenski strmini 
tekmovalo devet Slovenk. 
Na sobotnem veleslalomu 
bodo na startu Ana Drev, 
Tina Robnik, Meta Hrovat, 
Ana Bucik, Andreja Slokar 
in Desiree Ajlec, na nedelj
skem slalomu pa Bucikova, 

Hrovatova, Slokarjeva, Kla
ra Livk, Neja Dvornik in Ma
ruša Ferk. »Dekleta so pri
pravljena in se želijo v lepi 
luči pokazati pred domačim 
občinstvom. Želim si le, da 
dobro tekmujejo, da se, kot 
rečemo, vržejo na glavo, se 
pravi, da smučajo neobre
menjeno, da pokažejo vož
nje, kot jih kažejo na trenin
gih, in uspeh ne bo izostal,« 
je povedal glavni trener De
nis Šteharnik. 

Dobri rezultati naših de
klet v zadnjem obdobju so 
lepo povabilo navijačem v 
Kranjsko Goro. 

Lisičke sedmič v Kranjski Gori
Jutri in v nedeljo se bodo v Kranjski Gori na tekmah v veleslalomu in slalomu 
pomerile najboljše smučarke na svetu. Med njimi bo tudi devet Slovenk. 
Zlata lisica je iz Maribora na Gorenjsko prestavljena že sedmič, tokrat bo 
potekala v štiriinpetdeseti izvedbi. 

Smučarke bodo na Zlati lisici ta konec tedna tekmovale v Kranjski Gori. Najboljšo bo dala 
vitranška strmina. / Foto: Tina Dokl
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JAKOB KOPAVNIK iz Rateč.

VSAK PRVI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Ble i we i so vi ce sti 4 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek  
od 7. do 15. ure, v sre do od 7. do 16. ure. 

MALI OGLAS januar/18
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

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

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V letu 2018 je z ured-
bo, sprejeto na vladi, zagoto-
vljena pravna podlaga za za-
četek reorganizacije centrov 
za socialno delo. Leto 2018 
pa prinaša še več novosti v 
socialni, družinski in delov-
ni zakonodaji. Tako bodo 
zaradi odprave varčeval-
nih ukrepov v letu 2018 do 
otroškega dodatka upraviče-
ni tudi otroci, katerih druži-
ne se uvrščajo v 7. in 8. do-
hodkovni razred, otroški do-
datek bo tako s spremembo 
zakona prejemalo približno 
300.000 otrok. Pripravljena 
je tudi sprememba zakona, 
ki ponovno uvaja pomoč ob 
rojstvu otroka kot univerzal-
no pravico, kar pomeni, da 
bodo do nje upravičeni star-
ši novorojenčkov ne glede 
na materialni položaj druži-
ne. Predlog zakona je bil že 
sprejet na seji vlade in je bil 
poslan v obravnavo v državni 
zbor. V letu 2018 bodo očet-
je imeli na voljo 30 dni plača-
nega očetovskega dopusta. 

Prvega januarja letos so 
se začele uporabljati določ-
be družinskega zakonika, ki 
urejajo postopek pred skle-
nitvijo zakonske zveze, skle-
nitev zakonske zveze in po-
novitev slovesnosti ob jubi-
leju sklenitve zakonske zve-
ze, hkrati je začel veljati tudi 
pravilnik o tem. Bodočim 
zakoncem daje na voljo več 
možnih načinov sklenitve 
zakonske zveze. Zakonska 
zveza se glede na želje bo-
dočih zakoncev tako lahko 
po novem sklene samo pred 

matičarjem. Pri tem sta lah-
ko tako kot do sedaj priso-
tni priči, če bodoča zakon-
ca tako želita. Lahko pa se 
odločita za sklenitev zakon-
ske zveze tudi brez prisotno-
sti prič.  

V okviru aktivne politike 
zaposlovanja bodo tudi v letu 
2018 pomembna prioriteta 
mladi, starejši ter dolgotraj-
no brezposelni. Za te progra-
me bo na voljo 81,8 milijona 
evrov. Med novimi ukrepi 
sta predvidena dva nova jav-
na razpisa, sofinancirana iz 
Evropskega socialnega skla-
da, in sicer razpis za sofi-
nanciranje inovativnih pro-
jektov za zaposlovanje mla-
dih za leto 2018–2019 in za 
sofinanciranje zaposlitvenih 
projektov na lokalni oziroma 
regionalni ravni.

Dne 21. januarja 2018 se 
bodo začele uporabljati do-
ločbe novele zakona o ureja-
nju trga dela. Glede na to, da 
je na trgu dela že pomanjka-
nje delovne sile, uvajajo ne-
katere ukrepe za še hitrej-
šo aktivacijo brezposelnih 
oseb, ki prejemajo denar-
no nadomestilo. Od 1. ja-
nuarja naprej se uporablja 
tudi zakon o čezmejnem iz-
vajanju storitev. Z njim se 
v nacionalni red prenaša-
jo evropske direktive s pod-
ročja napotitve delavcev, za-
kon je tudi odziv na opozori-
la o grobih in številnih kršit-
vah pravic delavcev, napote-
nih na delo s strani sloven-
skih delodajalcev, prepre-
čuje tudi napotovanja delav-
cev na delo s strani t. i. slam-
natih podjetij ter podjetij, ki 

ne spoštujejo pomembnej-
ših določb delovnopravne 
zakonodaje, ki se nanašajo 
na pravice delavcev. 

Novost je tudi letni doda-
tek za upokojence, ki so ga 
po več letih prejeli vsi upo-
kojenci. Za leto 2017 je zna-
šal od 90 do 400 evrov (od-
visno od višine pokojni-
ne), v letu 2018 pa bo izpla-
čan skupaj z izplačilom re-
dne julijske pokojnine in bo 
znašal od 100 do 410 evrov. 
V tem letu sta predvideni 
redna in izredna uskladi-
tev pokojnin. Od 1. januar-
ja pa so v veljavi tudi določ-
be pokojninskega zakona, 
ki spreminjajo ureditev po-
kojninske dobe brez doku-
pa, skladno z zakonom se 
upokojitvena starost v letu 
2018 nekoliko dviguje. 

Na poroko brez prič
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predstavilo ukrepe, ki veljajo od  
1. januarja 2018 naprej. Med njimi je tudi določba družinskega zakonika, po katerem se lahko odslej 
pari poročijo tudi brez prič.

Matevž Pintar

V anketi, ki smo jo tokrat 
opravljali med prebivalci 
občine Domžale, smo pri-
dobili 361 odgovorov. Za-
nimalo nas je, kako so an-
ketirani zadovoljni z zim-
sko službo. Na Viru pri 

Domžalah je že približno 
eno leto odprt trgovski cen-
ter Arkadia z 12 trgovina-
mi. Sodelujoče smo vpraša-
li, kako pogosto obiščejo ta 
trgovski center.

Z zimsko službo je zelo 
zadovoljnih 69 odstotkov 
vprašanih, dobra četrtina jih 

meni, da bi lahko na tem po-
dročju storili več, štirje od-
stotki pa so z zimsko službo 
nezadovoljni.

Trgovski center Arkadia 
pogosto obiskuje skoraj tre-
tjina anketiranih, dobra po-
lovica ga obišče redko in 16 
odstotkov nikoli.

Sodelujočim se zahvalju-
jemo za odgovore. Vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas naroči-
ti, vabimo, da nas pokličejo v 
kontaktni center invalidske-
ga podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in se 
pozanimajo o ugodnih na-
ročniških pogojih.

Občani Domžal zadovoljni z zimsko službo

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Danes se bodo na 
ljubljanskih Žalah poslovi-
li od nekdanjega politika dr. 
Marjana Rožiča.

Rojen je bil leta 1932 v Rib-
čevem Lazu v Bohinju. Leta 
1963 je končal Visoko šolo 
za politične vede v Beogra-
du in tam 1980 tudi dokto-
riral na področju politologi-
je. Vrsto let je bil aktiven po-
litik, delal je tudi kot novinar 
in urednik časopisa Obrtnik. 
Delal je v vodstvenih orga-
nih takratnih družbeno-po-
litičnih organizacij: Zvezi 

socialistične mladine Slove-
nije, Zvezi sindikatov Jugo-
slavije, Socialistični zvezi de-
lovnega ljudstva Jugoslavije, 
v 80. letih pa je bil do 1987 
član predsedstva in eno let 
predsednik. Nato je bil do leta 
1991 delegat v zveznem zbo-
ru jugoslovanske skupščine 
in eno leto (1988/89) tudi 
predsednik Skupščine SFRJ. 
Med letoma 1978 in 1982 je 
bil ljubljanski župan, takrat 
se je ta funkcija imenovala 
predsednik Skupščine mes-
ta Ljubljana. Od leta 1989 do 
2006 je bil predsednik Turi-
stične zveze Slovenije.

Umrl Marjan Rožič

Medvode – Med 11. in 13. decembrom so posamezna obmo
čja Slovenije prizadele obilne padavine in močan veter, med 
drugimi tudi območja v občini Medvode. Uprava RS za zaščito 
in reševanje je pozvala občine, da si ogledajo in prijavijo prvo 
ocenjeno škodo. Na poziv sta škodo prijavili 102 občini, tudi 
Občina Medvode. Po prvih zbirnih ocenah bo škoda presegla 0,3 
promila državnega proračuna, zato je izpolnjen pogoj za izdajo 
sklepa o začetku ocenjevanja škode. Medvoški občinski komisiji 
za ocenjevanje škode zato pozivata občane, ki so jih prizadele 
poplave ali močan veter, da škodo prijavijo čim prej, najkasneje 
pa do 12. januarja 2018, na naslov Občine Medvode ali obrazce 
za prijavo škode osebno vložijo v sprejemno pisarno občine.

V Medvodah pozivajo občane k prijavi škode

Otroški dodatek bo v letu 2018 prejemalo približno tristo tisoč otrok (slika je simbolična).
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Simon Šubic

Kranj – Predlog zakona za 
ureditev problematike po-
sojil v švicarskih frankih, 
ki so ga ob pomoči Inštitu-
ta za ustavno pravo pripra-
vili v Združenju Frank in je 
bil konec prejšnjega leta vlo-
žen v parlamentarni posto-
pek, pomeni sistemsko reši-
tev finančne stiske šestnajst 
tisoč družin, ki so jim ban-
ke prodale škodljive kredite 
v švicarskih frankih (CHF), 
prava tveganja pa zamolča-
le, so prepričani tako v zdru-
ženju kot v Zvezi potrošni-
kov Slovenije, zato oboji po-
zivajo državni zbor k hitre-
mu sprejetju zakona. Kot je 
razložila predsednica Zdru-
ženja Frank Alja Pestar, za-
kon predvideva pretvorbo 
posojil iz švicarskih fran-
kov v evre po tečaju na dan 
sklepanja kreditnih pogodb. 
Predlagani zakon bi zajel 
posojilne pogodbe, sklenje-
ne med 28. julijem 2004 in 
31. decembrom 2010, in vse 
kredite v CHF, ne glede na 
to, ali so že bili odplačani in 
konvertirani ali pa so še ved-
no aktivni oz. so bile terjatve 
že prodane.

»V Združenju Frank vno-
vič apeliramo na politiko, da 
poskrbi za hitro sistemsko 
rešitev problema. Sodbe, ki 
se vrstijo, so jasne: takšni 
krediti so dopustni samo, če 
je banka kreditojemalca sez-
nanila na način, da je lahko 
sprejel preudarno odloči-
tev. Sodišča so prepoznala, 
kar je bilo bankam znano že 
takrat: če bi kreditojemalce 
seznanile z vsemi tveganji, 
ne bi prodale niti enega ta-
kega kredita,« poudarjajo v 
združenju. Ob tem poudar-
jajo, da bodo finančne posle-
dice zakona nosile zasebne 
banke, ki so tudi odgovor-
ne za nastalo škodo, in ne 

država, kot se pogosto pred-
stavlja v javnosti.

Po analizi finančnih učin-
kov predloga zakona, ki so 
jo v Združenju Frank nare-
dili na vzorcu 984 CHF-kre-
ditov, so ti krediti presenet-
ljivo najbolj narastli v letih 
2007 in 2008, ko je Banka 
Slovenije najbolj intenziv-
no opozarjala banke na tve-
ganja v zvezi s kreditiranjem 
v CHF, na visoko tveganost 
takih kreditov pa so opozar-
jale tudi številne raziskave 
Mednarodnega monetarne-
ga sklada, Banke Sloveni-
je in različnih ekonomistov. 
»Izredno pomembno je dej-
stvo, da so se krediti v CHF 
začeli v Sloveniji tržiti šele, 
ko je avstrijski regulator 
sprejel ukrepe za bistveno 
bolj podrobno informira-
nje kreditojemalcev s tvega-
nji in se je povpraševanje po 
teh kreditih v Avstriji obču-
tno zmanjšalo,« navajajo v 
Združenju Frank in dodaja-
jo, da so tuje banke v Slove-
niji v zneskih podelile kar 84 
odstotkov vseh CHF-kredi-
tov, saj jim je na videz atrakti-
ven produkt služil kot orodje 

za prevzemanje tržnega de-
leža od domačih bank, te pa 
so v večini sledile pritisku tu-
jih bank in tudi same začele 
ponujati sporne kredite. 

Analiza je še pokazala, 
da bodo CHF-kreditojemal-
ci na koncu v primerjavi z 
evrskimi krediti preplačali 
svoje kredite v povprečju za 
30.493 evrov oziroma skup-
no za 488 milijonov evrov, 
kar predstavlja strošek, ki se 
s predlagano konverzijo pre-
nese na vseh 14 v Sloveniji 
aktivnih bank, ki so podelje-
vale kredite v CHF. Ker naj 
bi se ta znesek razporedil na 
deset let, bi bilo breme v pov-
prečju približno 3,5 milijona 
evrov na leto na posamezno 
banko. Ta izračun pa ne po-
kaže prave slike, saj bi mora-
le daleč največje breme no-
siti tuje zasebne banke. Od 
skupno 140,5 milijona evrov 
podeljenih CHF-kreditov 
sta jih namreč največ podeli-
li banki Hypo (36,4 milijona 
evrov) in Unicredit (35,8 mi-
lijona), ki jima sledijo NLB 
(18,6 milijona), Sberbank 
(14,7 milijona), SKB (10,2 
milijona) in NKBM (9,2 

milijona evrov). Na dnu »le-
stvice« podeljevalcev CHF-
-kreditov je Gorenjska ban-
ka s 317.419 evri. 

Potrošniki, ki so najeli sta-
novanjske kredite v švicar-
skih frankih, so finančni šok 
doživeli 15. januarja 2015, ko 
je švicarska centralna ban-
ka po treh letih nenadoma 
opustila vzdrževanje fiksne-
ga menjalnega tečaja med 
evrom in švicarskim fran-
kom, kar je imelo za posledi-
co velik padec vrednosti evra 
v razmerju do švicarskega 
franka. Občutno narasle ob-
veznosti in finančne teža-
ve so bile za potrošnike ve-
liko presenečenje, saj so jim 
banke v trenutku najema 
dolgoročne kredite v CHF 
predstavile kot ugodnejše od 
evrskih kreditov in poudar-
jale, da sta evro in švicarski 
frank stabilni valuti. Pri tem 
jim tveganja spremembe va-
lutnega tečaja niso predsta-
vile na razumljiv in zakon-
sko predpisan način, kar je 
pokazal tudi pregled doku-
mentacije, ki so ga leta 2015 
opravili na Zvezi potrošni-
kov Slovenije. 

Rešitev za stiske mnogih družin
Finančne posledice predlaganega zakona o konverziji kreditov v švicarskih frankih po izračunih 
Združenja Frank znašajo 488 milijonov evrov, nosile pa bi jih banke, predvsem tuje, ki so podelile 
največ spornih kreditov. 

Predlog zakona predvideva pretvorbo posojil iz švicarskih frankov v evre po tečaju na dan 
sklepanja kreditnih pogodb. / Foto: Primož Pičulin

Kar priznajmo si, da smo 
v koledarju za leto 2018 
najprej preverili, na 

katere dni v tednu »padejo« 
državni prazniki, predvsem 
pa dela prosti dnevi. In si, 
tako kot vsako leto, posku-
sili izračunati čim daljše 
prvomajske praznike ali vsaj 
kak podaljšan konec tedna. 
Verjamem, da so se vam 
zasvetile oči, saj bodo letos 
prav vsi dela prosti dnevi 
med tednom. Pa poglejmo. 
Start je bil več kot odličen, 
z nekaj zaloge od božiča in 
nekaj dnevi dopusta ste si 
nekateri z novoletnima 1. in 
2. januarjem v ponedeljek in 
torek že privoščili solidne de-
setdnevne počitnice. Prešer-
nov dan, 8. februar, bo letos 
v četrtek, 2. aprila bo sledil 
velikonočni ponedeljek, dan 
upora proti okupatorju, 27. 
april, bo na petek, s prazni-
kom dela 1. in 2. maja v torek 
in sredo pa tudi prva prilož-
nost za »dopustniški most«. 
Dan državnosti, 25. junij, bo 
na ponedeljek, Marijino vne-
bovzetje, 15. avgust, pa v sre-
do. Tudi dan reformacije, ki 
je 31. oktobra, in dan spomi-
na na mrtve, ki je 1. novem-
bra, bosta v sredo in četrtek. 
Božič, 25. december, bo na 
torek, dan samostojnosti in 
enotnosti pa naslednji dan, 
v sredo, 26. decembra. Letos 
bomo tako imeli na voljo kar 
13 dela prostih dni, večina še 
52 sobot in nedelj, kar je sku-
paj z vsaj tremi tedni letnega 

dopusta skoraj štirideset od-
stotkov dni v letu.

Gornja tematika najbrž 
manj zanima upokojence 
in okrog sedemdeset tisoč 
brezposelnih, mnogo bolj pa 
zanima šolajočo se mladino 
in predvsem okrog 850 tisoč 
delovno aktivnih prebivalcev 
Slovenije. Seveda razmišlja-
nje o dela prostih dnevih in 
njih načrtovanje nista posle-
dica delomrzništva, ampak 
nasprotno na delavca delu-
jeta blagodejno. Psihološki 
učinek pričakovanja prazni-
kov in prostih dni vpliva na 
pripravljenost za delo. Sicer 
se logika koriščenja dela pro-
stih dni v različnih gospo-
darskih panogah med seboj 
tudi močno razlikuje. Mar-
sikdo je prav ob prostih dne-
vih v največjem delovnem 
pogonu, večina pa vendarle 
poskrbi za hišna opravila, 
za katera med letom vedno 
manjka časa, kdo načrtuje 
potovanje, spet tretji pa si 
želijo predvsem počitka in 
odklopa od siceršnjega vsak-
danjika.

Vsakoletna šala v časo-
pisni hiši Gorenjski glas je, 
kako to, da velikonočni po-
nedeljek vedno pade ravno 
na ponedeljek – in ne na kak 
drug dan. Ob ponedeljkih 
namreč vedno zaključujemo 
torkovo izdajo časopisa – ne 
glede na praznik. Ker vemo, 
da bo tudi ta prišel, še po-
sebno v prazničnem letu, 
kakršnemu bomo priča letos.

Praznično leto

KOMENTAR
Igor Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Upravni odbor Save 
je sredi decembra potrdil 
končni predlog pogodbe za 
prodajo delnic Gorenjske 
banke, hkrati pa je sprejel 
sklep o sklicu skupščine, na 
kateri bodo lastniki družbe 
sklepali o soglasju za proda-
jo in prenos delnic na nove-
ga kupca, to je na srbsko AIK 
Banko, ki že ima v lasti več 
kot petino delnic Gorenjske 
banke in hkrati tudi dovolje-
nje Banke Slovenije za pove-
čanje deleža čez 50 odstot-
kov. Delničarji Save bodo o 

soglasju k sklenitvi kupop-
rodajne pogodbe sklepali 
na skupščini 30. januarja, iz 
sklica skupščine pa je razvi-
dna tudi cena – 298 evrov za 
delnico. Sava bo na podlagi 
skupščinskega sklepa pro-
dala AIK Banki 111.773 del-
nic Gorenjske banke, Aban-
ka pa še 34.287 delnic, ki jih 
je Gorenjska banka prenes-
la v fiduciarno imetništvo 
Abanke kot zavarovanje za 
obveznosti iz obveznic Save. 
AIK Banka bo najpozneje do 
15. januarja objavila ponud-
bo za prevzem še preostalih 
delnic Gorenjske banke.

Za delnico 298 evrov
Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Od 1. januarja letos 
velja novela zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem za-
varovanju, po kateri bodo 
lahko uživalci starostnih ali 
predčasnih pokojnin pri za-
vodu za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slove-
nije zahtevali novo odme-
ro starostne pokojnine ozi-
roma odmero starostne na-
mesto predčasne pokojnine 
z upoštevanjem časa prosto-
voljne vključitve v obvezno 
zavarovanje do 31. decem-
bra 2012. Čas prostovoljne 

vključitve v obvezno zavaro-
vanje se bo pri novi odmeri 
upošteval kot pokojninska 
doba brez dokupa. Ponov-
no odmero pokojnine bodo 
lahko zahtevali tudi uživalci 
delne pokojnine, sorazmer-
nega dela pokojnine in tisti, 
ki se jim izplačuje 20 odstot-
kov pokojnine. Kdor bo zah-
tevo vložil v šestih mesecih 
po začetku veljavnosti nove-
le, se mu bo pokojnina od-
merila od 1. januarja dalje, 
kdor pa bo zahtevo vložil po-
zneje, mu bo izplačana od 
prvega naslednjega dne po 
vložitvi zahteve. 

Zahteve za novo odmero



4 Gorenjski glas
petek, 5. januarja 2018

info@g-glas.si

Občina Šenčur
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur 

Občina Šenčur obvešča, da je danes, v petek, 5. januarja 2018, 
na svoji spletni strani www.sencur.si objavila: 

1.  Javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Šenčur za leto 2018. Rok za prijavo na 
javni razpis je 6. februar 2018.

2.  Javni razpis za zbiranje predlogov za dodelitev sredstev 
za financiranje in sofinanciranje programov na področju 
kulture za leto 2018, ki se sofinancirajo iz proračuna Ob-
čine Šenčur. Rok za prijavo na javni razpis je 6. februar 2018.

3.  Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in 
programov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih 
projektov in programov iz proračuna Občine Šenčur za 
leto 2018.  Rok za prijavo na javni razpis je 6. februar 2018.

4.  Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v ob-
čini Šenčur za leto 2018. Rok za prijavo na javni razpis je 6. 
februar 2018.

Po podatkih Javnega pod-
jetja Komunala Kranjska 
Gora so namreč samo lani 
v Vratih obiskovalci odložili 
skoraj sto tisoč litrov meša-
nih odpadkov in več kot tri ti-
soč litrov embalaže, opozar-
ja Janša.

In nič ne kaže, da bi se raz-
mere brez odločnega posre-
dovanja lahko umirile. Na-
sprotno, pravi Janša, priča-
kovati je, da bodo alpske do-
line zaradi vročih in suhih 
poletij vedno bolj obiskane, 
tako poletna kot zimska turi-
stična sezona se podaljšuje-
ta, glede na napovedi pa že v 
naslednjih sezonah pričaku-
jejo eksponentno povečanje 
pritiska obiskovalcev.

Odprtost dolin in nenad-
zorovan dostop zato že kma-
lu ne bosta več prednost, 
ampak težava, je prepričan 
Janša, ki meni, da je razme-
re treba začeti reševati takoj, 
v prvi vrsti z umirjanjem in 
reguliranjem prometa v do-
lini. Občina si tako prizade-
va za vzpostavitev režima, ki 
bi po eni strani obveščal o 
številu vozil, ki vstopajo v do-
lino, po drugi strani pa dolo-
čal maksimalno število vozil 

za vsako od treh območij, ki 
jih bodo opredelili: dolina 
od Mojstrane do Aljaževe-
ga doma kot prvo območje, 
Mojstrana in Dovje kot dru-
go ter celotna Zgornjesavska 
dolina kot tretje. »Na teh ob-
močjih bi uredili tudi parkir-
ne površine, zagotovili javni, 
naravi prijazen nadomestni 

prevoz in predvsem spod-
bujali obiskovalce, da dolino 
obiščejo peš oziroma s kole-
som, morda tudi s konjsko 
vprego in podobno. Pred-
vsem pa bomo morali pos-
krbeti tudi za dobro komu-
nikacijo – novi prometni re-
žim mora obiskovalce moti-
virati in hkrati ozaveščati.«

Omejitev prometa naj bi 
veljava od sredine junija do 
konca septembra, parkir-
ni režim pa bo po načrtih 
kombinacija parkirišč za-
prtega sistema z zaporni-
cami in plačilom parkirni-
ne ter odprtega sistema brez 
zapornic in plačila s parko-
mati. »Po vzoru in praksi 

sosednjih alpskih držav me-
nim, da je treba neposreden 
vstop v dolino razumeti kot 
nadstandarden. Vse, ki bodo 
vozilo pustili na parkiriščih 
izven doline in uporabili jav-
ni prevoz ali kakšno drugo 
obliko (kolo, pohod), pa že-
limo s primerno ceno parki-
ranja in javnega prevoza na 
neki način ''nagraditi''. In-
formacijski sistem bo omo-
gočal pridobivanje infor-
macij prek vseh aplikacij in 
platform, in sicer o zasede-
nosti parkirišč, stanju v do-
lini in vseh drugih informa-
cijah za obiskovalce doline 
in celotne destinacije. Pro-
jekt upošteva tudi poseben 
status za lastnike zemljišč 
in objektov, domačine in 
pa ciljno skupino planin-
cev, ki v dolino vstopajo zgo-
daj, npr. pred peto uro zjut-
raj, z namenom obiska Tri-
glava in ostalih vrhov v Julij-
cih. Seveda bodo imela tudi 
nemoten vstop v dolino vozi-
la oseb s posebnimi potreba-
mi, reševalna vozila in vozila 
za dostavo in oskrbo planin-
skih objektov.« 

Občina je že pripravila na-
bor parcel, predvsem v na-
seljih Mojstrana in Dovje, 
ki so v občinski lasti in po 

prostorskih aktih omogoča-
jo izgradnjo parkirnih povr-
šin, še letos bodo začeli s pri-
pravo projektne dokumen-
tacije. 

Janša je prepričan, da se 
bo na ta način zmanjšalo 
tudi število konfliktnih situ-
acij, s katerimi se srečujejo 
sedaj, ko velik problem pred-
stavljajo divje parkiranje in 
kampiranje, oviranje dosto-
pa do parcel ter slabša pro-
metna varnost na splošno.

Projekt, ki naj bi zaživel v 
dveh letih in je ocenjen na 
okoli milijon evrov in pol, 
želijo v nadaljevanju še raz-
širiti, na primer tako, da bi 
ob koncih tedna skupaj s 
slovenskimi železnicami po 
vzoru nekaterih občin uved-
li kolesarski vlak do Jese-
nic, ki bi kolesarjem olajšal 
dostop do daljinske kolesar-
ske poti skozi dolino. Oživ-
ljajo pa tudi idejo, da bi ne-
koč v prihodnosti uredili vi-
sokostebrno, elektromagne-
tno fotovoltaično železnico, 
ki bi povezala dolino Vrata in 
Trento, hkrati pa omogoča-
la edinstven ogled naravnih 
znamenitosti in popolnoma 
ustrezala okoljskim stan-
dardom varovanja narave,« 
je optimističen Janša.

Promet v Vrata bi radi omejili
31. stran

Bogdan Janša, podžupan občine Kranjska Gora

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški žu-
pan Ciril Globočnik je tik 
pred novim letom z ljubljan-
skim podjetjem Adaptacije 
– vzdrževanje podpisal če-
trt milijona evrov vredno po-
godbo za energetsko sana-
cijo vrtca v Radovljici. Dela 
bodo obsegala energetsko 
sanacijo ovoja stavbe: stre-
he, fasade, stavbnega pohi-
štva, zamenjavo svetilk za 
energetsko varčne in vgra-
dnjo termostatskih ventilov, 
so sporočili z radovljiške ob-
činske uprave. Približno tre-
tjino sredstev za obnovo bo 
prispevalo ministrstvo za in-
frastrukturo, dela bodo kon-
čana pred začetkom novega 
šolskega leta.

V okviru radovljiških 
vrtcev sicer deluje sedem 
enot, med katere je bilo od 1. 
septembra razporejenih 41 
oddelkov, dodatnega 42. so 
odprli decembra v Lescah, v 
vrtce je tako vključena velika 
večina otrok iz občine.

A kot pravi direktorica ra-
dovljiških vrtcev Marja Čad, 
se bodo potrebe po dodat-
nem prostoru na dolgi rok še 
povečevale. »Decembra smo 
odprli še zadnji možni odde-
lek otrok v starosti od enega 
do dveh let, vsi otroci so iz 
domače občine. Pričakovati 
je, da zakonodaja, ki velja do 
septembra 2023, v prihod-
nje ne bo več dovoljevala zvi-
ševanja normativov in s tem 
povečevanja števila otrok v 

skupinah, kar bi ob istem 
vpisu ta trenutek potrebova-
li šest novih oddelkov.«

Precej bolje bo, je optimi-
stična Čadova, ko bo pro-
blem z novogradnjo v Rado-
vljici, in sicer na zemljišču, 
ki ga med vrtcem in osnovno 
šolo poleg obstoječe enote že 
zagotovila občina. »Veseli-
mo se adaptacije stavbe rado-
vljiškega vrtca, ki nas čaka le-
tos. V sklopu prenove bomo 
predvidoma dobili nov vhod 

in terase za skupine najmlaj-
ših, ki jih sedaj nimamo. Na 
daljši rok pa seveda potrebu-
jemo tudi telovadnico in več-
namenski prostor, za različ-
ne prireditve pa tudi za sre-
čanja s starši. Dogovarjamo 
se tudi, da bi z v Radovljico 
v novi prizidek preselili ra-
zvojni vrtec, saj ga na Bledu 
že dve leti ni več, kranjski pa 
je prepoln. Tukajšnja lokaci-
ja je primernejša zaradi pro-
metnih povezav pa tudi zara-
di osnovne šole s prilagoje-
nim programom, ki je v naši 
neposredni bližini in s kate-
ro že sedaj odlično sodeluje-
mo,« je še povedala.

Ob tem se ob iz stare in 
dotrajane stavbe na Kopali-
ški 10 po selitvi Centra za so-
cialno delo izselila tudi upra-
va vrtca, ki bo imela nove pro-
store v centru Radovljice, na 
Kranjski cesti 13, za radovlji-
ško avtobusno postajo.

Vrtec bodo prenovili,  
a potrebujejo več prostora
Radovljiški vrtec bodo letos temeljito energetsko prenovili, v prihodnjih letih pa 
bo glede na naraščajoče število otrok občina morala razmišljati o novogradnji.

Že v letošnjem letu Občina Radovljica za energetsko sanacijo radovljiškega vrtca namenja 
četrt milijona evrov. 

Marjana Ahačič

Mošnje – Turistično društvo 
Mošnje je tudi konec pre-
teklega leta krajanom Mo-
šenj in okoliških krajev pode-
lilo priznanja za najlepše ure-
jene hiše. Dobili so jih: Rezka 
Pangerc (za najlepši gorenj-
ski gank), Zdenka Praprotnik 
(za najbolj bogato in domisel-
no zasaditev cvetja), Vinko 

Globočnik (za lepo ureje-
no izletniško kmetijo), An-
gelca Cvetkovič (za najlepše 
balkonsko cvetje) in Dragica 
Pintar (za najlepše okensko 
cvetje). Kot je povedala Da-
mjana Pangerc, predsednica 
TD Mojstrana, priznanja po-
menijo tudi spodbudo, saj so 
tudi prejemniki priznanj iz 
preteklega leta upravičili zau-
panje in nagrade.

Podelili priznanja za 
najlepše urejene hiše
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk  
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 48,56 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  
boste  v naši avli lahko tudi popili kavico ter izbrali eno  
od šestih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4 v  
Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) vsak dan od 7. do 15. ure, 
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo  
veljata le za fizične  

osebe. Daril ne  
pošiljamo po pošti.  

Količina daril je  
omejena.
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Ivan Sivec:  
Zgodbe o celjskih 

grofih in knezih

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse  

letne čase

avtomatski  
dežnik

Izračun naročnin 
Izvod Gorenjskega glasa stane 1,85 evra, v letu 
2018 bo izšlo 105 številk časopisa, v prvem polletju 
52 številk in 53 številk v drugem polletju, mesečno 
osem ali devet številk časopisa.

	LETNA naročnina

 105 številk x 1,85 EUR 194,25 EUR
 – 25 % popusta  –  48,56 EUR

  za plačilo 145,69 EUR

	POLLETNA naročnina – 1. polletje

 52 številk x 1,85 EUR 96,20 EUR
 – 20 % popusta – 19,24 EUR

  za plačilo 76,96 EUR

	POLLETNA naročnina – 2. polletje

 53 številk x 1,85 EUR  98,05 EUR
 – 20 % popusta –  19,61 EUR

  za plačilo 78,44 EUR

	POLLETNA samo petki 

 26 številk x 1,85 EUR 48,10 EUR
 – 20 % popusta – 9,62 EUR

  za plačilo 38,48 EUR

		MESEČNA (9 številk) – januar, marec, maj, 
junij, julij, avgust, oktober, november, 
december

 9 številk x 1,85 EUR 16,65 EUR
 – 10 % popusta – 1,66 EUR

  za plačilo 14,99 EUR

	MESEČNA (8 številk) – februar, april, 
 september

 8 številk x 1,85 EUR 14,80 EUR
 – 10 % popusta – 1,48 EUR

   za plačilo 13,32 EUR

Marija Volčjak

Januarja in februarja je 
v naši hiši gneča, saj vas 
je vse več, ki plačujete le-
tno naročnino pri našem 
okencu. Poleg 25-odstotne-
ga popusta dobite darilo in 
popijete kavico, ki vam jo 
postrežejo prijazne sode-
lavke. 

Največji popust pri letni 
naročnini

Cena časopisa ostaja ena-
ka kot lani, čeprav je pošta 
napovedala znatno podra-
žitev jutranje dostave. Upa-
mo namreč, da bomo doda-
tne stroške lahko pokrili z 
večjim iztržkom pri ogla-
sih, ker je pred nami volil-
no leto; predvidoma junija 
bodo državnozborske voli-
tve, novembra pa lokalne. 

Cena časopisa torej os-
taja 1,85 evra, ker bo letos 
izšlo 105 številk, letna na-
ročnina znaša 194,25 evra. 
Polno naročnino plača-
jo podjetja, obrtniki, usta-
nove in institucije, skratka 
vsi, ki jim naročnina pri po-
slovanju predstavlja stro-
šek. Za naročnike fizične 
osebe oziroma posamezni-
ke veljajo popusti, ki so viš-
ji kot pri drugih časopisih. 

Najvišji, kar 25-odstotni 
popust velja za letno naroč-
nino, kar pomeni, da Go-
renjski glas dejansko pla-
čujete le devet mesecev, 
kar tri mesece pa ga dobi-
vate brezplačno. Letna na-
ročnina znaša 145,69 evra, 
prihranek pa 48,56 evra. 

Prihranite tudi pri po-
ložnicah, saj dobite samo 
eno. Če naročnino plača-
te pri našem okencu, tudi 
ni bančne provizije, ne za 
vas ne za nas. Banke jo na-
mreč zaračunavajo na obeh 
straneh. 

Pri polletni naročnini je 
popust 20-odstoten, prvo 
položnico dobite januar-
ja, drugo julija. Letos bo v 
prvem polletju izšlo 52 šte-
vilk časopisa, v drugem pol-
letju 53 številk. Pri polletni 
naročnini časopis praktič-
no dva meseca in pol preje-
mate brezplačno. 

Vsi redni plačniki meseč-
ne naročnine imajo 10-od-
stotni popust, kar pomeni, 
da časopis praktično pre-
jemajo mesec in pol brez-
plačno. 

Zanimiva darila 

Tudi letos smo za plačni-
ke letne naročnine pripra-
vili zanimiva darila. Brez 
tradicionalnih dežnikov 
seveda ne gre, tokrat so v 
svetlo in temno modri bar-
vi. Morda se boste odloči-
li za bombažno majico, ki 
smo jih s sloganom Lokal-
na novica je kraljica nati-
snili ob lanski 70-letnici iz-
hajanja Gorenjskega glasa. 
Če vam jubilejna zlata bar-
va ni všeč, se lahko odloči-
te za športni motiv v mod-
ri barvi.

Ponovno lahko izbere-
te četrt kilograma kave, ki 
je seveda vedno dobrodoš-
la, še posebno ob branju ča-
sopisa. 

Med knjigami, med ka-
terimi lahko izbirate, je 
tudi knjiga izpod peresa 
priljub ljenega gorenjske-
ga pisatelja Ivana Sivca. 
Zgodbe o celjskih grofih in 
knezih so povzetek petih 
knjig, ki jih je tej tematiki 
posvetil Ivan Sivec, zato so 
zelo primerne za šolarje in 
starejše radovedneže. 

