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AKTUALNO

Izvoljeni občinski  
oziroma mestni svetniki
V nedeljo so bile hkrati z županski-
mi volitvami tudi volitve mestnih 
oziroma občinskih svetnikov. Ob-
javljamo pregled izvoljenih svetni-
kov v petiindvajsetih občinah na 
širšem gorenjskem območju.

2, 3

KMETIJSTVO

Preoblikovalo se je le 
pet agrarnih skupnosti
Na Gorenjskem je 105 agrarnih 
skupnosti (AS), a doslej se jih je le 
pet prilagodilo novemu zakonu. 
Glavni razlog za to so nedokonča-
ni dedni postopki pa tudi (pre)ve-
lika odgovornost, ki jo novi zakon 
nalaga predsedniku AS.

14

GG+

Razume, kako  
razmišlja umetnik
Novi minister za kulturo Dejan 
Prešiček je prvi glasbenik na tem 
položaju v samostojni Sloveniji. O 
Radovljici, kjer je preživel del otro-
štva in mladosti, še vedno govori 
kot o svojem mestu.

20

GG+

Invalidka,  
ki znova študira
Ana Urbanec z Zgornje Bele je vse 
življenje na invalidskem vozičku, a 
to je ne ovira pri uresničevanju 
njenih ciljev. Pred kratkim je vpisa-
la magistrski študij inkluzivne pe-
dagogike, izvoljena pa je bila tudi 
v preddvorski občinski svet.

21

VREME

Danes bo oblačno. Ponoči 
in jutri bo oblačno in  
megleno s padavinami.  
V nedeljo bo oblačno in 
večinoma suho vreme.

0/6 °C
jutri: oblačno s padavinami

Jasna Paladin

Kamnik – V podjetju GEM 
motors že osem let razvija-
jo elektromotor, s katerim 
so pozornost pritegnili že 
marsikje v tujini. Za razvoj 
so prejeli že več milijonov 
evrov evropskega denarja, 
na podlagi vse večjega za-
nimanja in konkretnih na-
ročil pa so v Kamniku – v 
prostorih nekdanjega Sto-
la – začeli tudi s proizvo-
dnjo, ki ima kapaciteto do 
deset tisoč kosov letno. Po-
sebnost njihovega elektro-
motorja je v tem, da je v ce-
loti vgrajen v kolo skupaj 
s krmilnikom, s čimer so 
inovativni.

Ne prodajajo in ponujajo 
pa le znanja, ampak celoten 
produkt, torej vozilu prire-
jen elektromotor. Okolju 
prijazne oblike transporta 
so, kljub potrebam in zna-
nju, še vedno v povojih, a za-
nimanje se nezadržno veča, 
s tem pa tudi priložnosti, 
ki jih v kamniškem podje-
tju ne nameravajo izpusti-
ti iz rok. Rešitve so že razvi-
li za električni skuter, trici-
kel in nekaj drugih manjših 
vozil, trenutno pa je glavni 
projekt bicar – mestno vozi-
lo na električni pogon, ki ga 
razvijajo na pobudo švicar-
skih raziskovalcev. 

Električni avto s kamniškim znanjem
V kamniškem podjetju GEM motors skupaj s švicarskimi raziskovalci razvijajo bicar – majhno 
električno vozilo prihodnosti, ki ga je podprl tudi neodvisni evropski program industrijsko naravnanih 
raziskav za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva Eureca.

Simon Mandelj, ustanovitelj in direktor podjetja GEM 
motors, z inovativnim elektromotorjem, s katerim počasi, a 
vztrajno stopajo na tuje trge. / Foto: Gorazd Kavčič

Knjižnice so 
narodno bogastvo
Radovljiška knjižnica je v torek gostila osrednjo 
slovensko prireditev ob dnevu slovenskih knjižnic. 
Stroka je ob tej priložnosti knjižničarjem podelila 
priznanja: za projekt Družinska pismenost si je 
nagrado prislužila Mestna knjižnica Kranj.

Nagrado za projekt Družinska pismenost so prevzele 
direktorica Breda Karun, Damjana Mustar, Maja Kenda in 
Maja Lesar iz Mestne knjižnice Kranj. / Foto Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Družba Ho-
tel Lonca je v register vpi-
sana že od letošnjega mar-
ca, a so bili tako dosedanji 
lastniki kot Občina Škofja 
Loka glede novega lastnika 
zelo skrivnostni. Zdaj pa je 
jasno, da je od Zavarovalni-
ce Triglav hotel kupilo ome-
njeno kranjsko podjetje, ka-
terega ustanovitelja in za-
stopnika sta poslovneža Ja-
nez Kadivec iz Šenčurja in 
Milan Markovič iz Kranja. 
Direktor družbe Janez Kadi-
vec (poznamo ga kot lastni-
ka avtomobilskega salona v 
Šenčurju) je potrdil, da sta s 

poslovnim partnerjem nova 
lastnika več kot desetletje 
praznega hotela.

»Objekt sva kupila, ker že-
liva, da se na tej lokaciji na-
daljuje hotelska dejavnost. Z 
obnovo nameravamo začeti 
spomladi, dotlej pa bi radi 
rešili tudi zaplete, poveza-
ne s funkcionalnim zemlji-
ščem okoli hotela,« je dejal 
Kadivec. Lastniki namreč 
potrebujejo uporabo dosto-
pne poti in bližnjega parki-
rišča. Občina Škofja Loka je 
lani že odmerila pripadajo-
če zemljišče, vendar še ve-
dno ni razrešen status tega 
zemljišča in čakajo na od-
ločitev sodišča. Zanimivo 

je, da sta nova lastnika svo-
jo družbo poimenovala Lon-
ca, po starem imenu za Ško-
fjo Loko, omenjeno v pisnih 
virih leta 973.

»V veliko zadovoljstvo mi 
je, da smo pred koncem mo-
jega mandata dobili nove-
ga lastnika hotela Transtu-
rist,« pa ob tem pravi odha-
jajoči župan občine Škofja 
Loka Miha Ješe. »Z lastni-
kom bomo realizirali dogo-
vor o uporabi funkcionalne-
ga zem ljišča. Če naj bi hotel 
spomladi začeli obnavljati, 
bo v dobrem letu tudi dokon-
čan in konec tega desetletja 
lahko računamo na ponov-
no delovanje tega hotela.«   

Hotel Transturist ima novega lastnika
Trinajst let prazen in propadajoč hotel Transturist v Škofji Loki je letos dobil 
novega lastnika. Kupila ga je družba Hotel Lonca, d. o. o., iz Kranja. 

Hotel Transturist sta kupila gorenjska poslovneža. / Foto: Tina Dokl
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme LOVRO KOZJEK iz Krope.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Komedija Priznam v Cerkljah

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika se odvija šesta sezo-
na gledališkega abonmaja Nasmejmo se!, v sklopu katerega 
bo v četrtek, 29. novembra, ob 20. uri na sporedu komedija 
Priznam. Avtorska predstava je hkrati tudi osebna izpoved 
igralske zasedbe, ki jo sestavljajo Marjana Brecelj, Zvezdana 
Mlakar, Tina Gorenjak, Aleksandra Balmazović in Maja Mar-
tina Merljak. Skupaj z njimi boste podoživeli našo polpreteklo 
zgodovino ter se skozi različna življenjska obdobja sprehodili 
vse do današnjih dni. Priznam je predstava, ki nasmeji do solz 
in obenem da misliti. Prostih je še nekaj sedežev za izven, več 
informacij pa je na voljo na spletni strani www.nasmejmo.se 
in telefonski številki 051 606 220. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
komedijo Priznam. Nagradno vprašanje: Napišite imeni vsaj 
dveh igralk iz komedije Priznam. Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do torka 27. novembra 2018, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 16. novembra 2018, prejme 
dve vstopnici za eno od otroških predstav v sezoni 2018/2019 
Irena Košnjek iz Cerkelj. Nagrajenki čestitamo!

M. A., U. P., M. R., A. So., S. 
K., V. S., D. Ž., A. Š., J. P., M. 
B., A. Se.

Kranjska Gora

V 16-članskem občin-
skem svetu Občine Kranjska 
Gora bodo v novem manda-
tu sedeli: Branislava Vovk, 
Žiga Židan, Klavdija Gom-
boc, Marko Kopač, Ena Gi-
randon, Jože Dovžan, Kata-
rina Štravs in Blaž Lavtižar 
(Alpska lista Janeza Hrova-
ta), Bogdan Janša, Sonja Ka-
valar, Gregor Miklič in Jelica 
Majer (SDS), Janja Dolhar in 
Izidor Podgornik (SD), Uroš 
Kopavnik (NSi) in Tjaša Pru-
snik (SMC).

Jesenice

Na Jesenicah so bili v 
28-članski občinski svet 
izvoljeni: Janez Marin-
čič, Vera Pintar, Žiga Pret-
nar, Tomaž Tom Mencin-
ger (oziroma Tina Repovž, 
če bo Mencinger župan) in 
Maja Otovič (SD), Marta 
Smodiš, Miha Rebolj, Edina 
Džamastagić in Boštjan Ži-
gon (SMC), Maja Križnar, 
Jernej Udir, Marko Plečnik 
in Žarko Štrumbl (SDS), 
Miha Rezar, Adis Medić, 
Almin Gorinjac in Gregor 
Čop (LMŠ), Vlado Mlinarec, 
Alma Rekić, Iztok Pergarec 
in Boris Grilc (Levica), Ve-
ronika Vidmar, Uroš La-
kić in Jure Krašovec (ZBJ), 
Stanko Sedlar in Borut Stra-
žišar (DeSUS), Maja Razin-
gar (NSi) in Marko Zupan-
čič (SLS). 

Žirovnica

V žirovniški občini bodo v 
14-članskem občinskem sve-
tu po novem sedeli: iz Neod-
visne liste za Žirovnico Va-
nja Resman Noč, Sebastjan 
Zupan, Barbara Oman Bu-
lovec, Izidor Jekovec, Meta 
Zupan, Zdravko Malnar in 
najverjetneje tudi Nino Rejc 
(ker bo prvi na listi Leopold 
Pogačar prevzel župansko 
mesto), iz Liste za vasi pod 
Stolom Mojca Vene, Franc 
Zupan in Mojca Papler, iz 
stranke SDS Tatjana Mulej 
in Božidar Brudar, iz stran-
ke SD Anton Koselj, iz stran-
ke NSi pa Jurij Dolžan.