Letos lahko izbirate tudi 
med dvema knjigama, ki 
sta izšli pri Gorenjskem 
glasu; že sredi leta je izšel 
roman Marijana Peterne-
lja Melanda, pred koncem 
leta pa kuharska knjiga Eri-
ke Jesenko Recepti za vse 
letne čase. Mlada Erika že 
nekaj časa piše recepte za 
Gorenjski glas, odlikuje 
jih sodobni način kuhanja, 
lahko rečemo, da gre za da-
nes vse bolj iskane lahke, 
zdrave jedi. Ker ste njene 
recepte mnogi zbirali, smo 
se odločili, da jih zberemo 
v knjigi, Erika pa jih je ure-
dila po letnih časih.

Izhajale bodo vse 
priloge

Tudi v letu 2018 bodo iz-
hajale vse priloge, ki boga-
tijo Gorenjski glas. Nabra-
lo se jih je že 24, zato bi bil 
časopis brez prilog že kar 
nekam prazen. Večino pri-
log namreč prilagamo ča-
sopisu, tako ste vsi obveš-
čeni o vsem, kar se doga-
ja na Jesenicah, v Kranj-
ski Gori, Radovljici, Kra-
nju, Škofji Loki itd. Še po-
sebno so tega veseli Jese-
ničani, ki živijo v Kranju, 

Škofjeločani, ki živijo na 
Jesenicah, itd. 

Izleti vse bolj 
priljubljeni

Vse bolj priljubljeni so 
naši izleti. Brez dvoma 
ima za to največ zaslug tu-
ristični vodnik Grega Flaj-
nik, ki je sicer tehnični ure-
dnik časopisa in tako v zad-
njih letih opravlja dva pok-
lica. Grega izbira zelo za-
nimive izletniške točke, 
odpravite se v kraje, kamor 
se druge turistične agenci-
je ne podajo. Če se mu pri-
druži novinar Jože Koš-
njek, odličen poznavalec 
avstrijske Koroške, potem 
je to izlet, ki ga morata po-
noviti. Tudi letos bo Grega 
pripravil veliko zanimivih 
izletov, saj mu dobrih za-
misli ne manjka. 

Selitev v lastne prostore

Se morda sprašujete, kaj 
je novega v našem podje-
tju? Smo se zaradi lanske-
ga praznovanja 70-letni-
ce časopisa malce utrudili? 
Ne bo držalo. Vse namreč 
kaže, da se bomo sredi leta 
preselili v lastne prostore, 
saj sedaj poslujemo v na-
jetih. Gorenjski glas bo to-
rej končno prišel do lastnih 
poslovnih prostorov, kar bo 
velik dosežek. Pravočasno 
vas bomo seveda obvestili, 
ko bo selitev postala aktu-
alna, že sedaj pa vam oblju-
bimo, da bomo tudi v no-
vih prostorih uredili prije-
ten prostor za naročnike.

Gorenjski glas v letu 2018
V letu 2018 bo izšlo 105 številk časopisa, ena več kot lani, ko smo praznovali sedemdesetletnico 
rednega izhajanja Gorenjskega glasa. Še naprej bo izhajalo vseh 24 prilog, vse več jih je priloženih 
časopisu. Vse kaže, da se bomo sredi leta preselili v lastne poslovne proste.
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Medijski pokrovitelji:

  

petek, 
2. februar 2018

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

Škofja Loka 

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

petek, 2. februar 2018,
ob 19. uri

dobrodelni
koncert

Nakup vstopnic:
ŠKOFJA LOKA:  
TIC Turizem Škofja Loka in 
Turistično društvo Škofja Loka
KRANJ:  Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta 
Vstopnina: 15 €

OMAR NABER

KVATROPIRCI  MANCA ŠPIK  
ob spremljavi 
ORKESTRA
SLOVENSKE VOJSKE
voditelj 
BOŠTJAN ROMIH

pomagajmo 
skupaj

organizator
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški občinski sve-
tniki so že predlani sprejeli 
dvoletni proračun 2017/18, 
ker pa so se pojavile dolo-
čene spremembe, so na de-
cembrski seji razpravljali 
o predlogu Odloka o spre-
membah in dopolnitvah od-
loka proračuna Občine Tržič 
za leto 2018. Spremembe so 
bile potrebne zaradi najave 
oz. objave javnih razpisov za 
sofinanciranje ukrepov traj-
nostne mobilnosti (za Tržič 
je aktualna gradnja krožišča 
pri Sokolnici), gradnje jav-
ne infrastrukture za odpad-
no vodo (za Tržič je aktual-
na gradnja kanalizacijske-
ga aglomerata Loka) ter ope-
racij za uresničevanje ciljev 
strategije lokalnega razvo-
ja za LAS Gorenjska košari-
ca (za Tržič so aktualni pro-
jekti Hitro s kolesom, Po-
čakaj na bus, Bogastvo na-
rave in Zelena naselja). Kot 
je pojasnil župan Borut Sa-
jovic, bolje bodo projekti 
pripravljeni za razpise, več 
možnosti bodo imeli za so-
financiranje. Dodal je še, 

da so za ureditev težko pri-
čakovanega cestnega pri-
ključka Leše–Peračica že iz-
vedli javno naročilo. V letu 
2018 se povečuje tako pri-
hodkovna kot odhodkovna 
stran proračuna, razlike se 
bodo izravnale s prenosom 
sredstev, ki so ostala na ra-
čunu konec leta. Marka Po-
ljanca, predsednika Odbora 
za okolje in prostor, je zani-
malo, kako bo videti v konč-
ni fazi kolesarska steza, ki 
naj bi potekala po nekdanji 
železniški trasi v Tržič. Žu-
pan je dejal, da projektant-
ski detajli še niso povsem 
razčiščeni, treba je tudi še 
počakati na odločitev vla-
de o prenosu državnega 

premoženja v ta namen. Po-
teka pa že posnetek terena. 

Svetnik Klemen Belhar je 
bil v imenu svetniške sku-
pine Zagon kritičen do pre-
dlagane vsebine rebalansa, 
označil ga je za predvolilni 
rebalans. Belhar je prepri-
čan, da bi bilo kar nekaj pro-
jektov lahko že realiziranih 
v letih županovanja Boruta 
Sajovica in da je župan kot 
razvojne zdaj poudaril pro-
jekte, ki jih je Zagon zapisal 
v svoj program na zadnjih 
lokalnih volitvah. Iz prote-
sta svetniki Zagona rebalan-
sa proračuna niso podprli. 
Končno glasovanje je bilo: 
16 svetnikov za rebalans in 
pet proti njemu. 

Razvojni ali predvolilni 
rebalans proračuna?
Dva pogleda na spremembe proračuna Občine Tržič v letu 2018: za župana 
Boruta Sajovica gre za razvojno naravnanost, za svetnika Klemena Belharja 
pa za (županov) predvolilni rebalans. 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinski svet v 
Šenčurju je sprejel strategi-
jo trajnostnega razvoja ob-
čine do leta 2030 z izvedbe-
nim načrtom, v katerem je 
pripravljenih kar 90 projek-
tov. Dobro je imeti na zalo-
gi projekte za prihodnost, 
skupaj s pripravljavko Slav-
ko Zupan ugotavljajo v Šen-
čurju, kjer se občina uvr-
šča med deset najbolj razvi-
tih slovenskih občin. Hkra-
ti ponuja vse, kar posame-
znik, družina ali podjetje 
potrebuje za globalno po-
slovanje ter mirno in kako-
vostno življenje.

Razvojno strategijo so 
naslonili na tri cilje: nizko-
ogljično občino (med dru-
gim bodo vlagali v trajno-
stno mobilnost, gradili ko-
lesarsko mrežo in zagoto-
vili za 15 odstotkov več ko-
lesarjev v dnevni migraci-
ji), občino po meri vseh ge-
neracij in razvojno vitalno 

občino. V preteklosti so ve-
liko naredili za to, da so pri-
tegnili podjetja v občino, se-
daj naj bi jim dali najbolj-
še možnosti, da tu ostane-
jo. Za pet odstotkov več naj 
bi bilo delovnih mest, za de-
set višja dodana vrednost 
na zaposlenega, nočitev pa 
kar za četrtino več. Varova-
nje okolja, varna in trajno-
stna mobilnost, kakovos-
ten odprt prostor in zelene 
površine, skupnostne sto-
ritve po meri vseh genera-
cij, ugodno okolje za podje-
tne in dobro upravljanje so 
osnove, iz katerih so izpelja-
li ključne ukrepe. Med temi 
so najpomembnejši: okolj-
ska infrastruktura in varo-
vanje vodnih virov, energet-
ska učinkovitost, prilagaja-
nje podnebnim spremem-
bam in spremljanje stanja 
okolja, gradnja kolesarske-
ga omrežja in mreže pešpo-
ti, varna in pretočna ce-
stna infrastruktura, nadgra-
dnja mirujočega prometa, 

povezava osebnega in jav-
nega potniškega prometa, 
urejanje odprtega grajenega 

javnega prostora in varova-
nje kulturne dediščine, kra-
jinske ureditve omrežja 

zelenih con, razvoj storitev 
za medgeneracijsko pomoč 
in vključenost v skupnost, 
podpora mladim družinam, 
javni prostori in raznovrstni 
programi za šport, kulturo 
in druženje v prostem času. 
V gospodarskem smislu so 
predvideni razvoj poslovne 
cone in krepitev podjetni-
ških znanj občanov, krepi-
tev kmetijstva in samooskr-
be s hrano, načrtno spod-
bujanje razvoja turizma, v 
okviru dobrega upravljanja 
lokalne skupnosti pa upo-
raba novih tehnologij za iz-
boljšanje komuniciranja 
in poslovanja z občani ter 
upravljanje občine v skladu 
z razvojno strategijo.

Občinski svetniki so konč-
ni izdelek brez večje razpra-
ve sprejeli, sicer pa so ra-
zvojno strategijo v minulem 
letu dodobra pretresli na več 
delavnicah z občani, tako da 
so že dotlej lahko prispevali 
svoje pripombe k njenemu 
nastanku.  

Šenčur ostaja podjetno podeželje
Razvojna vizija Občine Šenčur 2030 predvideva, da Šenčur ostaja podjetno podeželje in pomemben del osrednjega razvojnega 
vozlišča Slovenije. Strategijo trajnostnega razvoja občine je ob koncu lanskega leta sprejel tudi občinski svet.

Sveti Jurij, simbol občine Šenčur, ki se šteje za podeželje s 
podjetnimi ambicijami. /Foto: arhiv GG

Kamnik, Domžale – Z novim 
letom je v veljavi nov urnik 
dežurstva Lekarne Kamnik 
in Lekarne Domžale. Kot 
sporočajo iz javnega zavoda 
Mestne lekarne, bo poslo-
valnica na Šutni v Kamniku 
odslej ob nedeljah in prazni-
kih odprta od 9. do 12. ure, 
Lekarna Domžale pa bo ob 
sobotah, nedeljah in prazni-
kih uporabnikom na voljo od 
17. do 20. ure. Urnik velja do 
konca leta 2018.

Nov urnik dežurstva 
lekarn

Bled – Na Bledu so izdelali 
Strategijo blejskega turizma 
2018–2025. Delovni predlog 
bodo javno predstavili v če-
trtek, 11. januarja, ob 11. uri v 
Festivalni dvorani na Bledu. 

Predstavili bodo 
turistično strategijo

Ljubljana – Državni svetnik 
in župan občine Zagorje ob 
Savi Matjaž Švagan je pred-
lagal, da se predsedniku 
Čebelarske zveze Slovenije 
Boštjanu Noču podeli dr-
žavno priznanje. Aktualni 
uspeh čebelarjev in Noča je 
nedavna razglasitev 20. maja 
za svetovni dan čebel. 

Predlog za državno 
priznanje Noču

Spremembe proračuna so bile potrebne zaradi najave 
oz. objave javnih razpisov za sofinanciranje ukrepov 
trajnostne mobilnosti (za Tržič je aktualna gradnja 
krožišča pri Sokolnici), gradnje javne infrastrukture 
za odpadno vodo (za Tržič je aktualna gradnja 
kanalizacijskega aglomerata Loka) ter operacij za 
uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za 
LAS Gorenjska košarica (za Tržič so aktualni projekti 
Hitro s kolesom, Počakaj na bus, Bogastvo narave in 
Zelena naselja).
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Romana Purkart

Na Bledu so na deževen 
prvi novoletni dan simbo
lično podelili listino ob mi
lijonti prenočitvi. Župan Ja
nez Fajfar jo je izročil dolgo
letnemu blejskemu gostu, 
Britancu Jamesu Barringto
nu, ki na Bled prihaja že šti
rideset let.

''Že moja družina je priha
jala sem, vedno smo se po
čutili dobrodošli, prijaznost 
ljudi je neverjetna, Bled je 
prelep in vsako leto je boljše, 
Bled zares ohranja najbolj
še iz preteklosti ...'' pojasnju
je Britanec, ki se na Bled zdaj 
vsako leto vrača z družino. 

V Grajski tiskarni so odtis
nili listino, ki obeležuje mili
jonto prenočitev. Župan Ja
nez Fajfar je povedal, da za 
Bled milijon nočitev v enem 
samem letu pomeni ogrom
no in da si res ni predstavljal, 
da se bo to zgodilo tako hi
tro.   ''Vemo, da sicer ni vse 
v kvantiteti, pač pa tudi v 
kvaliteti, pa vendarle je to 
pomemben mejnik za nas. 
Leto 2018 bo prav tako iz
jemno pomembno. Vse na
grade, ki smo jih dobili lani 
(Julijske Alpe in z njimi Bled 
med najboljšimi desetimi 
destinacijami za letošnje 

leto po izboru Lonely Pla
neta ...), bodo k nam prav 
gotovo privabile še več go
stov,'' pravi župan. V letu 
2018 bo dokončana sever
na obvoznica, ki bo razbre
menila promet proti Pok
ljuki, pod gradom bo hkra
ti na stalo novo parkirišče, ki 
bo pomembno razbreme
nilo center Bleda, nadalje
vali se bodo postopki za iz
gradnjo južne razbremenil
ne ceste.

''V letu 2018 si želim sode
lovanja in razumevanja, da 
živimo v enem najlepših kra
jev, ki seveda ni samo naš, 
zato se moramo boriti, da 

naravna in kulturna dedišči
na ostaneta nedotaknjeni,'' 
še pravi župan Fajfar.

Z njim se strinja tudi novi 
direktor lokalne turistične 
organizacije Turizem Bled 
Tomaž Rogelj, ki je ravno da
nes začel svoj mandat.

''Izjemen mejnik za zače
tek novega obdobja na Ble
du, ki ga bomo najprej izko
ristili za dokončanje nove 
strategije razvoja turizma. 
Vsekakor je trajnostni razvoj 
turizma edino, kar Bledu za
gotavlja prihodnost,'' pravi 
Tomaž Rogelj.

Predlog strategije bodo 
na Bledu javnosti prvič 

predstavili 11. januarja ob 
11. uri v Festivalni dvorani 
Bled, kamor vabijo vse do
mačine in druge, ki jih priho
dnost Bleda zanima.

Bled je sicer v teh dneh 
poln gostov, v novo leto pa 
so skočili na dveh silvestro
vanjih na prostem.

V Zdraviliškem parku, ki je 
za več kot mesec dni postal 
Zimska pravljica, pa si doga
janja sledijo vse do 7. janu
arja. Blejski hotelirji in go
stinci so se zelo razveselili 
tudi prestavitve Zlate lisice v 
Kranjsko Goro, saj si od Lisič
ke obetajo okoli tisoč doda
tnih nočitev.

Na Bledu so obeležili 
milijonto prenočitev
Leto 2017 se bo na Bledu zapisalo v zgodovino, saj se je prvič zgodilo, da bo nočitev več kot milijon.

Prvi dan novega leta so na Bledu izročili listino ob milijonti prenočitvi v letu 2017.
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Mateja Rant

V svoji predstavitvi je kot 
ključni cilj pri vodenju zavo
da navedel, da sami posta
nejo ustvarjalci razvoja, ne 
da vedno zgolj sledijo sve
tovnim trendom na podro
čju turizma in se prilagajajo 
drugim. »Časi za turizem so 
dobri in v mojem mandatu 
se bomo trudili ohraniti vse 
dobre stvari, ki jih Bled ima. 
Bomo pa previdno dodaja
li še vsebine, ki jih želimo na 
Bledu videti in jih bomo do
govorili v novi strategiji za 
naslednje osemletno ob
dobje, katere osnutek bomo 
prihodnji mesec dali v jav
no obravnavo.« Kot uresni
čljiv cilj za Bled je omenil tudi 
vrhunskost destinacije, pri 
čemer pa po njegovem ni tre
ba hiteti, ampak je kakovost 
treba graditi postopoma.

Tomaž Rogelj, po izobrazbi 
ekonomist, je večji del poklic
ne kariere deloval kot bankir, 
zadnjih sedem let pa je deja
ven v turizmu. »V okviru Med
narodnega centra za promo
cijo podjetij smo skrbeli za 
prenos dobrih praks v tuji
no, velik poudarek je bil tudi 
na kongresnem turizmu,« 
je pojasnil in dodal, da bo 

slednjemu namenjal velik po
udarek tudi v prihodnje. Kot 
profesionalni turistični vo
dnik se je specializiral za po
slovni in čebelarski turizem. In 
tudi Bled je primerjal s kranj
sko sivko – oba sta edinstve
na ne samo v Sloveniji, am
pak tudi v svetu. Pomembno 
se mu zdi, da se na Bledu vsi 
dobro počutijo, ne samo turi
sti, ampak tudi tisti, ki na Ble
du živijo in delajo. »Bled ne 
sme postati Disneyland,« je 
poudaril in tako nakazal tudi 
smer razvoja turizma na Ble
du, in sicer bo v ospredju traj
nostni turizem. »Bled je lep in 
takega moramo ohraniti za 
prihodnje generacije.« Več
ji poudarek bo namenil raz
vijanju ponudbe tudi zunaj 
glavne poletne sezone in per
sonalizaciji ponudbe. »Ker 
smo majhni, se lahko posveti
mo vsakemu gostu posebej.« 

Dobro zgodbo Bleda je mo
goče zgraditi na lokalnih po
sebnostih. »Imamo tradicijo, 
pristnost in edinstveno na
ravno okolje; vse dosedanje 
dobre prakse pa bomo razvi
jali naprej.« 

Zagotovil je še, da so na Ble
du dobrodošli vsi gosti. »A ker 
je Bled omejen po velikosti, se 
ne moremo iti masovnega tu
rizma. Treba je ugotoviti, koli
ko turistov Bled še lahko pre
nese.« Zaveda se, da se bodo 
morali na Bledu v času glav
ne turistične sezone še nekaj 
časa soočati s precejšnjo gne
čo, vsaj dokler ne bodo kon
čani veliki infrastrukturni 
projekti, kot sta gradnja se
verne in južne razbremenil
ne ceste. »Ko bo to urejeno, 
pa bo treba razmišljati tudi o 
drugačnem dostopu in raz
bremenitvi Bleda,« je končal 
svojo predstavitev.

Novi direktor Turizma Bled
Potem ko je s svojo predstavitvijo oktobra prepričal svet zavoda Turizem Bled, da so ga soglasno 
podprli za direktorja, je Tomaž Rogelj enak vtis naredil tudi na občinske svetnike, ki so ga soglasno 
potrdili na zadnji lanski seji občinskega sveta.

Tomaž Rogelj

Matjaž Berčon

Na Bledu kljub slabemu 
vremenu potekajo zadnja in
frastrukturna dela. Pred sne
žnodeževno ujmo je izva
jalcem uspelo grobo asfalti
rati nekaj odsekov cest. Naj
pomembnejši  je zahodni del 
severne razbremenilne ceste 
med Cesto v Vintgar in Reči
co, po katerem je bil že pred 
božičnimi prazniki urejen 
obvoz iz Zasipa in Jerman
ke. Dela se bodo nadaljevala 
na drugih odsekih, kjer čaka 
na izvedbo še komunalna in
frastruktura. Tako križanja na 
Kolodvorski cesti, predvsem 
pa je večji zalogaj križišče z 
mostom na Partizanski cesti, 
kjer bo popolna zapora, kot 

je razvidno iz grafičnega pri
kaza, ter izvedba magistral
nega vodovoda (sivi del tra
se).

Nadaljevanje investicij na 
Savski cesti v Ribnem, ki je 
sicer grobo že asfaltirana in 
razsvetljena, v ulici Pod skalo 
in Ulici Matije Čopa bo poča
kalo na pomlad. Vmes je bilo 
izvedeno tudi javno naroči
lo za celovito obnovo Jamo
ve ceste na Rečici. Sočasno s 
polaganjem elektrokablovo
da se gradi javna razsvetljava 
na Cankarjevi cesti od Dindo
la do Ribna. Osemnajst novih 
svetilk bo zasijalo še to zimo. 
Sicer pa je zimsko obdobje 
čas za pripravo novih projek
tov, ki jih je treba zagnati čim 
prej spomladi.

Začasen obvoz po blejski 
obvoznici 

Na Bledu tudi pozimi potekajo številna infrastrukturna dela

Matjaž Berčon

Občina Bled je z idejno za
snovo pred enim letom pri
stopila k novim zasaditvam 
ob obali jezera od Grand ho
tela Toplice do Mlinega. Ero
zija na strmih brežinah nad 
obalo jezera, izjemno prome
tna državna cesta in ne nazad
nje številni sprehajalci ter ko
palci skozi desetletja so pustili 
svoje posledice. Predvsem vi
sokodebelna vegetacija je ža
lostno propadala.

Po pridobitvi projektnih 
pogojev nekaterih soglaso
dajalcev (Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni
je, Zavod RS za varstvo nara
ve, Direkcija RS za infrastruk
turo (ceste), Direkcija RS za 

vode …) je občina najprej iz
delala geodetski načrt in ar
boristično oceno obstoje
če vegetacije. Šele nato je z 
vlogo lahko zaprosila za so
glasja k Projektu za izvedbo 
(PZI) zasaditve šestindvajse
tih dreves in zatravitev bre
žin. Med drugim je mora
la občina na podlagi poseb
nega soglasja Ministrstva za 
kulturo zagotoviti tudi po
seben arheološki nadzor v 
času izvajanja saditve. V tem 
času se je nabralo osemde
set strani dokumentacije, ce
lotna vrednost del načrtova
nja in izvedbe pa znaša sla
bih 16.000 evrov. Tako neka
ko deluje naša država, ko se 
na Bledu dobronamerno lo
timo sajenja novih dreves. 

Osemdeset strani dokumentacije 
za nova drevesa 
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Maša Likosar

Kranj – V Mestni knjižni-
ci Kranj je predsednica Slo-
venskega združenja Europa 
Donna Tanja Španić predsta-
vila to pomembno organi-
zacijo civilne družbe, katere 
glavni cilji so vsem ženskam 
v Sloveniji zagotoviti enake 
možnosti za zgodnje odkri-
vanje bolezni, presejalni pro-
gram ter takojšnje, učinkovi-
to zdravljenje in rehabilitaci-
jo. Slovenija se je že leta 1992 
pridružila prvi pobudi za 
ustanovitev gibanja Europa 
Donna in je bila med dvajse-
timi ustanovnimi članicami 
na ustanovni skupščini Euro-
pe Donne leta 1994 v Milanu. 
Pobudnica slovenske Europe 
Donne je prim. Marija Vegelj 
Pirc, ki je že v zgodnjih osem-
desetih letih začela za ženske, 
obolele za rakom dojk, uve-
ljavljati program prosto-
voljstva Pot k okrevanju (Rea-
ch to Recovery), iz katerega so 
se v vseh večjih centrih v Slo-
veniji izoblikovale skupine za 
samopomoč. 

Slovenska Europa Donna 
tesno sodeluje s svojim stro-
kovnim svetom, sestavlje-
nim iz strokovnjakov on-
kološkega inštituta s pod-
ročja raka dojk. Med števil-
nimi dosežki so še posebej 

ponosni na več kot 3380 čla-
nov in članic, ki so se jim 
pridružili v boju proti raku 
dojk. Slovensko združenje 
za boj proti raku dojk uresni-
čuje deset ciljev evropske 
zveze Europa Donna, med 
prvimi je širitev in izmenja-
va informacij o raku dojk po 
Evropi in v svetu. Prizadeva-
jo si za najboljše zdravljenje 
in za popolno oskrbo pred 
zdravljenjem in po njem. 
Podpirajo ustrezno dodatno 
izobraževanje zdravstvenih 

strokovnjakov in kakovo-
stno strokovno obravnavo 
ter posodabljanje medicin-
ske opreme. Europa Donna 
je usmerjena predvsem v 
ozaveščanje, pomoč v stiski, 
opozarjanje na nepravilnos-
ti in konstruktivno sodelo-
vanje. Že dvanajst let izda-
jajo Novice Europa Donna, 
ki izhajajo štirikrat letno. 
Za ozaveščanje skrbijo tudi 
z organizacijo različnih pos-
vetov, seminarjev, predava-
nji in srečanji po Sloveniji. 

Opozarjajo na pomembnost 
zdravega življenjskega slo-
ga, rednega mesečnega sa-
mopregledovanja dojk ter 
presejalne mamografije vsa-
ki dve leti po petdesetem letu 
oziroma vključitev v državni 
program Dora. Združenje 
vsako leto pripravi tudi hu-
manitarne teke in številne 
druge aktivnosti v okviru ro-
žnatega oktobra. 

Zbolevanje za rakom pove-
čujejo demografski dejavni-
ki, materinstvo, oralna kon-
tracepcija, hormonsko nado-
mestno zdravljenje, nezdrav 
življenjski slog, mamograf-
ska nepreglednost dojk in 
dednost. Pomembna preiska-
va za zgodnje odkrivanje raka 
dojk je mamografija, ki lahko 
odkrije raka, ko še ni niti ti-
pen. Ključno vlogo pri odkri-
vanju raka dojk ima ženska 
sama, če si redno od dvajsete-
ga leta naprej enkrat meseč-
no pretipa dojke. Če pri pre-
gledovanju zatipa zatrdlino, 
ki se ne spreminja z menstru-
acijskim ciklom, če opazi iz-
cedek ali vdrto bradavico, naj 
ne odlaša z obiskom zdravni-
ka. Rak dojk je kronična bole-
zen, ki ne prizadene samo te-
lesa bolnice, ampak globoko 
tudi njeno dušo. Mnogokrat 
spremeni pogled na vredno-
te življenja. 

Pomoč ženskam z rakom dojk 
Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna je samostojna, neodvisna, neprofitna 
organizacija civilne družbe. Povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojk, posameznike in strokovne 
institucije v Sloveniji v boju proti raku dojk.

Predsednica Slovenskega združenja Europa Donna Tanja 
Španić je tudi sama prebolela raka dojk. / Foto: Maša Likosar

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Območje je na ju-
gozahodnem robu Šenčurja, 
gre za ravno zemljišče, ki je na 
južni strani omejeno z glav-
no cesto Kranj–Brnik, na za-
hodni z občinsko (Kranjsko) 
cesto, na vzhodni deloma z 
gozdnimi površinami in de-
loma stanovanjskim območ-
jem, na severu so kmetijska 
zemljišča. Postopek za izde-
lavo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) 
se je začel na pobudo lastni-
kov, ki ga tudi financirajo. 
Vzhodni del je že opremljen, 
zahodni pa predstavlja pro-
ste površine za poslovno de-
javnost. Lastniki so pokaza-
li poslovni interes za pozida-
vo in sprejetje OPPN jim bo 
to omogočilo, so slišali svetni-
ki na zadnji lanski seji občin-
skega sveta. Postopek za spre-
jetje dokumenta sicer traja že 
od leta 2013. 

To območje je namenje-
no gospodarski dejavnosti, 
mogoče so tudi druge. La-
stnikov je na tem območju 
pet, med njimi je tudi Kme-
tijska zadruga Cerklje. V 
preteklosti je bilo to obmo-
čje namenjeno skladiščenju 

krompirja, tudi za naprej te 
dejavnosti ne izključujejo in 
bo v enakem obsegu obsta-
jala še naprej, kmetijska za-
druga pa ne kaže interesa 
za širjenje svoje dejavnosti, 
je bil odgovor svetniku Ale-
šu Periču Močniku, ki ga je 
zanimala usoda zadruge v 
novi gospodarski coni. Žu-
pan Ciril Kozjek o tem pro-
storskem dokumentu pra-
vi: »Veseli smo, da se obr-
tna cona širi, da se stavbne 
površine pozidajo in podje-
tnikom omogočimo razvoj, 
kar je ena naših razvojnih 
prioritet.« Pripravljavci do-
kumenta pa so še poveda-
li, da je treba urediti tudi ce-
stne priključke z omenjene-
ga območja, o priključku na 
regionalno cesto so se dogo-
varjali z državno direkcijo za 
infrastrukturo. Ker je v pri-
hodnost predvidena rekon-
strukcija državne ceste (iz 
dvopasovnice naj bi nastala 
štiripasovnica s pločnikom 
in kolesarsko stezo), bodo 
takrat dokončno uredili tudi 
priključke nanjo. Svetni-
ki so predlagani dokument 
v prvem branju sprejeli, že 
kmalu pa tudi pričakujejo, 
da bo javno razgrnjen. 

Širili bodo 
poslovno območje
Decembra je občinski svet v Šenčurju obravnaval 
občinski podrobni prostorski načrt za območje 
severno od regionalne ceste med priključkoma na 
avtocesto in poslovno cono. Namenjen bo  
poslovni dejavnosti.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Občinski svetni-
ki na Jezerskem so prisluh-
nili hidrološkemu poročilu 
o raziskovalni vrtini, katere 
namen je pridobiti podatke 
o litološki sestavi območja 
Ravenske Kočne, natančne-
je o debelini pobočnega 
grušča, morenskega mate-
riala, globini do kamninske 
podlage, o lastnostih karbo-
natne podlage, da bi v pri-
meru pozitivnih rezultatov 
raziskave zajeli razpoložlji-
vo količino podzemne vode, 

primerne za vodooskrbo ob-
čine Jezersko. Izsledki raz-
iskave bi bili uporabljeni 
pri projektiranju večjega 
vodnjaka, je svetnikom po-
ročal Viktor Kmetec iz pod-
jetja, ki se ukvarja s hidrolo-
škimi raziskavami.

Hidrogeološke raziskave 
na območju Ravenske Koč-
ne so izvajali novembra lani, 
vrtino, ki so jo namestili ka-
kih 80 metrov od parkirišča 
v dolini, so zavrtali 65 me-
trov globoko. Gladino pod-
zemne vode so registrirali v 
globini 34,5 metra pod koto 

terena. Na koncu kratkotraj-
nega črpalnega preizkusa je 
bil odvzet vzorec za pred-
hodno fizikalno, kemijsko 
in mikrobiološko raziskavo. 
Na osnovi izvedenih vrtal-
nih in spremljajočih hidro-
geoloških del so ugotovili, 
da je bila raziskava uspešno 
zaključena, saj je dala odgo-
vore na vsa zastavljena vpra-
šanja o sestavi in prisotno-
sti podzemne vode. Ugo-
tovili so ustrezno geološko 
sestavo, dobro s stališča do-
toka vode, ki utegne biti vo-
donosen vir. Napovedujejo, 

da bodo z monitoringom še 
spremljali nivo vode in ugo-
tavljali, kaj se dogaja s pod-
zemno vodo v različnih ob-
dobjih, kako se denimo od-
ziva na močnejše padavine 
ali kako je v mesecih, ko je 
vode najmanj, to pa je obi-
čajno februarja in avgusta. 
Izvedli bodo črpalni preiz-
kus in odvzeli tudi vzorce. 
Pričakovati je dobre rezul-
tate, optimistično ocenjuje 
poročevalec, ki je na decem-
brski seji občinskega sveta 
odgovarjal tudi na vpraša-
nja svetnikov. 

Z vrtino iščejo nov vodni vir
Na seji občinskega sveta na Jezerskem so se decembra veliko ukvarjali z vodo: voda iz sedanjega 
površinskega zajetja je namreč dostikrat oporečna in so jo prisiljeni klorirati, obenem pa se je Občina 
Jezersko dogovorila za testno vrtino, ki raziskuje možnost novega vodnega vira.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor –  Decembra so 
tudi v Občini Preddvor sko-
zi prvo obravnavo pospremi-
li proračun za leto 2018.  Ta 
bo skromnejši kot pretekla 
leta, ko so gradili tudi s po-
močjo občinskega denarja. 
»Žal so perspektive s podeli-
tvijo nepovratnih evropskih 
sredstev zašle na druga pod-
ročja, mi pa bi radi gradili 
kanalizacijo in vodovode, 
kar smo predvideli s spreje-
to strategijo. Saj jih bomo, 
vendar  nekoliko počasne-
je, tako da bodo investicije 
večletne, preden bomo do-
segli zastavljene cilje,« je 
pred prvo obravnavo letoš-
njega proračuna povedal žu-
pan Miran Zadnikar. 

V proračunu je predvide-
nih za štiri milijone prihod-
kov in za nekaj več kot 4,4 mi-
lijona odhodkov, na računu 
jim je v preteklem letu na-
mreč ostalo 400 tisočakov. 
In katere ključne naložbe 

predvidevajo kljub skrom-
nejšemu proračunu? Gradili 
bodo vodovod Bašelj–Mače, 
med traso bodo zgrajeni novi 
priključki in v Bašlju obnov-
ljeni stari, tam bo zgrajeno 
tudi nekaj kanalizacije. Za 
to je namenjenih 350 tisoč 
evrov, pojasni župan. »Načr-
tovana je tudi rekonstrukcija 
državne ceste skozi Tupaliče 
s težko pričakovanim ploč-
nikom, avtobusno postajo 
ter javno razsvetljavo, za kar 
smo se borili in se dogovarja-
li z državno direkcijo za infra-
strukturo od leta 2004. Tako 
bomo končno zagotovili var-
no šolsko pot do Preddvora. 
Hkrati z obnovo ceste bomo 
gradili kanalizacijo in vodo-
vod. Ker je investicija kar bo-
gata, smo ministrstvo prosi-
li, da se razporedi v dveh le-
tih, tako da se stroški razdeli-
jo v proračun za leti 2018 in 
2019.  Za leto 2018 je v pla-
nu 250 tisoč evrov, celotna 
naložba pa znaša okoli 600 
tisoč evrov.«

Pri naložbah bodo 
skromnejši

Jezersko – Agencija za varnost prometa je že sedmo leto zapo-
red na podlagi javnega poziva podelila prikazovalnike hitrosti 
»Vi vozite« v brezplačni polletni najem slovenskim občinam, 
s čimer želijo opozoriti voznike k strpnejši vožnji in s tem 
prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. Na 
razpis se je prijavilo rekordno število občin, 52, agencija jih 
je podelila 31, med njimi tudi gorenjskim občinam Jezersko, 
Jesenice, Medvode in Tržič. 

Novi prikazovalniki hitrosti

Jezersko – Občinski svet na Jezerskem je na decembrski seji 
soglasno potrdil besedilo odloka o občinskem prazniku, ki 
bo odslej 10. septembra, in sicer v spomin na sklenitev sen-
žermenske mirovne pogodbe v letu 1919. Občinska uprava 
bo pripravila predlog odloka o priznanjih in nagradah Obči-
ne Jezersko, na podlagi katerega bodo na slavnostni seji ali 
proslavi ob občinskem prazniku podeljevali priznanja zaslu-
žnim občanom.

Občinski praznik bo desetega septembra
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Kmetijski sejem
v Celovcu 
Od 12. do 14. januarja poteka v Celovcu Kmetijski sejem. Na 
njem se predstavlja več kot 300 ponudnikov, ki razstavljajo 
široko paleto izdelkov – vse od kmetijske mehanizacije in 
tehnike ter tja do hlevske opreme, krmil in semen ter živil.

Obiskovalce bo navdušil tudi širok program spremljajočih prire-
ditev, ki med drugim ponuja tudi predstavitev pastirskih psov, 
demonstracijo borderskih ovčarjev z ovcami, podelitve odlikovanj 
in glasbene nastope. Velika pozornost gre tokrat seveda digitali-
zaciji. Predstvalja se »Kmetijstvo 4.0«. Naj naštejemo samo nekaj 
primerov: traktorji z upravljanjem preko GPS, roboti za molžo, po-
polnoma samodejne naprave za krmljenje, računalniška dokumen-
tacija o negi parkljev, droni ter sistemi preciznega poljedelstva. Zelo 
obsežno bo predstavljeno tudi področje kmetijske mehanizacije. 
Predstavljene in zastopane so praktično vse priznane znamke trak-
torjev in drugih naprav kmetijske mehanizacije, kot so sadilni in set-
veni stroji, dvoriščni traktorji, mešalci krmil, kosilnice, kombajni…

Tudi tokrat je v središču pozornosti področje hlevske opreme. Obis-
kovalci si lahko ogledajo tako ponudbo za gradnjo hlevov in strešne 
konstrukcije kot tudi naprave za krmljenje, silose in objekte za pro-
sto rejo. Posebej pomembno pa je tudi počutje živine. Na dobro 
počutje krav, prašičev, kokoši in drugih živali poleg zdravstvenih 
vidikov vpliva tudi prava krma. Na sejmu so zastopani vsi znani 
ponudniki hrane kot tudi semen in gnojil, saj je njihova optimalna 
kakovost osnova za pravo krmo. Proizvodna paleta obsega semena 
in krmilne razstline proizvajalca Pioneer, mineralna in dopolnilna 
krmila in organska in bio gnojila.
 
www.kaerntnermessen.at
 

KMETIJSKI
SEJEM

www.kaerntnermessen.at SEJMIŠČE CELOVEC

OD 12. DO 14. 
JANUARJA 

STROKOVNI SEJEM 

ZA KMETIJSKO 

MEHANIZACIJO 

IN TEHNIKO, KRMILA,

SEMENA, ŽIVILA IN 

PRODAJO

NA OBMOČJU 
ALPE-JADRANA

ŠT.1

3€Ob predložitvi tega kupona boste na vseh 

sejemskih blagajnah za vstopnico odšteli samo 

3 evre namesto 7 evrov.

ZNIŽANA VSTOPNINA

NAMESTO 7 EVROV
SAMO

KMETIJSKI
OSREDNJA TEMA 2018 

»KMETIJSTVO 4.0«

Maja Bertoncelj

Medvode – Medvoški ob-
činski svetniki so na zadnji 
seji v preteklem letu spre-
jeli Osnutek Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Od-
loka o prostorskih ureditve-
nih pogojih za plansko celo-
to 9 Medvode, ki obravnava 
propadajočo stavbo nekda-
njega Sokolskega doma, v 
kateri je svoje prostore imel 
tudi Zdravstveni dom Med-
vode. Gre za markantno 
zgradbo tik ob državni pro-
metnici skozi Medvode.

Objekt je skupaj s pripada-
jočim zemljiščem pred dve-
ma letoma na javni dražbi 
kupilo podjetje Hermes iz 
Železnikov. Želi ga porušiti, 
kar pa veljavni Odlok o pro-
storskoureditvenih pogojih 
za to plansko celoto ne do-
pušča. Občina je zato pre-
dlagala, da je v območju do-
voljena tudi rušitev obstoje-
čega propadajočega objekta, 
za kar je treba pridobiti grad-
beno dovoljenje. Kot so po-
jasnili, je propadajoči objekt 
v tako slabem stanju, da re-
konstrukcija s finančnega 
vidika ni več smiselna, zato 
je edina rešitev rušitev. V 
prostorske ureditvene pogo-
je so dodali tudi določilo, da 
gradnja parkirišča za tovor-
na vozila na tem območju 
ni dovoljena. Novogradnja 

na tem zemljišču pa bo do-
voljena šele po sprejetju od-
loka o Občinskem prostor-
skem načrtu, v katerem pa 
to zemljišče sodi v območje 
centralnih dejavnosti. 

Svetniki so dokument v 
osnutku sprejeli s podanimi 
pripombami. Obžalovali so, 
da je prišlo do situacije, ko 
druge rešitve kot rušitev ni, 

saj je objekt v tako slabem 
stanju, da je nevaren. Če ga 
ne bodo porušili, se bo po-
rušil sam. Je pa bila s strani 
Odbora za urejanje prostora 
in ekologijo podana zahte-
va, da se pri gradnji novega 
objekta upoštevajo dimenzi-
je in arhitektonski slog ob-
stoječe stavbe. »Pečatimo 
usodo stavbe v Medvodah, 

ki ima določeno zgodovino, 
ki so ji načrtovalci prostora 
tistega časa namenili elitno 
lokacijo. Arhitekt se je moč-
no potrudil in v prostor pos-
tavil stavbo, ki je bila okras 
celotni občini. Vidna je na 
vseh razglednicah starejše-
ga izvora,« je med drugim 
povedal predsednik odbora 
Sašo Šulc. 

Medtem je bila opravlje-
na tudi že javna razgrnitev 
in javna razprava, dokončno 
sprejetje odloka pa je predvi-
deno na naslednji seji občin-
skega sveta, ki naj bi bila pri-
hodnji mesec.

Sokolski dom za rušitev
Medvoški občinski svetniki so obravnavali eno izmed črnih točk občine, propadajoči nekdanji Sokolski 
dom, ki je predviden za rušitev. Podana je bila tudi zahteva, da se pri novogradnji, če bo do nje prišlo, 
upoštevajo dimenzije in arhitektonski slog sedanje stavbe. 

Propadajoči Sokolski dom, stavba, ki je bila nekdaj ponos Medvod, je predviden za rušitev.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Kot smo že poro-
čali, naj bi bil strošek čišče-
nja odpadne vode za gospo-
dinjstva v občinah Domžale, 
Kamnik, Mengeš, Komen-
da, Cerklje na Gorenjskem 
in Trzin z novim letom viš-
ji. Kot so že pred časom po-
jasnili v Javnem podjetju 
Centralna čistilna naprava 
(CČN)Domžale - Kamnik, ki 
je izvajalec obvezne gospo-
darske javne službe čišče-
nja odpadne vode za ome-
njene občine, naj bi strošek 
za povprečno štiričlansko 
gospodinjstvo s povprečno 
porabo pitne vode okoli 14 
kubičnih metrov na mesec 
odslej znašal 7,3 evra (brez 
DDV), medtem ko so upo-
rabniki do konca lanskega 
leta plačevali okoli 4,3 evra 
(brez DDV). Položnice naj 
bi bile tako višje za približ-
no tri evre na mesec, s čimer 
pa naj bi bila CČN Domžale 
- Kamnik še vedno med naj-
cenejšimi pri nas. 

V javnem podjetju poviša-
nje upravičujejo s tem, da je 
nadgradnja čistilne napra-
ve, v katero je bilo vloženih 
15,5 milijona evrov, omogo-
čila višje učinke čiščenja in 
sprejem večje količine od-
padne vode v čiščenje, kar 
pa posledično pomeni tudi 

povečane stroške za čiščenje 
odpadne vode, prav tako pa 
je treba skladno z zakonoda-
jo obračunavati tudi amorti-
zacijo za vložena sredstva.

S takšnim obračunava-
njem pa se ne strinjajo v 
Cerkljah. Kot nam je pove-
dal župan Franc Čebulj, se 
jim takšno povečanje stro-
škov za uporabnike zdi ne-
upravičeno. »Metoda obra-
čunavanja komunalnih sto-
ritev se mi zdi zgrešena. Ne-
logično se mi zdi, da se obra-
čunava amortizacijska sto-
pnja sedaj, ko je čistilna na-
prava nova. Amortizacijska 
stopnja pa je najvišja ravno 
v prvih letih, nato pa pos-
topoma pada. Čez dvajset 
ali trideset let, ko bi občine 
res potrebovale več sredstev 
za obnovo, pa bo amortiza-
cijska stopnja že blizu nič-
ne. Ta krog se mi zdi nelo-
gičen in bi moral potekati 
ravno obratno. Poleg tega s 
tem pobiramo sredstva ob-
čanom,« je svoje razmišlja-
nje obrazložil cerkljanski 
župan.

Čebulj zato predlaga, da se 
župani občin in direktorica 
javnega podjetja dr. Marjeta 
Stražar na to temo čim prej 
sestanejo in dogovorijo, kdaj 
bi do sestanka in morebitne-
ga dogovora lahko prišlo, pa 
še ni znano.

V Cerkljah proti 
povišanju cen
V Cerkljah nasprotujejo povišanju cen čiščenja 
odpadne vode v Centralni čistilni napravi  
Domžale - Kamnik.

Aleš Senožetnik

Moste – Moščanski gasilci 
predstavljajo osrednjo gasil-
sko enoto v Komendi, ki in-
tervenira po vsej okolici. Ker 
se že več let spopadajo s pro-
storsko stisko v starem gasil-
skem domu v središču na-
selja, so jeseni začeli z grad-
njo novega, sodobnega gasil-
skega doma v bližini vrtnega 
centra v Mostah. Vrednost 
gasilskega doma z upravno 
stavbo in šestimi garažnimi 

mesti bo znašala 650 tisoč 
evrov. Od tega bo 160 tisoč 
prispevala občina, preosta-
nek pa krijejo gasilci sami. 
Pri tem računajo tudi na po-
moč podjetij in posamezni-
kov. Ti lahko lokalnim gasil-
cem pomagajo z nepovratni-
mi sredstvi, ki jih bodo ozna-
čevali s simboličnimi zidaki. 
Donatorji, pravne ali fizične 
osebe, si tako lahko za zne-
ske od le nekaj deset evrov da-
lje zagotovijo bronasti, srebr-
ni, zlati ali diamantni zidak.

Zidaki za donacije
Prostovoljno gasilsko društvo Moste bo sredstva 
za nov gasilski dom nabiralo tudi z zidaki.

Svetniki so obžalovali, da je prišlo do situacije, ko 
druge rešitve, kot je rušitev, ni, saj je objekt v tako 
slabem stanju, da je nevaren. Če ga ne bodo porušili, 
se bo porušil sam.

Komenda – Dr. Marko Žerovnik, geograf in velik ljubitelj po-
tovanj ter gorništva iz Komende, je pred časom vso opremo 
kartografa Ivana Selana podaril Občini Komenda. Žerovnik je 
bil pred leti tudi pobudnik odprtja Selanove sobe v nekdanji 
Glavarjevi bolnišnici v Komendi, občina pa bo z Žerovnikovim 
darom bogatejša še za pomembno gradivo svojega rojaka Iva-
na Selana iz Suhadol. Med drugo svetovno vojno je partizane 
oskrboval z zemljevidi, najpomembnejše kartografsko delo pa 
je opravil v času po vojni.

Selanova oprema v dar Občini Komenda
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Igor Kavčič

Kranj – Kulturno društvo Fi-
gura zadnja leta že tradicio-
nalno v decembru predsta-
vi novo gledališko uprizori-
tev, ki jo na podlagi lastne-
ga dramskega besedila reži-
ra Domi Vrezec. Tokratno 
dramsko predlogo je zapisal 
po motivih igre Vrv angle-
škega dramatika in noveli-
sta Patricka Hamiltona. Igra 
je bila uspešnica med obe-
ma vojnama, leta 1948 pa je 
po tem besedilu istoimenski 
kriminalni film posnel slav-
ni Alfred Hitchcock. Če sta v 
njem glavna akterja – mlade-
niča, prepričana v svojo in-
telektualno superiornost – 
hladnokrvno ubila prijatelja 
in za umor izbrala vrv, je bila 
Vrezcu za morilsko priklad-
nejša vreča, kriminalno de-
janje pa se je zgodilo v kro-
gu treh zlatih maturantk. 
Dekleta priredijo zabavo za 
profesorje, a še preden ti zač-
nejo kapljati v stanovanje, 
Mina Klobčič (igra jo Vesna 
Balanč) in Kristina Klofutar 
(Tjaša Bitenc) z vrečo zaduši-
ta sošolko Ingrid Duh (Sara 
Kralj) in jo skrijeta v skrinjo, 
ki bo kasneje vseskozi v sre-
dišču dogajanja.

Na zabavo eden za dru-
gim prihajajo povabljeni go-
stje, šolski profesorji: psiho-
logije (Staš Križaj), zgodovi-
ne (Gregor Sušnik), špan-
ščine (Uroš Brankovič), ne-
koliko z zamudo tudi glasbe 
(Ksenija Ponikvar), ter celo 
mama umorjenega dekleta 
(Alenka Dolenc) in taksist 
(Ivan Sedič). Gostje uživajo 
v medsebojnem druženju, 
se pogovarjajo, plešejo in se 
vsake toliko časa sprašujejo, 
kje je tretje dekle. Somorilki 
se obnašata različno: ena je 
suverena in domišljavo po-
kroviteljska, druga pa spo-
dobna in spoštljiva ter hkra-
ti značajsko šibkejša. Umor 

je zaradi nje vseskozi neka-
ko na robu razkritja. 

Dogajanje na zabavi je si-
cer na trenutke humorno in 
prav zabavno. Kot predvajal-
nik glasbe – družba vrti glas-
bo s španskim pridihom – 
si je Vrezec omislil analog-
ni gramofon in vinilne ploš-
če ter s tem nekoliko omeh-
čal generacijsko razliko med 
dijakinjama in profesorji, si-
ceršnjo atmosfero na odru 
pa bogatijo tudi z zanj zna-
čilno uporabo rekov, bodisi 
v originalu bodisi nekoliko 
prirejenih. Med akterji po-
teka debata o skrajnem fi-
lozofskem stališču, ki supe-
riornemu človeku dopušča 

možnost umora nedolžne-
ga slehernika zaradi gole 
dogodivščine, nevarnos-
ti in zabave. Ali je torej ne-
katerim izjemnim posame-
znikom dovoljen celo umor 
zgolj zaradi umetniškega 
vtisa? Osrednji dramski ju-
nakinji sta v tem smislu pod 
vplivom filozofsko umetni-
ških stališč svoje sofisticira-
ne profesorice za glasbo.

Zabava za trenutek dodat-
no oživi, ko na sceno pride 
zaradi hrupa jezna soseda 
gospa Zgaga (igra jo Tade-
ja Zgaga), hkrati pa se s po-
javom sestre dvojčice umor-
jene Ingrid tudi približuje 
h koncu. Pojavi se še iluzi-
onist (Domi Vrezec), ki na 
vsak način hoče videti v skri-
njo, dekleti pa postaneta su-
mljivi prej omenjeni profe-
sorici. V igri dovolj homo-
gen gledališki ansambel 
tako izkušenih ljubiteljskih 
igralcev kot mladih novink 
nas v Vrežčevi režiji brez ve-
likih nihanj popelje skozi ce-
lotno igro, za katero je dra-
maturško zasnovo pripravil 
Iztok Alidič. Ob številni za-
sedbi se zdi oder Škrlovca 
kar nekoliko premajhen. A 
nič ne de, vreča tudi tokrat 
ni ostala prazna.

Vreča, ki ni kar tako
V prednovoletnem času smo si v Stolpu Škrlovec ogledali premiero igre Vreča (drama brez dna), ki jo je 
zapisal in režiral Domi Vrezec, uprizorila pa ekipa kranjskega Kulturnega društva Figura.

Tri zlate maturantke, od katerih ena v drami Vreča nima 
sreče. / Foto: arhiv KD Figura

Igor Kavčič

 Kranj – V letnemu času pri-
merno nekoliko hladni ga-
leriji v Stolpu Škrlovec je na 
prehodu iz starega v novo 
leto – in tako bo vse do kon-
ca januarja – vaše čustveno 
vzdušje ravno nasprotno to-
plo in poželjivo. Ob fotograf-
ski razstavi najnovejšega ci-
kla fotografij, ki jih je avtori-
ca Tania Mendillo naslovila 
s Catch me, touch me, take 
me, feed me, imate obisko-
valci odlično priložnost za 
to. Avtorica razstavlja 26 fo-
tografij večjega formata, gre 
predvsem za dela v črno-be-
li tehniki, štiri fotografije so 
barvne. V zapisu k razstavi 
izvemo, da v pričujoči seri-
ji fotografij avtorica razisku-
je občutenje poželenja in 
umetnost zapeljevanja. Naj-
si gre za ljubezen, ustvarjal-
nost, denar, oblast ali nekaj 

tako vsakdanje preprostega, 
kot je hrana, je prav močna 
čustvena potreba po zadovo-
ljitvi – poželenje – eno naj-
bolj prvinskih in najmoč-
nejših življenjskih gibal, ki 
odločilno sooblikuje med-
človeške odnose. Kdor zna 
v drugem prebuditi pože-
lenje, ga pridobiti, privabi-
ti – zapeljati, poseduje sko-
rajda čarobno moč. Avtorica 
ob tem povprašuje gledalca, 
ali ima tudi umetniško delo 
moč zapeljevanja, pri čemer 
odkrito priznava, da razsta-
vljena serija fotografij izvi-
ra iz njenega lastnega pože-
lenja po ustvarjanju Lepega.

Je pri vsej današnji tehno-
logiji, ko si poželenje lahko 
prikličemo s pametnega te-
lefona z vsem, kar kroži po 
spletu, od slik do filma in 
zvoka, tovrstne občutke mo-
goče vzbujati s klasično fo-
tografijo? »Pravzaprav tega 

sploh ne želim dokazovati. 
Tak je namreč moj način bi-
vanja, iz katerega na neki na-
čin izhaja tudi vse moje delo 
– od ideje do realizacije. V 
razstavljenih fotografijah 
bo vsak našel, kar si bo želel, 
kdo mogoče prav ničesar, 
koga drugega pa bodo ganile 
in v njem vzbudile posebne 
občutke,« odgovarja Tania 
Mendillo in ob tem povze-
ma besede kolega, znanega 
fotografa Rajka Bizjaka, da 
gre v tovrstni fotografiji za 
zadnje zametke nekdanjega 
časa, ki nam vračajo občut-
ke, kako smo nekoč doživ-
ljali zapeljevanje. »Družba 
se zelo spreminja in danes 
ni nič več osebno. Tehnolo-
gija se pospešeno razvija in 
ljudje stremimo le še k hitri 
potešitvi. Je to to?« se spra-
šuje Tania, za katero je ču-
tnost nekaj, kar te gane, kar   
v tebi pusti sled. Mendillova 

v fotografiji zna provocira-
ti, sama zase pravi, da se v 
življenju ne drži strogo za-
cementiranih pravil – in ta 
običajno tudi niso v ospred-
ju pri njenem umetniškem 
ustvarjanju. Nasprotno pra-
vila krši, če se le da. Pravi, da 
se pri fotografiranju ne obre-
menjuje s tehniko, ampak je 
kot vizualen človek zapiso-
valka zgodb. Drži, saj so nje-
ne fotografije kot male zgod-
be, črtice, novele. 

Motiv za mizo sedeče lepo-
tice golega oprsja, pred kate-
ro je še nerazrezan pečen pi-
ščanec, ob njej pa natakar s 

celim krožnikom krvavic; ali 
pa dve poželjivi ženski, ena 
z rahlo razmazano šminko, 
druga z ramo, popacano z 
malinovim sokom; in dekle s 
slaščico pred seboj in psom, 
ki je smrček pomočil v sme-
tano, mogoče dekle v izložbi 
z mortadelo v rokah ...

Mendillova je svoj foto-
grafski cikel posnela v no-
vembru na treh različnih 
lokacijah v Kranju, Hotelu 
Actum, Gostilni Pr' Matič-
ku in Delikatesi Figa. »To 
je bil moj zimski pobeg iz 
vsakdanjosti. Takrat, ko se 
lotim tovrstnih fotografskih 

projektov, si rada rečem, 
zdaj se bom pa malo igrač-
kala, in ideje, ki mi švigajo 
po glavi, poskušam realizi-
rati, pa naj bodo še tako ne-
konvencionalne. Sama pra-
vim, da ni problem, ko člo-
vek pade in se znova pobere, 
problem je monotonost – in 
to si vedno znova želim pre-
segati,« pripoveduje Tania 
Mendillo, sicer odlična por-
tretistka, v katere fotografski 
studio v zadnjih letih priha-
jajo številni umetniki in jav-
ne osebnosti. »Če bi znala pi-
sati, bi pisala, tako pa zgodbe 
pišem s fotografijami.«

Njen zimski pobeg, 
naša poželenja
V Stolpu Škrlovec je na ogled fotografska razstava z naslovom Catch me, 
touch me, take me, feed me fotografinje Tanie Mendillo.

Tania Mendillo (desno) na odprtju razstave v Stolpu Škrlovec v družbi umetniške vodje 
Layerjeve hiše Zale Vidali / Foto: arhiv Tanie Mendillo

Škofja Loka – Danes, v petek, 5. januarja, ob 19. uri bo v Sokol-
skem domu odprtje fotografske razstave Vsepovsod Andre-
ja Tarfile. Avtor se bo predstavil z zelo raznolikim naborom 
fotografij, saj je vsestranski fotograf, ki so mu blizu različni 
fotografski žanri – od krajinske fotografije, popotne do no-
vinarske in dokumentarne fotografije, kamor sodijo različni 
dogodki, raznovrstne prireditve (šport, kultura, koncerti), tuja 
pa mu ni niti portretna in studijska fotografija. Kot sam pravi, 
je zanj zgodba pomembnejša od tehnične popolnosti. Vedno 
namreč poskuša najti posebne trenutke, s katerimi razkriva 
sporočila, ki so nevidna za oči navadnih opazovalcev. Razstava 
bo na ogled še ves januar.

Tarfilov Vsepovsod

Besnica – Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica, ki letos 
praznuje 110-letnico delovanja, v sodelovanju z Župnijo Bes-
nica prireja v soboto, 6. januarja, Koncert božičnih pesmi v 
župnijski cerkvi sv. Egidija v Zgornji Besnici. Koncert se bo 
začel z mašo ob 18. uri in nadaljeval po obredu ob 18.45. Pre-
pevali bodo Mešani pevski zbor Kranjska Gora, Mešani pevski 
zbor sv. Tilna Besnica, Mladinski pevski zbor Utrip in Cerkveni 
ljudski zbor Besnica. 

Koncert božičnih pesmi v Besnici

Škofja Loka – V lanskem letu so v Loškem muzeju skupaj z 
Galerijo Guler Sanat iz Ankare organizirali mednarodno iz-
menjavo umetnikov. V Škofji Loki so v maju in juniju gostili 
turškega umetnika slikarja Hakana Esmerja, v Ankari pa je 
ustvarjal slovenski slikar Peter Gaber, član Združenja ume-
tnikov Škofja Loka. Prihodnji teden bo 12. januarja v Galeriji 
Guler Sanat v Ankari odprtje razstave del, ki jih je Peter naslikal 
v času izmenjave, v Loškem muzeju pa spomladi pripravlja-
jo dvodelno razstavo Loka : Ankara : Loka, na kateri bodo v 
prvem delu predstavili dela Hakana Esmerja, v drugem pa 
dela Petra Gabra.

Peter Gaber razstavlja v Turčiji

Tržič – Po koncertu na Bledu Gorenjski oktet s priznano sopra-
nistko Francko Šenk pripravlja še Božični koncert prihodnjo 
soboto, 13. januarja, ob 19. uri v cerkvi Marijinega oznanjenja 
v Tržiču.

Gorenjski oktet tudi v Tržiču
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Janez Kuhar

Cerklje – Posadka Samo Go-
lob (voznik) in Robert Šin-
tler (sovoznik) sta tudi v mi-
nuli sezoni tekmovala v slo-
venskem državnem prven-
stvu v reliju. Že v sezoni prej 
sta kljub težavam z motor-
jem v njunem avtomobilu 
Renault Clio Williams in še 
nekaterim drugim tehnič-
nim težavam skozi večji del 
sezone na koncu v diviziji 3 
vseeno osvojila tretje mesto, 
lani pa sta med dirkalniki do 
2000 ccm končala na vrhu. 

Tretje mesto je bilo za-
dostna motivacija, da so čla-
ni ekipe Golob Racing Tea-
ma pripravili nov motor za 
njihov dirkalnik. Začetek se-
zone 2017 vseeno ni bil naj-
bolj uspešen, saj so se najprej 
pojavile težave s podvozjem 
in menjalnikom avtomobila. 

Visoko motivirana ekipa, ki 
stoji za dirkačema, je skozi 
sezono vse težave strokovno 

odpravila, tako da je posad-
ka v drugem delu sezone lah-
ko nastopila z brezhibnim 

dirkalnikom. Na zadnjih 
treh letošnjih dirkah sta tako 
Samo in Robi z optimalnim 
pristopom dosegla odlič-
ne rezultate. Na reliju Nova 
Gorica sta se že povzpela na 
zmagovalni oder in dosegla 
tretje mesto. Naslednja dir-
ka je bila na Hrvaškem – Ral-
ly Croatia, ki je štela tudi za 
evropsko prvenstvo. Doseg-
la sta svojo prvo zmago. Zad-
nja dirka sezone je znova po-
tekala v Sloveniji, saj je bil na 
sporedu še Rally Idrija. Kljub 
močni konkurenci je ekipi 
Golob Racing Team uspelo 
ponoviti uspeh s prejšnje dir-
ke in se še enkrat povzpeti na 
najvišjo stopničko. Še druga 
zaporedna zmaga je dirkače-
ma omogočila osvojitev na-
slova pokalnega prvaka Slo-
venije v kategoriji reli dirkal-
nikov do 2000 ccm in tretje 
mesto v diviziji 3 državnega 
prvenstva. 

Za vse uspehe je poleg vo-
znika in sovoznika zaslužna 
tudi neutrudna spremljeval-
na ekipa, v kateri so tudi tri-
je mehaniki – Matjaž Golob, 
Marko Bizjak in Niko Pintar 
– ter pokrovitelji. 

Pridirkala do naslova
Samo Golob in Robert Šintler tekmujeta v reliju in sta bila v letu 2017 
najboljša v kategoriji dirkalnikov do dva tisoč kubičnih centimetrov. 

Za Samom Golobom (desno) in Robertom Šintlerjem je 
uspešna sezona 2017.

Jože Marinček

Kranj – V Pokritem olim-
pijskem bazenu v Kranju je 
pretekli teden potekal tradi-
cionalni Božično-novoletni 
turnir. Kot vsako leto je Kra-
njčanom uspelo uspeli pri-
dobiti klube iz držav, ki so v 
samem svetovnem vaterpol-
skem vrhu. 

Ekipe so prišle iz Srbije 
(VK Valis, VK Bečej, VK Ze-
mun), Hrvaške (VK Med-
veščak, VK Primorje) in Ma-
džarske (PSN Pecs), nato-
pili sta tudi dve domači eki-
pi: AVK Triglav Kranj in VD 
Kamnik. Turnir je bil dob-
ra preizkušnja za mlade va-
terpoliste Triglava in Ka-
mnika, ki so odigrali po pet 
tekem z ekipami, ki so jim 
bile do tokrat prava neznan-
ka. V polfinalu so se pome-
rili med seboj. Redni del še 
ni dal zmagovalca, po kazen-
skih strelih pa so bili boljši 

varovanci trenerja Rada Čer-
melja, ki so zmagali z 12 : 8. 
To je bil finale pred finalom, 
v katerem pa je bilo prosto-
ra le za domačine, ki so na 
koncu tudi osvojili turnir. 
Od VK Valis so bili boljši s 
16 : 7. Nastopili so v posta-
vi: Nejc Osel, Jaka Grabec, 
Rok Bečič, Aleksander Pa-
unovič, Jaša Lah, Juš Vonči-
na, Nikola Rajlič, Maks Be-
čič, Nejc Peric, Jure Zupanc, 
Bor Kaloper, Nikola Lukič in 
Jan Kern. 

Prvič je lovoriko osvojil 
slovenski vaterpolski klub, 
poleg tega so bili Kamniča-
ni tretji. Z 11 : 6 so bili boljši 
od PSN Pecs. Slovenski va-
terpolo se dviguje. Tekme so 
sodili mednarodni sodniki 
Boris Margeta, Blažo Rado-
njič in Rok Vehovec ter sod-
niki Jure Pančur, Damjan 
Podjed, Klemen Podvršček, 
Luka Pirec, Jaka Mikoletič in 
Matic Rahne.

Božično-novoletni 
turnir Triglavu
Vaterpolisti so se pred koncem leta pomerili na 
tradicionalnem turnirju v Kranju. 

Kranj – Hokejisti v Alpski hokejski ligi AHL so v torek odigrali 
tekme 30. kroga. Trenutno tretjeuvrščeni HDD SIJ Acroni Jese-
nice so gostovali v Celovcu pri ekipi EC KAC II. Dosegli so novo 
zmago. Boljši so bili s 7 : 2 (0 : 3, 1 : 2, 1 : 2). Med strelce so se 
vpisali Luka Kalan, Tadej Čimžar, Aleksandar Magovac, Adis 
Alagič, Miha Brus, Žiga Urukalo in Jaka Šturm. Novo tekmo 
so imeli Jeseničani že včeraj. Gostovali so v Salzburgu. Jutri pa 
bo znova hokejski derbi v Ljubljani med Olimpijo in Jesenica-
mi, ki se bo začel ob 17.30. Jutri bodo tekmovanje nadaljevali 
hokejisti v mednarodni hokejski ligi IHL. Triglavani bodo ob 
19.16 doma začeli tekmo z Mariborom, hokejisti Bleda pa 
bodo prav tako doma tekmo s KHL Zagreb začeli ob 19. uri.

Jutri znova slovenski hokejski derbi

Kranj – Jutri se bo s tekmo prvega kroga med vaterpolisti 
AVK Triglav in VK Ljubljana Slovan začelo državno člansko 
prvenstvo nove tekmovalne sezone. Naslov prvaka branijo 
vaterpolisti VK Ljubljana Slovan, ki jim je že uspelo osvojiti 
pokal, Triglav pa s pomlajeno ekipo želi naslov najboljšega 
v državi vrniti v gorenjsko prestolnico. Prvak bo znan maja.

Začenja se vaterpolsko člansko državno prvenstvo

Kranj – Po novoletnih praznikih se je v sredo s povratnimi 
tekmami četrtfinala nadaljevalo tekmovanje v košarkarskem 
pokalu članic. Ježica je ugnala Ilirijo, a so se napredovanja 
veselile košarkarice Ilirije. Celjanke so brez težav dobile tudi 
drugo tekmo proti Grosupljemu, Mariborčanke so še drugič 
izgubile proti Konjicam, Triglav pa je bil ponovno boljši od 
Domžal. V gorenjskem obračunu so bile Kranjčanke v Dom-
žalah boljše z 51 : 69 in se uvrstile v polfinale. 

V polfinalu košarkarskega pokala tudi Kranjčanke

Kranj – Bliža se evropsko prvenstvo v rokometu, ki se bo za 
slovensko reprezentanco začelo 13. januarja. V ekipi pa ne bo 
Škofjeločana Mateja Gabra, saj se je poškodoval na drugem 
treningu v novem letu. Kot so sporočili iz Rokometne zveze 
Slovenije, ima 26-letni krožni napadalec počeno peto stopal-
nico. Čaka ga daljše okrevanje.

Gaber ostal brez evropskega prvenstva

Kranj – Četrti tekmovalni dan na novoletni tekaški turneji je 
odpihnil veter. Tekmo so zaradi varnosti tekmovalcev odpove-
dali. Med razočaranimi je bila tudi Slovenka Anamarija Lam-
pič, ki se je izkazala v kvalifikacijah sprinta v klasični tehniki. 
Dosegla je šesti čas. 

Veter odpihnil tekaško tekmo

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Meta Hro-
vat, 19-letna smučarka iz 
Podkorena, članica ASK 
Kranjska Gora, iz tekme v 
tekmo smuča bolje. Njena 
najmočnejša disciplina je 
veleslalom, v katerem ima 
v letošnji sezoni štiri uvrsti-
tve v najboljšo trideseteri-
co. Začela je z 28. mestom, 
nadaljevala s 27. in 17. mes-
tom, na zadnjem veleslalo-
mu pa je prismučala najviš-
je doslej, na osmo mesto.

Tekmovanje ta konec tedna 
bo za vas posebno, saj boste 
smučali na domači strmini. 
Je to breme ali dodatni motiv?

»Že odkar smučam na 
tekmovanjih višjega nivoja, 
sem si res želela tekmovati 
na domači strmini – in letos 
se mi je to uresničilo. Res je, 
da je to lahko breme, a v zad-
njem času smučam dobro, 
na smučeh sem zelo samo-
zavestna, tako da mislim, da 
me pritisk domače tekme 
ne more vreči iz tira. Si zau-
pam in zato zelo pričakujem 
to tekmo. Upam, da bo vse 
tako, kot je treba.«

Iz domače postelje bo blizu 
do proge, navijačev boste go-
tovo imeli veliko.

»Upajmo, da bo gledalcev 
veliko, čeprav vremenska 
napoved ni najboljša. Kar se 
tiče domače postelje, pa mo-
ram priznati, da na nobeno 

pomembnejšo tekmo še ni-
sem šla iz domače postelje, 
tako da je to zame res nekaj 
novega. Bomo videli, ali se 
bo izkazalo za pozitivno ali 
negativno. Upam, da bo šlo 
v pozitivno smer. Poskušala 
bom obdržati ritual, ki sem 
ga vajena s tekem svetovne-
ga pokala, zagotovo pa ne bo 
enako, kot je običajno v ho-
telski sobi. Toliko miru ne 
bo. Doma je le doma, je obi-
čajen dan.« 

V veleslalomu iz tekme v 
tekmo napredujete. Z dose-
danjo sezono ste zagotovo 
zadovoljni?

»Zelo sem zadovoljna s 
potekom dosedanje sezone. 

Upam, da bo šlo v takem 
tempu tudi naprej, kar pa je 
kar malce optimistično, ker 
so v vsaki sezoni vzponi in 
padci. Moje smučanje mora 
ostati konstantno, in če bom 
smučala tako naprej, bodo 
tudi rezultati vedno boljši. 
Vse bolj si zaupam. Bomo 
videli, kako se bo sezona od-
vijala naprej.« 

V Lienzu ste se prvič uvrsti-
li med najboljšo deseterico. 
Kako ste doživeli to osmo 
mesto?

»Vse tri Slovenke, Tina 
Robnik, Ana Drev in jaz, 
smo bile zelo dobre. Vzdušje 
je bilo čudovito. Ko sem priš-
la v cilj, sploh nisem vedela, 

na katerem mestu sem. Z 
Ano sva samo čakali, da pri-
de na vrsto Tina, kako bo pe-
ljala, in ko me je vprašala, 
na katerem mestu sem, sem 
odgovorila, da tega sploh ni-
sem spremljala. Res smo 
bile vse vzhičene in je bilo 
tudi zato še toliko lepše. To 
je rezultat, na katerem lah-
ko gradim naprej.«

Kakšni so vaši cilji za ta ko-
nec tedna?

»Moja edina želja je, da 
smučam sproščeno, kar je 
moja šibka točka. Tudi sicer 
se veliko posvečam sproš-
čenosti. Če bom našla spro-
ščenost, uživala na progi, 
da se ne bom obremenjeva-
la z rezultatom, bo tako, kot 
je treba. Morda so takšne 
izjave slišati dolgočasno, a 
tako je. Če bom smučala, 
kot znam, bo rezultat temu 
primeren. Verjamem, da 
dober. Najbolj seveda raču-
nam na soboto in na vele-
slalom.«

Za konec povabilo bralcem 
na tekmi v Kranjsko Goro. 

»Upam, da vas tudi slab-
še vreme ne bo odvrni-
lo ob obiska. Prepričana 
sem, da so se organizator-
ji zelo potrudili, da bo tek-
ma odlična. V Podkorenu 
le ni vsako leto tekma sve-
tovnega pokala za ženske. 
Zabavno bo in želim si, da 
vas čim več pride pod pod-
korensko strmino.«

Na tekmo iz domače postelje
Slovenska reprezentantka v alpskem smučanju Meta Hrovat si je zelo želela, da bi kdaj lahko na tekmi 
svetovnega pokala smučala na domači podkorenski strmini. Želja se ji je letos uresničila. 

Meta Hrovat (desno) bo v Kranjski Gori ena izmed treh 
Gorenjk na startu, poleg nje bosta nastopili še Maruša Ferk 
(levo) in Klara Livk (v sredini). /Foto: Tina Dokl
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Država je največja 
lastnica gozdov v Sloveniji, 
zato z letnim možnim pose-
kom, ki presega milijon ku-
bičnih metrov, in z usmerja-
njem prodaje lesa lahko vpli-
va na razvoj lesnih verig. Za 
razvoj teh verig je zelo po-

membna tudi dolgoročna 
dobava lesa. V družbi Sloven-
ski državni gozdovi (SiDG), 
ki gospodari z gozdovi v dr-
žavni lasti, bodo letos prede-
lovalcem lesa v okviru dol-
goročnih pogodb zagotovi-
li 870 tisoč kubičnih metrov 
gozdno-lesnih sortimentov, 
od tega 670 tisoč »kubikov« 
na podlagi razpisa, ki je bil 

objavljen ob koncu minule-
ga leta, natančneje 27. de-
cembra. Kupcem so s tem 
razpisom ponudili 249.290 
kubičnih metrov hlodovi-
ne smreke in jelke, 7710 ku-
bičnih metrov ostalih iglav-
cev, 25.000 kubičnih me-
trov ostale oblovine iglav-
cev, 10.000 »kubikov« bru-

snega lesa iglavcev, 65.700 
kubičnih metrov hlodovine 
bukve, 2920 kubičnih me-
trov hlodovine hrasta, 4380 
kubičnih metrov ostale hlo-
dovine listavcev, 295.000 
»kubikov« ostale oblovine 
listavcev in 10.000 kubič-
nih metrov lesa za tanin. V 
Slovenskih državnih gozdo-
vih bodo ponudbe za nakup 

lesa sprejemali do 15. janu-
arja, prve dolgoročne po-
godbe za obdobje do pet let 
pa naj bi predvidoma skle-
nili s kupci že do konca tega 
meseca. Za nakup lesa se 
lahko potegujejo samo pod-
jetja, ki imajo svoje obra-
te za obdelavo in predela-
vo lesa, pri tem pa bo osno-
va za pogodbeno količino 

obseg predelave v letu 2016. 
Kupec bo moral dokazova-
ti, da bo les, kupljen na po-
dlagi dolgoročne pogodbe, 
tudi sam predelal, v prime-
ru, da bo les prodal naprej, 
pa bodo v SiDG to obravna-
vali kot težjo kršitev pogod-
be, zaradi katere bo možna 
prekinitev dolgoročne po-
godbe o prodaji lesa.