Bohinj

Občinski svet Občine Bo-
hinj šteje 16 članov. V pri-
hodnjem mandatu bo nasto-
pil v naslednji sestavi: največ 
glasov je prejela Lista za Bo-
hinj – Franc Kramar, ki bo 
zasedla šest sedežev, v ob-
činski svet pa so se uvrsti-
li Jože Sodja, Milena Cesar, 
Franc Kramar, Monika Rav-
nik, Mirko Jeršič in Tanja Er-
lah, iz drugouvrščene Ekipe 

za prihodnost – Bojan Tra-
ven, so se v občinski svet ne-
posredno uvrstili štirje kan-
didati, in sicer Bojan Tra-
ven, Jerneja Potočnik, Bo-
štjan Mencinger in Urška 
Preželj. Če bo Bojan Traven 
izvoljen za župana, ga bo v 
svetu zamenjal Tomaž Med-
ja. Tretje in četrto mesto z 
dvema svetniškima mesto-
ma sta zasedla Bohinj danes 
– Jure Sodja, kjer bosta v ob-
činski svet sedla Jure Sodja 
in Martina Odar, ter Lista Ja-
neza Režka, ki jo bosta za-
stopala Janez Režek in Me-
lita Štros Mavrič. Po en se-
dež je pripadel še strankama 
Nova Slovenija in DeSUS, ki 
jih bosta v občinskem svetu 
zastopali Majda Fajdiga Ko-
mar in Olga Pikon Gorišek.

Bled

V Občini Bled imena no-
voizvoljenih svetnikov še 
niso znana, saj je občinska 
volilna komisija odredila po-
novno štetje neveljavnih gla-
sovnic za občinski svet. 

Gorje

Občinski svet v Gorjah, iz-
voljen po večinskem siste-
mu, sestavljajo Janez Kolenc 
(Milena Pretnar in skupina 
volivcev), Pavel Jakopič (Maj-
da Šturm in skupina voliv-
cev), Ivan Ratek (Mojca Ra-
tek in skupina volivcev), Ja-
nez Poklukar (SDS), Urban 
Jan (Vinko Jan in skupina vo-
livcev), Primož Pretnar (Bo-
rut Kunstelj in skupina voliv-
cev), Dominik Piber (Dorote-
ja Piber in skupina volivcev), 
Edvard Torkar (Jadranka 
Torkar in skupina volivcev), 
Zdenka Repe (Marija Repe 
in skupina volivcev), Danije-
la Mandeljc (Branko Banko 
in skupina volivcev) in Anja 
Bunderla (Mitja Dolinar in 
skupina volivcev).

Radovljica

V 26-članskem radovlji-
škem občinskem svetu je z 

največ svetniki zastopana 
Lista Cirila Globočnika, ka-
tere predstavniki so: Miran 
Rems, Monika Ažman, Mi-
roslav Pogačar, Teodora Be-
ton, Vilko Praprotnik, Da-
nijel Kašca in Neža Mezeg. 
Štiri člane v novem občin-
skem svetu ima SDS, to so: 
Mark Topla, Nevenka Os-
terc, mag. Andrej Potočnik 
in Breda Poličar. LKS – li-
sta krajevnih skupnosti ima 
v novem sklicu tri predstav-
nike: Branko Fajfar, Sandra 
Zadnikar in Izidor Arih. Po 
dva predstavnika v občin-
skem svetu imajo Lista Mar-
jana Šarca – Vojka Jesenko 
in Maksimilijan Kalan, Glas 
mladih Radovljica – Gorazd 
Fajfar in Maruša Šolar Ču-
den, Lista za šport in prosto-
voljstvo – Darko Marolt in 
Barbara Sitar, NSi – Simon 
Resman in Tina Mrak ter SD 
– Nejc Kliček in Mojca Faga-
nel, enega pa Levica s svetni-
co Matejo Potočnik.

Tržič

V občinskem svetu Ob-
čine Tržič je 24 svetnic in 
svetnikov, v nov mandat so 
izvoljeni Jure Ferjan, Vida 
Raztresen, Janez Bogataj 
in Tanja Perčič Poklukar 
(SDS), Borut Sajovic, Ana 
Peharc, Dušan Bodlaj, Eva 
Srečnik, Marjan Veternik, 
Vida Hribar, Nejc Perko, 
Manca Gašperlin in An-
draž Žitnik (Ekipa Boruta 
Sajovica), Duško Kruplja-
nin (Lista up mladih Tržič), 
Mladen Novković (Lista za 
razvoj športa in kulture), 
Pavel Rupar in Ajda Mehić 
(Pavel Rupar – Enotna lista 
Tržič), Marko Poljanc (Li-
sta spremembe za prepo-
rod Tržiča), Drago Zadni-
kar (SD), Klemen Belhar, 
Metka Gaberc, Drago Za-
lar in Teja Nemec (Zagon – 
Lista Klemena Belharja) in 
Jana Jenko (DeSUS). 

Če bo Pavel Rupar iz-
voljen za župana, ga bo v 

občinskem svetu nadome-
stil Klemen Markovič, če 
pa bo izvoljen Borut Sa-
jovic, ga bo nadomestila 
Mojca Čadež. 

Kranj

V edini gorenjski me-
stni občini, Mestni občini 
Kranj, je 33 svetnic in sve-
tnikov. Največ, po šest, jih 
bo v novem mandatu iz vrst 
SDS in Zoran za Kranj. SDS 
bodo v mestnem svetu za-
stopali: Branko Grims, Saša 
Kristan, Bojan Homan, An-
dreja Valič Zver, Iztok Jen-
ko in Nataša Jenkole. Iz 
liste Zoran za Kranj bodo 
novi svetniki: Zoran Steva-
nović, Lea Bidovec, Neven 
Polajnar, Lea Zupan, Ro-
bert Kranjec in Tanja Gra-
onja Krstev. Če bo novi žu-
pan Zoran Stevanović, ga 
bo v mestnem svetu nado-
mestil Janez Perhavec. Pet 
svetnikov bo iz SD: Matjaž 
Rakovec, Manja Zorko, Ja-
nez Černe, Ana Pavlovski 
in Evstahij Drmota. Če bo 
novi župan Matjaž Rakovec, 
ga bo v občinskem svetu na-
domestila Nada Mihajlović. 
Štirje svetniki bodo zasto-
pali Stranko Alenke Bratu-
šek in Več za Kranj, Boštjan 
Trilar: Boštjan Trilar, An-
dreja Kert, Boris Vehovec 
in Damjana Piškur. Prav 
tako štirje svetniki bodo za-
stopali Listo za razvoj Kra-
nja: Igor Velov, Nada Sre-
dojević, Milan Glamočanin 
in Sandra Gazinkovski. Dva 
svetnika bosta iz Liste Mar-
jana Šarca: Robert Nogra-
šek in Nataša Majcen. Prav 
tako dva svetnika sta iz NSi: 
Irena Dolenc in Albin Tra-
ven. V mestnem svetniku 
bodo še štirje svetniki: Bar-
bara Gunčar (SLRP), To-
maž Ogris (Povezane lokal-
ne skupnosti), Ana Štroma-
jer (Levica) in Jožef Rozman 
(DeSUS).

Izvoljeni občinski svetniki
V nedeljo so bile hkrati z županskimi volitvami tudi volitve mestnih oziroma občinskih svetnikov.

V jeseniškem občinskem svetu so kandidati stranke SMC dobili štiri svetniška mesta. 
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Ljubljana – Teden Karitas se bo začel v ponedeljek, 26. novem-
bra, in bo potekal do nedelje, 2. decembra, pod geslom Mladost 
iz korenin modrosti. Dogodka na nacionalni ravni bosta v sredo 
z romanjem prostovoljcev in sodelavcev Karitas na Slomškovo 
Ponikvo in istega večera z dobrodelnim koncertom Klic dob-
rote za družine v stiski ob 20. uri v dvorani Golovec v Celju. 
Na lokalni ravni bosta na Gorenjskem 25. novembra ob 16. uri 
dobrodelni koncert v Župnijski karitas Križe in 2. decembra 
dobrodelni srečelov v organizaciji Župnijske karitas Škofja Loka.

Prihaja dobrodelni Teden Karitas

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Ob Evrop-
skem tednu promocije te-
stiranja na HIV in ob prvem 
decembru, svetovnem dne-
vu aidsa, bodo na Kliniki za 
infekcijske bolezni in vro-
činska stanja UKC Ljublja-
na v sodelovanju z Inšti-
tutom za mikrobiologijo in 
imunologijo Medicinske fa-
kultete Univerze v Ljubljani 
potekala testiranja na okuž-
bo s HIV ter hepatitisa C 
in B. V ponedeljek, 26. no-
vembra, bo testiranje na Kli-
niki potekalo kot običajno 

od 12. do 14. ure, od 27. do 
30. novembra pa od 14. do 
15. ure (ambulanta 5). Izvidi 
testiranja bodo na voljo nas-
lednji dan ob isti uri, izvidi 
iz petkovega testiranja pa v 
ponedeljek. Testiranje bo 
na voljo tudi v Kranju – v pe-
tek, 30. novembra, od 8. do 
12. ure v Nacionalnem inšti-
tutu za javno zdravje, Obmo-
čni enoti Kranj. Rezultate te-
stiranja bodo testirane osebe 
prejele še isti dan, za testira-
nje pa se ni treba vnaprej pri-
javiti. Za vsa navedena testi-
ranja velja, da so anonimna 
in brezplačna. 

Testiranja na HIV
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Ob lepem vremenu 
vlada mir v strugi 
hudournika. Še celo 

žuborenje vode utihne, ako 
traja suša dlje časa. Ako pa 
se nakopičijo temni hudourni 
oblaki nad vrhovi gorskih ve-
likanov, ako se bliska in grmi, 
ako lije dež kakor iz škafa in 
pada toča v debelih zrnih na 
gola, usadna pobočja, se hudo-
urnik probudi s svojim straho-
vitim razdejanjem.« (Kornerij 
Rieder, 1889) Izbrani stavki so 
iz zbornika Pogubna razigra-
nost, 110 let organiziranega 
hudourničarstva na Sloven-
skem, 1884–1994, PUH 1995; 
soavtor in urednik zbornika je 
Stanislav Jesenovec. Zbornik 
pregledujem, pravzaprav je bil 
namig, naj ga vzamem v roke v 
času, ko poročam o posledicah 
nedavne ujme v delu tržiške 
občine in stiskah prizadetih 
prebivalcev. Samo na Trži-
škem sem v zborniku naštela 
trinajst hudournikov, med nji-
mi je Dolžanka, ki je v Jelendo-
lu pokazala svoj besneči obraz. 
»Hudourne vode ne poplavlja-
jo, ampak rušijo vse, kar jim je 
napoti!« In berem dalje, kje in 
kdaj in zakaj (!) so hudourni-
ki, pa ne samo na Tržiškem, že 
pokazali svojo razdiralno moč. 