Dolgoročna dobava lesa
Družba Slovenski državni gozdovi bo s predelovalci lesa sklenila dolgoročne pogodbe o prodaji lesa iz 
državnih gozdov. Letos naj bi jim tako zagotovila 870.000«kubikov« lesa.

Predelovalci lesa si na podlagi dolgoročnih pogodb letos 
lahko obetajo iz državnih gozdov 870 tisoč kubičnih metrov 
lesa.

Družba Slovenski državni gozdovi bo v okviru 
dolgoročnih pogodb prodajala les po enotni tržni 
ceni, ki jo bo izračunala na podlagi cen referenčnega 
statističnega urada. Referenčni urad bo določila 
skupščina družbe, to je vlada. 

Cveto Zaplotnik

Rodica – Društvo rejcev go-
ved črno-bele pasme v Slo-
veniji je decembra na obč-
nem zboru na Rodici pode-
lilo priznanja rejcem krav, 
ki so presegle življenjsko 
mlečnost sto tisoč kilogra-
mov mleka, in rejcem čred 
z najboljšo mlečnostjo krav 
ter z najboljšo kravo in naj-
boljšo prvesnico v predlan-
skem letu, posebno prizna-
nje pa je prejela tudi stro-
kovna vodja društva dr. Ma-
rija Klopčič. V letu med za-
dnjima občnima zboro-
ma društva je življenjsko 
mlečnost sto tisoč kilogra-
mov mleka preseglo tri-
najst krav, med njimi tudi 
štiri s širšega gorenjskega 
območja. Krava Jera, ki so 
jo marca lani sicer izločili 
iz črede, je v dvanajstih le-
tih rejcu Marku Orehovcu 
iz Zgornjega Motnika dala 
100.372 kilogramov mle-
ka, to je v življenjski dobi 
povprečno 22,4 kilograma 
mleka na dan. Krava Bia 
68, last Mirka Rimahazi-
ja iz Spodnjih Gorij, je bila 
ob izločitvi iz črede maja 
lani stara nekaj več kot tri-
najst let, njena življenj-
ska mlečnost pa je znašala 

101.117 kilogramov oziro-
ma povprečno 21,1 kilogra-
ma mleka na dan. Rejec Ja-
kob Šter iz Spodnjih Du-
pelj ima v čredi kravo Hor-
ko, ki je v enajstih letih dala 
že 108.481 kilogramov mle-
ka ali povprečno 26,8 kilo-
grama na dan. Krava Sora, 

last rejca Mateja Purgarja 
iz Podbrezij, je stara dva-
najst let, njena življenjska 
mlečnost znaša 113.588 ki-
logramov mleka, to je pov-
prečno 26,1 kilograma mle-
ka na dan. 

Rejec Slavko Studen iz 
Zaloga pri Cerkljah je prejel 

priznanje za drugo najbolj-
šo čredo po mlečnosti v letu 
2016, saj je pri 27 črno-be-
lih kravah dosegel v stan-
dardni laktaciji (305 dni) 
povprečje 12.368 kilogra-
mov mleka. Na lestvici naj-
boljših rejcev so z Gorenj-
skega še Matej Purgar iz 

Podbrezij, Matjaž Rozman 
iz Zadrage, Nada Jamšek iz 
Most pri Komendi, Mirko 
Rimahazi iz Spodnjih Go-
rij, Tomaž Mis iz Zavrha 
pod Šmarno goro, Barbara 
Roblek s Povelj in Nejc Do-
lenc iz Vrbenj pri Radovlji-
ci. Med kravami črno-bele 

pasme je bila predlani naj-
boljša nekaj manj kot se-
dem let stara krava Janica 
110, last Mirka Rimahazi-
ja, ki je v standardni lakta-
ciji dala 18.085 kilogramov 
mleka in skupno doslej že 
več kot 70 tisoč kilogramov 
mleka.   

Priznanja gorenjskim rejcem
Štiri gorenjske krave črno-bele pasme so v zadnjem letu presegle življenjsko mlečnost sto tisoč 
kilogramov. Rimahazijeva krava Janica 110 je bila po mlečnosti predlani najboljša v Sloveniji, Studenova 
čreda pa druga najboljša v Sloveniji.

Marko Orehovec Mirko Rimahazi Jakob Šter Matej Purgar Slavko Studen

Predsednik društva Gašper Napotnik in strokovna vodja dr. 
Marija Klopčič s priznanjem

Najboljše gorenjske črede po mlečnosti v letu 2016
Rejec  Kraj Število ČB krav Število vseh krav Mleko (kg)
1. Slavko Studen Zalog pri Cerkljah 27 29 12.368
2. Matej Purgar Podbrezje 52 52 1.849
3. Matjaž Rozman Zadraga 39 42 11.644
4. Nada Jamšek Moste pri Komendi 60 60 11.312
5. Mirko Rimahazi Spodnje Gorje 95 103 11.091
6. Tomaž Mis Zavrh pod Šmarno goro 74 74 10.724
7. Barbara Roblek Povlje 25 26 10.335
8. Nejc Dolenc Vrbnje 72 75 10.287

Škofja Loka – Kmetijska svetovalna služba bo v ponedeljek, 8. 
januarja, ob 9. uri pripravila v gasilskem domu na Trati pri Ško-
fji Loki predavanje z naslovom Ugotavljanje ketoze pri kravah 
molznicah. Predaval bo Franc Pavlin, specialist za živinorejo 
v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, ki bo med drugim 
predstavil ugotavljanje ketoze s pomočjo analiz mleka, krvi in 
urina ter o možnostih zmanjšanja škode, ki jo lahko povzro-
či bolezen. Predavanje je namenjeno predvsem rejcem krav 
molznic, še posebej tistim, ki imajo krave v kontroli mlečnosti.  

Ugotavljanje ketoze pri kravah molznicah

Kranj – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj bo v sredo, 10. janu-
arja, ob 10. uri v prostorih KGZ Sloga Kranj na Primskovem 
pripravil predstavitev ukrepa Podpora za novo sodelovanje 
v shemah kakovosti v letu 2017. V okviru tega ukrepa naj bi 
kmetijskim gospodarstvom oziroma pravnim osebam povrnili 
letni prispevek za sodelovanje v shemi ter stroške, ki nastanejo 
z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, in pregledi, pot-
rebni za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Med 
takšne sheme kakovosti sodijo zaščitena geografska označba, 
zaščitena označba porekla, ekološka pridelava in predelava ... 

Predstavitev ukrepa za sheme kakovosti

Kranj – Močan veter, ki je pihal 11. in 12. decembra, je povzročil 
veliko škodo tudi v državnih gozdovih. Po prvi oceni je vetro-
lom poškodoval 830 tisoč kubičnih metrov drevja, največ na 
območju Kočevja, Postojne in Slovenj Gradca. Zavod za goz-
dove Slovenije je že do 27. decembra izdal družbi Slovenski 
državni gozdovi (SiDG) 224 odločb za posek 137 tisoč kubičnih 
metrov poškodovanega drevja. V SiDG so že začeli sanacijo, 
pripravljajo pa tudi izvedbeni načrt, s katerim bodo določili 
predvideni obseg škode, ukrepe za sanacijo in vpliv vetroloma 
na poslovanje družbe. Pričakujejo, da bo zaradi vetroloma 
za prodajo več lesa iglavcev in da bo kakovost lesa nekoliko 
slabša; omejili pa bodo tudi redno sečnjo.

Velika škoda tudi v državnih gozdovih
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Aleš Senožetnik

Mengeš – V sredo so v men-
geški enoti Leka pripravili 
Novartisov karierni zajtrk, 
namenjen visoko izobraže-
nim strokovnjakom naravo-
slovnih znanosti, ki delajo 
ali študirajo v tujini. Z njim 

želijo mlade znova priteg-
niti k delu v stimulativnem 
domačem okolju. S projek-
tom, ki je tokrat potekal že 
tretjič, mladim omogočijo 
predvsem možnost druže-
nja in predstavitve s kadro-
viki in drugimi zaposlenimi 
v Leku.

Kot nam je povedal Samo 
Roš, član uprave in direktor 
kadrov v Leku, so na doseda-
njih dveh kariernih sejmih 
gostili okoli 150 mladih nara-
voslovcev, 15 pa jih na pod-
lagi razgovorov na zajtrku 
je v Leku tudi našlo službo. 
Tudi tokratnega zajtrka pa 

se je udeležilo okoli petdeset 
mladih, ki bi si po izkušnji v 
tujini delo radi našli v doma-
čem okolju.

»Rezultati projekta so pre-
cej nad pričakovanji. Če si-
cer večkrat govorimo o begu 
možganov, je karierni zajtrk 
primer vračanja možganov 
nazaj v Slovenijo. Ko smo 
začeli s prvim kariernim 
zajtrkom, se nismo nadeja-
li takšnega odziva, niti nis-
mo pričakovali, da med mla-
dimi, ki delajo ali študirajo 
v tujini, vlada takšen interes 
za nadaljevanje kariere v Slo-
veniji. Mladi si želijo vrnit-
ve v Slovenijo, če jim zago-
tovimo dobre delovne pogo-
je, kar jim v Leku omogoča-
mo,« nam je povedal Samo 
Roš, ki ob tem dodaja, da so 
izkušnje, ki jih mlad visoko 
izobražen kader pridobi v tu-
jini pomembne in jih lahko 
unovči tudi v Novartisovem 
mednarodnem okolju, ki ga 
zagotavlja delo v Leku. 

To potrjujejo tudi nekda-
nji udeleženci kariernih zaj-
trkov in danes zaposleni v 

Leku. Biologinja Ljerka Lah 
je že leta 2008 sodelovala in 
tudi zmagala na Novartiso-
vem evropskem BioCampu 
v Baslu, in tudi v naslednjih 
letih sodelovala s podjetjem, 
dokler se ni pred dobrim 
poldrugim letom zaposlila 
v njem. »Precej je znanstve-
nih izzivov, s katerimi se lah-
ko kot raziskovalec ukvar-
jaš, poleg tega pa v podjetju 
spodbujajo tudi druge spo-
sobnosti od vodenja do tim-
skega dela,« pravi Lahova o 
razlogih, da se je odločila za 
nadaljevanje kariere v Leku, 
dodaja pa, da so v medna-
rodnem okolju, ki ga ponu-
ja podjetje, pomembne tudi 
izkušnje iz tujine.

Da je Slovenija lahko sti-
mulativno okolje za mla-
de izobražence, meni tudi 
strojnik Robert Fornazarič, 
eden od udeležencev tok-
ratnega zajtrka. »Pred krat-
kim sem se vrnil iz Dubaja, 
kjer sem se srečal z ljudmi 
z vsega sveta in pridobil po-
membne izkušnje, tudi širi-
no, ki ti jo lahko da le tujina. 

Po vrnitvi v Slovenijo pa iš-
čem nove priložnosti, zato 
sem tudi prišel na dogo-
dek. Mislim, da je glede na 
kvaliteto življenja in tre-
nutne razmere v industriji 
smotrno ostati v Sloveniji. 
Podjetja, kakršno je Lek, pa 
lahko ponudijo dobre delov-
ne pogoje in vpetost v med-
narodno okolje,« pravi so-
govornik, ki ga kot strojnika 
zanima celoten proces proi-
zvodnje v Leku.

Slovenski kadri so po mne-
nju glavnega kadrovika v 
podjetju zelo zaželeni tudi 
v globalnem okolju Novarti-
sa. »Naš šolski sistem je do-
ber in slovensko znanje je iz-
jemnega pomena ter zelo ce-
njeno tudi znotraj skupine 
Novartis. Posamezniki, ki 
vstopijo v podjetje, svoje zna-
nje še poglobijo in razvijejo. 
Šele takrat vidijo, kakšno ka-
rierno pot jim omogočamo. 
Postanejo namreč del glo-
balnih Novartisovih timov, 
vključenih v globalne projek-
te, kjer praktično ni meja,« je 
še dodal Samo Roš.

Izzivi za izobražene 
niso le v tujini
V Leku so tudi letos pripravili karierni zajtrk, s katerim spodbujajo 
strokovnjake naravoslovnih znanosti, ki delajo ali študirajo v tujini, k 
zaposlitvi v domačem okolju. Samo Roš Ljerka Lah Robert Fornazarič

Novartisov karierni zajtrk je dobra priložnost za navezovanje stikov.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je decembra 
dala soglasje k letošnjemu 
načrtu upravljanja kapital-
skih naložb v lasti Sloven-
skega državnega holdinga 
(SDH) in naložb v lasti dr-
žave, ki jih upravlja SDH. 
Sestavni del načrta je tudi 
okvirni pregled kapitalskih 
naložb, za katere SDH le-
tos načrtuje prodajne aktiv-
nosti. SDH tako letos na-
črtuje aktivnosti za proda-
jo Abanke, ki je v popolni 

lasti države, prodala pa naj bi 
tudi deleže Geoplina (41,29 
odstotka), Klirinško depo-
tne družbe (19,23), Uniorja 
(39,43), Cetisa (7,47), Hita 
(20), Casino Bleda (43), Ca-
sino Portoroža (9,46), Go-
renjske banke (0,17), Sa-
vaprojekta (3,34), Varnost 
sistemov (9,74), Intereuro-
pe (1,73) in Inkosa (2,54). 
Za prodajo deleža SDH-ja v 
igralniških družbah Casino 
Portorož, Casino Bled in Hit 
bo treba prej spremeniti za-
kon o igrah na srečo.  

Država načrtuje prodajo 
deleža v Casino Bled

Simon Šubic

Kranj – Nedavna odločitev 
vlade, da faktor izhodišč-
ne vrednosti enote poseb-
ne rabe vode za zdravili-
šča (faktor D) znaša 0,6, in 
ne 1, kar posledično znižu-
je letošnjo koncesnino za 
uporabo termalne vode, bo 
omogočila tudi povišanje 

plač zaposlenim v gostin-
ski in turistični dejavnosti 
Sava Turizma, so sporoči-
li iz družbe, v katero sodi-
jo destinacije Sava Hotels & 
Resorts (Terme 3000 – Mo-
ravske Toplice, Terme Ptuj, 
Zdravilišče Radenci in Ter-
me Lendava). 

»Sredstva iz naslova niž-
jih koncesnin bodo pri nas 

namenjena zvišanju plač 
zaposlenim, ki opravljajo 
nosilne poklice v naši de-
javnosti. V preteklih letih 
so pomembno pripomogli 
k dobrim poslovnim rezul-
tatom naše družbe in so si 
to tudi zaslužili,« so razlo-
žili. Plače so se tako s 1. ja-
nuarjem še dodatno zviša-
le na vseh šestih njihovih 

turističnih destinacijah v 
četrtem in petem tarifnem 
razredu, kamor spada veči-
na zaposlenih, ki opravljajo 
nosilne poklice v družbi, po-
tem ko je za njihov dvig pos-
krbel že novembra podpisa-
ni aneks h kolektivni pogod-
bi dejavnosti gostinstva in 
turizma, so pojasnili v Sava 
Turizmu.

Višje plače zaradi nižje koncesnine

Cveto Zaplotnik

Kranj – Družba Triglav kon-
fekcija Kranj je od predlani 
v stečajnem postopku. Nje-
no glavno premoženje pred-
stavljajo proizvodno-skladi-
ščni prostori s parkiriščem 
na Savski cesti 34 v Kranju. 
Pooblaščeni ocenjevalec ne-
premičnin jih je ocenil na 
pol milijona evrov, kolikor 
je bila tudi izklicna cena na 
prvi javni dražbi, ki je bila 
junija lani. Tako prva draž-
ba kot tudi druga, na kateri 

je bila izklicna cena 450 ti-
soč evrov, nista bili uspeš-
ni, tako da je Okrožno sodiš-
če v Kranju za naslednji če-
trtek, 11. januarja, razpisa-
lo novo javno dražbo, tok-
rat po izklicni ceni 317 ti-
soč evrov, kar je enako oce-
njeni likvidacijski vrednosti 
nepremičnin. Dražba bo po-
tekala z zviševanjem izklic-
ne cene, kupci, ki bi radi so-
delovali na dražbi, pa mora-
jo najkasneje en delovni dan 
pred dražbo vplačati varšči-
no v znesku 31.700 evrov.

Nova dražba premoženja 
Triglava konfekcije

Cveto Zaplotnik

Kranj – Pošta Slovenije je 
na srečanju poslovodstva z 
upravniki pošt na Gospo-
darskem razstavišču v Lju-
bljani nagradila in pohvali-
la 42 upravnic in upravni-
kov pošt. V poslovni enoti 
Ljubljana so denarno nag-
rado za leto 2016 prejele 
tudi upravnice Tatjana Svet-
lin (1241 Kamnik), Tanja 
Arh (4270 Jesenice), Simo-
na Bergant (4240 Radovlji-
ca) in Mateja Trajbarič (1215 
Medvode), pisno pohvalo pa 
upravnice Valentina Kep-
ic (4210 Brnik – aerodrom), 

Helena Ogris (4102 Kranj) 
in Sonja Vlahek (4271 Jese-
nice) ter upravnik Peter Ba-
čič (4101 Kranj). Boris No-
vak, generalni direktor Po-
šte Slovenije, je v nagovo-
ru med drugim dejal, da so 
upravnice in upravniki pošt 
eden od ključnih členov za 
delovanje in poslovanje Po-
šte Slovenije, pri tem pa je 
med ukrepi za doseganje 
zastavljenih ciljev v ospred-
je postavil ukrepe za izbolj-
šanje socialnega položaja 
zaposlenih, ukinjanje ne-
donosnih storitev, poviša-
nje cen nekaterih storitev in 
modernizacijo poslovanja. 

Nagradili upravnike pošt

Kranj – Finančna uprava RS (Furs) letos nadaljuje z nagradno 
igro Vklopi razum, zahtevaj račun, v kateri se bodo državljani 
po novem za nagrado v kategoriji storitev lahko potegovali tudi 
z računi odvetnikov, zdravnikov, zobozdravnikov in veterinar-
jev. Sodelovanje bo sicer mogoče le še prek mobilne in spletne 
aplikacije. Nagradno igro bodo pripravili v štirih zaporednih 
krogih, in sicer od začetka januarja do konca marca, od začetka 
aprila do konca junija, od začetka julija do konca septembra in 
od začetka oktobra do konca decembra. V vsakem krogu bodo 
izžrebali tri nagrade v vrednosti 10.000 evrov. Nagrajene bodo 
tudi fizične osebe, ki bodo s Fursom poslovale prek sistema 
eDavki. Z večjo uporabo eDavkov želijo zmanjšati birokracijo 
in poenostaviti, skrajšati ter poceniti upravne postopke.

Finančna uprava tudi letos zbira račune
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Simon Šubic

Tržič – Včeraj popoldne je 
v središču Tržiča potekal 
ogled kraja kaznivega deja-
nja, ki ga naj bi z napadom 
na policista zagrešil Trži-
čan Duško Krupljanin. Sod-
ni senat pod vodstvom so-
dnice Andrijane Ahačič je 
skupaj s tožilko Helgo Dob-
rin in obrambo izvedel si-
mulacijo dogodkov 17. apri-
la lani, ko je policist Miran 
Murnik želel izvesti posto-
pek identifikacije, ki pa naj 
bi se mu po navedbah obtož-
be Duško Krupljanin aktiv-
no uprl, zato je policist zo-
per njega uporabil prisilno 
sredstvo – plinski pršilnik. 
V nadaljevanju se je obdol-
ženi z mlajšim bratom Da-
nijelom vrnil na kraj dogod-
ka in skupaj naj bi napadla 
policista Murnika, ki je za-
radi zaščite svojega življenja 
opozorilno streljal. Na vče-
rajšnjem ogledu so tudi pre-
verjali, kje so se tedaj naha-
jale zaslišane priče, še pose-
bej pa, kako dobro so celotno 
dogajanje sploh videle. Glav-
na obravnava se bo sicer na 
kranjskem sodišču nadalje-
vala že prihodnji teden.

Poročali smo že, da imata 
obdolženi Duško Kruplja-
nin in policist Miran Mu-
rnik, ki ima status oško-
dovanca, precej drugač-
no videnje obravnavanega 

dogodka. Oškodovani po-
licist tako zatrjuje, da je 
Krupljanina želel identi-
ficirati, ker bi utegnil biti 
osumljenec roparske tatvi-
ne, ki jo je v bližnji gostil-
ni Dolhar obravnaval nekaj 
dni pred tem. Obdolženi 
naj bi se takoj razburil, za-
čel nanj vpiti in mu groziti. 
Ko naj bi ga obdolženi še od-
rinil, ga je policist poškropil 
s solzivcem. Ker naj bi nato 
obdolženi nameraval zapu-
stiti kraj, ga je policist že-
lel ustaviti, tedaj pa ga je 
obdolženi udaril in pahnil 
na tla, nazadnje pa zbežal. 
Kasneje naj bi se z bratom 

Danijelom vrnil, skupaj naj 
bi ga napadla, ko je sedel v 
službenem policijskem vo-
zilu. Ker se naj bi policist 
ustrašil za življenje, je na 
koncu opozorilno streljal 
skozi vetrobransko steklo. 

Obdolženi je po drugi 
strani priznal, da je policista 
enkrat udaril, a šele potem, 
ko naj bi policist močno pre-
segel svoja pooblastila. Pred 
tem naj bi mu večkrat pove-
dal, da pri sebi nima osebnih 
dokumentov in da naj ga za-
peljejo ponje domov. Na kraj 
se je vrnil le zaradi brata Da-
nijela, da bi ga pomiril in 
preprečil napad na policista, 

je zatrdil. Policista ni pri 
tem nikoli udaril, le povle-
kel ga je za roko, preden je ta 
streljal. Obtoženi je ob tem 
prepričan, da je policist me-
ril v njegovega brata in da ni 
šlo za opozorilni strel.

Medtem ko Duško 
Krupljanin očitke tožilstva 
zavrača, je njegov brat Da-
nijel krivdo za napad na po-
licista priznal že na predob-
ravnavnem naroku, za kar je 
bil pravnomočno obsojen na 
šest mesecev zapora, ki ga je 
že prestal v hišnem priporu. 
Njegovemu bratu Dušku je 
sodišče hišni pripor odpravi-
lo decembra. 

Včeraj v Tržiču preverjali 
tudi, kaj so lahko videle priče
Sojenje Dušku Krupljaninu zaradi napada na policista se bo po včerajšnjem ogledu kraja domnevnega 
kaznivega dejanja v Tržiču predvidoma prihodnji teden nadaljevalo v sodni dvorani. 

Včeraj popoldne je v Tržiču potekal ogled kraja kaznivega dejanja, ki ga naj bi aprila lani z 
napadom na policista zagrešil domačin Duško Krupljanin. / Foto: Andraž Sodja

Prav tako je po mnenju 
senata pravilna kvalifikaci-
ja kaznivega dejanja, zaradi 
česar ni prišlo do njegovega 
zastaranja. Senat je še oce-
nil, da je bil pri obeh obdol-
ženih z načinom izvršitve 
kaznivega dejanja izkazan 
naklep, zlasti pri Žiberni. 

Oba obtožena in njuna za-
govornika so že napovedali 
pritožbi, Žiberna pa je po iz-
reku sodbe še dodal, da se ne 
počuti krivega. Tožilec Tilen 
Demšar se na izrečeno sod-
bo, ki je pri izreku kazni sle-
dila njegovemu predlogu, 
seveda ne bo pritožil.

V zaključnem govoru je 
tožilec ocenil, da so očitana 
kazniva dejanja dokazana: 
»Dokazni postopek je potr-
dil, da so bili računi fiktivni, 
kar so potrdile priče iz Inte-
grala Tržič, ki se ne spomni-
jo opravljenih del na strojih. 
Direktor Integrala Janez Gril 
pa je dejal, da mu je Žiberna 
grozil, da ga bo odstavil, za-
radi česar je pristal na takšno 
delovanje.« Na tak način naj 
bi bila plačana potovanja Ži-
berne in družinskih članov 
na Roglo, v Olimje, Jordani-
jo, na Mauritius, Islandijo in 
drugam.« Tožilec je zato za 
Žiberno predlagal leto in šti-
ri mesece zaporne kazni, za 
Pirca pa leto in dva meseca 

pogojne kazni s preizkusno 
dobo treh let.

Zagovornik Branka Ži-
berne Dušan Csipö in za-
govornica Janeza Pirca Re-
nata Godnjov Špik sta po-
sebej poudarila spremem-
bo obtožnice iz enega kazni-
vega dejanja v nadaljevano 
kaznivo dejanje, sestavlje-
no iz več posameznih očit-
kov. »V času, ko se je pisa-
la prvotna obtožba, zakon-
ska opredelitev nadaljeva-
nega kaznivega dejanja še ni 
bila sprejeta, zato se ob upo-
števanju uporabe milejšega 
zakona določba novejšega 
ne more upoštevati.« Csipö 
je še opozoril, da pri zne-
sku oškodovanja niso bili 
upoštevani davki in provizi-
je ter upravičeni stroški, pri 
čemer se znesek oškodova-
nja drastično zmanjša. Re-
nata Godnjov Špik je še do-
dala, da v dokaznem postop-
ku višina premoženjske ško-
de ni bila ugotovljena oziro-
ma je bila ta napačna, saj je 
Janez Pirc potovanje v Kana-
do plačal sam, tudi Žiberna 
pa naj bi vrsto potovanj pla-
čal sam. Edini obremenilni 
dokaz zoper Pirca je po mne-
nju obrambe njegov podpis 
na domnevno fiktivnih ra-
čunih, čeprav ni dokazan ni-
kakršen motiv, zakaj bi Pirc 
pomagal Žiberni z likvidaci-
jo spornih računov.

Žiberni leto in štiri 
mesece zapora
31. stran

Simon Šubic

Ljubljana – Okrožno sodišče 
je Matjaža Lavtižarja Oma-
na iz Kranjske Gore zaradi 
poskusa podkupovanja ob-
sodilo na enoletno pogojno 
zaporno kazen s preizkusno 
dobo treh let in tri tisoč evrov 
stranske denarne kazni, je 
poročal časnik Dnevnik. Po 
ugotovitvah sodišča je Lav-
tižar Oman junija 2014 ta-
kratnemu ministru za infra-
strukturo Samu Omerzelu 
ponujal »donacijo« za stran-
ko Državljanska lista v za-
meno, da država odkupi nje-
govo zemljišče, ki v manj-
šem delu leži znotraj obmo-
čja Aerodroma Ljubljana. 
Donacija bi znašala 20 od-
stotkov vrednosti kupnine 
zemljišča. Lavtižar Oman 

je na sodišču povedal, da je 
državi res želel prodati ze-
mljišče, zato se je sredi leta 
2014 najavil v ministrov ka-
binet, kjer je njegovi stran-
ki ponudil donacijo v zame-
no za nakup. Kljub opozori-
lu ministra, da tovrstne po-
nudbe niso zakonite, jo je še 
enkrat ponovil. Omerzel ga 
je nazadnje napotil iz kabi-
neta in dogodek prijavil po-
liciji, poroča Dnevnik, ki do-
daja, da se je med sojenjem 
sicer izkazalo, da je sporno 
zemljišče v lasti države že od 
leta 1978, ko ji ga je proda-
la sorodnica Lavtižarja Oma-
na, vendar prenosa lastni-
štva v zemljiški knjigi niso 
nikdar uredili. S prodajo pa 
ni bil seznanjen niti sam la-
stnik, ki je vsa ta leta redno 
poravnaval davke.

Pogojna kazen za poskus 
podkupovanja 

Simon Šubic

Ljubljana – Vlada je na vče-
rajšnji seji s položaja gene-
ralnega direktorja polici-
je z današnjim dnem zara-
di upokojitve razrešila Mar-
jana Fanka, za vršilca dolž-
nosti generalnega direktorja 
policije pa imenovala njego-
vega dosedanjega namestni-
ka Simona Veličkega, sicer 
nekdanjega direktorja Poli-
cijske uprave Kranj. Velički 
bo slovensko policijo zača-
sno vodil največ pol leta ozi-
roma do imenovanja novega 
generalnega direktorja poli-
cije po opravljenem nate-
čajnem postopku, so še spo-
ročili z vlade. Primopreda-
ja poslov bo potekala danes 

opoldne, so že napovedali na 
generalni policijski upravi. 

Danes 53-letni Simon Ve-
lički je bil namestnik ge-
neralnega direktorja poli-
cije od 1. decembra 2016, 
pred tem pa je bil od 1. aprila 

2009 direktor Policijske 
uprave Kranj. Policijsko ka-
riero je sicer začel leta 1983 
na takratni Postaji milice 
Velenje, kasneje se je prese-
lil na Postajo milice Dravog-
rad. Leta 1988 se je zaposlil v 
kriminalistični službi v Kra-
nju, kjer je preiskoval klasi-
čen in gospodarski krimi-
nal. V okviru projekta javne 
varnosti je bil nekaj časa tudi 
pomočnik komandirja na 
Policijski postaji Radovlji-
ca. Leta 1995 je diplomiral 
na pravni fakulteti v Ljublja-
ni in pridobil naziv univer-
zitetni diplomirani pravnik. 
Na Policijski upravi Kranj je 
nato prevzel vodenje oddel-
ka za operativo, ob reorga-
nizaciji je vodil tudi oddelek 

za organizirano kriminalite-
to. Leta 2000 je za dve leti 
zapustil policijo in se zapos-
lil kot tajnik občine oz. di-
rektor občinske uprave Bo-
hinj, novembra 2002 pa se 
je vrnil na Policijsko upravo 
Kranj in prevzel vodenje go-
renjske kriminalistične po-
licije. V tem času se je ude-
ležil tudi vrste seminarjev 
v organizaciji FBI, CEPOL-
-a in drugih institucij, po-
leg tega je kot kriminalistič-
ni inštruktor vrsto let sode-
loval pri izobraževanju in 
usposabljanju novih krimi-
nalistov v okviru kriminali-
stičnega tečaja. Po upokoji-
tvi Jožeta Mencina je 1. apri-
la 2009 prevzel vodenje Po-
licijske uprave Kranj.

Velički začasno na čelu policije
Slovensko policijo bo od jutri začasno vodil dosedanji namestnik generalnega direktorja policije Simon 
Velički, sicer dolgoletni direktor Policijske uprave Kranj. 

Simon Velički / Foto: Tina Dokl

Trata – Včeraj dopoldne so gasilci posredovali škofjeloški Eko-
logiji, ker je iz dimnika uhajal gost rumen dim. Do požara ni 
prišlo, gasilci pa so objekt pregledali. »Šlo je za lažno prijavo, 
kjer so do podjetja resda prispeli gasilci in policijska vozila, 
medtem ko so naši sodelavci svoje delo opravljali nemoteno,« 
so sporočili iz Ekologije. Primer preiskuje tudi policija. 

Intervencija v Ekologiji
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Zanimivosti
Knjiga Kruh z drožmi avtorice 
Nataše Đurić je priročnik za 
peko s kislim testom. Stran 18

Zgodbe
Tatjana Štular, ženska, ki se 
je morala pobrati že večkrat v 
življenju ... Stran 19

Obletnice
Razstava Poduku in razvedrilu 
odkriva pestro zgodovino doma 
na Homcu. Stran 20

Danica Zavrl Žlebir

Preden razvijemo aktual-
no zgodbo, naj zlasti mlaj-
šim bralcem Gorenjskega 
glasa pojasnimo, kdo je bil 
Franc Perdan. Novinarski 
kolega in Perdanov dolgole-
tni sodelavec, sicer pa dobri 
poznavalec zgodovine naše 

časopisne hiše Jože Košnjek 
pravi takole: »Franc Perdan, 
rojen leta 1929, je kot izučen 
fotograf prišel h Gorenjske-
mu glasu leta 1955 na pobu-
do tedanjega urednika Slav-
ka Beznika. Bil je prvi poklic-
ni fotograf Gorenjskega gla-
sa in eden prvih v Sloveniji. 
Upokojil se je leta 1991 in se 
je do začetka bolezni redno 
udeleževal naših priredi-
tev in srečanj upokojencev. 

Umrl je leta 2001 in je po-
kopan na pokopališču v Bi-
tnjah. Prejel je tudi Tomši-
čevo nagrado za življenjsko 
delo na področju časopisne 
fotografije.« Tudi sama sem 
imela srečo, da sem z našim 
Franceljnom delala desetle-
tje, da mi je bil na začetku 
mentor, pozneje pa drago-

cen sodelavec, ki je poznal 
veliko ljudi. In ljudje so poz-
nali njega, saj so ga videvali 
na mnogih dogodkih na Go-
renjskem, ki jih je beležil s 
svojim fotoaparatom.

Poznal ga je tudi Edvard 
Erzetič, v preteklosti zapo-
slen v kranjski Iskri, kjer je 
bila aktivna tudi fotograf-
ska sekcija kranjskega klu-
ba Janeza Puharja. In tam 
se je začela tudi zgodba o 

bliskavici, tako imenova-
nem flešu, ki ga je v šestde-
setih letih prejšnjega stole-
tja pri svojem delu upora-
bljal Franc Perdan. Kot pove 
sogovornik, je bil fleš verje-
tno prodan, ker je šel v odpis, 
Perdan pa je dobil sodobnej-
šo opremo. Tako ga je kupil 
Alojz Žibert in Iskrine foto-
grafske sekcije, za njim ga je 
imel v lasti član istega kluba 
Stane Križnar, od njega ga je 
kupil Erzetič.

»Preden sem dobil Perda-
nov fleš mecablitz, sem upo-
rabljal takega na magnezije-
ve kocke. Ko mi je Sušnik 
ponudil Perdanovega, sem 
postal kar bogatejši. Ne le 
zato, ker je bila fotografska 
oprema tedaj zelo draga, 
tudi zato, ker je šlo za pro-
fesionalno opremo. Upo-
rabljal sem ga več kot deset 
let in z njim sem slikal ve-
liko nepozabnih dogodkov 
v svojem življenju,« je po-
vedal Erzetič, ki je ljubitelj-
sko fotografsko kariero za-
čel z ruskimi fotoaparati. 
Največ je fotografiral, ko je 
bil vodnik na planinskih tu-
rah. »Vsako soboto sem sli-
kal na turi, po vrnitvi domov 

sem razvil film in v nedeljo 
naredil slike, v ponedeljek 
pa so bile že v vitrini planin-
ske sekcije. Opremil sem 75 
vitrin. Temnico sem si ure-
dil kar v domačih sanitari-
jah in tam razvijal črno-bele 
fotografije. Veliko fotografij 
imam, ki so še v škatlah, al-
buma mi namreč doslej še ni 
uspelo opremiti. Morda kdaj 
pozneje,« pripoveduje Edo 
Erzetič. Kot amaterski foto-
graf se je veliko izobraževal 
in usposabljal v fotografskih 
klubih Janeza Poharja v Kra-
nju in Antona Ažbeta v Ško-
fji Loki, katerih član je bil. 
Danes fotografira predvsem 
prizore iz narave, posebno 
rad pa vinograde in njihove 

detajle iz svojega rojstnega 
kraja Gradno v Brdih. Te fo-
tografije je tudi razstavljal. 

Perdanov fleš je bil nero-
den, težak skoraj dva kilo-
grama, saj ga je napajalo šest 
velikih baterij »amerikank«. 
Zelo dolgo se je tudi polnil, 
se spominja Edo Erzetič. V 
iskri so mu potem naredili 
polnilec, ki je bil opremi do-
dan kot adapter. Tudi Erze-
tič je zanj prispeval dodano 
vrednost, priključek za pol-
nilec, pojasnjuje, ko nam 
razlaga tehnične zakonito-
sti te za današnji čas nena-
vadne fotografske opreme. 
A fleš je bil močan, daleč je 
»neslo« in z njegovo pomoč-
jo je tako kot prvi tudi četrti 

lastnik posnel veliko dobrih 
fotografij. Spominja se, da 
so ga nekoč povabili kot foto-
grafa k Laknerju, kjer sta roj-
stna dneva praznovala pro-
fesor Drago Ulaga, prizna-
ni strokovnjak s področja te-
lesne kulture, in znameniti 
športni novinar Stane Urek. 
Lepih spominov je še več in 
med drugim mu tudi ti da-
nes lepšajo življenje. 

Spomini ostanejo, zato se 
mu verjetno ni bilo tako tež-
ko ločiti od fleša. Odločil se 
je, da ga bo ob sedemdese-
tletnici Gorenjskega glasa 
odstopil naši časopisni hiši, 
mi pa ga bomo najverjetneje 
dali v hrambo kakemu mu-
zeju tehnične dediščine. 

Perdanov 'f leš' 
Gorenjskemu 
glasu
Edvard Erzetič, amaterski fotograf iz Škofje Loke, nas je ob 
sedemdesetletnici Gorenjskega glasa presenetil z nenavadnim darilom: 
prepustil nam je fotografsko bliskavico mecablitz, ki jo je v šestdesetih letih 
uporabljal legendarni fotoreporter našega časopisa Franc Perdan.

Edvard Erzetič s t. i. flešem, ki ga je v šestdesetih letih uporabljal Glasov fotoreporter Franc 
Perdan. / Foto: Tina Dokl

Fotoreporter Franc Perdan (1929–2001) je na 
Gorenjskem glasu delal od 1955 do 1991. Bil je prvi 
poklicni fotograf Gorenjskega glasa in eden prvih 
v Sloveniji. Prejel je tudi Tomšičevo nagrado za 
življenjsko delo na področju časopisne fotografije. 
Kot zanimivost omenimo, da se je minulo poletje na 
našem časopisu v novinarstvu poskusila študentka 
Manca Perdan, vnukinja Franca Perdana.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Slovenija vs. Hrvaška

Medtem ko sosednja Hr-
vaška o tem noče niti sliša-
ti, je Slovenija 30. decem-
bra začela implementirati 
razsodbo arbitražnega so-
dišča o meji med državama. 
Čeprav obe strani ves čas ob-
ljubljata, da se bosta izogi-
bali incidentom ob meji, pa 
se vsaj hrvaška stran svojih 
obljub ne drži. Tako se hrva-
ški ribiči v spremstvu njiho-
ve policije še vedno odprav-
ljajo na ribolov do sredin-
ske črte Piranskega zaliva, 
katerega tri četrtine sicer po 
arbitražni razsodbi pripa-
dajo slovenski državi. Slo-
venski policisti ribiče vsa-
kič opozorijo, da so nezako-
nito vpluli v slovensko mor-
je, in kršitev dokumentira-
jo. Zadnje dni je bilo takih 
incidentov precej manj, saj 
se hrvaški ribiči bojijo mo-
rebitnih denarnih kazni, ki 
jih utegnejo doleteti, ko bi 
obiskali Slovenijo. Drža-
vi sta si zaradi tega vpraša-
nja že izmenjali nekaj di-
plomatskih not; Slovenija 
južno sosedo poziva k dia-
logu o implementaciji arbi-
tražne razsodbe in protesti-
ra zaradi kršitev mejne črte 
na morju, iz Zagreba pa Lju-
bljano poziva, naj se izogi-
ba incidentom in enostran-
skim ukrepom, ki bi bili na-
menjeni poskusom spre-
membe stanja na terenu 

v škodo Hrvaške. »Vsa-
ka takšna poteza je nespre-
jemljiva. Ukrepi, ki bi vklju-
čevali tudi grožnje s silo ali 
izvajanje sile, bodo v skla-
du z listino Združenih na-
rodov huda kršitev medna-
rodnega prava,« so sporočili 
s hrvaškega zunanjega mi-
nistrstva, ki poziva k nepos-
rednemu dogovoru o rešitvi 
spora o meji. V zadnjem ted-
nu je potekal tudi besedni 
dvoboj obeh zunanjih mini-
strov. Hrvaška zunanja mi-
nistrica Marija Pejčinović 
Burić je za eno od hrvaških 
televizij izjavila, da Sloveni-
ja ne more kaznovati hrva-
ških ribičev v Piranskem za-
livu, saj da slovenskih zako-
nov ni možno uveljaviti na 
hrvaškem teritoriju, in da še 
vedno velja meja med drža-
vama, ki je bila potrjena leta 
1991. Slovenski zunanji mi-
nister Karl Erjavec pa je od-
govoril, da ministrica zava-
ja hrvaško javnost, saj meja 
nikoli ni bila potrjena, sicer 
arbitraža in pred njo spora-
zum Drnovšek-Račan tudi 
ne bi bila potrebna. 

Zadovoljni s predlaganim 
sporazumom

Do dvodnevne gasilske 
stavke, napovedane v pri-
hodnjem tednu, najverje-
tneje ne bo prišlo, saj so v 
Sindikatu poklicnih gasilcev 
Slovenije zadovoljni z za-
dnjim vladnim predlogom 
stavkovnega sporazuma in 

so vlado v sredo obvestili, 
da so ga pripravljeni podpi-
sati. Po besedah sekretarja 
sindikata Davida Švarca so 
svoje zahteve skoraj v celo-
ti dosegli, saj se le za dve od 
šestnajstih delovnih mest ne 
bo zvišal plačni razred, a ker 
ne gre za operativni delovni 
mesti, so na ponudbo pris-
tali. Stavkovni sporazum 
predvideva tudi, da se uredi 
dodatek za stalnost, do kate-
rega bi bili gasilci upravičeni 
od 1. januarja letos.  

Za ohranitev enotnega 
plačnega sistema

V pogajalski skupini sin-
dikatov javnega sektorja, ki 
jo vodi Jakob Počivavšek, 
pa so še naprej odločeni, da 
bodo stavkali 24. januarja. 
Poudarjajo, da se zavzemajo 
za ohranitev enotnega plač-
nega sistema. Prizadevanja 
sindikatov iz javnega sek-
torja je podprla tudi predse-
dnica ZSSS Lidija Jerkič, ki 
je poudarila, da se gospodar-
ska rast ne pozna pri plačah 
zaposlenih ne v javnem ne v 
zasebnem sektorju, zato so 
sindikati obeh sektorjev na 
vlado naslovili že vrsto po-
bud za dvig plač. Med stav-
kovnimi zahtevami sindika-
tov iz Počivavškove skupine 
sta takojšnja in enotna od-
prava anomalij za zaposlene 
nad 26. plačnim razredom 
in odprava še preostalih var-
čevalnih ukrepov, sprejetih 
pred petimi leti.

Vstopili v novo leto

V ponedeljek smo vstopi-
li v novo leto. Za počitek od 
silvestrovanja smo po šti-
riletnem premoru tako kot 
lani znova imeli na voljo 
dva praznična dneva, saj je 
državni zbor 2. januar kot 
podaljšek novoletnega pra-
znovanja že decembra 2016 
vrnil na seznam dela prostih 
dni, kar je sicer v Evropi red-
kost. Letos bomo sicer v Slo-
veniji zaradi praznikov ime-
li kar trinajst dodatnih pro-
stih dni, saj bodo vsi prazni-
ki, ki so tudi dela prosti dne-
vi, med tednom. 

Na UKC opravili 
primopredaji

V sredo je bivši general-
ni direktor Univerzitetne-
ga kliničnega centra (UKC) 
Ljubljana Andraž Kopač pre-
dal posle svojemu nasledni-
ku Alešu Šabedru, po odho-
du Marije Pfeifer pa je nova 
strokovna direktorica posta-
la Jadranka Buturović Poni-
kvar, ki je s predhodnico pri-
mopredajo opravila že v pe-
tek. Kopač je po primopre-
daji dejal, da je UKC v dobri 
kondiciji in da ob primopre-
daji niso ugotovili večjih 
perečih zadev. Šabeder, v. 
d. generalnega direktorja 
UKC, pa je bil vesel, da prev-
zema vodenje največje slo-
venske bolnišnice, in se je 
Kopaču zahvalil za korektno 
opravljeno primopredajo.

Implementacija arbitraže
Slovenija je konec lanskega leta začela implementirati arbitražno razsodbo o meji s Hrvaško, kar 
slednja označuje za hudo kršitev mednarodnega prava. 

Zunanji minister Karl Erjavec je hrvaški kolegici odgovoril, 
da meja še ni bila potrjena, sicer arbitraže ne bi potrebovali. 

Gasilci so sprejeli vladni predlog stavkovnega sporazuma, 
zato najbrž naslednji teden ne bodo stavkali. 

Letos se bo kar trinajst praznikov zvrstilo med tednom, zato 
bomo imeli toliko dodatnih prostih dni. / Foto: Simon Šubic

Ravnateljica Državnega 
znanstvenega liceja France 
Prešeren Loredana Guštin 
z Repentabra ob italijansko-
-slovenski meji mi je na ne-
davnem srečanju ravnateljic 
treh srednjih šol s sloven-
skim učnim jezikom iz Itali-
je, Slovenije in Koroške v Ba-
zovici pri Trstu povedala za-
nimivo zgodbo, ob kateri se 
moramo Slovenci v Sloveniji 
zamisliti in si izprašati vest. 
Dogaja se namreč, da dija-
kinjam in dijakom te šole v 
Italiji pogosto rečejo, da niso 
Italijani. To jih prizadene, 
saj so enakopravni državlja-
ni Republike Italije z dru-
gačnim maternim jezikom. 
Še bolj pa so užaljeni, ko pri-
dejo na srečanje v Slovenijo, 
pa gostitelji rečejo: Italijani 
so prišli! V takih primerih je 

sodelovanja pogosto konec. 
Gre za stereotipe posame-
znikov, ki bi morali naredi-
ti korak preko meje in v živo 
spoznati ter doživeti, kako se 
je treba tam boriti za obstoj 
slovenskega jezika, sloven-
ske kulture in slovenskih 

ustanov. Spoznali bi, da gre 
za Slovence, ki so, brez svo-
je krivde, primorani živeti v 
Italiji, je povedala ravnatelji-
ca Loredana Guštin.

Državni znanstveni licej 
France Prešeren iz Trsta 

je zanimiva in spoštova-
na šola. Pravijo, da je li-
cej »šola, ki daje koreni-
ne in peruti«. Je višja sre-
dnja šola s slovenskim uč-
nim jezikom s štirimi licej-
skimi smermi. Prva smer 
je znanstveni licej, ki po-

vezuje znanost, zlasti ma-
tematiko, fiziko in naravo-
slovje, s humanistično kul-
turo, zlasti z zgodovino in 
risanjem. Druga smer je 
študij uporabnih znanosti 
z veliko praktičnega dela 

v laboratorijih in na tere-
nu. Biologija, kemija, vede 
o Zemlji in fizika so glavni 
učni predmeti ob jezikov-
ni in humanistični vzgoji. 
Tretja smer je jezikovni li-
cej, ki ga odlikuje petletni 
pouk angleščine, nemšči-
ne in ruščine ob tradicio-
nalnih slovenščini in itali-
janščini. Nova smer pa je 

klasični licej z mednarodno 
diplomo iz angleščine in 
matematike. Predmetnik 
sestavljajo poleg slovenšči-
ne in italijanščine še latin-
ščina, grščina, angleščina, 
zgodovina in zemljepis, fi-
lozofija, matematika, fizi-
ka, naravoslovje, zgodovina 
umetnosti, telesna vzgoja 
in alternativne dejavnosti. 

»Licej obiskuje 240 dija-
kinj in dijakov. Okrog 40 
odstotkov jih prihaja iz me-
šanih družin, kar pomeni, 
da je eden od staršev Slo-
venec ali Italijan, največ z 
območja kraške planote od 
Solkana do Milj. Nekaj di-
jakov prihaja iz povsem ita-
lijanskih družin. Glede na 
različnost morata vladati 
med dijaki strpnost in med-
sebojno spoštovanje, kar 
pomeni, da je treba sprejeti 
različnost,« je povedala rav-
nateljica Loredana Guštin, 
ki meni, da je v Trstu od 500 
do 550 dijakinj in dijakov, ki 
se želijo šolati v slovenskem 
učnem jeziku. 

Danes, 5. januarja, ob 20. uri se bo v veliki dvorani 
Casineuma v Vrbi / Veldnu ob Vrbskem jezeru začel 
66. Slovenski ples, največja in najstarejša družabna 
prireditev, ki jo organizirajo Slovenci na Koroškem. 
Organizator plesa je Slovenska prosvetna zveza. 

Loredana Guštin, 
ravnateljica Državnega 
znanstvenega liceja France 
Prešeren iz Trsta

Slovenci v zamejstvu (593)

Smo Slovenci, ne Italijani
Jože Košnjek
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Po svetu

17

Jože Košnjek

Kadarkoli pokličete na Go-
renjski glas, vas glas na dru-
gi strani žice pozdravi s temi 
besedami. Vsakodnevnih kli-
cev v uredništvo pa ni malo, 
saj je najbolj razširjen in naj-
bolj bran časnik na Gorenj-
skem. Raziskave kažejo, da 
ga v povprečju bere vsak tret-
ji prebivalec Gorenjske. Na 
nas se obračate z najrazlič-
nejšimi vprašanji, predlo-
gi in prošnjami. Na oddelku 
za naročnine naročate male 
oglase in ob žalostnih tre-
nutkih osmrtnice in zahva-
le, po novem letu, ko porav-
navate naročnino za prihaja-
joče leto, pa je to najbolj obi-
skan del naše hiše. Na oddel-
ku za oglasno trženje najpo-
gosteje odgovarjajo na vpra-
šanja o možnosti in pogojih 
objave komercialnega sporo-
čila, o ceni in vseh rečeh, ki 

so povezane s tem. Za ure-
dništvo so telefonski klici in 
povezave nekaj običajnega 
in nepogrešljivega. Pred leti 
je bil telefon poleg osebnega 
obiska edino sredstvo za no-
vinarjevo komunikacijo s po-
samezniki in organizacija-
mi, h katerim je bila usmer-
jena časnikarska pozornost. 
Danes telefoni niso več tako 
vroči, kot so bili včasih. Na-
domešča jih svetovni splet, 
ki ne prodira le v časnikarski 
svet, ampak v naše življenje 
nasploh. Za nas na časopisu 
Gorenjski glas je prva zapo-
ved prijazen pozdrav vsake-
mu, ki nas pokliče ali nam po 
drugih poteh želi kaj pove-
dati. Vsa sporočila niso ved-
no prijetna, vendar jih je tre-
ba jemati z razumevanjem in 
prepričanjem, da ima glas na 
drugi strani dober namen …

Tajništvo podjetja pa je tis-
ta točka, ki jo vsak dan doseže 

največ klicev, največ sporočil. 
Naročniki in bralci pa tudi 
ljudje, ki niso ne eni ne dru-
gi, kličejo, ko jim napisano 
v časopisu ni všeč, ko bi ne-
koga radi pohvalili ali očrni-
li, ko zjutraj izvod časopisa ni 
bil pravočasno pri njih, ko bi 
morali po njihovem mnenju 
o nečem pisati, pa nismo, ali 
pač pokličejo k nam, ker mo-
rajo v slabih trenutkih na ne-
koga stresti svojo jezo in ne-
zadovoljstvo. Na srečo je imel 
Gorenjski glas vsa leta tajni-
ce, ki so znale za vsak primer 
najti primerno besedo ali od-
govor, tudi takrat, ko so bile 
one ali ves kolektiv 'nekaj naj-
bolj groznega na svetu'.

Kar nekaj deklet in žena se 
je zvrstilo na delovnem mes-
tu tajnice podjetja oziroma 
uredništva. Kot prvi sta v pre-
gledu zgodovine našega ča-
snika oziroma podjetja, ki je 
izšel ob 50-letnici leta 1997, 

zapisani Francka Varl in 
Francka Jenko. Za njima je 
leta 1960 prišla Marija Glo-
bočnik, poročena Eržen, za 
večino kar Miška, ki je bila 
na tajniškem mestu kar 13 
let. Ob petdesetletnici časo-
pisa, ki jo je Miška dočakala 
kot upokojenka, je povedala, 
da se je vsak delovni dan zače-
njal pri njej, ob njeni jutranji 
kavici. Delala je za tri: na okor-
nem pisalnem stroju je pre-
pisovala novinarske in druge 
članke, jih, ko so bili objavlje-
ni, izrezovala in arhivirala ter 
skrbela za hrambo fotogra-
fij. Ker so bili takrat novinar-
ji plačani po številu objavlje-
nih vrstic, jih je do izračuna 
plač morala prešteti. Miška, 
ki se je upokojila leta 1973, 
pa ni bila samo tajnica. Bila je 
iskrena prijateljica, tolažnica 
in človek, ki je razumel teža-
ve novinarjev. »Z njimi se ni-
sem nikdar sprla. Če pa sem 

čisto odkrita, moram reči, da 
so včasih na Glasu nekatere 
novinarje in delavce premalo 
spoštovali,« je povedala danes 
že pokojna Miška.

Več kot dvajset let je tajni-
ca Klavdija Stroj, »naša Klav-
dija«. V marsičem je podob-
na legendarni Miški: po pri-
jaznem, prijateljskem in ra-
zumevajočem odnosu do so-
delavcev ter do ljudi, ki pri-
hajajo k nam ali nas kličejo, v 

odgovornem odnosu do dela 
in po drobnih, navidezno 
manj pomembnih opravilih, 
ki jih je treba narediti, pa so 
važni za kolektiv. Klavdija tudi 
skrbi, da pomembnejši oseb-
ni prazniki zaposlenih niso 
prezrti, saj se tudi na ta način 
v kolektivu ohranjata družab-
nost in sproščenost. Le način 
dela tajnice se je zaradi novo-
sti, ki jih tudi pri časopisu pri-
naša čas, spremenil.  

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (25)

Gorenjski glas, prosim

Marija Globočnik, poročena 
Eržen, dolgoletna tajnica 
Gorenjskega glasa. Rojena 
je bila v Tržiču, potem pa je 
živela v Škofji Loki.

Klavdija Stroj je že več kot 
dvajset let tajnica podjetja. 
Gorenjski glas bi si težko 
predstavljali brez »naše 
Klavdije«. / Foto: Gorazd Kavčič

Miha Naglič

Sveti trije kralji

Sveti trije kralji pride-
jo spet naokrog, 6. januarja 
2018. Na predvečer tega ve-
likega krščanskega praznika 
gredo ljudje pri nas in v so-
sednjih katoliških deželah še 
tretjič »okoli vogla« in na vra-
ta po stari navadi zapišejo za-
četnice trikraljevskih imen in 
novo letnico, vse skupaj po-
vezano s križci. Eni to storijo 
dejansko, drugi le virtualno, 
kakor v tem pisanju. Mnogi 
pa najbrž niti eno niti drugo. 
/ Kdo so pravzaprav ti legen-
darni možje, ki jim Slovenci 
pravimo trije kralji? Vse, kar 
lahko o njih izvirnega prebe-
remo, je v nekaj vrsticah Ma-
tejevega evangelija. »Ko je 
bil Jezus rojen v Betlehemu 
v Judeji v dneh kralja Hero-
da, so prišli modri z vzhoda v 
Jeruzalem in govorili. 'Kje je 
ta, ki se je rodil kot judovski 
kralj? Videli smo namreč, da 
je vzšla njegova zvezda, in 
smo se mu prišli poklonit.'« 
Iz Jeruzalema so šli v Betle-
hem. »Po kraljevih besedah 
so se modri odpravili na pot; 
in glej, zvezda, ki so jo videli 
vziti, je šla pred njimi, dokler 
ni obstala nad krajem, kjer 
je bilo dete. Ko so zagledali 
zvezdo, so se silno razveseli-
li. Stopili so v hišo in zagledali 

dete z Marijo, njegovo mater-
jo. Padli so predenj in ga po-
častili. Odprli so svoje zakla-
de in mu darovali zlata, kadi-
la in mire.« (Mt 2,1-18) To je 
tako rekoč vse. Vse drugo je 
legenda, ki se je pletla stoletja 
in še po 2000 letih ob »tret-
jem božiču« vsakič znova za-
živi v jaslicah. Krščanski uče-
njaki trdijo, naj bi bili »modri 
z vzhoda« dejanske in hkra-
ti simbolne osebe. Gašper je 
navadno upodobljen kot ru-
menopolti mladenič, Melhi-
or kot belopolti starec, tem-
nopolti Boltežar je mož zre-
lih let. Predstavljali naj bi to-
rej tri dobe človekove starosti 
in tri človeške rase s treh kon-
tinentov. Bili naj bi prvi po-
gani – betlehemski pastirji 
namreč v jaslicah zastopajo 
Jude –, ki so se prišli poklo-
nit Mesiji. Evropejec Melhior 
mu podarja zlato, ki mu gre 
kot kralju; Azijec Gašper ka-
dilo, ki mu gre kot Bogu; Etio-
pijec Boltežar pa miro – ker je 
Mesija človek … Toliko iz iz-
ročila. Zdaj pa še malo pofan-
tazirajmo. Denimo, da bi se 
v Jeruzalemu, ki je prav zdaj 
ponovno jabolko spora med 
Izraelci in Arabci, zdaj rodil 
novi Mesija, ki bi bil belec 
in kristjan. In bi se mu priš-
li tudi to pot poklonit današ-
nji trije kralji. Morali bi biti 
pogani, se pravi nekristjani. 
Najbolj mogočna trojka bi 

bila, če bi jo sestavili iz kitaj-
skega, indijskega in še enega 
afriškega predsednika, mor-
da nigerijskega, ki je voditelj 
največje afriške države. To bi 
pomenilo, da se Azija in Afri-
ka priklanjata krščanskemu 
Zahodu kot najbolj razvite-
mu in vodilnemu delu sveta. 
To je seveda čista fantazija, 
tega ne bomo doživeli. Svet 
postaja večpolaren. Od dru-
ge svetovne vojne do 1990 
je bil bipolaren, razdeljen na 
kapitalistični in komunistič-
ni pol. Potem je kazalo, da os-
taja le še en pol, zahodni pod 
vodstvom ZDA. V zadnjih le-
tih pa postaja očitno, da Ru-
sija ostaja eden od polov sve-
tovne moči, ob njej se vse bolj 
uveljavlja Kitajska, ki utegne 
do sredine stoletja celo prev-
ladati. V senci slednjih kot 
bodoča velesila že vstaja In-
dija. Neumestno je pričako-
vati, da bi imele te velike dr-
žave kdaj skupnega »mesi-
jo«, ki bi jih povezal v eno-
tno svetovno družbo. Ta po-
vezava, ki bo sicer nujna, če 
se bo hotel svet izogniti veli-
kim konfliktom, ne bo nalo-
ga religij, ampak ekonomi-
je in politike. Na gospodar-
ski ravni je že vzpostavljena, 
omogoča jo globalni trg. Na 
politični in vojaški ravni jo 
bo treba dosegati vedno zno-
va s kompromisnimi dogo-
vori. Na duhovni ravni pa bo 

svet ostal raznolik. Kar je tudi 
prav in dobro. Sveti trije kra-
lji se bodo morali slej ko prej 
priklanjati na več strani.

Hrvaška kot noj

»Hrvaška se obnaša kot 
noj, ki tišči glavo v pesek. Ne 
glede na to, kaj mislimo, je 
odločitev sprejeta in obstaja. 
Ne razumem, zakaj Hrvaška 
ne sprejme arbitražne sodbe, 
s katero je zelo zadovoljna, in 
je tudi Plenković povedal, da 
je v 90 odstotkih sprejemlji-
va.« Tako pravi hrvaški di-
plomat Ivica Maštruko, nek-
danji veleposlanik v Sloveni-
ji. Ocenjuje, da bo arbitražna 
sodba temelj vsakega prihod-
njega dogovora Hrvaške in 
Slovenije; arbitražno sodbo 
bi le »prepisali« in predstavi-
li kot dvostranski sporazum. 

Nasilje nad mediji

»Mediji ostajajo v rokah 
skrajnega nasilja v Afgani-
stanu in v rokah brezobzir-
nega vladanja organiziranih 
kriminalnih skupin v Me-
hiki. Obstaja tudi vse večja 
zaskrbljenost zaradi napadov 
na novinarje, ki jih motivira 
nasilni populizem v Indiji.« 
Tako je Anthony Bellanger, 
generalni sekretar Medna-
rodne zveze novinarjev (IFJ), 
razložil, kje je bilo v letu 2017 
največ nasilja nad mediji.

20+G+M+B+18
Zadnjič smo videli, kako različno po svetu praznujejo božič in novo leto. Zdaj pa poglejmo še, kako 
je oziroma bi lahko bilo s »tretjim božičem«, s praznikom Svetih treh kraljev. Tudi tega po svetu ne 
pričakajo enotno.

Tako je poklon Svetih treh kraljev upodobil britanski slikar 
Edward Burne-Jones, 1904. / Foto: Wikipedija

Hrvaška: »Ne priznajem ovaj sud«. (Ne priznavam tega 
sodišča.) Palača miru v Haagu, sedež Stalnega arbitražnega 
sodišča, ustanovljenega 1899. Foto: Wikipedija

Takole je bil 15. maja 2017 na cesti ubit mehiški novinar 
Javier Valdez Cardenas, ki je v svojih člankih razkrinkaval 
mamilarsko mafijo. / Foto: Wikipedija
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Alenka Brun

Nataša Đurić se je pred leti 
zaradi zdravstvenih težav 
odločila, da bo iz svoje pre-
hrane izločila kvašene izdel-
ke, ni pa želela opustiti misli 
na kruh. Lotila se je razi-
skovanja peke z drožmi in v 
njej postala prava mojstrica. 
»Gre za peko brez pekovske-
ga kvasa, kjer njegovo vlogo 
prevzamejo naravno priso-
tne bakterije in kvasovke, ki 
v preprosti mešanici moke 

in vode povzročijo, da testo 
vzhaja. Droži so torej nado-
mestek kvasa, naravno vzha-
jalno sredstvo, ki ga uporabi-
mo za pripravo testa. Same 
droži so biološko fermen-
tirana mešanica moke in 
vode, lahko tudi jogurta, ke-
firja, sadne kvasne vode, ki 
jo pripravimo sami. Droži 
nam pravzaprav lahko nek-
do tudi podari. Peka z drož-
mi pa v bistvu ni nič novega, 
je del naše tradicije,« razla-
ga Nataša. »Kruh ni prav nič 

kisel in zbit, temveč mehak, 
polnega okusa in s hrustlja-
vo skorjico. Ko ga ob tem še 
lepo okrasimo z britvico, je 
prava paša za oči. Okraševa-
nje oziroma zarezovanje pa 
ima dve funkciji: ena je funk-
cionalna, ko kruh zarežemo, 
da kontroliramo, kako se bo 
razprl; druga je estetska.« In 
tudi slednja gre Nataši dob-
ro od rok.

Ogromno stereotipov

Avtorica knjige je si-
cer doma iz Poženika pri 
Cerkljah, čeprav sedaj s par-
tnerjem živi v Sodražici pri 
Ribnici. Tu se je rodila tudi 
njena knjiga. »Leta 2011 v 
Sloveniji na to temo ni bilo 
neke prave literature. In 
peka z drožmi ima ogrom-
no stereotipov: da je posto-
pek zapleten, traja dolgo, 
da lahko le iz ržene moke 
naredimo kruh in da mora-
mo zaradi tega skoraj vze-
ti dopust (smeh), ampak to 
ni res. Uporabimo lahko 

katerokoli moko, tudi moko 
brezglutenskih žit.« 

Leta 2013 je Nataša za-
čela pisati danes nagraje-
ni slovenski blog Zapečene-
ga kruha se največ pojé, leto 
dni kasneje pa tudi nagraje-
ni angleški blog, ki ga je na-
slovila My daily sourdough 
bread. Odziv je bil pozitiven, 
ni pa še bil pravi čas za knji-
go. Sedaj pa ljudi to vse bolj 
in bolj zanima. 

Od belega hlebca do 
namazov

V Natašinem prvencu 
tako skozi besedo in njene 
fotografije spoznamo dro-
ži, njihovo zgodovino na 

Slovenskem, korake peke, 
žita in moke. Seznanimo 
se z izzivi tovrstne peke in 
nasveti, kakšna je uspešna, 
sproščena in ustvarjalna 
peka z drožmi. Nataša pra-
vi, da moramo biti pri peki z 
drožmi potrpežljivi: »Včasih 
mislimo, da so umrle, ker te-
sto ne vzhaja takoj ali tako 
kot smo vajeni. Moramo jim 
dati čas. Pa pozorni moramo 
biti na vonj, ker zdrave droži 
bodo dišale po žitu, moki in 
mlečni kislini. Glede na na-
čin življenja, ki ga imamo, 
pa si lahko med številnimi 
recepti izberemo tistega, ki 
ga s peko lahko umestimo v 
svoj vsakdanjik.« 

V knjigi najdemo več kot 
štirideset receptov, ki nas 
popeljejo v svet kruha, slad-
kega kruha, brezglutenske 
peke z drožmi ter tudi vsak-
danjih receptov z drožmi in 
kruhom ter namazi. 

Pri peki z drožmi je najpo-
membneje, še poudari Nata-
ša, da se naučimo prepozna-
ti znake testa: »Kateri so tis-
ti znaki, ki nam povedo, kdaj 
je recimo kruh dovolj vzha-
jan.«  In z njeno knjigo je 
precej lažje. Celotno branje 
pa lepo zaokrožijo še doda-
na poglavja iz Francije in Si-
cilije ter zgodba o ajdi in mli-
narju, ki skrbi, da ajda obsta-
ja na slovenskih tleh.

Kruh z drožmi
Knjiga Kruh z drožmi je pravzaprav popoln slovenski priročnik za peko s 
kislim testom, z recepti za kruh ter slano in sladko pecivo. Izšla je decembra 
lani, njena avtorica Nataša Đurić pa nam poskuša na skoraj tristo straneh 
približati skrivnostni svet bakterij in kvasovk, ki moko in vodo spremenijo v 
kruh.

Nataša Đurić

V knjigi najdemo tudi lepo število receptov.

Jasna Paladin

Vladimir Habjan in njego-
va življenjska in gorniška so-
potnica Irena Mušič Habjan 
sta v planinskem svetu zelo 
znani imeni. Ona po izobraz-
bi doktorica kemijskih zna-
nosti, on novinar (in vrsto let 
urednik Planinskega vestni-
ka), oba pa plodna pisca, al-
pinista, gorska reševalca, dol-
goletna člana Planinskega 
društva Kamnik, predvsem 
pa strastna ljubitelja gora. Iz-
dala sta že vrsto knjig, skupaj 
tudi že dva gorniška vodni-
ka, pred dnevi pa sta predsta-
vila njuno tretje skupno delo 
– gorniški vodnik Alpe brez 
meja s podnaslovom Najlep-
ši vrhovi Vzhodnih Alp. Knji-
ga je plod njunega večletne-
ga raziskovanja alpskih vr-
hov, od Karnijskih Alp pre-
ko Dolomitov ter avstrijskih 
in nemških Alp do Bernine 
na italijansko-švicarski meji.

»Zelo pozno sva začela 
hoditi v gore onkraj meje, 
čeprav so naju mnogi spod-
bujali, a sva kar odlašala, saj 

nama je bilo v naših koncih 
lepo. A ko sva enkrat šla, sva 
se nenehno vračala, vse do-
puste sva preživela v Dolomi-
tih, Karnijskih Alpah ali dru-
gih alpskih vrhovih in razi-
skovala nove vrhove, doline 
… Enkrat se nama je utrnila 
zamisel, da bi uredila vodnik. 
Slovenske literature o tujih 

gorah je namreč zelo malo,« 
pravi Vladimir Habjan, ki se 
je skupaj z Ireno zadnjih šest 
let temu cilju tudi intenziv-
no posvečal. Dela je bilo zelo 
veliko, ki pa sta si ga enako-
merno razdelila. »Zdaj sva se 
že navadila, da v gore hodiva 
z majhno beležnico in spro-
ti zapisujeva opise poti. Zato 

nama včasih tudi bolj počasi 
gre, ker se pogosteje ustavlja-
va, a le tako so opisi lahko na-
tančni, že na vrhu človek lah-
ko pozabi kak pomemben 
detajl, kaj šele doma,« doda-
ja Irena Mušič Habjan, ki je 
bila – ker je bolj tehnična in 
natančna – v večji meri zadol-
žena za opise tur.

Dvanajst gorskih skupin 
in osemdeset vrhov

V vodniku je s čudovitimi 
fotografijami (avtorja veči-
ne sta sama, sta pa sodelova-
la tudi z Matevžem Lenarči-
čem, ki je prispeval fotogra-
fije gora iz zraka), tudi ski-
cami, opisi in praktičnimi 
napotki opisanih osemde-
set izbranih tur v dvanajstih 
gorskih skupinah Vzhodnih 
Alp. Med njimi so najlepši 
ali najbolj oblegani vrhovi 
(tudi en štiritisočak) pa tudi 
tisti manj znani in obiska-
ni. Kot sta poudarila, je raz-
pon težavnosti tur zelo ve-
lik, saj sta zajela tako pleza-
nje do 3. stopnje, ferate, ne-
zahtevne označene poti kot 
nekaj zahtevnih ledeniških 
tur. »Potrebne so vsaj osno-
ve zimskega gorništva in 
kakšne izkušnje z brezpotij, 
predvsem pa je pomembno, 
da se planinci na turo dobro 
pripravijo, se zavedo, da se 
odpravljajo na neznani te-
ren, in obrnejo, še predno se 
znajdejo v težavah. Večina 

tur je tudi dvodnevnih, kar 
pomeni, da moramo rezer-
virati prenočišče v gorski 
koči, seveda pa je treba po-
zorno spremljati tudi vre-
menske napovedi,« opozar-
jata pisca, ki se zavedata od-
govornosti, ki sta jo prevzela 
s svojimi opisi, zato sta bila 
pri tem še toliko bolj skrbna 
in natančna.

Bistvo ostajajo doživetja

A kot še poudarjata, bistvo 
zahajanja v gore ni v »dosež-
karstvu«, torej osvajanju ali 
celo zbiranju vrhov in v bit-
ki s časom, pač pa razisko-
vanje in doživetja. »Pripra-
va gorskega vodnika je gara-
ško delo, saj zahteva res veli-
ko časa, priprav, pisanja in fo-
tografiranja, izbire gradiva … 
A pri vsem skupaj se nama je 
nabralo nešteto nepozabnih 
zgodb in doživetij, in prav to 
je tisto, kar želiva tudi vsem 
tistim, ki bodo po Alpah ho-
dili z najinim vodnikom,« 
zaključujeta zakonca Hab-
jan, ki še naprej ostajata ve-
lika ljubitelja samote v gorah.

Po Alpah z beležnico v nahrbtniku
Gorniška literatura je pri nas vedno bolj priljubljena, a le peščica je gorniških vodnikov tujih gora, ki bi jih napisali Slovenci. To zbirko sta nedavno razširila 
kamniška gorska reševalca in velika ljubitelja gora, zakonca Vladimir Habjan in Irena Mušič Habjan, ki sta napisala slikovit gorniški vodnik z naslovom Alpe 
brez meja – najlepši vrhovi Vzhodnih Alp.

Vladimir Habjan in Irena Mušič Habjan s svojim gorniškim vodnikom Alpe brez meja
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Suzana P. Kovačič

Knjiga Od aprila do apri-
la, ki jo je, zanimivo, založi-
la Osnovna šola (OŠ) Ore-
hek, a o tem kasneje, se do-
tika širokega spektra bral-
cev. Knjiga je lahko terapev-
tski pripomoček v skupi-
nah za samopomoč, lahko je 
uporaben priročnik za zdra-
vstveno osebje, za vse tiste, 
ki so Tatjano Štular »izpus-
tili iz rok« brez prave diagno-
ze. Mogoče bo knjiga komu 
pomagala v težkih časih, ko 
človek obupa zaradi bolez-
ni, žalovanja, ob njem pa se 
znajde drugačna zgodba, kot 
je Tatjanina. Tatjana Štular, 
ženska, ki »raje daje, kot pre-
jema« se je morala pobrati že 
večkrat v življenju. Pred peti-
mi leti je v zelo kratkem času 
izgubila njej tako ljube ose-
be: sina Janeza, za katere-
ga sta cerebralna paraliza in 
kup drugih zdravstvenih te-
žav postala prehudo breme, 
dedka, s katerim sta se lepo 
razumela in je bil kot njen 
oče, ter partnerja Jožeta, ki je 
tudi njenega Janeza vzel za 
svojega. Tatjana v knjigi pri-
poveduje, da je bila diagnoza 
rak na dojki samo kaplja čez 
rob vsem težavam, ki so se 
ji pred tem dogajale. Vse se 
je nagrmadilo v leto dni – od 
aprila do aprila. »Težavam ni 
bilo videti konca, po dveh te-
dnih od postavitve diagnoze 
rak na dojki (tega sem pre-
magala!) so se začele teža-
ve z nogami: otrdelost (otrp-
lost) v nogah, dejanska ne-
moč v nogah, tresenje nog, 
hudi krči in tudi nesposob-
nost prenesti težo telesa s se-
dečega položaja naprej. Bila 
sem preobčutljiva za hrup, 
padala sem iz postelje, a ko 
so me 27. aprila pod urgen-
tno pripeljali na Nevrološko 
kliniko v Ljubljano, so mi 
tam rekli, da izigravam sis-
tem na praznični dan. Poši-
ljali so me od Poncija do Pila-
ta, bolečine lahko primerjam 
s porodnimi krči, kot bi rodi-
la trikrat na dan. Bila sem 
čisto izžeta … Poslali so me 
na psihiatrijo. Tamkajšnjim 
medicinskim sestram, ki so 
hitro prepoznale, da na psihi-
atrijo ne sodim, sem obljubi-
la, da ko ozdravim, jim prine-
sem potičko – in obljubo sem 
medtem že izpolnila,« pripo-
veduje Tatjana. 