Zbornik priporočam zaradi 
boljšega poznavanja okoliščin, 
črpanih tudi iz bogatega zna-
nja in dognanj strokovnjakov, 
ki so se (in se še vedno) ukvar-
jajo s hudourništvom. Kar sem 
tudi pomembnega zasledila: 
za hudournike kaj dosti ne 
pomaga človeška pamet, da 

bomo problem že obvladali, ko 
se bo pojavil. Človeka je pretek-
lost že učila, a ne izučila. Po 
silni poplavi septembra 1926 
(povzeto po zborniku) je npr. 
Okrožnica velikega župana 
Ljubljanske oblasti na temelju 
referatov hidrotehničnega, hu-
dourniškega in gozdarskega 
referenta zapovedala odpravo 
»nedostatkov zaradi zmanj-
šanja škodljivih uplivov, ki jih 
povzročajo neurja v hudour-
niških področjih«. Piše, da so 
na izbruhe hudournikov poleg 
velikih padavin, neprimernih 
strug vodotokov, premajhnih 
propustov ob mostovih, pre-
majhnih pretokov pri jezovih 
vplivali tudi lesni trgovci, ki so 
zlagali hlode in drug les prebli-
zu in prenizko ob strugi hudo-
urnikov in potokov, tako da če 
voda naraste, lahko doseže les, 
ga dvigne in odplavi. Da ljudje 
vodotoke vse preveč zožujejo, 
na ta način potok dobiva ne-
naravno smer. Da je treba bre-
gove redno čistiti, zavarovati 
pa le s takim grmovjem, ki ga 
voda lahko pripogne ... Zapo-
vedana je tudi odgovornost.

Danes je upravljanje voda in 
vodnih ter priobalnih zemljišč 
v pristojnosti države, razen 
tistih nalog, za katere je po za-
konu o vodah pristojna lokalna 
skupnost. Država zagotavlja 
izvajanje javnih služb urejanja 
voda prek koncesionarjev. Rav-
no je aktualen razpis za izbiro 
koncesionarjev za naslednje 
koncesijsko obdobje. In ko česa 
ne bodo vedeli, naj le vprašajo 
(tudi) hudourničarje. 

Vprašajte hudourničarje

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Naklo

V občinskem svetu Ob-
čine Naklo je 15 svetnic in 
svetnikov, v nov mandat 
so izvoljeni Zdravko Can-
kar, Helena Krampl Nikač 
in Primož Povše (DeSUS), 
Drago Goričan in Alenka 
Benedik (Lista Draga Gori-
čana za razvoj občine Nak-
lo), Marko Mravlja, Andre-
ja Prosen in Albin Golba 
(SDS), Peter Celar (NSi), 
Renata Košir, Ivan Meglič 
in Katja Bevk (SLS), Franc 
Grašič, Jure Renko in Na-
taša Zaletelj (Lista za moj 
kraj). Če bo Marko Mra-
vlja izvoljen za župana, ga 
bo v občinskem svetu nado-
mestila Katarina Korenčan, 
če bo izvoljen Ivan Meglič, 
se bo svetnikom pridružil 
Marjan Babič. 

Šenčur

Občinski svet v Šenčurju 
šteje 17 članov. Vanj so bili 
izvoljeni: Tadej Belehar, Živa 
Mali, Domen Kern (Mladi za 
Šenčur), Ciril Kozjek, Vanja 
Umnik, Sebastian Mohar, 
Urška Dolinar (SLS), Vale-
rij Grašič (NSi). Matej Knific 
(Lista Mateja Knifica), Aleš 
Perič Močnik, Andreja Pin-
tar, Marjan Kristanc, Nuša 
Bašelj Jagodic (SDS), Simon 
Kuhar, Slavka Weisseisen, 
David Štrajhar (Lista VID) in 
Petar Podkonjak (SD). Ker je 
Ciril Kozjek ponovno izvo-
ljen za župana, bo iz stranke 
SLS v občinskem svetu sedel 
naslednji z liste, to pa je neu-
radno Franci Podjed. 

Cerklje

Občinski svet Občine 
Cerklje šteje 16 svetnikov. 
V novem mandatu bodo 
to Andrej Vidmar (Lista za 
Cerklje), Andrej Kosec, Ma-
rija Kropivnik in Miha Zev-
nik (SDS in SLS – koalici-
ja za razvoj občine Cerklje), 
Andreja Maček (ki bo naj-
verjetneje zamenjala župa-
na Franca Čebulja), Andre-
ja Bogataj, Janez Korbar, Sta-
nislava Rozman, Blaž Kaple-
nik (Lista Franca Čebulja – za 
razvoj vasi pod Krvavcem), 
Jure Narobe in Nina Veseli-
nović (Lista Za mlade Obči-
ne Cerklje), Luka Štumber-
ger, Polona Kuhar in Luka 
Jezeršek (TOP Lista občine 
Cerklje), Jože Ipavec (NSi) in 
Marko Bolka (Lista za vas).

Preddvor

Občinski svet v Preddvo-
ru, izvoljen po večinskem sis-
temu, sestavljajo: Jože Cu-
derman, Ana Urbanec, Jo-
sip Ekar, Darja Delavec, Nejc 
Bodlaj, Anže Podpeskar (lista 
Naš Preddvor), Vilko Čim-
žar, Miran Perko, Primož 
Bergant (lista Združeni za 
Preddvor), Miran Zadnikar 
in Janez Brolih (Povezane lo-
kalne skupnosti).

Jezersko

V sedemčlanski občin-
ski svet Občine Jezersko so 
bili izvoljeni: Izidor Parte 

(Gasilci in skupina voliv-
cev), Dejan Kavaš, David 
Jovanovski (lista Mladi za 
Jezersko), Iztok Tonejec, 
Primož Šenk (lista Jezer-
sko za vse), Metoda Karni-
čar, Primož Muri (Lista za 
Jezersko).

Škofja Loka

Občinski svet Škofja Loka 
šteje 28 članov, vanj pa so 
bili izvoljeni: Miha Peter-
nel, Veronika Hartman, 
Tine Radinja, Melita Re-
bič, Igor Drakulič, Borjana 
Varja Koželj, Marko Murn, 
Miha Ješe, Lea Leona Mla-
kar (Lista Miha Ješe in pri-
jatelji Loke), Roman Hart-
man, Jelka Dagarin, Igor 
Sadar, Gregor Hostnik, 
Maja Cankar, Robert Strah, 
Katarina Bertoncelj Megu-
šar, Aleš Habjan (vsi SDS), 
Rolando Krajnik, Zorica 
Škorc, Andrej Štremfelj, Jo-
žica Vavpotič Srakar (Ko-
munalno ekološka lista), 
Ciril Peternel, Žiga Nastran 
(NSi), Valentin Jesenovec, 
Tomaž Paulus (SLS), Mar-
tin Trampuš, Zdenka Šu-
šteršič (Levica), Mirjam Jan 
Blažič (SD). Če bo za župa-
na izvoljen Tine Radinja, je 
naslednji med kandidati, ki 
bi ga nadomestil v občin-
skem svetu, Lovro Štanta, 
če bo izvoljen Robert Strah, 
pa Anton Bernik.

Železniki 

V 17-članski občinski svet 
Občine Železniki so bili iz-
voljeni Matej Šubic, To-
maž Weiffenbach, Julijana 
Prevc, Aleš Bertoncelj, Alen-
ka Lotrič, Jurij Demšar, Pri-
mož Pintar in Božo Prezelj 
(SLS), Tomaž Demšar, Mi-
ran Šturm, Anita Gaser in 
Branka Krek Petrina (SDS), 
Franc Tušek in Janez Thaler 
(NSi), Zora Bonča in Jože 
Prezl (SD) ter Blaž Vrhunc 
(Levica).

Gorenja vas - Poljane

V občinski svet v Obči-
ni Gorenja vas - Poljane, ki 
šteje 17 članov, so bili izvo-
ljeni Anton Debeljak, Irena 
Tavčar, Ciril Alič, Stanko 
Bajt, Marija Guzelj, Milan 
Janez Čadež, Marija Prosen 
(SDS), Uroš Čadež, Polona 
Mlinar Biček, Martin Ob-
lak (Barbara Radič in skupi-
na volivcev), Janez Hrovat, 
Mirjana Možina, Stanislav 
Bizovičar (Nsi), Peter Peter-
nel, Zvonko Dolinar (SLS), 
Roman Kokalj (DeSUS) in 
Jurij Krvina (SD). Glede na 
to, da je bil Milan Janez Ča-
dež izvoljen za župana, ga 
bo v občinskem svetu na-
domestil predvidoma nas-
lednji z liste SDS, to je Žan 
Mahnič.

Žiri

Petnajstčlanski občinski 
svet v Občini Žiri po novem 
sestavljajo Jože Petrovčič, 
Matej Gregurovič, Vesna 
Kranjc, Drago Kramperšek, 
Ida Filipič Pečelin, Mitja 
Kozamernik in Maja Justin 

Jerman (Neodvisna lista za 
napredek Žirov), Andrej Po-
ljanšek, Bernarda Lukančič 
in Peter Podobnik (SDS), Ja-
nez Žakelj, Mateja Velkavrh 
in Sašo Pečelin (Nsi), Mar-
tin Oblak (SLS) in Božidar 
Cankar (SD). Na konstitu-
tivni seji bo Janeza Žaklja, 
ki je bil izvoljen za župa-
na, predvidoma nadomesti-
la naslednja z liste NSi, to je 
Ana Praznik.

Medvode

Medvoški občinski svet 
ima 23 članov. V novem 
mandatu bo v njem precej 
novih obrazov. Velika zma-
govalka volitev je LNS – Lista 
Nejca Smoleta, ki bo imela 
kar 13 svetnikov. To so: Dani-
ca Tršan, Ivo Rep, Cvetka Ži-
dan Valjavec, Alojzij Teršan, 
Nada Prešeren, Uroš Medar, 
Špela Kolarič, Rok Kogov-
šek, Marjeta Jamnik, Ana 
Barle, Ladislav Vidmar, Da-
rinka Verovšek in Dominik 
Bradeško. Po dva svetnika 
imajo SDS (Leon Merjasec, 
Stanislav Marn), Nestran-
karska lista za napredek kra-
jev Občine Medvode (Tomaž 
Kuralt, Mateja Kuhar Bizjak) 
in Nestrankarska lista Soto-
čje (Stanislav Ulanec, Ines 
Iskra), po enega pa DeSUS 
(Ivan Špenko), Zeleni Slo-
venije (Dragan Djukić), NSi 
(Mirko Javeršek) in lista 
ŠPON (Šport, podjetništvo, 
okolje, napredek), ki jo bo za-
stopal Miran Šušteršič.