Sindrom otrdelosti

Rešilna bilka v tej bole-
či bolezenski zmešnjavi je 

prišla s fizioterapevtko Ma-
rušo, ki je bila Tatjanina 
učenka – Tatjana ima za se-
boj čudovitih 36 let poučeva-
nja na OŠ Orehek in je uči-
la tudi Marušine otroke. Ma-
ruši je zdravnico v rehabili-
tacijskem inštitutu Soča us-
pelo prepričati, naj Tatjano 
sprejmejo na rehabilitacijo, 
v resnici glede na svoje sla-
botno stanje po merilih in-
štituta (še) ni bila primer-
na kandidatka za rehabilita-
cijo. A šele in ravno na Soči 
je nevrologinja dr. Peterlino-
va kot prva posumila na sin-
drom otrdelosti (stiff person 
syndrome, SPS) in sum po 
številnih preiskavah potrdi-
la z veliko verjetnostjo, do-
končno pa so diagnozo po-
trdili na Nevrološki kliniki. 
Tatjana zdaj, ko se je čas že 
nekoliko odmaknil od vse-
ga hudega, pove, da je v knji-
gi precej prizanesljiva do 
zdravstvenega osebja – gle-
de na to, da ji večina ni znala 
ali želela verjeti. Knjigo po-
sveča svoji mami, ki ji je ves 
čas stala ob strani, knjiga je, 
polna občutenj, tudi zahva-
la prijateljem, ki ji v življe-
nju prav tako predstavljajo 
vse tisto, kar je pomembno. 
Predvsem zaradi vseh ljudi, 
ki jih je imela v najtežjih tre-
nutkih okrog sebe, je zdrža-
la – od aprila do aprila.

Sindrom otrdelosti 
(otrplosti) osebe je redka 
nevrološka motnja z znaki 
avtoimunske bolezni. Simp-
tomi so lahko mišična otrp-
lost v telesu in okončinah, 
povečana občutljivost na 

hrup, dotik in depresija, kar 
lahko sproži mišične krče. 
Prizadeti ljudje imajo lah-
ko nenormalne položaje, so 
npr. zviti (prepognjeni). Sin-
drom prizadene dvakrat več 
žensk kot moških. Pogosto 
je povezan z drugimi avto-
imunskimi boleznimi, kot 
je diabetes. Natančen vzrok 
sindroma ni znan. Zdravlje-
nje (vzdrževanje stanja) po-
teka intravenozno z visoko 
dozo diazepama, z zdravili 
proti krčem in imunoglobu-
linom intravenozno. »Nekaj 
imam še težav z ravnotež-
jem in s hojo po stopnicah, 
pri kateri potrebujem ograjo 
zaradi občutka trdnosti, za-
nesljivosti. Čaka me še sklop 
terapij na Soči. Spomladi, ko 
sem se že toliko rehabilitira-
la po postavitvi diagnoze, 
sem začela voziti avto. Sama 
se zjutraj oblečem. Ob tem 
si včasih celo prepevam in se 
glasno pohvalim, češ poglej, 
kaj zmoreš. Sama grem v tr-
govino in nakupujem. Sama 
z veseljem spečem kruh, pe-
civo in razne sladice ... Las-
je mi ne izpadajo več, posta-
li so sivkasto bele barve, prav 
taki, kot sem si jih želela že 
pred leti.«

Še pred to knjigo je bil 
Veveriček posebne sorte 

Tisti, ki so prebrali Tatja-
nine zapiske, so menili, da 
jih mora ponesti širše med 
bralce. »Ravnateljica OŠ 
Orehek Ivka Sodnik je bila 
ena prvih, ki je prebrala ro-
kopis, ki sem ga pisala zase 

kot terapijo in ne z name-
nom, da bo to enkrat knji-
ga. Res pa je veliko ljudi ok-
rog mene zanimalo po mo-
jih občutkih, zdravstvenem 
stanju in prognozi, po tem, 
kdaj sem bila v kakšni bol-
nišnici ... Ravnateljica mi je 
rekla, da mora to, kar sem 
zapisala, med bralce in da 
bo šola založila knjigo, gle-
de na to, kaj vse dobrega 
sem v preteklosti naredila 
za projekt Veveriček poseb-
ne sorte,« pojasni Tatjana. 
Projekt Veveriček poseb-
ne sorte že 25. leto poteka v 
OŠ Orehek, ravno na pobu-
do Tatjane Štular: »Moj Ja-
nez je bil poseben, druga-
čen otrok. Otroci so me ves 
čas spraševali, zakaj Janez 
ne hodi, zakaj obiskuje dru-
go šolo – in ne to na Oreh-
ku. Problem (ne)vključeva-
nja drugačnih otrok v redne 
šole sem zaznala ravno sko-
zi vsa ta vprašanja učencev. 
Takrat sva se s Svetlano Ma-
karovič dogovorili, da napi-
še pravljico Veveriček po-
sebne sorte, ki vključuje 
drugačne, posebne otroke, 
in Marjanom Mančkom, ki 
je pravljico ilustriral. Oba 
sta pristopila z vsem srcem 
in prikupnega veverička 
Čopka so otroci takoj spre-
jeli. Veveriček je bil rdeča 
nit projekta, ki smo ga pe-
ljali skupaj z Zvezo Son-
ček – Zvezo društev za ce-
rebralno paralizo Slovenije 
in prizadevno, žal že pokoj-
no Marijo Božič, ki je delala 
na Zvezi Sonček. Že nasled-
nje leto se nam je priključilo 

250 šol, vsaka s svojimi dru-
gačnimi otroki. Drobec v 
mozaiku želja je bil, da bi 
se tudi zakonodaja spreme-
nila na tem področju in leta 
2000 smo dejansko doseg-
li, da so osnovne šole, ne 
samo naša na Orehku, zače-
le vključevati drugačne ot-
roke. Takrat je bil naš veve-
riček star sedem let, dovolj 
star, da je šel v šolo in smo 
projekt preimenovali v Ve-
veriček gre v šolo. Ravnate-
ljica Ivka Sodnik je bila de-
jansko duša tega projekta, 
razumela me je, spodbujala 
in začutila, kje so potrebne 
spremembe. Veliko smo se 
izobraževali, ne samo peda-
goški kolektiv, ampak tudi 
ostali sodelavci. Veseli me, 
da projekt v slovenskih šo-
lah še vedno polno živi.« 

Vsak dan je zame praznik

S temi besedami pa Ta-
tjana Štular zaključi knjigo 
Od aprila do aprila. »Vča-
sih proslavljam z mami, 
včasih s prijateljicami, vča-
sih sama. Znam si podariti 
kakšno darilce. Včasih si pri-
voščim kavico v kavarni ali 
tortico v slaščičarni ali rožico 
v cvetličarni ...« Še naprej je 
pisateljsko aktivna s priroč-
nikom za starše pod naslo-
vom Iz mojega učiteljskega 
dnevnika. »Za zdaj je ta še v 
računalniku, a bo tudi na pa-
pirju, če bom dobila založni-
ka. Skozi izkušnje in prigo-
de vseh vrst čez leta učitelje-
vanja staršem želim poveda-
ti, kako se otrokom postav-
ljajo meje,« je pojasnila. Še 
čisto sveža je tudi njena pra-
vljica za otroke: »Vsako leto 
imamo na OŠ Orehek Čop-
kov tek, pred njim pa projek-
tni teden, v katerem se pogo-
varjamo o drugačnosti. Vsa-
ko leto učiteljem pripravim 
teme, na razredni stopnji ve-
nomer izhajamo iz veverič-
ka Čopka. Letos sem pouda-
rila vključevanje tujcev, kar 
se je v Sloveniji izkazalo za 
velik problem. Albanci, ki 
jih imamo na šoli, niso spre-
jeti, kot bi bilo treba. Napisa-
la sem pravljico o mravljiš-
ču, vsaka mravlja v njem je 
malo drugačna. Iz ene zelo 
pridne se vsi norčujejo, dru-
ga ne razume jezika, tretja se 
ne more naučiti poštevanke, 
četrta zelo slabo bere, ena 
je Sanja, ker med poukom 
samo sanja ... Učiteljica pa je 
tista, ki v mravljišču ustvarja 
vzdušje, da so mravlje spre-
jete med seboj.«

Od aprila do aprila
»Bila sem v nekem drugem svetu. Peklu. Zdaj sem se vrnila. Po letu dni.« Naj vas od branja ne odvrne ta začetni pesimizem, 
kajti knjigo Od aprila do aprila avtorica Kranjčanka Tatjana Štular zaključi optimistično. Če jo je diagnoza rak na dojki ohromila s 
strahom, jo je kmalu precej bolj obremenila bolezen, ki je svoje ime dobila šele po več mesecih. Do postavitve diagnoze sindrom 
otrdelosti (otrplosti) je Tatjana prepotovala dolgo mučno pot po različnih bolnišnicah, tudi na psihiatriji je pristala. Zapiski so bili 
njena osebna terapija, o knjigi sploh ni razmišljala. Potem pa se je vse odvilo drugače ... Danes je vsak dan zanjo praznik.

Tatjana Štular / Foto: Tina Dokl
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Jasna Paladin

Noah Charney je Ameri-
čan, ki je živel že v desetih dr-
žavah in dvanajstih mestih, 
a odkar ga je ljubezen pripe-
ljala v Kamnik, je prepričan, 
da je Slovenija najboljša dr-
žava na svetu. Je tudi eden 
boljši ambasadorjev naše dr-
žave, saj kot pisatelj in kolu-
mnist svoje zadovoljstvo iz-
raža tudi po tujih medijih, 
prav nič manj radi pa mu ne 
prisluhnejo v domačem oko-
lju, kjer v Knjižnici Franceta 
Balantiča Kamnik in v Knji-
žnici Domžale vodi predava-
nja z zanimivim naslovom 
Slovenologija.

Kako je biti tujec, na-
tančneje Američan, v Slove-
niji, je pred dnevi ugotavljal 
na pogovornem večeru, na 
katerem je gostil rojaka pi-
sateljico Erico Johnson De-
beljak in rokovskega glasbe-
nika Chrisa Eckmana.

Noah se je v Kamnik prise-
lil pred enajstimi leti. »Odlo-
čitev za to je bila povsem pre-
prosta. Že zelo kmalu sem 

vedel, da želim živeti v Evro-
pi, saj mi Združene drža-
ve Amerike kot država niso 
všeč, ko pa sem spoznal živ-
ljenje v Sloveniji, sem vedel, 
da želim živeti prav tu,« z 
značilnim ameriškim zano-
som v simpatični slovenšči-
ni, pri kateri ga mučijo pred-
vsem skloni in končnice, 

razlaga Noah, ki pa je ve-
čer tokrat vodil v angleščini. 
Njegov gost Chris Eckman 
našega jezika, čeprav je tu 
že od leta 2003, namreč še 
ni osvojil. »Moj problem je 
verjetno v tem, da ne delam 
v Sloveniji, ampak z ben-
dom igramo po vsem svetu, 
ko pa pridem sem, vsi tako 

dobro govorijo angleško, da 
mi niti ni treba znati sloven-
ščine,« pravi v Seattlu roje-
ni glasbenik in se pošali, da 
bo čas za učenje jezika verje-
tno našel, ko se bo upokojil. 
Svojo ženo je spoznal v Orto 
baru, že pred tem pa je bil v 
Sloveniji sedemkrat, tako da 
je okolje že približno poznal.

Najdlje od trojice pri nas 
živi Erica Johnson Debeljak, 
ki je svojega moža Aleša spo-
znala tik pred slovensko osa-
mosvojitvijo. »Takrat sem 
bila tako zaljubljena, da mi 
je bilo povsem vseeno, kam 
grem živet. Izobraženi smo v 
Ameriki takrat sicer vedeli za 
Jugoslavijo, za Slovenijo pa 
ne – in mnogi moji prijatelji 
so mislili, da sem šla v Rusi-
jo. Danes se mi zdi zelo sme-
šno, da sem kot mlado dekle, 
rojeno v San Franciscu, ne-
kaj časa živela v New Yorku, 
saj sem želela iz ''majhne-
ga'' mesta v velikega, nato 
pa sem prišla v Ljubljano, ki 
je bila pred 25 leti nekaj pov-
sem drugega kot danes, pa še 
danes velja za ameriške raz-
mere za zelo majhno mesto. 
Z možem sva živela v majh-
nem stanovanju v Mostah in 
še Aleša je skrbelo, kako bom 
lahko živela tu,« se danes v 
smehu spominja.

Kaj je vse najbolj presene-
tilo, ko so se spoznali s slo-
venskim načinom življe-
nja? »Copati,« so povedali 

vsi po vrsti, in turška kava ter 
majhne razdalje, kaotičen 
promet in pogosto nepravil-
no parkirana vozila. Chris Ec-
kman je navdušen nad na-
šim zdravstvenim sistemom. 
»Vem, da ste sami z njim ne-
zadovoljni, a ne zavedate se, 
kaj pravzaprav imate! To je za 
naše razmere res neverjetno. 
Vaš sistem vam daje dosto-
janstvo, česar v ZDA nima-
mo. Sam še kar ne morem 
verjeti, da me po kakšnem 
zdravniškem pregledu ne 
čaka nekaj tisoč evrov visok 
račun. Prosim, pazite na ta 
sistem, kolikor morete!«

Opažajo pa še nekaj. 
»Američani smo znani kot 
veliko preveč samozavestni 
narod, Slovencem pa rav-
no to primanjkuje. Preveč 
ste skromni, saj velikokrat 
res nimate razloga za to, in 
prevečkrat se podcenjujete. 
Imate prečudovito naravo in 
krasne ljudi, vi pa se še kar 
sprašujete, zakaj kakšen tu-
jec pride živet. Bodite ponos-
ni na to, kar imate in kje živi-
te,« so sklenili.

Najbolj so jih presenetili copati
V Kamniku živeči Američan Noah Charney v kamniški in domžalski knjižnici že nekaj časa pripravlja zanimive pogovorne večere z naslovom Slovenologija, 
na katerih skozi zanimiva področja in goste spoznava razlike med svojo rodno domovino in državo, kjer si je ustvaril družino in živi zdaj. Nedavno pa je 
gostil še dva Američana, ki sta si za svoj novi dom prav tako izbrala Slovenijo.

Noah Charney, Erica Johnson Debeljak in Chris Eckman / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Kulturno društvo Jože Go-
stič je ob koncu leta pripra-
vilo razstavo o bogati zgodo-
vini nekdanjega Društvene-
ga doma na Homcu. »Gre za 
prvo izmed treh razstav, ki 
se ukvarja predvsem z grad-
njo doma in z njim poveza-
nim življenjem v času prve 
svetovne vojne. Predvido-
ma jeseni bo na ogled druga 
razstava, ki bo zajemala do-
godke okoli doma do konca 
druge svetovne vojne, pre-
gled pa bomo sklenili s tre-
tjo razstavo, ki se bo ukvarja-
la z obdobjem po drugi sve-
tovni vojni. Krona vsega pa 
bo izid monografije, ki jo na-
črtujemo leta 2020,« nam je 
na odprtju razstave Poduku 
in razvedrilu povedal pred-
sednik društva Borut Jenko, 
ki je skupaj z Matjažem Špo-
rarjem tudi soavtor razstave.

Razstava, ki je nastala pod 
strokovnim vodstvom zgo-
dovinarja dr. Janeza Marol-
ta, sega v turbulentni čas 
začetka dvajsetega stoletja. 
Tako kot drugod so tudi v 
Šmarci na prelomu stoletja 

leta 1907 ustanovili Katoli-
ško slovensko izobraževal-
no društvo, ki je že v obdob-
ju pred prvo svetovno vojno 
z organizacijo različnih kul-
turnih prireditev in preda-
vanj prispevalo k dvigu kul-
turno-prosvetne ravni kra-
janov. Že leto kasneje so si 
zgradili društveni dom v 
Šmarci, ki je takrat spadala 
pod homško faro.

A ker se je dom v Šmarci 
izkazal za odročnega in pre-
majhnega, so Šmarčani ta-
kratnemu župniku svetova-
li, da bi dom zgradili pri žu-
pni cerkvi na Homcu in ob 
začetku prve svetovne voj-
ne se je gradnja tudi zače-
la, končala pa se je leta 1917. 
Ker so bili moški povečini na 
fronti, so dom pod homško 
cerkvijo gradile predvsem 
ženske in otroci, o čemer 
pričajo tudi fotografije Petra 
Nagliča. Fotograf iz Šmarce 
je bil s svojim fotoaparatom 
zvest spremljevalec večine 
pomembnih dogodkov iz 
prve polovice dvajsetega sto-
letja in tudi gradnjo doma je 
natančno spremljal in doku-
mentiral. »Fotografije Petra 

Nagliča dajejo razstavi pose-
ben pečat. Ni veliko krajev, 
zlasti tako majhnih, ki bi 
imeli tako bogato fotograf-
sko zbirko,« je o pomenu 
Nagličevih fotografij spre-
govoril Matjaž Šporar, ki že 
več let javnosti predstavlja 
pestro fotografsko zapušči-
no svojega deda. 

V času prve svetovne voj-
ne je dom služil tudi kot pri-
bežališče številnim begun-
cem in zatočišče sirotam. 
Kot je sredi dvajsetih let za-
pisal takratni homški žu-
pnik Anton Mrkun, so se po 
dokončanju vanj naselile šti-
ri sestre usmiljenke z več de-
set sirotami.

Dom, ki je v prvi svetovni 
vojni ponujal zatočišče pred 
vojno vihro, je v času druge 
postal žrtev vojnih grozot. 
Zgorel je v plamenih, ki so 
jih zanetili partizani, tako da 
o podobi takratne stavbe pri-
čajo le fotografije Petra Nag-
liča. A tudi v tem primeru 
je obveljalo, da ima vsak ko-
nec nov začetek. Pogorišče 
je po vojni kupil pasar iz No-
žic Alojz Pirnat in prosil Jo-
žeta Plečnika, s katerim sta 

večkrat sodelovala pri dru-
gih arhitektovih projektih, 
da začrta novo vilo. Ker so se 
dela zavlekla skozi vsa petde-
seta leta in je Plečnika pre-
hitela smrt, je delo dokon-
čal njegov učenec Anton Bi-
tenc, ki je načrte svojega uči-
telja nekoliko spremenil. 
Vseeno pa hišo, ki jo danes 

domačini poznajo pod ime-
nom Pirnatova vila, zazna-
muje nezamenljiva Plečni-
kova arhitektura.

Pirnat je vilo uporabljal 
kot počitniško hišico ob kon-
cih tedna, vse dokler ni leta 
2002 umrl. Nato je več let 
samevala, dokler je ni odku-
pil poslovnež Matej Sodin, 

ki pa ohranja posluh tudi za 
interese lokalne skupnosti 
in društev. »Sprva sem želel 
vilo adaptirati v družinsko 
hišo, a glede na prizadevanja 
članov društva mislim, da bo 
stavba še kar nekaj časa na-
menjena takšnim in podob-
nim dogodkom,« je povedal 
sedanji lastnik.

Stoletje doma na Homcu
Razstava Poduku in razvedrilu odkriva pestro zgodovino doma na Homcu, katerega začetki segajo stoletje v preteklost.

Današnja podoba Pirnatove vile nosi Plečnikov pečat.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Anton Slatnar in njegova 
kamniška tiskarna

V Nožicah pri Domžalah 
se je 3. januarja 1867 rodil ti
skar in založnik Anton Slat
nar. Leta 1900 je ustanovil 
v Kamniku tiskarno, ki je 
odigrala pomembno vlo
go pri ohranjanju in s tem 
tudi oblikovanju slovenske 
kulturne preteklosti. V Slat
narjevi tiskarni so med dru
gim izšla dela pomembnih 
slovenskih avtorjev, na pri
mer Antona Aškerca, Oto
na Župančiča, Josipa Mur
na, Vladimirja Levstika, Iz
idorja Cankarja, Pavla Go
lie,  Ljudmile Poljanec  in 
drugih. Za prvega sodob
nega ljubljanskega založni
ka Lavoslava Schwentner
ja, doma z Vranskega, pa je 
leta 1902 natisnil tudi Ero
tiko Ivana Cankarja, po letu 
1910 pa še več Cankarjevih 

del. Slatnar je imel v Ka
mniku tudi trgovino s pa
pirjem in knjigami.

Tiskarske obrti se je učil 
v Blaznikovi tiskarni v Lju
bljani. Bil je stavec   v Na
rodni in Katoliški tiskar
ni v Ljubljani ter v tiskarni 
Mohorjeve družbe v Celov
cu. Leta 1900 sta s Hinkom 
Saxom  ustanovila tiskarno 
v Kamniku. Leta 1906 se je 
preselila na Šutno v hišo št. 
43, kjer sta v tiskarno preu
redila gospodarsko poslopje 
na dvorišču. S Saxom je so
deloval do leta 1910, ko sta 
se razšla. Sax je ustanovil ti
skarno v Idriji in kasneje od
šel v Srbijo, Slatnar pa je leta 
1912 tiskarno moderniziral. 
Ročne stroje je preuredil na 
električni pogon. Leta 1922 
je tiskarno preselil v pritličje 

Samčeve hiše na  Glavnem 
trgu št. 40, kjer je obratova
la do ukinitve leta 1949, ko je 
bila kot Kamniška tiskarna 
nacionalizirana in preselje
na v Ljubljano. Anton Slat
nar je vodil tiskarno sam do 
smrti leta 1926, po njegovi 
smrti pa jo je vodila njegova 
vdova. Leta 1931 sta tiskarno 
kupila Ludvik Vodnik in An
ton Knez. Tudi pod novimi 
lastniki je še delovala kot Ti
skarna Slatnar.

Od leta 1902 je pri njem 
redno naročal tisk tudi 
znameniti ljubljanski  za
ložnik  Schwentner. Po
leg njega so Slatnarju da
jale v tisk svoje izdaje tudi 
na začetku dvajsetega sto
letja druge slovenske založ
be, kot so Slovenska matica, 
Jug, Dobrodelnost, Jernej 

Bahovec  in drugi. Po letu 
1905 se je tiskanju prilo
žnostnih tiskov in leposlov
nih del pridružil tudi peri
odični tisk. Najprej je začel 
izhajati politični tednik Naš 
list, pri katerem je junija 
1905 začel kot lokalna pri
loga izhajati Kamničan. 
Leta 1906 je Slatnar začel 
izdajati štirinajstdnevnik 
Mladoslovenec, ki je svoje 

poslanstvo videl predvsem 
v razsvetljevanju kmečke
ga  prebivalstva, še poseb
no na Koroškem in Štajer
skem.  Leta 1913 je prevzel 
tiskanje Preporoda. Franči
škani so pri njem leta 1915 
tiskali svoje  Cvetje z vrtov 
sv. Frančiška. Za sloven
ske žene je tiskal  tudi Slo
vensko gospodinjo  (1905–
1914) in Ženski list (1913) …

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Celovcu se je 2. 1. 1856 rodil general slovenskega 

porekla Blasius Schemua (Blaž Žemva), ki je  
izhajal iz Gorij pri Bledu. Leta 1911 je prevzel  
vodenje generalštaba habsburške monarhije.

   V Škofji Loki se je 4. 1. 1891 rodil dramatik Anton 
Leskovec. Kot vojak avstro-ogrske armade je bil leta 
1917 italijanski vojni ujetnik, leta 1918 pa je kot 
prostovoljec prešel v srbsko vojsko. 

   V Železnikih se je 6. 1. 1772 rodil pravnik Gašpar 
Levičnik vitez Glomberg. Vstopil je v odvetniško 
pisarno uglednega rojaka pl. Remica na Dunaju in 
jo po njegovi smrti prevzel. 

   V Kamniku se je 6. 1. 1865 rodil zdravnik Adolf 
Razlag, ki je deloval v Šanghaju.

   Na Rečici pri Bledu se je 7. 1. 1820 rodil botanik 
Valentin Plemel.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Kljub vsemu, kar nam 
je hudega naredila očetova 
starokopitna miselnost, me 
je bilo zmeraj strah rudni
ške sirene. Še danes jo zelo 
nerada slišim. Kadar se je 
oglasila, ni bilo nič dobrega. 
Nekoč 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.«

Metka o svojem življenju 
nerada govori. Tisti brez 
izkušenj nočejo poslušati 

njenega »jamranja«, osta
li, ki so doživeli podobne 
grozote, pa nočejo, da bi jih 
Metkina zgodba spodbuja
la, da bi se tudi sami zače
li spominjati.

»Leta po očetovi upokoji
tvi so bila pošastna. Morala 
sem streči materi, ki je ved
no bolj padala v depresije, in 
očetu, ki jih je s svojimi na
silnimi dejanji še pospeše
val. Nemogoč je bil! Žrlo ga 
je, ker so ga rudarski prijate
lji pozabili, njegovim udar
nim, zelo socialističnim pa
rolam pa so se začeli odkrito 
posmehovati. Tepel je tudi 
mene. Če ne drugače, pa z 
berglo. Ni pa mi dovolil, da 
bi poskrbela za njegovo inti
mno higieno, zato je smrdel, 
kot bi padel v greznico. Nje
gova pokojnina je bila tako 
majhna, da nam je v drugi 
polovici meseca zmanjkalo 
za kruh. Ata se je moral od
povedati cigaretam, kar ga je 
sploh spravljalo v bes. Dne
vi so minevali, postajala sem 
vedno bolj apatična, zagre
njena. Nisem imela prijate
ljic, nikogar pravzaprav, ki 
bi se mu lahko zaupala. Sta
ra sem bila sedemnajst let, 
živela sem kot zadnja dekla 
na vasi, nisem imela ne spo
dnjega perila, kaj šele, da bi 
lahko kdaj obiskala frizerja, 
se umila po celem telesu, se 
do sitega najedla. 

Potem pa se je ponudila 
priložnost, da se skobacamo 

na zeleno vejo. Pri nas se je 
oglasil neki možakar iz so
sednje vasi. Povedal je, da so 
mu umrli starši in da ni niko
gar, ki bi poskrbel za njego
vo invalidno sestro. Obljubil 
je, da bo dobro plačal, če jo 
vzamemo k sebi. Očetu so se 
zasvetile oči in z obiskoval
cem sta si takoj segla v roke. 
Lučka je bila res zelo uboga. 
Merila je komaj kakšen me
ter, njeno malo preveč obil
no telo pa je bilo čudno zvito. 
Imela je poškodovana stopa
la, tako da je zelo težko hodi
la. Prsti na levi roki so bili na 
pol zakrneli, kljub temu pa 
je znala urno sukati pletilke. 
Ure in ure je sedela za peč
jo in pletla. Ni pa mogla za
drževati vetrov, zato je hiša 
neznosno smrdela po nje
nih prdcih, a smo se tudi na
nje navadili. Denar, ki smo 
ga dobivali za oskrbo, bi mo
ral pripadati meni, a ga oče 
ni hotel dati iz rok. Spet je za
čel kaditi in kar nekaj denar
ja je šlo tudi za žganje. Raz
grajati si pa ni upal, ker mu 
je Lučka zagrozila, da bo po
vedala bratu, če se bo nepri
merno obnašal.

A tudi ta brat je bil svoje
ga denarja vreden. Lučke se 
je znebil zato, da je lahko 
rojstno hišo prodal. Za se
stro nam je plačeval kakšnih 
pet let, potem pa nič več. ''Jo 
pa vrzite na cesto!'' se mi je 
posmehoval, ko sem ga priš
la prosit za denar.

Lučka sicer ni šla nika
mor, je pa redno hodila na 
romanja. Skoraj vso dedi
ščino je porabila za te reči. 
Postala sem njena spre
mljevalka. Ko so drugi moli
li, sem zakinkala od utruje
nosti. Žebranje me je zme
raj uspavalo. Domov sva 
potem prinašali razne kip
ce angelov, podobice in po
dobno. Naučila sem se pre
pevati nabožne in slovenske 
narodne pesmi. Lučka me 
je naučila pletenja, vezenja 
in šivanja. Sicer ni imela ši
valnega stroja, je pa zato z 
neizmerno natančnostjo na 
roke sešila marsikatero blu
zo ali obleko. Z leti, ko se je 
še bolj poredila, je žal mo
rala ostajati doma. Vztrajala 
pa je, da sem se romanj ude
leževala jaz! Ko sem se vrni
la, sem ji morala o vsem, 
kar se je dogajalo, poročati 
do zadnje podrobnosti. Ka
dar je bilo slabo vreme in 
nisem mogla iti na vrt, sva 
delali prtičke, zavese, vezli 
sva posteljno perilo. Nare
dili sva ogromno komple
tov za dojenčke! Lučka je 
čisto sama ugotovila, kako 
se skvačkajo copati. Šli so 
za med in prihodki od naji
nega ročnega dela so bili na
jina skrivnost. 

Potem pa je prišlo leto 
1977. Najprej se je obesi
la mama, kakšen mesec za
tem pa je med spanjem, sre
di noči, za vedno zaspal tudi 
oče. Čez noč sem bila rešena 
dveh težkih bremen, ki sta 
me tlačili k tlom in mi uni
čevali življenje. Niti žalova
ti nisem mogla, samo odda
hnilo se mi je. Tako mamo 
kot očeta smo pokopali bolj 
na tiho. O njuni smrti sem 

želela obvestiti brate, a jih ni
sem izsledila. Kot bi se udr
li v tla! Še sorodniki niso vsi 
prišli na pogreb. 

Stara sem bila 25 let, a sem 
imela občutek, da jih imam 
petkrat toliko na grbi. Čuti
la sem, kako je Lučko strah, 
da bi se je sedaj, ko staršev 
ni bilo več, enostavno znebi
la. Pa res nisem imela tega 
namena, preveč sem jo ime
la rada. 

Čez kakšne tri tedne, kma
lu za tem, ko sem hišo vsaj 
kolikor toliko dala v red in 
ko so mi prijazni sosedje od
peljali na smetišče navlako, 
se je na vratih prikazal Vla
dimir. Bil je neke vrste vaški 
posebnež. Rad se je hvalil, da 
je edini zemljan, ki ima di
rektne povezave z Bogom. Z 
njim se je menda pogovarjal 
vsako nedeljo malo po peti 
uri zjutraj. Prišel je s predlo
gom, da mi za skromno sobi
co nudi bogato plačilo, to pa 
so bila po njegovem videnja 
samega Boga. Na srečo je za
čela Lučka brez pravega raz
loga na ves glas vreščati. Vla
dimir se je samo obrnil in iz
ginil skozi vrata. 

Potem se je oglasil nekdo 
s Ponikve. Dejal je, da potre
buje delavnico za izdelova
nje kavbojskih klobukov. Ko 
je beseda nanesla na plačilo, 
je pomencal, da bi bil vesel, 
če bi bilo prvo leto gratis, po
tem pa bi mi dajal deset od
stotkov od prodaje.

Spominjam se tudi Mati
ca. Bil je mlajši upokojenec, 
žena mu je umrla, on pa ni 
vedel, kaj bi sam s seboj. 
''Takoj jutri ti bom prepisal 
kmetijo, samo preseli se k 
meni, da ne bom sam,'' me 
je prosil. V roke mi je stisnil 

listek s svojo telefonsko šte
vilko, se usedel v avto in se 
odpeljal.

Zame in za mojo hišo je 
izvedel tudi neki gospod, 
doma iz okolice Pliberka. 
Name je počakal kar pred 
cerkvijo. Beseda je dala be
sedo in povabil me je na 
zmenek. Bil je zelo uglajen 
in spoštljiv. Zanimalo ga je, 
ali sem še nedolžna. Ker on 
bi rad imel takšno, ki je dru
gi moški še niso povohali. Ni 
mi verjel, ko sem mu zatrje
vala, da nisem nikogar niti 
poljubila. ''Kaj pa kakšna 
samopomoč? Si to že poče
la?'' ga je zanimalo. Začude
no sem ga gledala, saj se mi 
ni niti sanjalo, o čem govo
ri. Doma sem vprašala Luč
ko, in ko mi je razložila, te
den dni nisem spala, tako mi 
je bilo nerodno. 

Hilarij je prišel na obisk iz 
daljne Avstralije. Sorodniki 
so mu povedali zame, ker so 
vedeli, da išče nevesto. Malo 
je manjkalo, da mi ni pogle
dal tudi v usta, tako se je vr
tel okoli mene in me ocenje
val. Zadovoljen je bil, da sem 
hodila v cerkev, da sem mo
lila tudi doma. Imel je že bli
zu šestdeset let, menda bo
gat, nikoli še ni bil poročen, 
ker ni našel prave, ki bi bila 
še nedolžna, poštena, de
lavna. ''Zdi se mi, da bi se s 
tabo kar oženil!'' je bil vzhi
čen. Potem pa se je na vozič
ku pripeljala v hišo Lučka. 
Ko jo je zagledal, ga je mini
la vsa ljubezen.

Še tisto popoldne je pa
dla odločitev: prodala bom 
hišo in se preselila na drugi 
konec Slovenije. Najraje na 
Gorenjsko.«

(Konec prihodnjič)

Rudniški otrok, 2. del

Mlada leta
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Še zadnje priprave in … gremo na oder. Takole je naš fotograf v svoj objektiv ujel mlade 
članice Društva kamniških mažoretk Veronika, tik preden so v ritmu koračnice zakorakale 
na oder Doma kulture Kamnik in se pridružile članom Mestne godbe Kamnik na njihovem 
prazničnem koncertu. Skupaj so že ničkolikokrat dokazali, da gredo godba in mažoretke še 
kako skupaj in da so postali že pravi ustvarjalni prijatelji. J. P. / Foto: Gorazd Kavčič

Miha Naglič

»Warmi caspi je drevo, ki 
mi je zaupalo skrivnost sta-
rih, močnih dreves. Takrat 
sem namreč pogosto nare-
dila obrede ayahuasce kar 
zraven drevesa, ob katerem 
sem se postila. Med enim ta-
kih obredov sem sedela na 
korenini Warmi caspi in v 
drugi realnosti gledala v nje-
no krošnjo, ki jo je obdajala 
rožnato-belo-rumena svet-
loba. Zaželela sem si, da bi 
tudi sama že končno zrasla 
navzgor proti nebu tako viso-
ko, kot je segala njena kroš-
nja. V istem hipu me je za-
čelo vleči proti tlom, najprej 
sem sledila deblu, potem pa 
vedno globlje še koreninam. 
V začetku sem se upirala, po-
tem pa vendarle razumela, 

kaj mi Warmi caspi želi poka-
zati. Sprostila sem se in sledi-
la njenim koreninam najprej 
v globino, ki je segala prek 
plasti humusa, do zbite gline 
in daleč v notranjost mimo 
lukenj z žepi bogate prsti vse 
do podzemnih rek in jezer 
globoko pod tlemi pragozda. 
Ko sva prispeli do najglobljih 
koncev korenin, mi je poka-
zala še, kako široko so raz-
raščene daleč vstran. Posve-
tilo se mi je, da so korenine 
pravzaprav zrcalna slika nje-
ne krošnje ... 'Poglej po džu-
ngli okoli sebe,' mi je rek-
la. 'Vidiš, koliko dreves pre-
vrnjenih leži na tleh? Vsa so 
mlada in so rasla hitro. Pre-
hitro, da bi jim uspelo raz-
rasti korenine. Ostale so plit-
ke in podrl jih je prvi močnej-
ši veter. Če želiš tako visoko 

proti nebu, kot sem jaz, mo-
raš rasti počasi in si vzeti čas, 
da poženeš globoke koreni-
ne. Le tako lahko kljubuješ 
vsemu, kar prineseta vreme 
in čas. Le tako lahko preživiš 
še tako močna neurja.« 

To je odlomek iz knjige, ki 
je zelo osebna pripoved av-
torice o njenem učenju ra-
zumevanja spremenjenih 
stanj zavesti in drugih real-
nosti s pomočjo ayahuasce, 
psihedeličnega pripravka v 
tradicionalni medicini in du-
hovnih praksah Amazonje, 
od koder izvira. Postopke za 
prehod med različnimi real-
nostmi in s tem dostopanje 
do modrosti izven materi-
alne, fizične plati bivanja so 

skozi tisočletja razvijale do-
morodne kulture in jih ohra-
nile do današnjih dni. Bo člo-
veštvo s pomočjo znanja, ki 
se nam ponuja v drugih real-
nostih, zmoglo nadgraditi to, 
kar imamo dobrega, in zavre-
či tisto, kar nas omejuje? In 
ponovno vzpostaviti ravno-
vesje in harmonijo? Avtorica 
je prepričana, da to že zmore-
mo. Žirovka Erika Oblak, so-
delavka Ekologov brez meja 
in koordinatorka Zero Waste 
Europe, nam v zadnjem delu 
knjige posreduje tudi širše 
znanje in razumevanja sve-
ta, ki ga skupaj živimo na tem 
planetu, in se neposredno 
dotika njenega življenjskega 
poslanstva – biti glas Zemlje. 