Vodice

V 15-članskem občinskem 
svetu Občine Vodice bodo v 
prihodnjem mandatu svetni-
ška mesta zasedli Žiga Jane-
žič, Branko Bogovič, Rudi 
Kopač, Silva Kralj in najver-
jetneje Maja Drešar (ker je bil 
prvi na listi Aco Franc Šuštar 
izvoljen za župana), vsi člani 
Srca Občine Vodice, ter Luka 
Rozman, Miran Vertačnik, 
Jože Podgoršek, Anton Ko-
sec in Margareta Barle (Li-
sta neodvisnih krajanov), Ti-
len Jeraj, Tomaž Gyergyek, 
Milan Čebulj in Anton Ko-
kalj (NSi) ter Jaka Šimnovec 
(SDS).

Trzin

Novi Občinski svet ob-
čine Trzin sestavljajo: Pe-
ter Ložar, Nuša Repše, Mi-
lan Karče, Klavdija Tretjak, 
Anton Kralj, Dunja Špen-
dal in Anton Peršak (Lista 
za trajnostni razvoj Trzina), 
Miha Pančur in Rado Gla-
dek (SDS), Alenka Marje-
tič Žnider in Robert Markič 
(Odgovorni, aktivni občani 
Trzina), Marko Kajfež (Li-
sta združeni Trzin) in Gre-
gor Pevc (Lista Trzin je naš 
dom). Petra Ložarja, ki je bil 
izvoljen za župana, bo po ne-
uradnih podatkih v občin-
skem svetu nadomestila Ve-
ronika Weixler.

Mengeš

Mengeški občinski svet je 
v prejšnjem mandatu štel 
19 članov, v novem pa se je 

število svetnikov zmanjša-
lo na 16. Občinski svetniki 
so Franc Jerič (ker je izvo-
ljen na mesto župana, ga bo 
po konstitutivni seji najver-
jetneje zamenjal Jure Šin-
kovec), Tina Jamšek, Bogo 
Ropotar, Mojca Likar, Ma-
tjaž Loboda, Urška Mehle, 
Robert Ručigaj, Tina Štru-
kelj (Franc Jerič – Lista za 
Občino Mengeš), Peter Gu-
banc, Katja Jamšek, Aleš Ja-
nežič (Skupaj za mengeško 
občino – Skupaj zmoremo 
več), Tomaž Štebe, Urška 
Koce (Zeleni Slovenije), 
Matic Slokan (SDS), Rok 
Burja (NSi) in Franc Hri-
bar (SLS).

Kamnik

V občinski svet Obči-
ne Kamnik so bili izvolje-
ni: Igor Žavbi, Ančka Pod-
bevšek, Žan Potočnik, Kar-
la Urh, Marko Šarec, Ni-
ves Matjan, Urban Bergant, 
Alenka Jevšnik in Božidar 
Pilej (LMŠ), Cvetka Sla-
pnik, Janez Rifel, Matej Sla-
par, Bogdan Pogačar, Ivan-
ka Učakar in Jernej Markelj 
(NSi), Duško Papež, Žakli-
na Zdravkovič, Grega Zor-
man in Edis Rujovič (LDP), 
Sandi Uršič, Karmen Ka-
plja, Robert Prosen in Šem-
so Mujanovič (LSU), Fran-
ci Spruk, Natalija Berlec in 
Matija Sitar Močnik (SDS), 
Jože Korošec (SLS), Mojca 
Škraba (DeSUS) in Anton 
Tone Smolnikar (LTS). 

Domžale

Občinski svet Občine 
Domžale v novem man-
datu sestavljajo: Toni Dra-
gar, mag. Renata Kosec, 
Joško Korošec, Andreja 
Pogačnik Jarc, Maksimi-
ljan Karba, Damjana Ko-
rošec, Janez Avsec, Mar-
jetka Kristan, Anže Koro-
šec in Marjeta Rode (LTD), 
Metod Marčun, Mateja Ke-
gel Kozlevčar, Matej Ora-
žem, Elvira Rošić Ključa-
nin, Bojan Čad, Maja Bur-
ja in Ivan Pšag (LMM), Ro-
bert Hrovat, Marija Doro-
teja Grmek, Tomaž Deže-
lak, Majda Pučnik Rudl in 
Žiga Štiftar (SDS), Marjan 
Ravnikar in Kristina Haf-
ner (SD), Urška Kabaj Ple-
terski in mag. Branko He-
ferle (LMŠ), Peregrin Steg-
nar in Tadeja Šuštar (NSi), 
Gregor Horvatić (Zeleni 
Slovenije), Alenka Resino-
vič Reza (Lista Reza) in Bo-
jan Arh (SAB).

Komenda

Štirinajstčlanski občin-
ski svet v Občini Komen-
da bodo v naslednjem man-
datu zasedali Jože Šimenc, 
Jožef Sušnik, Zoran Sod-
nik, Igor Štebe, Roman 
Koncilija (Lista TRN), Aleš 
Marinko, Jožefa Žagar, 
Rok Zupančič (SDS), Ro-
man Dobnikar, Mojca Šraj 
(LMŠ), Franc Petrič, Aloj-
zij Gašperlin (SLS), Marti-
na Prezelj in Urška Grošelj 
Petkovšek (NSi).
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Radovljica – Osrednjo slo-
vensko prireditev ob dne-
vu slovenskih knjižnic je le-
tos gostila Knjižnica Anto-
na Tomaža Linharta v Ra-
dovljici. »Ko smo priprav-
ljali program za praznova-
nje, smo imeli v mislih dve 
pomembni stvari, in sicer 
da so splošne knjižnice na-
cionalno bogastvo in da raz-
vajajo obiskovalce,« je v na-
govoru ob dnevu splošnih 
knjižnic poudarila predse-
dnica Združenja splošnih 

knjižnic Vesna Horžen. 
Kot je pojasnila, jih razvaja-
jo tako, da s s svojimi stori-
tvami spodbujajo človekovo 
zvedavost in kreativnost ter 
združujejo ljudi med seboj. 
»Sodelujemo pri formal-
nem izobraževanju, podpi-
ramo vseživljenjsko učenje, 
pomagamo vzgajati mlade 
bralce, prostemu času da-
jemo smisel in kakovost ter 
delujemo kot informacij-
ska središča z vso sodobno 

informacijsko tehnologi-
jo.« Prav zato, je še pouda-
rila, so knjižnice slovensko 
nacionalno bogastvo. »Vsa-
ka lokalna skupnost ima 
svojo knjižnico, ki ji vdah-
ne lastnega duha, in v vseh 
slovenskih splošnih knji-
žnicah se rojeva duh naro-
da, zato smo prepričani, da 
so knjižnice nacionalno bo-
gastvo. Verjamemo in za-
upamo, da bodo knjižnice 
še naprej delale tako kva-
litetno kot do zdaj in da ni 
nobene nevarnosti, da bi se 
njihovo število zmanjševa-
lo, še manj pa, da jih bralci 
ne bi več obiskovali.«

Zbrane je nagovorila tudi 
sekretarka za knjižnično 
dejavnost Tatjana Likar, ki 
je izrazila upanje na večjo 
naklonjenost investicijam 
v knjižnice v prihodnji fi-
nančni perspektivi. »Glede 
na to, da je prostor eden od 
ključnih pogojev za delova-
nje splošnih knjižnic, iskre-
no upam, da bo prihodnja 
finančna perspektiva zago-
tovila bistveno boljše pogo-
je za njihovo delovanje, saj v 

Sloveniji kar nekaj knjižnic 
potrebuje nove ali vsaj obno-
vljene prostore,« je poudari-
la sekretarka.

Na prireditvi so podeli-
li tudi nagrade najboljšim 
projektom, ki so v zadnjem 
letu največ pripomogli k 
obisku knjižnic ali novim 
znanjem pri strokovnem 
delu zaposlenih v splošnih 
knjižnicah. Med desetimi 
projekti se je strokovna ko-
misija odločila, da nagradi 
tri – enega s področja stro-
kovnega dela in dva s pod-
ročja storitev za uporab-
nike. V kategoriji slednjih 
je nagrado dobila Mestna 
knjižnica Grosuplje za pro-
jekt, ki povezuje literaturo 

z glasbo. Knjižnica Srečka 
Vilharja iz Kopra si je nag-
rado prislužila s projektom 
Berimo z Rovko Črkolovko. 

Na strokovnem podro-
čju pa si je nagrado prislu-
žila Mestna knjižnica Kranj, 
in sicer za projekt Družin-
ska pismenost. Projekt bra-
nje povezuje z učenjem za 
starše in otroke, slednjim 
pa tako omogoča boljši učni 
uspeh. Da projekt lahko iz-
vajajo, so morali kranjski 
knjižničarji z novimi znanji 
in kompetencami opremi-
ti svoje zaposlene, k izobra-
ževanju za moderatorje dru-
žinske pismenosti pa so po-
vabili tudi zaposlene iz dru-
gih knjižnic.

Knjižnice so narodno bogastvo
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Mateja Rant

Kranj – Dijaki Gimnazije 
Kranj so tretje leto zapored 
pripravili dobrodelno modno 
revijo Druga Roka. Na modni 
reviji namreč predstavljajo 
oblačila »iz druge roke«, do-
godek pa so letos dopolni-
li še z dobrodelnim bazar-
jem, na katerem so ponudi-
li piškote in druge sladice, ki 
so jih dijaki pripravili sami in 
jih v zameno za prostovoljne 
prispevke ponudili obisko-
valcem, je razložila letošnja 

organizatorka projekta Lia 
Sara Likar. »Glavni pri orga-
nizaciji tako revije kot bazar-
ja smo bili dijaki mednaro-
dne mature iz 3. h, skupaj pa 
je pri dogodku, ki smo ga po-
pestrili še s peko palačink in 
vafljev, sodelovalo okrog pet-
deset dijakov.« Oblačila za 
modno revijo so jim posodi-
le trgovine s tovrstnimi izdel-
ki in dijaki, nekaj oblačil so 
jim tudi podarili. »Ta oblači-
la bomo potem predali Rde-
čemu križu, celoten izkupi-
ček dogodka, to je nekaj čez 

sedemsto evrov, pa bomo na-
menili gorenjskemu društvu 
za cerebralno paralizo Son-
ček.« Iz omenjenega društva 
sta bila tudi manekena, ki sta 
se skupaj z dijaki in profesor-
ji Gimnazije Kranj sprehodi-
la po modni brvi. Na začet-
ku so navdušili z modno je-
sensko kolekcijo oblačil, nato 
so predstavili elegantna obla-
čila, na koncu pa so modno 
brv zavzeli še manekeni v no-
vih prepoznavnih rdečih gi-
mnazijskih puloverjih in 
Sončkovih majicah.