Nove knjige (415)

Čas je zdaj

Erika Oblak, Čas je zdaj, Drevo, Žiri, 2016, 127 strani

»Ati, poglej, koliko vojakov! In kako lepe obleke imajo in puške! Ko bom velik, bom tudi jaz 
vojak. Glej, tamle pa gre po rdeči preprogi en gospod. Praviš, da je to predsednik države? 
Kako pokonci hodi in kako mirno stojijo vojaki, ko gre mimo njih. Veš kaj, ati: ko bom velik, 
ne bom vojak, bom bil predsednik.« D. Ž. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Ena izmed najlepših po-
znogotskih slovenskih 
cerkva je v kraju Sveti Tri-
je Kralji v Slovenskih gori-
cah v občini Benedikt. Sve-
tišče domuje na griču, vi-
sokem 290 metrov, od ko-
der je lep razgled na oko-
lico v katerem koli letnem 
času. Zvonik meri v višino 
50 metrov. Stavbo so kot 
podružnično romarsko cer-
kev po nalogu salzburškega 
škofa začeli zidati leta 1521; 
leta 1528 je enoladijska cer-
kev postala triladijska z bo-
gatim cerkvenim korom, 
dokončana pa je bila 1588. 
Ima štiri zanimive porta-
le, v njej pa so trije drago-
ceni oltarji iz različnih ob-
dobij. Najstarejši je krilni 
oltar Kristusovega rojstva z 

jaslicami s Sveto družino in 
prihodom pastircev. Na le-
vem in desnem oltarskem 
krilu pa je izrezljana Jeseje-
va korenika, nekakšno dru-
žinsko drevo Jezusovega 
rodu. Nekaj skromnejši je 
oltar Svetih treh kraljev; leta 
1611 je mariborski mizar 
Georg Stützl izrezljal Mari-
jino vnebovzetje, 1636 pa ga 
je obogatila še kiparska sku-
pina. Oltar sodi med zad-
nje zlate oltarje, ki so nas-
tali pri nas v 17. st. Kamni-
to prižnico krasijo reliefi, ki 
so morda figure donatorjev, 
bližnjih fevdalcev Myndor-
ferjev in Komenterjev. Cer-
kev je bila znana po mogoč-
nem zvonjenju. Veliki zvon 
je tehtal 1300 kilogramov, 
srednji 660, približno po-
lovico manj pa najmanjši. 
V 18. st. je mogočna uniču-
joča strela zažgala zvonik in 
stalila zvonove. Sicer so jih 
obnovili, a prišla je prva sve-
tovna vojna, nato druga …, 
in zdaj se oglaša iz lin le edi-
ni, tretji zvon … Z uspešni-
mi obnovitvenimi deli pa so 
ugnali največjo sovražnico 
– vlago.

Kraljevska pečenka z 
marelicami in kostanjem 

(iz okolice Čente / Tarcenta 
v Furlaniji - Julijski krajini)

Za 4–6 oseb potrebujemo: 
1 kg svinjske vratovine (mesar-
ja prosimo, da nam v mesu na-
redi žep), sol, poper, gorčico, 2 
čebuli, 3 žlice masla, 130 g su-
hih marelic, 250 g kuhanega 
kostanja, nekaj vejic peteršilja, 
4 korenčke, 1 manjšo zeleno, 
250 ml vina, 250 ml zelenjavne 

juhe, Grappo ali viski za meh-
čanje marelic, 1 žlico kisle sme-
tane, kuhinjski sukanec in iglo, 
pekač s pokrovko.

Marelice prerežemo na 
polovico, jih za dobro uro na-
močimo v alkohol in odce-
dimo. Eno čebulo seseklja-
mo, drugo grobo zrežemo. 
Kostanj nadrobimo. Na mas-
lu prepražimo sesekljano če-
bulo in peteršilj, dodamo 
kostanj in marelice ter podu-
šimo, da vsa tekočina izpari, 
in nadev je pripravljen. 

Pečico ogrejemo na 220°. 
Meso nasolimo in popra-
mo, žep v mesu natremo 
z dobro gorčico, ga napol-
nimo z nadevom, zvijemo 
in dobro zašijemo, da na-
dev ne bo uhajal. Grobo na-
rezano zelenjavo damo na 
dno pekača, namazanega z 
maslom, položimo nanj pe-
čenko in zalijemo z vinom 
in juho, nekaj tekočine 
prihranimo. Pečemo pokri-
to eno uro in pol in po pot-
rebi dolivamo vino in juho. 
Zadnjih 15 minut, preden je 
pečenka gotova, odkrijemo 
pekač, da pečenka hrustlja-
vo pozlati. Pečenko zavije-
mo v alufolijo in damo za 15 
minut v ugaslo pečico, da se 
sokovi umirijo. 

Po želji zelenjavo in pe-
čenkin sok zmeljemo s pa-
ličnim mešalnikom in uku-
hamo, da dobimo dišečo 
omako, ki ji dodamo žlico 
kisle smetane in jo ponu-
dimo posebej. Pečenko zre-
žemo na rezine, ki jih nalo-
žimo na globok pladenj, in 
jo obdamo z vencem pire 
krompirja. 

Pa dober tek!

Trije kralji

mizica, 
pogrni se



Alenka Brun

P
red dvema letoma 
je idejni oče silves-
trskega plavanja na 
Jezerskem Franc 
Zadnikar sme-

je pripomnil, da »enkrat na 
leto moraš sprati svoje gre-
he«, ko nam je razlagal, kako 
se je iz nedolžnega pogovora 
ob skodelici čaja razvila ide-
ja, ki se je zelo hitro uresni-
čila in do danes razvila že v 
pravi dogodek, ki ob Plan-
šarsko jezero na Jezersko 
zadnji dan v letu privabi lepo 
število ljudi.

Lani je bilo pogumnežev, 
ki so se prepustili mrzli vodi 
jezera, sicer več kot letos, 
med njimi pa vedno najde-
mo nekaj »korajžnih« deklet 

pa tudi nasmejanih predsta-
vnikov najmlajših generacij. 

Voda je imela v nedeljo, 31. 
decembra lani, dve stopinji, 
ozračje pa minus sedem sto-
pinj Celzija.

Franc opaža, da je zani-
manje za silvestrsko plavan-
je iz leta v leto večje. Že ko 
so prvič organizirali plavan-
je – in vsako leto znova pove 
oziroma ponovi – da telo pri 
omenjenem plavalnem pod-
vigu lahko doživi šok. Vsak 
posameznik mora zato zase 
vedeti, koliko časa njegovo 
telo zdrži v mrzli vodi oziro-
ma ali bo kos izzivu, ki se pri 
nekaterih začne najprej le s 
povabilom na ogled dogod-
ka. To se je zgodilo Barba-
ri Tavčar, ki jo je prijatelji-
ca povabila, naj se na Jezer-
skem oglasi kot gledalka, a 

se je potem doma zalotila, 
da oblači kopalke, nam je 
smeje razložila Kranjčanka, 
ki je tudi dejansko zaplavala 
v Planšarskem jezeru. 

»Če ima voda dve stopi-
nji, ozračje minus sedem, 
potem bo kopel topla,« so 
se pošalili nekateri silve-
strski kopalci, tik preden 
so se podali v vodo. Eni so 
sicer res zaplavali, spet dru-
gi so bili hitreje zunaj kot v 
vodi, tretji so našli še čas za 
smeh, šalo, celo fotografira-
nje. Slišali smo tudi, da naj 
bi bil tovrsten podvig dober 
za imunski sistem, kot tudi 
izjave gledalcev, da so plaval-
ci res pogumni ali pa da si 
tega sami ne bi upali.

Domačinka Mara Fran-
tar je z brega spremljala svo-
jega soproga Staneta, ki se 

silvestrskega kopanja ude-
ležuje vsako leto, razen 
enkrat, ko mu je ponagaja-
lo koleno, je dogodek izpu-
stil. Kar nekaj je bilo plaval-
cev iz »doline«, pa iz Kranja 
in drugih gorenjskih krajev, 
je pa zanimivo slišati tudi 
komentarje tistih, ki so se 
dogodka udeležili prvič. Ko 
so prišli iz vode, še v iskan-
ju brisače, so bili res glasni: 
»Nikoli več! To je bilo pa res 
prvič in zadnjič – pa nikoli 
več ...«, a takoj ko so se ogre-
li in popili skodelico toplega 
čaja, jih je že spreletela želja 
po ponovitvi in so si mrmra-
li, da bi lahko tole ponovili. 
In, da, do 31. decembra 2018 
imajo še kar nekaj časa, da 
razmislijo, ali jih bo silvestr-
ski mrzli izziv ponovno pre-
mamil ali ne.

POGUMNI NOVOLETNI 
SKOK V MRZLO VODO
Novoletni skok v morje v Portorožu na prvi dan novega leta, podoben skok v Blejsko jezero, ki morda 
napoveduje tudi že sedmi Pokal Bleda v zimskem plavanju februarja ... Na Jezerskem pa so že peto leto 
zapored na zadnji dan leta najpogumnejši zaplavali v Planšarsko jezero točno ob trinajsti uri.

Na zadnji dan starega leta je pogumne silvestrske kopalce na Jezerskem v vodo Planšarskega jezera pospremila zimska in 
snežena idila bližnje okolice. / Foto: Tina Dokl

Barbaro je v vodo pospremil pogumni desetletnik, 
prijateljičin sin Lenart. Zaplavala pa je tudi njegova 
osemletna sestrica Elza. / Foto: Tina Dokl

Prizor, ko so plavalci prihajali iz vode, se je morda zdel 
gledalcem hitrejši od tistega, ko so se odpravljali vanjo.

Nekateri so imeli čas celo za fotografiranje. / Foto: Tina Dokl
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Tradicionalni ponovoletni obisk s Kokrice
Tudi letos sta nas v hiši Gorenjskega glasa obiskali Mira 
Grošelj in Mimi Rozman, obe članici Turističnega društva 
(TD) Kokrica, Mimi je tudi njegova predsednica. Vsakič 
nam na obraze s svojim ponovoletnim obiskom narišeta 
nasmeh, saj prideta vedno »oboroženi« z dobrimi želja-
mi za novo leto in okusnimi dobrotami. Mira je poskrbela 
za sveže pečen kruh iz krušne peči in izjemno okusno 
potico s cimetom ter rozinami, Mira pa klobase, ki so šle 
skupaj z zaseko in kruhom v slast prav vsem. 

Mira Grošelj in Mimi Rozman / Foto: Primož Pičulin
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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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HOROSKOP
TANJA IN MARICA

TA JE DOBRA

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.                        
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Sklepi, vid in spomin
Trije starčki se pogovarjajo o svojih težavah: »Mene muči-
jo roke. Strašne bolečine imam v sklepih in zdravnik pravi, 
da imam sklepno revmo. Včasih sem kaj lepega vzel v 
roke, zdaj pa tega ne morem več,« pravi prvi.
»Mene pa mučijo oči. Tako slabo vidim, da mi niti očala ne 
pomagajo več pri branju časopisa in gledanju televizije. 
Odpovedati sem se moral užitkom, ki jih imam najraje,« 
reče drugi.
»Mene pa strašno muči spomin,« se je oglasil tretji. 
»Sploh ne vesta, kako je to hudo. Včeraj sem ženi pre-
dlagal, da bi spet enkrat seksala, pa je vprašala, ali sem 
pozabil, da sva pred pol ure nehala.«

Dovolj imajo 
Župnik se je na svojem potovanju po svetu ustavil v Lur-
du in prižgal svečko za zakonski par iz domače fare, ki ni 
mogel imeti otrok. Ko se je čez nekaj let vrnil, je najprej 
obiskal omenjeni zakonski par. Odprl mu je fantek.
»Kje je tvoja mamica?«
»V porodnišnici. Dobil sem osmo sestrico.«
»Kje imaš pa očka?«
»Odpravil se je v Lurd, da bi ugasnil svečko!«

Solist v operi
»Slišala sem, da imaš po novem delo v operi!«
»Imam – kot solist!«
»Kaj res?«
»Ja, pri vhodu trgam vstopnice.«

Mali oglas 
Ljubitelju ali ljubiteljici psov podarim malo pudlico. Pokli-
čite med 17. in 22. uro. Če se oglasi ženski glas, obvezno 
odložite slušalko.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Znašli se boste v krogu ljudi, ki vam bodo vsi po vrsti šli 
rahlo na živce. Vaš umik lahko prinese negativne posle-
dice, ki pa si jih ne morete privoščiti. Uporabili boste star 
trik, ne da bi vas kdo ujel. Poslušali boste, a nič slišali.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Že dolgo časa nekaj pričakujete, pa se vam nikakor ni hote-
lo rešiti pozitivno. Vaše besede bodo končno naletele na 
prava ušesa in obeta se vam zmaga. Zaradi nepomembnih 
stvari boste prišli v navzkriž z nekom, ki vam veliko pomeni.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Če ima človek voljo in željo, se da vsako še tako neprijet-
no zadevo rešiti. Res je, da vam bo tokrat vzelo malo več 
časa, kot pričakujete, pa tudi več truda bo potrebnega. 
Tokrat ne bodo dovolj samo besede. Dejanja bodo tista, 
ki bodo štela.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Še posebno v sredini tedna se izogibajte večjemu nakupu. 
Sicer vam lahko postane žal, a se ne bo več dalo popravi-
ti. Malo več strpnosti vam na trenutke ne bi škodovalo. V 
ljubezni se vam obetajo pozitivne spremembe. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Nekaj se vam bo proti pričakovanju zapletlo. A bodite brez 
skrbi, prestavi se vam le čas same realizacije, bistvo pa 
ostane. Vabili vas bodo na sestanke, a vam se prav nikamor 
ne bo ljubilo, rajši se boste pred vsemi skrili v svoj svet.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Odločitve, da malo bolj globoko sežete v žep, kar sploh ni 
v vaši navadi, vam ne bo žal. S tem boste najbolj osrečili 
sebe, kar pa je zelo veliko, saj vedno v ospredje dajete 
druge. Sporočilo boste dobili še ob pravem času.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Vaše delovne ambicije bodo v tem tednu na čisti ničli. 
Sposobni boste le razmišljati, kaj bi bilo, če bi bilo ..., 
nič pa tudi naredili. Prijateljski pogovor vas bo najprej 
razjezil in spravil v slabo voljo, a kasneje boste prišli do 
pametnega zaključka.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Tako boste obremenjeni z drugimi stvarmi, da boste 
malo pozabili sami nase. V vašem primeru bo to dobro, 
saj za reševanje svojih težav niste imeli pravega pogleda. 
Neko sporočilo vas bo presenetilo bolj, kot si mislite.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Tista odločitev, ki vam jo bo narekovalo srce, bo prava. A 
vseeno boste kar nekaj časa obstali na križišču, ne vedoč, 
katera stran je pravilna. Poslovna odločitev se vam bo dob-
ro obrestovala, tako da boste še zelo prijetno presenečeni.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Ves teden boste prekipevali od pozitivne energije, ki jo 
boste prenašali na vse, ki bodo v vaši bližini. Za izvor 
dobre volje boste vedeli vi pa tudi nekdo drug. Ljubezen, 
ki jo boste občutili, je lahko trajna, če boste le hoteli.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Bolj boste premišljevali, večje priložnosti bodo šle mimo 
vas. Na vidiku je denar, s tem pa tudi boljše počutje. V kro-
gu prijateljev se raje ugriznite v jezik, saj vedno ni dobro, 
da rečete tisto, kar mislite. Darilo vas bo zelo presenetilo.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
V naslednjem tednu se vam bo zgodilo kar nekaj lepih, pri-
jetnih stvari. Poslovno boste presenečali sebe in vse ude-
ležene. V ljubezni pa pričakujte darilo, ki ne bo samo lepo, 
ampak bo tudi veliko dalo vedeti. Upanje le ni bilo zaman.
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1.  nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-ROC 
2.  nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzoštevilčenihpoljinvpisanovkuponizkrižanke)pošljite
dosrede,17.januarja2018,naGorenjskiglas,Bleiweisovacesta4,4000Kranj.Rešitvelahko
oddatetudivnabiralnikGorenjskegaglasapredposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.

Delavskac.4,4000KranjITel.:042700200Iwww.avtohisavrtac.si

Ponudba, v katero se  
boste zaljubili tudi vi!
Preverite zapeljivo decembrsko ponudbo vozil Volkswagen 
po čisto majčkenih cenah! Veliki prihranki do 2.000 EUR*, 
bon za financiranje in zavarovanje do 1.500 EUR** ter bon 
staro za novo do 1000 EUR*. Ponudba velja za vozila na 
zalogi in nova naročila do konca leta 2017.

Za več informacij o ponudbi se obrnite  
na našega prodajnega svetovalca.

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 180−0 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−0 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 
0,0737−0 g/km. Število delcev: 0,00990−0 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija velja za vozila letnik 2017 na zalogi.  *Višina  
prihranka ter bona staro za novo je odvisna od modela. ** Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v 
vrednosti do 1.500 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja / najema vozila preko družbe Porsche
Leasing SLO d.o.o. in sklenitvijo VW Zavarovanja (permanentno Porsche kasko zavarovanje vozila preko Porsche 
Versicherungs AG ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnice Sava d.d.), pod pogoji akcije  VWBONCMC17. 
 Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne.

VW_Dilerski_CMC9_137x198_.indd   1 23/11/2017   11:03
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Zvezdnica filma Juno Ellen Page (30) se je 
poročila z osem let mlajšo učiteljico ple-
sa Emmo Portner. “Ne morem verjeti, da 
lahko to izjemno žensko kličem žena,” je 
pod nekaj njunih skupnih fotografij zapi-
sala igralka in delila objavo s svojimi obo-

ževalci na Instagramu. Spoznali sta se lansko poletje in se 
kmalu zatem skupaj udeležili več dogodkov. Ellen je bila 
pred njo v leto in pol trajajoči zvezi s Samantho Thomas.

Ellen Page skrivaj dahnila usodni da

Kantri pevka Carrie Underwood (34) je 
razkrila, da ima po hudem padcu novem-
bra lani na obrazu več kot štirideset šivov, 
zlomila pa si je tudi zapestje. Nesreča se 
je zgodila na zunanjem stopnišču njene-
ga doma. Pevka je takrat odpovedala svoj 

nastop na dobrodelnem šovu. Sedem tednov po nesreči 
pravi, da počasi okreva, vendar njen videz ni tak kot prej. 
“Ne vem, kako se bo končalo, vendar sem srečna, da ni še 
hujše in da imam ob sebi čudovite ljudi.”

Carrie Underwood okreva po padcu

Hollywood se je poslovil od še ene legen-
de filma in glasbe. V starosti petindevet-
deset let je umrla Rose Marie, znana po 
vlogi v seriji Šov Dicka Van Dyka. Serijo 
so predvajali v sedemdesetih. V njej je 
igrala vlogo Sally Rogers, za katero je bila 

kar trikrat nominirana za emmyja. Pri rosnih treh letih je 
veljala za otroški glasbeni čudež in že imela lasten radijski 
šov. Leta 2001 je prejela zvezdo na pločniku slavnih, lani 
pa je izšel dokumentarni film Čakam na vaš smeh.

Poslovila se je Rose Marie

Zvezdnica serije Grda račka America Fer-
rera (33) je srečno novo leto zaželela s 
prav posebnim oznanilom, da pričakuje 
prvega otroka. “V letu 2018 pričakujeva 
še en obrazek za poljubljanje. Srečno 
novo leto,” je pod fotografijo, na kate-

ri pozirata z možem Ryanom Piersom Williamsom (36) 
zapisala igralka, ki je poročena od leta 2011. To bo za 
zakonca prvi otrok.

America Ferrera bo mamica

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V
eselo po domače 
ima tudi huma-
nitarni značaj. 
Nanjo namreč 
vsako leto pova-

bijo gojence Doma Matev-
ža Langusa iz Radovljice in 
domov starostnikov iz Rado-
vljice in Jesenic, prost vstop 
pa omogočijo tudi tistim, ki 
si vstopnic ne morejo privo-
ščiti. 

Prireditev je vsakič dobro 
obiskana, tokrat pa so nas-
topili ansambla Viharnik in 
Okrogli muzikanti, Mešani 
pevski zbor Encijan iz Pul-
ja, citrarka Jerneja Terlikar, 

Marjan Rekar in Jelka Poto-
čnik oziroma Duo Nota, Era-
zem Janc in Miro Albinini 
ter gostitelji, člani Folklor-
nega društva Bled. 

Dedek in vnuk, Miro in 
Erazem, sta stara znanca 
prireditve in tudi letos sta 
nastopila prva, z besedo pa 
sta krmarila skozi prireditev 
člana Folklornega društva 
Bled Mateja Repe in Milan 
Debeljak. Citre so tokrat na 
odru pospremile tudi nas-
top Milana Koprivca v pes-
mi Pod rožnato planino, toč-
ko pa so pomagali soustva-
riti najmlajši člani društva, 
ter Jelko Potočnik. V plesni 
postavitvi Ne maram Gor-
janca smo člane Folklornega 

društva Bled lahko videli 
tudi v malce drugačni opra-
vi, folklornih kostumih, ki 
so gledalca popeljali v prete-
kle čase.

Na predzadnji priredit-
vi sta polno dvorano s svo-
jim skečem do solz nasme-
jali 95-letna Zefa in skoraj 
92-letna Meta – ena bolj glu-
ha kot druga, ki sta ju izvr-
stno upodobili Januša Dež-
man in Majda Zupančič. 
Tokrat pa sta se dami loti-
li malce drugačne teme in 
in ravno tako poskrbeli za 
obilico smeha pod odrom. 
Skeč je nosil naslov Foto-
graf in lepa gospa, zgodba 
pa je šla nekako takole: gos-
pa ne more imeti otrok s 

soprogom in ravno v tistem 
času se okoli potika fotograf, 
ki ponuja svoje »usluge« … 
Fotografa je upodobila Janu-
ša, Majda pa lik gospe.

Zbrane je nagovoril tudi 
blejski župan Janez Faj-
far, rdeča nit zgodbe, ki sta 
jo skozi celotno prireditev 
Veselo po domače razpleta-
la Milan Debeljak in Mate-
ja Repe, pa se je nanašala na 
blejske znamenitosti. 

Tudi tokrat so za konec 
prireditve, ki jo sicer sestav-
ljata dva dela, prihranili Sve-
to noč, poslovili pa so se ob 
zvokih znamenite Na Goli-
ci ter že povabili na letošnjo 
decembrsko, že dvajseto pri-
reditev Veselo po domače.

VESELO PO DOMAČE
Folklorno društvo Bled vrsto let konec decembra v Festivalni dvorani na Bledu organizira Veselo po 
domače, prireditev, kjer se prepletajo ples, glasba in humor. Drugo leto bo prireditev praznovala že 
dvajseti rojstni dan.

Mateja Repe v folklornem kostumu iz Prešernovega časa. 
Pri zapenjanju gumbov na rokavu ji je priskočil na pomoč 
Nejc Koželj iz Dupelj, partner citrarke Jerneje Terlikar.

Franci Pogačnik se je že kar kako uro prej pripravljal, da bo 
posnel prireditev. Kasneje je on nastopil na odru, saj je član 
FD Bled, mesto snemalca pa je zavzel vnuk Patrik.

Tatjana in Zvone Svete v družbi Filipa, ki smo ga lahko 
kasneje spremljali tudi na odru.

Lepa gospa in fotograf (Januša Dežman in Majda Zupančič) 
ter Jelka Potočnik

Ansambel Viharnik smo tokrat ujeli že na tonski vaji. Jerneja Terlikar

Na otroškem silvestrovanju v Bohinjski Bistrici smo 
srečali 20-letno Sašo Arh iz Stare Fužine. Novo leto 
je dočakala v krogu družine in prijateljev, tu pa je 
pomagala pri strežbi. Včasih je trenirala biatlon in 
tek na smučeh, sedaj ne več, je pa še vedno članica 
Smučarskega društva Bohinj. / Foto: A. B.
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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

  »Pot med zvezde je zgodba o uspehu škofjeloških ljubiteljev   
  vertikale v času od prvih zametkov. Sledili so si uspehi,   
  veselje, tudi tragedije in pa prislovična gorenjska trma,   
  vztrajnost in privrženost cilju.« (Franc Vidic)  

30
EUR

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

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Miji Murovec, 
še sveži upokojenki, njena 
pedagoška žilica kar ne da 
miru. Poleg ostalih upoko-
jenskih dejavnosti si je ko-
nec minulega leta naložila 
tudi izvedbo kuharskega te-
čaja za moške, ki so se upo-
kojili, oziroma za tiste, ki so 
dopoldne doma. Začelo se je 
pravzaprav s šalo.

»Dvema nekdanjima so-
šolcema, ki sta me povabila 
na svoji šestdesetletnici, sem 
podarila bon za kuharski te-
čaj. Pridružilo se je še nekaj 
drugih mojih prijateljev, ki 
mi vedno pri čem pomaga-
jo, in tako smo ga tudi izpe-
ljali,« je povedala Mija Mu-
rovec, ki ima veliko izkušenj 
z učenjem kuhanja iz svo-
jega šolskega dela, le da so 
bile tam ekipe nekoliko več-
je. V svojo kuhinjo je tečaj-
nike sprejela Polona Virnik 
Karničar s Šenkove domači-
je. »Sprva smo se malo lovili. 
Šest kuharjev in jaz. Še v do-
mači kuhinji se ti fantje ne 
znajdejo najbolje, kaj šele tu. 
Z malo dobre volje in nekaj 
hecnimi zapleti je šlo,« je za-
pisala Mija v decembrskem 
lokalnem glasilu Pr' Jezer. 
»Kuhali smo od enajstih do 
dveh. Kuharji smo potem 
hrano pojedli in vsak je ko-
silo nesel še svoji ženi do-
mov. Na prvem tečaju smo 
skuhali: cvetačno kremno 
juho, lazanjo, zeljnato sola-
to s fižolom. Na drugem: pi-
ščančjo obaro, požgane aj-
dove žgance in buhteljne. 
Na tretjem smo pomaga-
li Miklavžu peči piškote. Za 

kuharje smo pristavili velik 
lonec ješprenja in spekli pet 
vrst piškotov. Kako je šlo to 
od rok? Kot pravim profesi-
onalcem.« Mija dodaja, da 
so se fantje včasih zahtev-
nejšim opravilom skušali 

izogniti s pomivanjem po-
sode, a jim tega ni dopusti-
la. Na četrtem tečaju so prip-
ravili fižolovo kremno juho, 
pečenko divjega prašička v 
omaki, kruhove cmoke, ze-
leno solato s korenčkom in 
sladico – »ocvrto jajce na 

špinači«. Zadnji tečaj je bil 
zvečer, tako da so na večer-
jo povabili tudi žene kuhar-
jev (in Mijinega moža Matja-
ža). »Žene so pohvalile sop-
roge za vse, kar so jim dobre-
ga pripravili. Še posebno so 

bile vesele, ker so sedaj tudi 
v domačih kuhinjah bolj po-
gumni,« je dejala Mija, ki je 
tečajnikom izročila potrdila 
o uspešno opravljenem ku-
harskem tečaju. Tečajniki 
pa so njej izročili potrdilo za 
»ta bol tršico«.

Med tečajniki je bil tudi Ju-
rij Markič, župan iz pretekle-
ga mandata, danes pa občin-
ski svetnik in od lani upoko-
jenec. »Tečaja sem se ude-
ležil, ker sem za rojstni dan 
dobil bon zanj. V kuhinji ni-
mam izkušenj, zato mi je šlo 
na tečaju predvsem za to, da 
bi se tisto, kar bomo skuha-
li, dalo na koncu pojesti,« je 
povedal Markič. Žene, ki so 
se udeležile večerje na zad-
njem kuharskem srečanju, 
so jih dobro ocenile, tudi ku-
harska učiteljica je vsakemu 
od njih napisala spodbud-
no opisno oceno. Možje so 
na pridobljena (neprenoslji-
va) potrdila ponosni, kaj pa 
bo v praksi z njihovim ku-
hanjem, pa nismo izvedeli. 
»Žena mi še ni naložila od-
govornejše kuhe,« pravi Ju-
rij Markič. 

Priredila je kuharski tečaj za moške
Mija Murovec z Jezerskega, upokojena učiteljica biologije in gospodinjstva, je v domačem kraju 
priredila kuharski tečaj za moške. Po štirih srečanjih so si prislužili »diplome« in bodo odslej lahko 
svojim ženam v pomoč v domačih kuhinjah. 

Mija Murovec med svojimi tečajniki ob Miklavževi peki / Foto: Domen Dolenc

                        + poštnina

14 99
EUR

Počutite se bolje  
in živite 10 let dlje

V priročniku boste 
prejeli jasne nasvete, ki 
temeljijo na najnovejših 
raziskavah. Več ko imate 
zdravih navad, na toliko 
več zdravih let lahko 
računate.
Bertil Marklund je 
zdravnik in dela kot 
profesor na univerzi v 
Göteborgu.

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

131 strani, 150 x 210 mm, trda vezava

                        + poštnina

12 99
EUR

                                 Cena zbirke 52. kartic je  

Čudovite jedi  
iz Južne Evrope
Odkrijmo tradicionalne 
jedi z vseh koncev 
Sredozemlja in pustimo, 
da nas navdihnejo 
čudoviti recepti, zbrani 
na praktičnih karticah. 
Recepti vsebujejo 
besedilo, ki nas po 
korakih vodi skozi 
pripravo jedi, in slike, 
ki kažejo različne 
stopnje kuharskega 
postopka. Sprednjo 
stran kartic krasi večja 
slika pripravljene jedi, 
ob kateri se nam bodo 
gotovo pocedile sline.

Zbirko kartic 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

Mija Murovec, upokojena učiteljica biologije in 
gospodinjstva, je pred leti napisala in ilustrirala 
knjižico Dobrote palčice Robidovke, v kateri je 
objavila 14 receptov in pobud za kuharsko ustvarjanje 
najmlajših. Tokrat je h kuharskemu ustvarjanju 
povabila skupino moških, svojih sokrajanov.  
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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

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

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 6. 1.
20.10 VELIKA IGRA
14.00, 15.30, 17.00 VAMPIRČEK, sinhro.
18.30 JUMANJI: DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
18.20 PRAVA NOTA 3
20.40 NAJVEČJI ŠOVMEN
15.40, 18.40 VOJNA ZVEZD: 
POSLEDNJI JEDI
14.40, 16.40 BIKEC FERDINAND, sinhro.
13.45 MEDVEDEK PADDINGTON 2, sinhro.
21.20 UMOR NA ORIENT EKSPRESU

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 6. 1.
17.20, 20.00, 22.40 VELIKA IGRA
13.30, 15.30, 17.30 VAMPIRČEK
13.50, 18.20, 20.20, 22.40 JUMANJI: 
DOBRODOŠLI V DŽUNGLI

15.25, 19.10 PRAVA NOTA 3
16.10, 20.40 NAJVEČJI ŠOVMEN
21.10, 22.25 VOJNA ZVEZD: 
POSLEDNJI JEDI
19.30 VOJNA ZVEZD: POSLEDNJI JEDI, 3D
13.50, 16.00, 18.10 BIKEC FERDINAND, 
sinhro.
14.50, 17.00 BIKEC FERDINAND, 3D, 
sinhro.

KINO SORA , ŠKOFJA LOKA

Petek, 5. 1.
20.00 NAJVEČJI ŠOVMEN

Sobota, 6. 1.
18.00 ČUDO
20.00 NAJVEČJI ŠOVMEN

Nedelja, 7. 1.
17.00 BIKEC FERDINAND, sinhro.
19.00 NAJVEČJI ŠOVMEN

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 6. januarja
10.00 Eka in Brina Vogelnik: MOJCA POKRAJCULJA (v dvorani PGK, matineja)
19.30 Ferdinand von Schirach: TEROR (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 8. januarja
18.00 Ferdinand von Schirach: TEROR (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Nedelja, 7. januarja
10.00 Moj klub Bled: ČAROVNIK IZ OZA (baletna predstava, matineja)

GLEDALIŠKI SPORED

Cveto Zaplotnik

Kranj – Pobudo za zašči-
to Slovenske potice so dale 
Kmetijsko gozdarska zbor-
nica Slovenije, GZS – Zbor-
nica kmetijskih in živilskih 
podjetij in Obrtno-podjetni-
ška zbornica Slovenije, ki so 
junija lani na ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano vložile skupno 
vlogo za zaščito Slovenske 
potice z zajamčeno tradici-
onalno posebnostjo. Na pre-
dlagano specifikacijo, ki je 

bila en mesec objavljena na 
spletni strani ministrstva, ni 
bilo nobenih pripomb, pot-
lej jo je pregledala še stro-
kovna komisija. Ko je mini-
strstvo prejelo končno verzi-
jo specifikacije, je pripravi-
lo odločbo o prehodni nacio-
nalni zaščiti Slovenske poti-
ce, pripravilo pa bo tudi pra-
vilnik, ki bo med drugim do-
ločil, da se bodo izdeloval-
ci morali v enem letu certi-
ficirati za izdelavo Sloven-
ske potice, sicer potlej ime-
na Slovenska potica ne bodo 
več smeli uporabljati. Kot je 
pojasnila Tadeja Kvas Ma-
jer, generalna direktorica di-
rektorata za kmetijstvo na 
ministrstvu, je nacionalna 

zaščita tudi pogoj za zašči-
to na evropski ravni. Mini-
strstvo bo vlogo poslalo tudi 
Evropski komisiji, ki jo bo 
pregledala in jo objavila v 
uradnem listu Evropske uni-
je. Članice unije bodo potlej 
imele tri mesece čase za ugo-
vore. Če ugovorov ne bo, bo 
Evropska komisija Sloven-
sko potico zaščitila, v pri-
meru, da bo prejela ugovo-
re, pa bo Slovenijo in drža-
ve, ki bodo ugovarjale vlogi, 
pozvala k dogovoru, sicer bo 
o vlogi odločila sama.

»Potica ima posebno mes-
to v slovenski kulinariki, je 
slovenska posebnost in zna-
menitost, skorajda nacio-
nalni simbol. Brez potice ni 

pravega praznika, na praz-
ničnih mizah ne sme manj-
kati zlasti ob božiču in ve-
liki noči, prav tako tudi ne 
na družinskih slavjih,« je 
ob predstavitvi postopkov 
zaščite Slovenske potice de-
jal minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano De-
jan Židan in dodal, da z zaš-
čito Slovenske potice ohra-
njamo slovensko tradicio-
nalno kulinarično dedišči-
no tudi za svoje zanamce in 
hkrati krepimo njeno vlogo 
kot ambasadorke Slovenije 
tudi v tujini. 

Potica je razširjenja po 
vseh slovenskih pokrajinah, 
vendar pa se potice med se-
boj razlikujejo po imenih, 
nadevih, vrstah testa in tudi 
po obliki. Poznanih je več 
kot sto različnih vrst potic, 
pri pripravi nadevov za poti-
co pa na splošno velja, da je 
toliko receptov, kot je gospo-
dinj. Samo ena potica, to je 
Slovenska potica, ki jo je na 
podlagi skupne vloge treh 
zbornic zaščitilo ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, bo enotna po vrsti 
testa, nadevih, obliki in tudi 
imenu. Po že potrjeni speci-
fikaciji je »potica z različni-
mi nadevi namazan kvašeni 
testeni zvitek z luknjo v sre-
dini, pečen v okroglem lon-
čenem, porcelanastem in 
ali kovinskem pekaču potič-
niku, ki ima obodno steno 
gladko ali narebreno z nav-
pično stoječimi rebri, rav-
nim dnom, v sredini pa pri-
rezan stožec.« Izdelava Slo-
venske potice ne bo geograf-
sko omejena, izdelovali jo 
bodo lahko kjerkoli, vendar 
po strogo določeni recepturi, 
z določeno obliko in z enim 
od petih nadevov – z oreho-
vim nadevom, z orehovim 
nadevom in rozinami, z rozi-
novim nadevom, pehtrano-
vim ali pehtranovim s skuto.

Slovenska potica je 
ambasadorka Slovenije
Država je zaščitila Slovensko potico kot zajamčeno tradicionalno posebnost, nacionalna zaščita pa je 
tudi pogoj za zaščito na evropski ravni.

Slovenska potica je na nacionalni ravni že zaščitena kot zajamčena tradicionalna 
posebnost.

Beseda potica je izrazito slovenska in se je jezikovno 
razvila iz zgodnejših slovenskih oblik, kot so povitica, 
povtica in potvica. Izraz slovenska potica so začeli 
uporabljati v drugi polovici 19. stoletja.

V Sloveniji sta dva 
festivala, ki sta posvečena 
le poticam – od leta 2004 
v Preboldu in od leta 
2010 na Blejskem otoku.

Slovenija ima številne zgodovinske argumente za 
zaščito Slovenske potice. Potico (povitico) je v svojih 
delih že v letih 1575 in 1577 omenjal Primož Trubar, 
najstarejši recept za potico je objavil Janez Vajkard 
Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske leta 1689, 
najstarejši ohranjeni primer pekača za potico brez 
sredinskega stožca pa je iz leta 1777.