Modna revija za dober namen
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Na prireditvi so predstavnice Mestne knjižnice Kranj 
direktorica Breda Karun, Damjana Mustar, Maja Kenda in 
Maja Lesar prevzele nagrado iz rok predsednice Združenja 
splošnih knjižnic Vesne Horžen. / Foto: Tina Dokl

Slovenske splošne knjižnice vsako leto obišče več kot 
deset milijonov obiskovalcev, ki ponujajo 12 milijonov 
enot gradiva. Knjižnice delujejo na tisoč različnih 
krajih v Sloveniji, vsak član pa si letno povprečno 
izposodi petdeset knjig.

info@g-glas.si

Podbrezje – Šestnajsti Pirčevi dnevi, ki bodo v soboto, 24. no-
vembra, ob 19. uri v Kulturnem domu v Podbrezjah, bodo v 
znamenju prepleta sv. Jakoba in Franca Pirca, saj bo v gosteh 
Mešani cerkveni pevski zbor svetega Jakoba iz Kamnika, ki je 
rojstni kraj Franca Pirca. Metodij Rigler, ustanovitelj Društva 
Jakobove poti v Sloveniji, bo govoril o slovenski Jakobovi poti, 
Eva Remškar bo razkrila svoja razmišljanja na prehojeni špan-
ski poti Camino, Bogo Brvar bo predstavil svojo novo, pravkar 
izdano obsežno knjigo o Francu Pircu, Jožef Perne pa bo govoril 
o Minnesoti, Pirčevi drugi domovini. Pred tem bo ob 18.40, 
po sveti maši, blagoslov info table farne cerkve sv. Jakoba, ki 
je hkrati osma in zadnja na Poti kulturne dediščine Podbrezij.

Jutri tradicionalni Pirčevi dnevi v Podbrezjah

Kranj – Včeraj dopoldan so kranjski poklicni gasilci iz savske 
struge dvignili rimski nagrobni kamen z napisom. Pred dnevi 
ga je med ribolovom odkril Jure Meden, sicer učitelj strokovnih 
predmetov v Šolskem centru Kranj. O najdbi je obvestil kranj-
sko območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
kjer so takoj šli v akcijo, saj bi nagrobnik dimenzij 40 x 40 x 
60 centimetrov, ki ga je po ribičevih besedah bržkone prinesla 

narasla voda, lahko z naslednjim obilnejšim deževjem odneslo 
naprej. Kranjski gasilci so ga dvignili s pomočjo avtodvigala 
in plavajoče reševalne deske. Kot je povedal arheolog dr. Mi-
lan Sagadin, je to prvi tovrstni rimski nagrobni kamen, ki je 
bil najden na območju Kranja. Najdbo bo mogoče natančne-
je časovno umestiti po strokovni obravnavi v Republiškem 
restavratorskem centru v Ljubljani, kamor so ga odpeljali. 
Kamen bo kasneje svoje mesto našel v Gorenjskem muzeju. 
Več o najdbi v torkovem Gorenjskem glasu.

Iz Save rešili rimski nagrobnik



Nakupovalni center CityArkaden Klagenfurt / Celovec je na področju mode vodilni na avstrijskem Koroškem. V 115 trgovinah čaka obiskovalce nedvomno 
največja izbira idej za obdarovanje. Poleg tega so strankam v predbožičnem času na voljo tudi čisto posebne „nebeške“ servisne storitve. 

CityArkaden Klagenfurt / Celovec –
kjer je v božičnem času najlepše

Dragi prijatelji in sosedje,

predbožični čas je za veliko število ljudi najlepši čas v letu, 
pogosto pa tudi čas z največ stresa. Nakupovalni center 
CityArkaden Klagenfurt / Celovec vam ravno na tem 
področju priskoči na pomoč. V trgovinah in tudi na božični 
tržnici lahko pod eno streho najdete izjemno veliko daril, 
razvajamo pa vas tudi s posebnimi storitvami. Letošnja no-
vost je, da lahko vaše otroke, medtem ko vi nakupujete, po-
peljemo na izlet v Minimundus. Ob obisku nakupovalnega 
centra CityArkaden vam želim, da bi se imeli res lepo!

Ernst Hofbauer, menedžer centra 
CityArkaden Klagenfurt / Celovec
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115 trgovin  I www.city-arkaden-klagenfurt.at

NEBEŠKO
LEPI

NAKUPI
UŽIVAJTE OB

BOZ
V

IC
V

NIH NAKUPIH.

Čudovito staro mestno jedro Celovca 
je vedno vredno ogleda, najlepše pa je 
v predbožičnem času. V samem srcu 
mesta je tudi najlepši nakupovalni 
center na avstrijskem Koroškem, Ci-
tyArkaden Klagenfurt / Celovec, kjer 
lahko uživate v enkratnem božičnem 
vzdušju, vrhunskih blagovnih znam-
kah, izvrstnih ponudbah in seveda ve-
liki izbiri daril. Poskrbljeno pa je tudi 
za vrhunske kulinarične dobrote.

Vrhunske blagovne znamke in tudi 
»nebeške« servisne storitve. S 115 trgo-

vinami ima celovški nakupovalni cen-
ter CityArkaden daleč največjo ponud-
bo daril na avstrijskem Koroškem. 
Poleg največjih mednarodno prizna-
nih ponudnikov Peek&Cloppenburg, 
Saturn, Zara, H&M, C&A, Tommy Hil-
figer in Dressmann so obiskovalcem 
na voljo tudi modne trgovine Bershka, 
Zara Men in Rituals, ki so edine na 
Koroškem.

Izkoristite predbožični čas za izlet v 
Celovec. Uživajte v nakupovalnem 
centru CityArkaden, kjer vas čakajo 

lepa božična dekoracija in božične 
tržnice. Goste bodo razveselile tudi 
posebne „nebeške“ servisne storitve, 
kot so npr. zavijanje kupljenih daril, 
nakupovalni asistent, otroški program 
in še veliko več. 

Nakupovalni center CityArkaden Kla-
genfurt / Celovec je odprt od pone-
deljka do petka od 9. ure do 19.30, ob 
sobotah pa do 18. ure. 
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Mateja Rant

Občinski praznik je prilož-
nost za pogled na prehoje-
no pot v preteklem letu. Kaj 
je tisto, kar bi v občini v pre-
teklem letu posebej pouda-
rili? 

»Leto mineva v zname-
nju izvajanja zelo različnih 
projektov v vseh delih obči-
ne, bodisi da gre za pripra-
vo bodisi se investicije že 
izvajajo. Na Sovodnju gra-
dimo avtobusno postajo in 
varne pešpoti ob regional-
ni cesti, obnavljamo dva naj-
bolj poškodovana odseka na 
cesti v Javorje, pravkar smo 
končali enega najobsežnej-
ših cestnih programov v kra-
jevnih skupnostih z obnovo 
31 odsekov in ureditvijo dva 
in pol kilometra ceste sko-
zi Hotovljo. Na Dobravšcah 
gradimo kanalizacijo, ge-
neralno obnavljamo še prvi 
dve etaži dvorca Visoko z 
zunanjo ureditvijo temeljev. 
Pripravili smo projekt obno-
ve vodovoda Lučine z grad-
benim dovoljenjem, dob-
ro kaže vlogi za nepovratna 
sredstva. Razvijali smo še 
več drugih projektov – na po-
dročju zdravstva smo prido-
bili še eno koncesijo za otro-
ško ambulanto, obljubljena 
je širitev zobozdravstva, vse 
pa se je dogajalo ob robu naj-
večje investicije zadnjih let, 
gradnje športne dvorane v 
Gorenji vasi.«

Gradnja športne dvorane v 
Gorenji vasi je že skoraj pri 
koncu. Kdaj jo bodo šolar-
ji in tudi drugi lahko začeli 
uporabljati?

»Povsem novo kotlovni-
co na lesno biomaso smo 
že predali namenu in ogre-
va celoten šolski kompleks. 
Zaključna dela se izvajajo 

na zunanjem športnem igri-
šču, krožnih prometnih ure-
ditvah in novem parkirišču. 
Prav tako potekajo sklepna 
dela na zunanjosti in not-
ranjosti same športne dvora-
ne s spremljajočimi prostori. 
Na občini smo tudi že odda-
li vlogo za tehnični pregled, 
datum komisijskega pregle-
da ekipe strokovnjakov pa še 
ni določen. Po izvedenem 
tehničnem pregledu in iz-
danem uporabnem dovolje-
nju bo objekt v začetku pri-
hodnjega leta lahko predan v 
uporabo.«

V prihodnje vas čaka nadalje-
vanje energetske sanacije šol 
v občini, pri čemer bo prva na 
vrsti Podružnična šola Sovo-
denj. Kaj načrtujete v okviru 
energetske sanacije in kdaj 
boste začeli z deli?

»To je eden od projektov, 
za katerega nam je letos us-
pelo pridobiti nepovratna 
sredstva. Namenjena so ce-
loviti energetski sanaciji, ki 
vključuje prenovo fasade in 
oken ter strešne kritine. Iz-
vedli bomo tudi menjavo 
energenta, namesto peči na 
kurilno olje bo vgrajena so-
dobna toplotna črpalka. Iz-
vedli bomo še sanacijo stroj-
nih in elektroinštalacij ter 
prenovo centralne kuhinje in 
vseh sanitarij – objekt je bil 
namreč grajen v letu 1938, 
zato so potrebna tudi inve-
sticijsko vzdrževalna dela, ki 
jih bomo večinoma končali v 
prihodnjem letu.«

Prostorsko stisko v vrtcih 
pa boste v večji meri reši-
li z dograditvijo vrtca v Po-
ljanah. Kdaj je mogoče pri-
čakovati začetek del in kako 
bodo ta potekala?

»Ravno v teh dneh smo 
na občino prejeli odločbo 

o odobritvi nepovratnih 
sredstev Ekosklada za grad-
njo energetsko varčnega pri-
zidka vrtca Agata v Poljanah 
z rokom realizacije investi-
cije v treh letih. Ker imamo 
gradbeno dovoljenje že pri-
dobljeno, bomo v navede-
nem roku projekt tudi rea-
lizirali, moramo pa še izves-
ti javno naročilo ter projekt 
uvrstiti v proračun. Po kon-
čani naložbi bomo pridobili 
dve dodatni igralnici, še dve 
bomo lahko umaknili iz šol-
skega objekta, prav tako pa 
ne bo več treba izvajati pro-
grama vrtca v začasnih pro-
storih v Lovskem domu Po-
ljane. Skupno bomo na-
mreč dogradili šest igralnic 
in novo zunanje igrišče.«

V Javorjah ste sprva načrto-
vali nadzidavo šole, a ste se 
zdaj odločili za novogradnjo. 
Kaj je botrovalo tej odločitvi? 
Kako bo organiziran pouk v 
času gradnje?

»Občina vsa leta svoje-
ga obstoja veliko vlaga v iz-
gradnjo in obnovo šolskih 
objektov, saj praktično ne 
mine leto, da ne bi vsaj na ka-
teri od centralnih ali podru-
žničnih šol vodili vsaj ene 
ali dveh investicij. Takšne-
mu načelu želimo slediti za-
radi mlade starostne struk-
ture prebivalstva in zago-
tovitve sodobnih prosto-
rov z ustreznimi kapaciteta-
mi. Zato smo v večletni plan 
uvrstili tudi projekt šole in 
vrtca Javorje, h kateremu 
bomo lahko pristopili takoj 
po dograditvi novih igralnic 
v vrtcu Agata, kjer bo v času 
gradnje na voljo tudi nado-
mestna lokacija za otroke 
iz vrtca Javorje. Prve idej-
ne zasnove za rekonstrukci-
jo objekta so pokazale, da bo 
investicija zaradi obsežno-
sti finančno zahtevna, kljub 
temu pa ne bi rešili proble-
ma ustreznih prostorov za 
šport, zato proučujemo tudi 
predlog novogradnje, ki bi 

ponudila optimalnejše pro-
store in boljšo umestitev v 
prostor. Ker bo to dolgoroč-
na naložba v kraj z velikim 
številom mladih družin, 
ocenjujemo, da je celovitejši 
projekt šole in vrtca uteme-
ljen, za realizacijo pa mora-
mo še pridobiti nepovratna 
sredstva.«

Na območju Poljan skupaj z 
državo načrtujete tudi izved-
bo obsežnih protipoplavnih 
ukrepov, s katerimi boste 
poskrbeli za večjo poplavno 
varnost. Kako daleč ste s tem 
projektom?

»Vsako fazo projektne do-
kumentacije na občini pred-
nostno pripravimo, nekoli-
ko daljše pa je vsakokratno 
potrjevanje s strani ministr-
stva. Kljub temu smo v tret-
jem, zadnjem koraku po-
trditve investicijske doku-
mentacije, pridobljeno ima-
mo pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, v potrditvi na mi-
nistrstvu je kompletna do-
kumentacija za objavo jav-
nega naročila. Takoj ko bo ta 
potrjena, bomo objavili raz-
pis za izbiro izvajalca del in 
nato začeli gradnjo.«

Kaj vključujejo načrtovani 
ukrepi?

»Projekt so pripravlja-
li vrhunski projektanti s 
področja poplavne varnos-
ti in zajema celovito izbolj-
šanje hidravličnih razmer 
poplavnih voda na obmo-
čju Poljan. Tako je pred-
videno znižanje poplavne 
ravnice, prestavitev stru-
ge Sore, prestavitev prome-
tnic s poplavnega območja, 
ureditev hudourniškega iz-
toka Hotoveljščice, sanaci-
ja struge Ločivnice z novimi 
poplavno varnejšimi mosto-
vi in gradnja poplavno var-
nejšega mostu čez Soro z 
močno povečanim pretoč-
nim profilom za izboljšanje 
prevajanja poplavnih voda. 
Sočasno smo se dogovorili 

tudi z Direkcijo RS za infra-
strukturo, da bo za naveza-
vo na novi most na lokaciji 
sedanjega semaforiziranega 
križišča uredila novo krožno 
krožišče.«

Pred časom ste s predstavni-
ki republiške direkcije za in-
frastrukturo podpisali spo-
razum o sofinanciranju re-
konstrukcije regionalne ces-
te Trebija–Sovodenj. Kaj ob-
sega ta projekt in kakšen je 
terminski načrt za izvedbo 
del?

»Projekti rekonstrukci-
je obsegajo celovito prenovo 
dveh odsekov, in sicer od Fu-
žin do Hobovš ter štiristo me-
trov regionalne ceste mimo 
podjetja Lesgal na Sovodnju, 
kjer bo na novo zgrajen tudi 
pločnik in javna razsvetljava. 
Projekt obsega gradnjo obse-
žnih novih podpornih zidov, 
novo avtobusno postajališče 
na Fužinah ter gradnjo dveh 
nadomestnih mostov na Fu-
žinah in pri Lesgalu. Skupna 
ocenjena vrednost projekta 
znaša dobrih devet milijonov 
evrov, začetek del pa je napo-
vedan za prihodnje leto.«

Nadaljuje se tudi obnova 
dvorca Visoko. Katera dela 
na tem objektu načrtujete v 
prihodnje in koliko bodo vre-
dna? Računate pri tem tudi 
na finančno pomoč države?

»Obnovitvena dela smo 
začeli v sredini oktobra, ure-
jamo meteorno kanaliza-
cijo ob objektu dvorca s hi-
droizolacijo temeljev, sledi-
la bo obnova strehe, kleti in 
pritličja dvorca. Dela bo iz-
vajalo podjetje Gib gradnje 
iz Grosupljega, ki je oddalo 
najugodnejšo ponudbo v vi-
šini 435 tisoč evrov z DDV.«

Visoko oživljate tudi s števil-
nimi prireditvami, ki se od-
vijajo tako v dvorcu kot nje-
govi okolici. Kdaj računa-
te, da bo dvorec urejen do 
te mere, da bi njegova vra-
ta lahko ostala odprta skozi 
vse leto?

»Prav investicija, ki jo iz-
vajamo ta čas, naj bi že v pri-
hodnjem letu Zavodu za tu-
rizem in kulturo Poljanska 

dolina omogočila gostinsko 
ponudbo tudi v novo urejeni 
osrednji gostinski sobi v pri-
tličju dvorca, in ne le na le-
tnem vrtu. Tako bomo pos-
topoma prešli z zdaj zgolj 
poletne na celoletno ponud-
bo, s čimer bo dvorec za obi-
skovalce odprt vse leto.«

V maju je vlada podelila kon-
cesijo za rabo termalne vode 
v Kopačnici, ki jo je Občina 
Gorenja vas - Poljane pred 
dvema letoma prenesla na 
družbo IJP z Ljubnega ob 
Savinji. Kako kaže njihove-
mu projektu gradnje novih 
bazenov in manjših glam-
ping hišk na tem prostoru? 

»Vlada je v aprilu izdala 
uredbo o koncesiji za rabo 
termalne vode iz vrtine TOP-
1/05 za ogrevanje in druge 
potrebe kopališča v Kopačni-
ci. Investitor še čaka na razpi-
sno dokumentacijo oziroma 
objavo ministrstva za podeli-
tev koncesije, na katero se bo 
podjetje IJP prijavilo. Upa-
jo, da bo to v kratkem, pred-
vidoma še v decembru. Vse 
inštalacije v prostoru, tako 
za bazene kot hiške oziroma 
glamping šotore in druge 
objekte, so povezane in odvi-
sne od pridobljene koncesije 
o rabi termalne vode. Ko bo 
to izpolnjeno, bodo nadalje-
vali s pridobivanjem gradbe-
nega dovoljenja in samo iz-
vedbo naložbe.«

Kaj bi za konec ob prazniku 
zaželeli vašim občanom?

»Vsem občankam in ob-
čanom občine Gorenja vas - 
Poljane bi čestital ob občin-
skem prazniku, ki ga pra-
znujemo v spomin na prvo 
omembo naših krajev v pi-
snih virih. Ponosni smo na 
hiter razvoj naših krajev v 
zadnjih dveh desetletjih, ko 
smo iz občine z omejenimi 
razvojnimi možnostmi preš-
li v eno najhitreje razvijajočih 
se gorenjskih občin s stalno 
rastjo prebivalstva in visoko 
kakovostjo bivanja, kar nam 
vse pogosteje priznavajo tudi 
slovenski mediji. To dokazu-
je, da smo na pravi poti, in 
odločeni smo nadaljevati po 
njej tudi v prihodnje.«

Nadaljevali bodo po dobro zastavljeni poti
V občini Gorenja vas - Poljane so ponosni na hiter razvoj tamkajšnjih krajev v zadnjih dveh desetletjih, ko so iz občine z omejenimi razvojnimi možnostmi 
prešli v eno najhitreje razvijajočih se gorenjskih občin s stalno rastjo prebivalstva in visoko kakovostjo bivanja. Kaj si še lahko obetajo občani v prihodnje,  
je ob občinskem prazniku pojasnil župan Milan Čadež.

Milan Čadež / Foto: Tina Dokl

Ob prazniku občine Gorenja vas - Poljane pripravljajo 
jutri ob 19. uri v Sokolskem domu v Gorenji vasi 
slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj. Plaketo 
občine bodo ob tridesetletnici delovanja podelili 
Osnovni šoli Poljane, priznanja občine pa bodo 
prejeli: Filip Dolinar, iniciativna skupina Turističnega 
društva Slajka Hotavlje, Javorski pevci, Lovska družina 
Sovodenj in Prostovoljno gasilsko društvo Lučine. 
Podelili bodo še dve priznanji župana, in sicer Mateju 
Ržku in Niki Križnar.

Občankam in občanom občine Gorenja vas - 
Poljane čestitamo ob občinskem prazniku, 23. 
novembru, ki ga praznujemo v spomin na prvo 
omembo naših krajev v pisnih virih. Vse od 
naselitve dalje so naše kraje v osrčju Poljanske 
doline soustvarjali vztrajni in kleni ljudje, ki so se 
znali soočiti z izzivi časov. 
To je tudi razlog hitrega razvoja naše lokalne 
skupnosti v zadnjih dveh desetletjih, ko smo iz 
občine z omejenimi razvojnimi možnostmi prešli 
v eno najhitreje razvijajočih se gorenjskih občin 
s stalno rastjo prebivalstva in visoko kvaliteto 
bivanja, kar nam vse pogosteje priznavajo tudi 
slovenski mediji. Naj bo tako tudi v prihodnje! 
Vsem pa velja vabilo, da se nam 24. novembra 
pridružite na slovesni akademiji ob praznovanju 
praznika naše lokalne skupnosti!