Na predstavitvi postopkov za zaščito Slovenske potice
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Nagrajenci nagradne križanke OBČINE ŠKOFJA LOKA, ki je 
bila objavljena v Loškem glasu dne 19.  decembra 2017 z ge-
slom: LOKA V SNEGU, prejmejo vstopnico za koncert Kristalne-
ga abonmaja 2017/18 ali otroškega abonmaja Umetnost otrok 
2017/18 v Sokolskem domu Škofja Loka po izbiri: Helena Ju-
van iz Domžal, Janez Kunšič iz Mojstrane, Vanja Zupanek iz 
Škofje Loke in Milka Hace z Golnika. Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Tržiškem gla-
su 15. 12. 2017, je bilo podjetje BALDRIJAN, D.O.O. iz Kranja, 
ki poklanja lepe nagrade petim nagrajencem. Ti srečni nagra-
jenci so: 1. nagrada: bon v vrednosti 30 € prejme Fani Cvrtnjak, 
Tržič, 2. nagrada: bon v vrednosti 20 € prejme Franc Pogačnik, 
Žabnica, 3.–5. nagrada: bon v vrednosti 10 € prejmejo: Mateja 
Vrtačnik, Šenčur, Veronika Krsnik, Tržič in Jožef Grošelj, Kro-
pa. Prevzem nagrad je mogoč na sedežu podjetja v delovnem 
času. Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v časopisu Go-
renjski glas v torek, 19. 12. 2017, je bila MODRIJAN ZALOŽBA, 
d.o.o. Geslo križanke je bilo: RAZSEŽNOSTI VOJNE NA SLOVEN-
SKEM. Izžrebani nagrajenci so: 1. nagrada: Zdenko Čepič, Dami-
jan Guštin, Nevenka Troha: Slovenija v vojni 1941–1945 prejme 
Jože Šolar iz Škofje Loke, 2.  nagrada: Peter Carey: Oscar in Lu-
cinda prejme Miha Žnidar iz Kranja, 3. nagrada: Alessandro Ba-
ricco: Svila prejme Silva Pintar iz Kranja. Nagrajencem iskreno 
čestitamo. 

Nagrajenci nagradne križanke GORENJSKEGA GLASA, ki je 
bila objavljena v Loških novicah dne 12. decembra 2017 z ge-
slom: PRAZNIČNO PECIVO, prejmejo darilni bon za članarino 
Mestne knjižnice Kranj: Ana Fric in Marija Bratuž iz Škofje Loke 
ter Marjan Vrabec iz Radovljice. Nagrajencem čestitamo!

V zvezi z zelo zanimivo zgod-
bo »Živijo posebno življenje«, 
objavljeno v Gorenjskem glasu 
dne 1. 12. 2017, želim kot spe-
cialna pedagoginja z dolgolet-
nimi izkušnjami dodati nekaj 
svojih spoznanj, zakaj morajo 
starši otrok s posebnimi potre-
bami delati z otrokom tudi 
doma. 
Najprej vsa pohvala družini, 
ki se je odločila za tako pod-
poro desetletni Nini s težava-
mi v razvoju. Strinjam se z 
njihovo ugotovitvijo, da so bile 
predpisane terapije za uspešno 
napredovanje Nine premalo. 
Specialna pedagogika temelji 
namreč na spoznanjih, da pot-
rebujejo vsi otroci s posebnimi 
potrebami veliko ponavljanj 
za dosego načrtovanih ciljev 
po korakih z mnogimi različ-
nimi materiali, ki omogočajo 
otrokovo uspešno in motivira-
no napredovanje. To pomeni 
zelo veliko dolgotrajnega in 
ustvarjalnega dela. Poznam 
kar veliko družin, ki so se in se 
odločajo za dolgotrajno delo in 
tako uspešno pripomorejo k ra-
zvoju otrokovih sposobnosti na 
mnogih področjih njegovega 
razvoja.
Vzrokov, da morajo starši z ot-
rokom s posebnimi potrebami 
delati tudi doma, je več. Naj 
jih omenim nekaj: 
Zakon o celostni zgodnji obrav-
navi, ki naj bi pri nas zagota-
vljal vsem otrokom s posebnimi 
potrebami pravico do celostne 

Živijo posebno 
življenje

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Skupina Slo-
venijales je decembra z do-
nacijo razveselila Srednjo 
šolo za lesarstvo v Škofji 
Loki. Podarili so jim materi-
ale, ki jih bodo lahko upora-
bili dijaki in ob tem v praksi 
vadili svoje nove mizarske 
veščine in se usposabljali 

za delo v tem lepem pokli-
cu. Donacijo v vrednosti 16 
tisoč evrov so prejeli dija-
ki v družbi vodje šolske de-
lavnice Jožefa Gregorca, ki 
verjame v svoj podmladek 
in pove, da mladi na njiho-
vi šoli radi ustvarjajo iz lesa, 
z njihovo pomočjo pa les in 
končni izdelki dobijo doda-
no vrednost.

Slovenijales obdaroval 
dijake lesarske šole

Dijaki Srednje lesarske šole Škofja Loka so prejeli 
Slovenijalesovo donacijo.

Janez Kuhar

Vopovlje – Vas Vopovlje v 
občini Cerklje, ena najlep-
še urejenih vasi na Gorenj-
skem, je v božično-novo-
letnem času kot pravljična 
vas. V  začetku decembra so 
v središču vasi slovesno pos-
tavili božično-novoletno dre-
vo in ga lepo okrasili, tudi z 

osemsto lučkami. Smreko 
je vaški skupnosti  Vopovlje  
daroval Milan Bučar iz Pše-
nične Police, brezplačni pre-
voz do Vopovelj in postavitev 
dvanajst metrov velike smre-
ke v središču vasi pa je opra-
vil s tovornjakom avtoprevo-
znik  Lojze Grošelj iz Poženi-
ka. Kot je povedal predsednik 
vaške skupnosti Vopovlje 

Lado Ahčin, se v njihovi vaški 
skupnosti v zadnjih dveh de-
setletjih lahko pohvalijo s šte-
vilnimi občinskimi, regijski-
mi in državnimi priznanji za 
urejenost kraja in posame-
znih objektov. V tem turistič-
nem kraju, ki ima 130 prebi-
valcev, so imeli letno oko-
li trideset tisoč nočitev, ve-
likokrat je dnevno v vasi več 

turistov, kot ima vas prebival-
cev. Nekaj dni pred božičem 
pa so v središču vasi čez po-
tok Reka, ki izvira pod Krvav-
cem, postavili na površini 
šestnajst kvadratnih metrov 
jaslice, ki so ponoči razsvet-
ljene. Kipi sv. Družine so vi-
soki okoli 90 centimetrov. 
Jutri, v soboto, bodo postavi-
li v jaslice še Svete tri kralje. 

Jaslice nad potokom Reka
Jaslice, ki jih je v Vopovljah ob pomoči domačih postavil Miro Jagodic, in tudi okrašena vas vzbujajo 
veliko zanimanja med domačini in turisti, ki bivajo v Vopovljah.

Jaslice nad potokom Reka v Vopovljah Božično-novoletno drevo so pripeljali iz Pšenične Police.

zgodnje obravnave, je bil sprejet 
zelo pozno, šele 14. julija 2017. 
Uporabljati pa naj bi se začel 
šele 1. 1. 2019. 
Razvojne ambulante, ki naj 
bi ponudile začetno strokov-
no podporo družinam, se po 
pogostosti obravnav v sloven-
skem prostoru razlikujejo. 
Zato nekateri starši že v naj-
zgodnejšem obdobju poiščejo 
pomoč pri različnih terapevtih 
in nevladnih organizacijah, ki 
izvajajo strokovne obravnave.
Če je otrok s posebnimi potre-
bami vključen v skupino otrok 
z značilnim razvojem v vrtcu 
ali v osnovni šoli, vzgojiteljice 
in učiteljice pogosto spoznajo, 
da imajo premalo strokovnega 
znanja za kakovostno speci-
fično pomoč, ki jo tak otrok 
potrebuje. V pomoč so jim 
mobilne specialne pedagogi-
nje, ki nudijo vzgojiteljicam in 
učiteljicam ustrezno strokov-
no pomoč, otroku pa ustrezne 
obravnave. Te pa so odvisne od 
odločbe Strokovne komisije za 
usmerjanje, ki določi, koliko 
obravnav tak otrok potrebuje 
in prilagoditve. V taki obliki 
vzgoje in izobraževanja otrok 
s posebnimi potrebami nima 
celostne obravnave (logope-
da, fizioterapevta, delovnega 
terapevta, psihologa), zato 
se starši pogosto odločijo za 
individualne strokovne obrav-
nave, ki so večinoma samo-
plačniške. 
Če je otrok s posebnimi po-
trebami vključen v razvojni 
oddelek ali v osnovno šolo s 
prilagojenim programom, 
ima timske obravnave, pro-
blem pa je, da so skupine po-

gosto zelo heterogene glede na 
njihove posebnosti in diagno-
ze otrok. To od strokovnega 
kadra zahteva mnogo naj-
novejših znanj in zelo dobro 
organiziranost, da vsi otroci 
delajo po učnem načrtu v 
skladu s svojimi individualni-
mi sposobnostmi. To zahteva 
tudi veliko priprav, prilagodi-
tev, kakovostno individualizi-
rano delo, strpnost in sposob-
nost strokovnega kadra, da 
istočasno nudi vsem otrokom 
v skupini individualno pod-
poro in pomoč.
Obstoje tudi nekatere motnje 
v razvoju, ki jih brez aktivne-
ga sodelovanja staršev sploh ni 
mogoče izboljšati. Nevrofizio-
terapevtske obravnave otrok so 
ključnega pomena za mnoge 
otroke s posebnimi potrebami, 
zlasti za otroke s cerebralno 
paralizo. Zato morajo biti te 
pogoste, na obravnavah pa pri-
sotni starši, da se naučijo pra-
vilnih prijemov otroka in vaj, 
ki omogočajo otrokov gibalni 
razvoj. Samo na ta način ot-
rok hitreje in pravilno napre-
duje na gibalnem področju. 
Znanja nevrofizioterapevtov 
potrebujejo tudi vsi ostali člani 
strokovnega tima, ki obravna-
vajo otroka s posebnimi potre-
bami, saj morajo s pravilnimi 
prijemi spreminjanja položaja 
otroka pri njihovih obravna-
vah preprečevati nastanek 
kontraktur.
Kakovost obravnav je odvisna 
tudi od osebnosti strokovnja-
kov, ker vsak od nas v svoj pok-
lic ne nazadnje vnese tudi svo-
jo osebnost. Zato tudi razlike 
med strokovnjaki. 

To je nekaj razlogov, zakaj mo-
rajo starši otrok s posebnimi 
potrebami delati z otrokom ve-
liko tudi doma. 
Ob tem se pojavi vprašanje, kje 
pa naj starši dobijo ustrezna 
znanja. Nekateri jih pridobijo s 
strokovnim izpopolnjevanjem, 
nekateri kar preko spleta, spet 
drugi s prisotnostjo na indivi-
dualiziranih obravnavah. V 
Kranju se že več kot 13 let izva-
ja zgodnja obravnava otrok z 
downovim sindromom v okvi-
ru Društva Downov sindrom 
Slovenija in Zveze Sožitje – 
dveh nevladnih organizacij. V 
obravnavo se vključijo otroci z 
downovim sindromom, stari 
od nekaj mesecev do starosti se-
dem, osem let. Otrok je deležen 
dveh obravnav na mesec. Star-
ši so na obravnavah prisotni in 
tako dobijo odgovore na mnoga 
vprašanja, ki jih prinaša v dru-
žino rojstvo otroka s posebnimi 
potrebami, spoznajo sodelova-
nje in aktivnosti svojega oto-
ka v programih, metode dela, 
materiale, ki se uporabljajo 
za dosego načrtovanih ciljev, 
po nasvetih strokovnjakov pa 
delajo z otrokom tudi doma. 
Moje izkušnje so v zvezi s to 
problematiko zelo pozitivne.
Vsem staršem, ki se bodo odlo-
čili za aktivno podporo v razvi-
janju sposobnosti svojega otro-
ka tudi doma, pa želim veliko 
volje, energije, potrpežljivosti, 
vztrajnosti, ustvarjalnosti in 
ljubezni ob zavedanju, da s 
skupnimi močmi lahko premi-
kamo gore.

Stanka Grubešič

Aleš Senožetnik

Domžale – Menačenko-
va domačija Domžale raz-
pisuje sedmi likovni nate-
čaj, ki se bo tokrat vsebinsko 
posvetil aktualni temi letoš-
njega leta, raznolikosti in 
bogastvu evropske kulturne 
dediščine. Likovni natečaj, 
na katerem pričakujejo slike, 
risbe, grafike, reliefe in dru-
ge stvaritve, ki obravnavajo 

tako ohranjene kot propa-
dajoče arhitekturne bisere v 
Domažlah in okolici, bo po-
tekal od 15. januarja do 15. fe-
bruarja. Že prej pa do 14. ja-
nuarja sprejemajo izpolnje-
ne prijavnice na naslovu KD 
Franca Bernika Domžale, 
Ljubljanska 61, 1230 Dom-
žale. Razstavo bodo odprli 
predvidoma v začetku mar-
ca v razstavišču Menačenko-
ve domačije.

Likovni natečaj 
Menačenkove domačije
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga 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.

Med več kot 
70 izjemnimi  
tortami in  
torticami boste 
našli npr.: torto 
iz pirine moke z 
orehi, malinami in 
smetano, torto z 
grškim jogurtom in 
pomarančo, torto 
za otroški rojstni 
dan, torto brez 
glutena, poročno 
torto, torto brez 
jajc, tortice na 
palčki (cake pop), 
pa tudi presne 
torte ... 

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

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

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

NEPREMIČNINE
POSESTI
KUPIM

MANJŠO parcelo  Radovljica, Bled, 
Žirovnica z okolico, tel.: 031/489-477 
 18000017

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

 
 

 

t M
M
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

ODLIČNO ohranjen manjši avtomobil, 
letnik 2011 ali mlajši, tel.: 031/450-
013 18000018

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  
 18000005

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

ŠTEDILNIK Iskra Korona, 2 plin + 2 
elek., še nerabljen, in trajno žarečo 
peč, tel.: 04/53-31-449, 040/307-
748 18000002

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051 258 936 18000008

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

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

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.

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., 
SEJEM PORDENONE: 3. 3.; STRUNJAN: 26.–28. 1., BERNARDIN: 
11.–14. 3., LENDAVA: 5.–8.3., MADŽARSKE TOPLICE: 8.–11.2., BA-
NJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 16.–23. 3., MEDŽUGORJE: 10.-12.3., 
RIM: 15.–18.3. www.rozmanbus.si

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

PRIREDITVE

Po stezah partizanske Jelovice
Kranj – Planinsko društvo Kranj vabi na 61. spominsko prire-
ditev Po stezah partizanske Jelovice, posvečeno 76. obletnici 
dražgoške bitke, ki bo v nedeljo, 14. januarja, ob 12. uri pri 
spomeniku v Dražgošah. Zbor planincev bo ob 9. uri pred ho-
telom Creina, od koder se bodo peljali v Podblico, od tam pa 
peš odšli v Dražgoše. Hoje bo približno dve uri. Prijave zbira 
Planinsko društvo Kranj do srede, 10. januarja, do 18. ure.

Za otroke
Preddvor – Sobotna bralna urica bo jutri, 6. januarja, v pro-
storih Zavoda za turizem Preddvor. Otroci bodo ob 10. uri 
lahko prisluhnili zgodbici Dobri snežak.

IZLETI

Učna pot Olševek in Apnišče
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v četrtek, 
11. januarja, pohod po Učni poti Olševek in Apnišče. Skupne 
zmerne hoje bo okrog tri ure. V primeru slabega vremena bo 
pohod teden dni pozneje. Informacije in prijave zbira Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

Pohod v Sončno vas
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor vabi člane, da se udeležijo pohoda v Sončno vas 
v torek, 9. januarja. Dobijo se ob 9. uri na parkirišču hotela 
Bor v Preddvoru.

Ogled Borštnikove hiše
Cerklje – Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje obveš-
ča, da bo Borštnikova hiša tudi v letu 2018 vsako prvo nede-
ljo v mesecu od 10. do 18. ure odprta za oglede. Tako bo tudi 
to nedeljo, 7. januarja.

PREDAVANJA

Sprejmi se – samopodoba in samozavest
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v ponedeljek, 8. januarja, ob 16. uri na brezplač-
no predavanje Sprejmi se – samopodoba in samozavest, ki 
bo potekalo v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri Vo-
dovodnem stolpu). Predavanje bo vodil Andrej Pešec, univ. 
dipl. pol. 

Znanje za življenje
Zbilje – Društvo Sorško polje v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi Sorškega polja, z občinami Kranj, Medvode, 
Škofja Loka, društvi Pandurang, Svetlin in Nasmeh srca, s. 
p., vabi na predavanja Znanje za življenje, ki bodo ob če-
trtkih, 18. januarja ter 1. in 15. februarja, vsakič ob 17. uri v 
delavnicah Skupnosti Barka, Zbilje 1k. Strokovnjak za odno-
se, vzgojo in osebnostni razvoj Andrej Pešec bo zbrane na 
prvih dveh srečanjih popeljal na področje osebnostne rasti, 
našega odnosa in razumevanja samega sebe.

V Dražgoše iz Soteske v Bohinju
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v nedeljo, 14. 
januarja, pohod v Dražgoše iz Soteske v Bohinju čez Jelo-
vico. Skupne zmerne hoje bo okrog štiri ure. Informacije in 
prijave zbira do petka, 12. januarja, Franci Erzin, tel. 041 875 
812.

OBVESTILA

Predstavitev waldorfske pedagogike in igralna 
urica 
Naklo – V torek, 9. januarja, bo ob 17. uri v Waldorfski šoli 
Gorenjska v Naklem predstavitev načina poučevanja in dela 
v waldorfski šoli ter predstavitev waldorfske pedagogike. 
Predavanje je primerno tudi za starše, ki v naslednjem šol-
skem letu vpisujejo otroke v 1. razred. Sočasno bo potekala 
igralna urica za bodoče prvošolčke.

Pomoč za uveljavitev pravic invalidov
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, obvešča, da je vsak ponedeljek od 10. do 12. ure 
na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu) odprta Pisarna 
za invalide, ki invalidom, njihovim svojcem, prijateljem in 
delodajalcem nudi brezplačno pomoč pri urejanju uradnih 
postopkov ob uveljavljanju invalidskih pravic in izvajanju ak-
tivnosti za vključitev v delo in družbo. 

KONCERTI

Pevski večeri v Hiši čez cesto
Milje – Tudi v letu 2018 bodo v Hiši čez cesto nadaljevali s 
pevskimi večeri. Večer ljudskega petja bo danes, v petek, 5. 
januarja, ob 18. uri. Ob 17. uri pa vabljeni na ogled jaslic ter 
maket vlakov in lunaparkov.

Koncerti božičnih pesmi
Škofja Loka – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Prim-
skovo z zborovodjem Alešem Gorjancem vabi na koncert 
božičnih pesmi, ki bo jutri, v soboto, 6. januarja, ob 19. uri v 
farni cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki.

Bled, Ljubno – Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled z zbo-
rovodkinjo Matejo Praprotnik vabi na koncerta božičnih pe-
smi. Prvi bo jutri, v soboto, 6. januarja, ob 18. uri v cerkvi sv. 
Martina na Bledu, drugi pa v nedeljo, 7. januarja, ob 16. uri v 
cerkvi Marije Udarjene v Ljubnem. Vstop bo prost s prosto-
voljnimi prispevki.

Mošnje – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz Ra-
dovljice vabi na koncert božičnih pesmi, ki bo v nedeljo, 7. 
januarja, po sveti maši v cerkvi v Mošnjah. Koncert se bo 
začel ob 9.30. Vstop bo prost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 

Izvajata: Gledališče Lalanit in KUD Žebelj 
FUJ, GOSENICA 

Petek, 5. januar 2018, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

 Izvaja: Lutkovno gledališče Ljubljana 
 MOJCA POKRAJCULJA 
Sobota, 6. januar 2018,  ob 10. uri  

Prešernovo gledališče Kranj 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Kranjčan-
ki 19. 12. 2017, je bilo podjetje BALDRIJAN, D.O.O., iz Kra-
nja, ki poklanja lepe nagrade petim nagrajencem. Ti srečni 
nagrajenci so: 1. nagrado, bon v vrednosti 30 €, prejme Sil-
va Vidic, Bled; 2. nagrado, bon v vrednosti 20 €, prejme Ta-
nja Skumavc, Mojstrana; 3.–5. nagrado, bon v vrednosti 10 
€, prejmejo: Martina Perko, Golnik, Uroš Ropret, Šenčur in 
Franc Žura, Kranj. Prevzem nagrad je možen na sedežu pod-
jetja v delovnem času. Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 15. 12. 2017, je bila TRGOVINA KOCAR iz Stražišča pri 
Kranju. Nagrajencem za rešitev križanke poklanja naslednje 
nagrade: 1. nagrado, COPATE, prejme Tatjana GROS iz Spod-
njih Dupelj;  2. nagrado, STEKLENI KROŽNIK Z MOTIVOM, prej-
me Diana RUGALE iz Tržiča; 3. nagrado, NARAVNI PILING ZA 
TELO, prejme Miro ROBLEK iz Preddvora. Nagrajenci prejmejo  
nagrade v TRGOVINI KOCAR, Delavska 1a, Stražišče pri Kranju. 
Čestitamo.

Nagrajenci nagradne križanke GORENJSKEGA GLASA, ki je 
bila objavljena v Juriju 15.  decembra 2017 z geslom: KNJIGA JE 
LEPO PRAZNIČNO DARILO, so: darilni bon za članarino Mestne 
knjižnice Kranj prejmeta Anica Tiringer in Alojz Malovrh iz 
Kranja, vodnik po naravi Gobe pa prejme Marjan Zorec, prav 
tako iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!



 ZAHVALA

V 88. letu starosti se je od nas poslovila mama, babica, prababica, 
tašča in teta

Frančiška Jerič
p. d. Jeršeča mama s Šenturške Gore

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete maše. 
Posebna zahvala Šenturškemu oktetu za lepo petje pri sveti maši in 
grobu. Hvala domačemu župniku g. Ediju Strouhalu za lepo opravljen 
cerkveni obred, pogrebni službi Jerič, praporščaku ter vsem, ki ste jo 
pospremili na njeno zadnjo pot. 

Žalujoči: hčerki Slavka in Ani z družinama
17. december 2017

 ZAHVALA

Poslovili smo se od naše mame Minke

Marije Stanonik
roj. Debeljak iz Čabrač, 1933–2017
 
 
Najprej se zahvaljujemo njenemu zdravniku dr. Koprivcu, med. 
sestram Mojci, Mariji in Nevenki ter patronažni sestri Bernardi za 
večletno zdravljenje, skrb in prijaznost. Naslednja zahvala gre sose
dom za molitev ob njeni postelji, sodelovanje pri pogrebu in drugo 
pomoč. Iskrena hvala tudi gospe Miri in gospe Poloni za veliko pomoč 
v zadnjih dneh. Hvala gospe Danici za zvonjenje in gospe Eli za po
slovilni govor. Hvala gospodu župniku Gregorju Luštreku za opravlje
ne zakramente na domu, molitve v poslovilni vežici in lep pogrebni 
obred. Hvala vsem, ki ste se v velikem številu poslovili od nje v poslo
vilni vežici in na pogrebu. Posebna zahvala tudi vsem, ki ste namesto 
cvetja in sveč darovali za obnovo slik križevega pota v cerkvi sv. Jedrti 
v Čabračah. Zbrali smo res lep znesek. Hvala tudi njenim vnukinjam 
za strežbo ter najmlajši Hani za prebrano berilo pri sv. maši. Na koncu 
hvala tudi pogrebnemu podjetju Hipnos za lepo in spoštljivo opravlje
no storitev.
 
 
Vsi njeni

Vsaka mama je prava mama, 
dana za srečo in na veselje. 
Prava. In ena sama.  
Za vse življenje. 
(T. Pavček)

V SPOMIN
Vsa tvoja toplina in
vsa tvoja ljubezen ostajata 
za vedno z nami.

1. januarja 2018 je minilo žalostno leto, ko je ugasnila luč življenja 
in se prižgala luč spomina, ko ostaja v srcu tiha, skrita bolečina. 

Rozka Krč
Hvala vsem, ki se je spominjate v molitvi, postojite ob njenem 
grobu in prižigate svečke v njen spomin. 

Pogrešamo te ...

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

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

www.gorenjskiglas.si

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

Minilo je leto dni, odkar je  
za vedno odšla najina najdražja

Nada Klemenc
Svet je zdaj pust in prazen.  

Ne moreva dojeti krute resnice, žalujeva, neizmerno jo pogrešava.

Za vedno bo z nama – ljubezen je večna!

Mama Marta in sin Maj
Kranj, 27. decembra 2017

Nobene pesmi ni,
nobene milosti. 
Samo ta groza je,
samo ta žalost je.
(Tone Pavček)

ZAHVALA 

Ob izgubi naše drage mame, babice, tete in sestre

Veronike Štumberger
z Gradnikove ulice 9, Kranj

 
se iskreno zahvaljujemo predvsem sestri Mariji, Katki, Kristini in Beti  

ter vsem ostalim sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,  
stiske rok, darovano cvetje, sveče.  

Zahvala tudi pevcem, violinistki in g. župniku za lepo opravljen obred. 

Domači

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 
a spomin nate, mama, 
bo vedno ostal.

Rezultati 1. kroga – 3. januarja 2018
2, 5, 13, 18, 19, 29, 34 in 17

Loto PLUS: 6, 13, 20, 22, 27, 29, 36 in 21
Lotko: 7 4 3 4 7 4

Sklad 2. kroga za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 2. kroga za PLUS: 550.000 EUR
Sklad 2. kroga za Lotka: 690.000 EUR

LOTO

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

KUPIM

TRAKTOR in roto brane, tel.: 
041/872-029  
 18000014

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 18000016

PRIDELKI
PRODAM

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI starega bikca ČB/LS, tel.: 
041/377-102  
 18000013

2 MESECA starega bikca simentalca, 
tel.: 041/912-630 18000012

BIKCA simentalca, starega 14 dni, tel.: 
031/544-131 18000011

BIKCA simentalca, starega 4,5 mese-
ca, tel.: 041/756-022  
 18000021

BREJO kravo, brejo telico in telico, sta-
ro 8 mesecev, tel.: 041/211-602  
 18000022

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 17004348

KRAVO simentalko za meso, staro 3 
leta, tel.: 030/652-440  
 18000020

TELIČKI LS, stari 10 dni in 6 mesecev, 
tel.: 031/253-521 18000009

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v nekaj dneh 
– nove višje cene, eko plus. Uspeš-
no in srečno 2018. Kogler Franz A., 
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 17004282

OSTALO
PRODAM

KORUZO, pšenico in plug Lemken 
opal 90, tribrazdni peresasti, tel.: 
041/705-568 18000003

SENO, balirano z dostavo, tel.: 
031/463-250 18000001

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V SLAŠČIČARNI Zima, Anka Zima, 
s.p., Grajska c. 3, na Bledu zaposlimo 
slaščičarko ali slaščičarja, izkušnje za-
želene, možnost priučitve. Dopoldanski 
delovni čas, stimulativno nagrajevanje. 
Več informacij na tel.: 031/316-795  
 18000023

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

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 / Celovec, 
Avstrija 17004320

PLANINSKO društvo Iskra Kranj, 
Ljub ljanska c. 24/a, Kranj objavlja  
razpis za oskrbnika.  Več  informa-
cij najdete na spletni strani društva   
www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/  
 17004275

IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč v računovod-
stvu, znanje programa Vasco, sem 
natančna in zanesljiva, tel.: 031/275-
186 18000015

IŠČEM DELO – kot družabnica, 
spremstvo in pomoč pri življenjskih 
opravilih, toplice, druženje za gospe 
in gospode. Sem prijazna 63-letna, s 
svojim prevozom, tel.: 030/335-724 
 18000010

IŠČEM DELO – čiščenje, likanje, 
varstvo otrok, pomoč in spremstvo sta-
rejših, tel.: 070/242-195 18000019

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, 
komarniki, markize, www.asteriks.net  
 18000006

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, 041/222-741, www.gradton.si 
 17004349

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987 18000007

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 18000004

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 17004350

Za okrepitev naše tiskarne 
v Celovcu iščemo

KNJIGOVEZA  
ali POMOČNIKA  
KNJIGOVEZA (m/ž).  
Pogoji: ustrezna izobrazba 
in/ali praktične izkušnje, še 
posebej glede vzgibanja 
in rezanja. Takojšen nastop 
dela možen. 

Mohorjeva družba,  
Viktringer Ring 26,  
9020 Celovec
Prijave posredujte na:  
direktion@mohorjeva.at
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Anketa

Tone Mravlja, Šutna:

»Letošnja zima je za zdaj sicer 
ena bolj milih, pa vendar so 
zneski na položnicah za ogre-
vanje večinoma kar visoki. Pri 
nas celotno hišo ogrevamo 
na drva in smo zadovoljni s 
toplotnim izkoristkom.«

Anamarija Cedilnik, 
Strahinj:

»Za ohranjanje toplote doma 
uporabljamo izključno pra-
vilno sušena bukova drva, ki 
imajo znanstveno dokazano 
eno izmed največjih energij-
skih kurilnih vrednosti.«

Janez Žakelj, Kranj:

»Uporabljamo tri različne 
načine ogrevanja, poleg ku-
rilnega olja in drv predvsem 
sončno energijo. Prav je, da 
pri okolju prijaznem ogreva-
nju s subvencijami na pomoč 
priskoči tudi država.« 

Ludvik Mezeg, Volaka:

»Vse leto, ne le pozimi, se 
ogrevamo z drvmi iz doma-
čega gozda. Pomembno je, 
da si pravočasno pripravimo 
dovoljšno količino drv, saj 
zna mraz vztrajati še dolgo 
v pomlad.«

Samo Lesjak

Zimski meseci z nižjimi tem-
peraturami dodatno poveču-
jejo stroške ogrevanja naših 
domov. Katere načine ogre-
vanja največ uporabljamo?

Foto: Primož Pičulin

Večina se ogreva 
z drvmi

Janez Kuralt, Škofja Loka:

»Spominjam se časov, ko 
smo se ogrevali na drva in 
premog, ki smo jih naložili v 
kiperbuš. Danes za prijetne 
tople prostore uporabljamo 
kurilno olje, kar je tudi bolj 
praktično.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Danes, jutri in v nedeljo bo prevladovalo oblačno vreme, ob-
časno bo tudi rahlo deževalo. Meja sneženja bo med 1400 in 
1700 metri. V višjih legah bo pihal jugozahodni veter. Raz-
meroma toplo bo.

Maša Likosar

Tržič – Snemanje filma Jaz 
sem Frenk, ki je v celoti po-
tekalo v Tržiču, so zaključili 
30. decembra 2017, po skup-
no 33 snemalnih dneh. Film 
nastaja v produkciji Vertiga, 
koprodukciji Slovenskega 
filmskega centra, RTV Slo-
venija, agencij Backroom 
Production (Srbija) in Trice 
Films (Makedonija) ter v so-
delovanju s Filmskim studi-
em Viba film. 

Slovenski filmski cen-
ter napoveduje film o dveh 
bratih, ki sta različna, kot 
da prihajata vsak iz svoje-
ga kota razklane slovenske 
družbe. Frenk, ki ga igra Ja-
nez Škof, je gostilniški apos-
tol z atavističnimi ostanki 
komunističnih idej in soci-
alističnih vrednot. Brane, 
v njegovi vlogi Valter Dra-
gan, je fokusiran na oseb-
ni uspeh, zelo uspešno je 
prilagojen liberalno-kapi-
talističnim razmeram. Ne-
koč sta igrala v skupni glas-
beni skupini in ljubila isto 
žensko. Glavna ženska vloga 

je bila dodeljena Katarini 
Čas. Če ne bi bilo Frenko-
vega očeta in nenavadne de-
diščine, bi brata morda osta-
la brata, tako pa se zaplete-
ta v zelo slovensko zgodbo.  
Resnični Frenk je neke-
ga dne potrkal na Pevče-
va vrata in se nič kaj vlju-
dno predstavil: »Jaz sem  
Frenk!” Tako je Metod Pevec 

pojasnil začetek nastajanja 
filma. »Ni ovinkaril, imel je 
jasno idejo, da naj o njem po-
snamem film. Iskreno po-
vedano: spremljal ga je vonj 
po alkoholu in gostilniških 
zgodbah. Še preden sem se 
mu uspel upreti z utemelje-
nimi pomisleki, je začel go-
voriti o svojem bratu, o svo-
jem očetu, o svoji ljubezni, o 

glasbi in spet o sebi. Zapeljal 
me je, verjel sem mu in za-
pisoval njegove zgodbe. Naj-
brž ni naključje, da sem v tis-
tem času snemal dokumen-
tarni film Dom. Tam je bilo 
veliko Frenkov, z majhnimi 
in velikimi začetnicami, pa 
tudi z drugimi imeni. Zdaj 
pa: kaj je res? Vsekakor več, 
kot vidimo na cesti in bere-
mo v časopisih,« so Pevčeve 
besede povzeli pri Sloven-
skem filmskem centru.

Producent  Danijel Hoče-
var, ki s Pevcem sodeluje 
že od prvega celovečernega 
filma Carmen, je o režiser-
ju povedal, da se v svojem 
filmskem ustvarjanju veči-
noma loteva perečih social-
nih tem, ki označujejo slo-
vensko realnost vse od osa-
mosvojitve naprej. »Celove-
černi film Jaz sem Frenk pa 
med vsemi njegovimi filmi 
predstavlja najbolj komple-
ksno študijo tega, kar se do-
gaja v naši državi vse od osa-
mosvojitve naprej,« je dodal. 

Film Jaz sem Frenk si 
bomo najverjetneje lahko 
ogledali šele leta 2019. 

Resnični Frenk potrkal  
na Pevčeva vrata
Režiserja in scenarista Metoda Pevca slovenski gledalci zagotovo poznamo po večkrat nagrajenem 
filmu Pod njenim oknom. Tokrat pod njegovo taktirko nastaja film Jaz sem Frenk.

Glavna igralka Katarina Čas z avtorico prispevka, statistko 
Mašo Likosar

Kranj – Medtem ko se cene 95-oktanskega motornega ben-
cina in dizelskega goriva na črpalkah ob avtocestah in hitrih 
cestah oblikujejo prosto, država še naprej na vsaka dva tedna 
določa cene teh goriv na preostalih črpalkah. Včeraj se je na 
teh črpalkah cena 95-oktanskega motornega bencina zvišala 
za 1,4 centa na 1,30 evra za liter, cena »dizla« pa za 0,8 centa 
na 1,249 evra za liter. Na vseh črpalkah pa se prosto oblikuje-
ta ceni 100-oktanskega motornega bencina in kurilnega olja.

Podražitev bencina in »dizla«

Simon Šubic

Kranj – Iz Zveze potrošnikov 
Slovenije obveščajo, da pri-
jave voznikov vozil, udeleže-
nih v Volkswagnovi preva-
ri z dizelskimi motorji, zbi-
rajo samo še do 7. januarja, 
nato bo potekala faza prever-
janja in dopolnjevanja doku-
mentacije za vložitev tožbe 
na nemško sodišče, predvi-
doma konec marca. Ob tem 
poudarjajo, da sodelovanje v 
kampanji PreVWara potro-
šnikom ne prinaša nobene-
ga tveganja ali neposrednih 
stroškov – ne glede na izid 
tožbe.

Iz Evrope medtem priha-
jajo vzpodbudne novice, po-
vezane s pravico potrošni-
kov v tej aferi. Prvostopenj-
sko sodišče v Bruslju je na-
mreč nedavno odločilo, da je 
skupinska tožba, ki jo je pro-
ti Volkswagnu in belgijske-
mu distributerju D’Ieteren 
vložila belgijska potrošniška 
organizacija Test Achats, 
dopustna. Test Achats bo 
na ta način zastopal vse po-
trošnike, razen tistih, ki se 
bodo tožbi izrecno odrekli 

(opt-out). Nemška potro-
šniška organizacija VZBV 
pa je medtem v imenu po-
trošnika vložila tožbo pro-
ti Volkswagnu za razveljavi-
tev pogodbe o nakupu in po-
vrnitev stroškov nakupa av-
tomobila, udeleženega v di-
zelsko prevaro. Potrošnik je 
ob vabilu na vpoklic od ser-
visa zahteval zagotovilo, da 
nadgradnja programske 
opreme ne bo vplivala na de-
lovanje avtomobila. Ker ga 
ni dobil, serviser pa mu za 
čas popravila ni ponudil niti 
nadomestnega vozila, je to 
po mnenju VZBV dovolj za 
razveljavitev pogodbe o na-
kupu. V ZPS so še navedli, 
da so v Nemčiji že začeli opo-
zarjati lastnike, ki se še niso 
odzvali vabilu na vpoklic, naj 
to storijo najkasneje v mese-
cu dni, sicer jim homologa-
cija ne bo več veljala. Pred-
stavniki držav Evropske uni-
je so se sicer s Volkswagnom 
dogovorili, da bo vpoklice iz-
vajal tudi v letu 2018. Trenu-
tno naj bi v celotni Evropski 
uniji servisni pregled opra-
vilo 73 odstotkov prizadetih 
avtomobilov. 

Prijave zbirajo  
do nedelje
Zveza potrošnikov Slovenije naj bi skupinsko 
tožbo zoper Volkswagen vložila marca.

Lesce – V sejni sobi Kmetijsko gozdarske zadruge Sava v Les-
cah bo v torek, 9. januarja, z začetkom ob pol desetih dopoldne 
predavanje o pripravi mleka za predelavo ter o zorenju in skla-
diščenju mlečnih izdelkov. Predaval bo kmetijski svetovalec 
Dušan Jović, ki je doslej izvedel že vrsto predavanj, delavnic 
in tečajev predelave mleka, med drugim tudi na planinah.

O pripravi mleka za predelavo