Župan občine Gorenja vas - Poljane  
Milan Čadež

O
bč

in
a 

G
or

en
ja

 v
as

-P
ol

ja
ne

, P
ol

ja
ns

ka
 c

es
ta

 8
7

, G
or

en
ja

 v
as



A
n

ke
rs

t 
G

es
.n

.b
.R

., 
E

g
el

m
oo

sw
eg

 2
6

, A
-9

7
1

1
 P

at
er

n
io

n

METRO iMa OdličnO pOnudbO – 
v vseh poslovalnicah METRO in 
tudi na spletni strani metro.at

www.metro.at

Ekskluzivno s kartico METRO

najdaljši odpirali čas: 
pon. - pet., od 6. do 22. ure, sob., od 8. do 18. ure

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

METRO Celovec/
Klagenfurt-Hörtendorf
Görtschitztalstr. 22
A-9020 Celovec/
Klagenfurt-Hörtendorf
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Maša Likosar

Kranj – Teritorialna obramba 
Slovenije, katere prvenstve-
na vloga je bila varovanje 
naše domovine, je bila us-
tanovljena 20. novembra 
1968. Njeno delovanje in ra-
zvoj temeljito prikazuje stal-
na razstava v Muzeju osa-
mosvojitve v vojašnici Pe-
tra Petriča v Kranju, ki je ob 
50-letnici TO Slovenije do-
bila celostno podobo, saj so 
na slovesnosti odprli drugi, 
razširjeni del. Anton Rešek, 
predsednik OZVVS Kranj, 
se je zahvalil avtorjema raz-
stave Jožetu Rojšku in Slav-
ku Hočevarju, ki sta s svojim 
delom poskrbela, da spomin 
na TO Slovenije ne bo nikoli 
potonil v pozabo. Slavnostni 
govornik na slovesnosti je 
bil Bojan Potočnik, predse-
dnik Območnega združenja 
slovenskih častnikov Crei-
na Kranj. Spomnil se je svo-
jih srednješolskih dni, ko je 
prvič videl vojaka-teritorialca 

v uniformi, ki ga je ločevala 
od pripadnikov JLA. “Ko ne-
kateri pravijo, da je bila TO 
podrejena JLA, lahko trdim, 
da je šlo za sodelovanje, ni-
kakor pa ne za podrejen sta-
tus. Podobno bi lahko rek-
li za Slovensko vojsko, če bi 
se vprašali, koliko je podreje-
na Natu,” je dejal govornik in 

nadaljeval: “V zadnjih dneh 
so se razvili predlogi raz-
prave o oblikovanju skupne 
evropske vojaške obrambe 
in v opravičilo sodelovanja 
naših vojakov v mednaro-
dnih operacijah slišimo, da 
se naša suverenost in neod-
visnost branita tudi v Afriki, 
na Bližnjem vzhodu, v Litvi. 

Nam pa se očita, da smo bili 
sestavni del obrambnih sil v 
nekdanji skupni državi, ki 
naj bi bila sovražna in tota-
litaristična. Jemlje se nam 
pravica biti ponosni, za kar 
smo živeli in se žrtvova-
li, da je Slovenija v obdobju 
1990–1991 končno dočaka-
la osamosvojitev.” 

Slovesnost in razstava
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Kranj so v torek s slovesnostjo in 
odprtjem razstave počastili petdeseto obletnico ustanovitve Teritorialne obrambe (TO) Slovenije. 

Anton Rešek, predsednik OZVVS Kranj, in slavnostni govornik Bojan Potočnik, predsednik 
Območnega združenja slovenskih častnikov Creina Kranj / Foto: Primož Pičulin 

»Naš cilj niso osebni av-
tomobili, ampak vsa vozila, 
med kolesom in avtom, saj 
stremimo tudi k temu, da so 
ta vozila okolju prijazna, ne 
zasedejo veliko prostora ipd. 
S švicarskimi raziskovalci 
smo se spoznali na enem od 
sejmov pred dvema letoma, 
kjer so v naši inovaciji vide-
li rešitev za vozilo, ki ga raz-
vijajo,« pravi ustanovitelj in 
direktor podjetja GEM mo-
tors Simon Mandelj, ki vodi 
ekipo petnajstih sodelavcev, 
od tega jih je deset v oddelku 
razvoja, med njimi pa je kar 
šest doktorjev znanosti. 

Bicar je majhno električ-
no vozilo za eno osebo, težko 
le 120 kilogramov, ki bi si ga 
prebivalci in obiskovalci več-
jih mest izposojali za prevoz 

po središčih. Zaradi električ-
nega pogona ima za 140-krat 
manj izpustov ogljikovega di-
oksida na prevožen kilome-
ter kot navaden avto, je tih, 
doseže pa lahko hitrost 45 ki-
lometrov na uro. Glede na ve-
likost bi na običajno parkirno 
mesto lahko spravili šest bi-
carjev. V podjetju GEM mo-
tors so za bicar razvili elek-
tromotor, krmilnik, baterij-
ski paket, krmilno enoto, ele-
ktroniko in senzoriko na vo-
zilu. Triletni projekt so začeli 
razvijati februarja, s partner-
ji pa bodo proizvedli tudi te-
stno floto vozil za souporabo 
v Zürichu.

Celoten projekt je ocenjen 
na 720 tisoč evrov, pri čemer 
bo kamniško podjetje od Eu-
rece dobilo 250 tisočakov, 
enako vsoto pa morajo zago-
toviti sami.

Električni avto  
s kamniškim znanjem
31. stran

Zgornje Duplje – Jubilejna, dvajseta Vesela jesen pod Krivo 
jelko bo v soboto, 24. novembra, ob 19. uri v dvorani Gasil-
skega doma Duplje. Na prireditvi bodo tudi letos podeljena 
priznanja KTD pod Krivo jelko za najlepše urejene stanovanj-
ske hiše in druge objekte v Dupljah. Vstop je prost.

Jutri na Veselo jesen pod Krivo jelko

info@g-glas.si
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Društvo GRS 
Škofja Loka je razmeroma 
mlado, vsaj v primerjavi z dru-
gimi društvi v Sloveniji, saj je 
bilo prvo (v Kranjski Gori) os-
novano že leta 1912. Na ob-
močju njihovega delovanja 
ni visokogorja, pač pa hribo-
vit in porasel teren, nesreče pa 
se dogajajo tudi tam in iz pot-
rebe po reševanju je leta 1978 
nastalo društvo GRS Škofja 
Loka, je na slovesnosti, ki so jo 
pripravili v Sokolskem domu 
v Škofji Loki, povedal načel-
nik Pavle Podobnik. Začetki 
so bili zahtevni, saj so mora-
li zagotoviti opremo in z zna-
njem opremiti tudi svoje čla-
ne. Danes imajo trideset re-
ševalcev z licenco in pet pri-
pravnikov, v njihovih vrstah 
so tudi zdravniki, zdravstve-
niki, letalci, vodnik reševalne-
ga psa in inštruktorji.

Na prireditvi je zbrane na-
govoril župan Miha Ješe, ki je 
dejal, da je društvo GRS po-
memben člen Civilne zaščite 

v občini, ki ga poleg dobre 
usposobljenosti za reševa-
nje v gorah odlikuje tudi eki-
pni duh. V prihodnje jim je 
zaželel, da bi bili čim večkrat 
na vajah in usposabljanjih 
in čim manjkrat v reševal-
nih akcijah. V imenu Gorske 
reševalne zveze Slovenije je 
spregovoril Janez Rozman, 
ki je spomnil na začetke GRS 
v Škofji Loki, pri tem pa ome-
nil tudi zasluge Pavla Šegule. 

Dejal je, da so lahko ponosni 
na svoje delo, ki ga opravlja-
jo prostovoljno, pri tem pa 
jim je v oporo tudi razume-
vanje njihovih domačih. Svo-
je dosedanje delo so škofjelo-
ški gorski reševalci strnili v 
zbornik, ki ga je na prireditvi 
predstavil Jože Kalan. Član 
GRS je dve desetletji, sodelu-
je kot reševalec letalec, sicer 
pa je znan kot vojaški pilot, 
ki je leta 1991 iz rok JLA otel 

vojaški helikopter. Pomoč 
helikopterja je pri gorskem 
reševanju dragocena, poleg 
ponesrečencev pogosto po-
maga tudi pri prevozih bla-
ga, sicer pa tereni na obmo-
čju škofjeloške GRS (obse-
ga Škofjeloško hribovje in 
zahodne dele Polhograjskih 
dolomitov) zahtevajo prete-
žno reševanje v klasični teh-
niki. Število akcij se je z ne-
kaj akcij v prvih letih dvignilo 

na 21 akcij v lanskem letu.  Na 
prireditvi so nastopili učenci 
Osnovne šole Cvetka Golarja 
s petjem in skeči iz življenja 
gorskih reševalcev, za dobro 
voljo pa so nekaj domačih ure-
zali člani skupine Suha špaga. 
Reševalcem so na koncu po-
delili zahvale za njihovo delo, 
prejele so jih tudi občine, ki 
podpirajo njihovo dejavnost, 
in več sodelujočih društev in 
ustanov. 

Rešujejo na težko dostopnih terenih 
Društvo Gorska reševalna služba iz Škofje Loke je proslavilo štirideset let obstoja. Na območju svojega delovanja, ki obsega 
porasle in težje dostopne terene, rešujejo pretežno na klasičen način.  

Reševalci so ob štiridesetletnici GRS Škofja Loka prejeli priznanja. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Zgornje Pirniče – Razsta-
vo Poklon Brigiti Juvan, ki 
je bila na ogled do 18. no-
vembra, sta pripravili nje-
na vnukinja Petra Juvan in 
prijateljica Nadja A. Puppis. 
Razstavljena dela so izraža-
la umetničino izjemno ob-
čutljivost za izrazne poseb-
nosti materialov, s kateri-
mi je ustvarjala, in odstira-
la delček njene intimne, glo-
boko občutene duhovne di-
menzije obširnega življenj-
skega opusa. V ospredju je 
bila zlasti sakralna temati-
ka, ki jo je Juvanova vedno 
ustvarjala po proučevanju 
karakteristik posameznih 

svetopisemskih osebnosti iz 
knjige Svetnik za vsak dan. 
Večji del pregledne razstave 
so sestavljale fotografije, ki 
prikazujejo njene večje pla-
stike, poudarek je bil tudi na 
rezbarstvu, saj je zelo rada 
rezbarila. Petra Juvan in 
njena družina si obenem že-
lita, da bi poleg razstave lah-
ko nekoč uredili spominsko 
sobo Brigite Juvan.

Ljubiteljska in ljudska 
ustvarjalka Brigita Juvan, ro-
jena Kmetič, je svojo rodno 
vas Zgornji Brnik zapustila z 
dvajsetimi leti, ko se je omoži-
la s Francom Juvanom iz Spo-
dnjih Pirnič. V likovno-rez-
barski prostor moževega kra-
ja je odmevno vstopila v letih 

od 1988 do 1993 z dvanajsti-
mi kipi apostolov v naravni 
velikosti, ki krasijo tedaj na 
novo zgrajeno cerkev Marije 
vnebovzete v Zgornjih Pirni-
čah, in z dvema angeloma, ki 
sta v cerkvi Svetega križa v Sp. 
Pirničah. Za izdelavo aposto-
lov je prejela škofijsko odliko-
vanje nadškofa Alojzija Šu-
štarja. Poleg številnih lesenih 
plastik je izdelal tudi dva kipa: 
sv. Ano z Marijo ter sv. Mar-
ka z levom v nadnaravni veli-
kosti, ki ju je namenila cerkvi 
Janeza Krstnika na Zgornjem 
Brniku in s tem izkazala svojo 
veliko naklonjenost rojstne-
mu kraju. 

Avtoričina odprtost in na-
k lo njenost vaščanom Pir nič 

sta se posebej izkazali dve leti 
pred njeno smrtjo, ko je bila 
predsednica Likovne sekcije 
KUD Pirniče. Organizirala 
je dva odmevna ekstempora 
na svoji domačiji Pr’ Primož 
pod naslovom Odpri oči, so-
sed, in videl boš, da nisi sam. 
»Brigita je bila samoukinja, 

do vseh znanj se je dokopa-
la sama, po najtežji poti, zato 
je to svoje težko pridobljeno 
vedenje, nadarjenost in spo-
sobnost še posebno rada de-
lila in prenašala na druge. 
Sovaščani smo ponosni na-
njo in ji bomo večno hvalež-
ni,« sklene Nadja A. Puppis.

Vsestranska umetnica iz Pirnič
V Domu krajanov v Pirničah so se ob peti obletnici smrti s prireditvijo in 
razstavo poklonili domačinki Brigiti Juvan, vsestranski umetnici, ki je domači 
kraj obogatila z umetniško rezbarijo in plastiko. 

Vnukinja Petra Juvan in prijateljica Nadja A. Puppis sta 
ob peti obletnici smrti pripravili pregledno razstavo 
umetniških del Brigite Juvan. / Foto: Primož Pičulin

Aleš Senožetnik

Mengeš – V Mengšu so ne-
davno z novim zamenjali še 
zadnje avtobusno postajali-
šče v občini, in sicer posta-
jališče na Slovenski cesti. K 
projektu zamenjave postaja-
lišč so sicer pristopili že pred 
štirimi leti, predvsem zato, 
ker stara postajališča čakajo-
čim niso nudila zaščite proti 

dežju in vetru. Nova so po-
enotena in skladna s krajin-
sko podobo občine. Posta-
jališča so montažne lesene 
konstrukcije z ovalno stre-
šnico, pripadajočo masivno 
klopjo ter košem za smeti. 
Kot pojasnjujejo na občin-
ski upravi, so letos štirikrat 
izvedli čiščenje steklenih po-
vršin, koše za smeti pa praz-
nijo enkrat tedensko.

Zamenjali postajališča
Mengeš – Na Kolodvorski 
cesti v Mengšu je občina v 
sodelovanju z JKP Prodnik 
obnovila komunalne vode v 
dolžini sto metrov. Zame
njali so vodovod s hišnimi 
priključki ter opravili pre
gled stanja kanalizacijskega 
omrežja in opravili točkovno 
sanacijo. Po obnovi so uredili 
tudi odvodnjavanje ter cesto 
preplastili.

Obnovili  
Kolodvorsko cesto

Radomlje – Člani Kulturnega 
društva Jože Gostič Homec 
že vrsto let pripravljajo zani
mive alpinistične večere in 
tako bo znova jutri, v soboto, 
24. novembra, ob 19. uri, ko v 
goste prideta člana zlate ge
neracije tedaj še jugoslovan
skih alpinistov Viki Grošelj in 
Stipe Božić – Slovenec in 
Hrvat, vrhunska alpinista in 
prijatelja v dolgoletni uspeš
ni navezi na najvišjih vrhovih 
sveta, ki letos praznujeta pet
deset let svoje gorniške poti. 
Svoje spomine bosta z obi
skovalci delila v večnamenski 
dvorani Osnovne šole Preser
je pri Radomljah. Vstopnina 
je sedem evrov.

Večer z Grošljem in 
Božićem

Kamnik – V kamniškem Ker
šmančevem parku bodo da
nes, v petek, 23. novembra, 
ob 17. uri uradno odprli brez
plačno drsališče in s tem tudi 
Veronikino pravljično deželo, 
v katero se bo do konca leta 
spremenil park, ter sklop 
prireditev Pravljični Kamnik. 
Drsališče bo odprl podžupan 
v začasnem opravljanju funk
cije župana Igor Žavbi sku
paj z v. d. direktorja Zavoda 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik dr. Tomažem Sime
tingerjem. Na Zavodu za turi
zem, šport in kulturo Kamnik 
letos v Kršmančevem parku 
obljubljajo pestro decembr
sko dogajanje. Poleg drsa
lišča se tja seli tudi Pravljična 
hiška, ki bo zaživela med 17. 
in 23. decembrom.

V Kamniku danes 
odpirajo drsališče

Jesenice – Palias, društvo 
za paliativno oskrbo, v po
nedeljek, 26. novembra, na 
Jesenicah pripravlja prvega 
v sklopu predavanj z naslo
vom Ne bojte se živeti (vsaka 
zgodba je zgodba življenja). 
Predavanje, ki ga pripravljajo 
zdravniki mag. Mateja Lopuh, 
Marko Možina, Maja Kolšek 
Šušteršič in Anita Riđić ter 
Anže Habjan, se bo v prosto
rih občinske knjižnice začelo 
ob 19.30. Dva dni za tem, 28. 
novembra, bodo predavanje 
ponovili v Knjižnici Kamnik, 
v četrtek, 29. novembra, v 
Galeriji Ivana Groharja Škofja 
Loka, 10. decembra v Knjižnici 
Kranj in 17. decembra v Knji
žnici A. T. Linharta Radovljica.

Palias pripravlja sklop 
predavanj
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si

Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Kakovostne droge so najpomembnejše
Zadnjič sem dobil v dar cel naročaj 
bazilike! Zrasla je v zavetju oljke tik 
ob morski obali. Poleti sem vsesko
zi hodil mimo in si predstav ljal olj
ko brez "plevela". Proti jeseni, med 
napadom pospravljanja, ugoto
vim, da gre za baziliko. Joj, kako je 
velika. Zvečer istega dne jo dobim, 
gospodar jo je porezal. V škatlo z 
njo in brž na celino. Nasled nji dan 
previdno potrgam lističe in jih raz
poredim. Sušili so se skoraj mesec 
dni. Posušene zrežem in shranim v 
steklen kozarec. Droge imam za tri 
leta ...
Izraz droge ima po Slovarju sloven
skega knjižnega jezika samo dva 
pomena: prvič govorimo o surovi
ni rastlinskega ali živalskega izvora, 
ki se uporablja v zdravilstvu, in dru
gič o mamilu. V lekarništvu upora
bljamo oboje, prvo seveda precej 
pogosteje. Koliko izdelkov pa je v 
lekarni izdelanih iz drog? Odgovor 
je pomenljiv: Vedno več!
Ni pa vsaka droga primerna za 
izdelavo izdelkov iz zdravilnih ras
tlin. Kakor v preteklosti so tudi 
danes kakovostne droge prej izje
ma kot pravilo. To potrjujejo zapi
si že v najstarejših farmakopejah. 
Kje jih nabiramo ali gojimo, kako 
jih zbiramo in predelamo ter kam 
jih shranjujemo, je le nekaj vpra
šanj, katerih odgovori vplivajo na 
kakovost droge. Sredi prejšnjega 
stoletja smo se v lekarnah še sami 
ukvarjali s pridobivanjem zdravil
nih zelišč. Kasneje so pridobivan
je, predelavo in distribucijo drog 
prevzela specializirana podjetja, ki 
danes združujejo ogromno znanja 
in izkušenj.
Vseeno pa so lastnosti, ki določa
jo kakovost drog, očem običajno 
prikrite. Ovrednotimo jih lahko le 

z zahtevnimi analiznimi postopki 
in razlago pridobljenih rezultatov. 
Opisano je del vhodne kontrole 
vseh surovin in embalaže v Gorenj
skih lekarnah. Kar velja za proizvod
njo vseh izdelkov v lekarnah, velja 
še posebej za proizvodnjo izdelkov 
iz zdravilnih zelišč: ̈ Kakovostnega 
izdelka ni mogoče narediti brez 
kakovostnih surovin.¨
"Saj bazilike ni nihče pregledal!" 
porečete. Res je. Vendar sem imel 
dovolj podatkov za uporabo v 
domači kuhinji. Izgledala je kot 
bazilika, dišala je kot bazilika, rasti
šče je bilo primerno in imam nekaj 
izkušenj z vzgojo rastlin na vrtu. 
Vzgoja ali nabiranje zdravilnih ras
tlin za lastno uporabo ima vse
stranske vplive: telesno in umsko 
aktivnost, skrb za zdravje in do
bro počutje ... Dovolite pa opozori
lo: "Leto ali več stare droge so red
kokdaj učinkovite." Pripravite si tis
te droge, ki jih zares dobro pozna
te, v količinah, ki jih običajno upo
rabite do naslednje letine. Vseka-
kor pa lahko zaprosite za stroko-
vne informacije s tega področja v 
vseh lekarniških enotah Gorenj-
skih lekarn.
No, seveda, tudi bazilika z začetka 
zgodbe je zdravilna rastlina. Stro
kovna literatura opisuje protimi
krobno in protivnetno delovan
je ter vpliv na obolenja srca in oži
lja, centralnega živčnega sistema 
in sladkorno bolezen. Vendar nave
deni učinki še niso potrjeni z razis
kavami na ljudeh. Na dolgoletnih 
izkušnjah temelječa ljudska medi
cina pa pripisuje baziliki ugodne 
učinke pri pomanjkanju apetita, 
napenjanju, tesnobi.

Mag. Boštjan Bahar, mag. farm.

Zdravilni čaji

Pred uporabo natančno preberite navodilo!  
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte  

z zdravnikom ali s farmacevtom.

Filter 
vrečke za 
enostavno

 in hitro 
pripravo 

čaja!
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Urša Peternel

V 
Splošni bolniš-
nici Jesenice 
so 14. novem-
bra zaznamo-
vali svetovni 

dan sladkorne bolezni. V 
sodelovanju s študentkama 
Fakultete za zdravstvo 
Angele Boškin Jesenice so 
na ta dan opravljali brez-
plačne meritve in svetovali 
zlasti o zdravi prehrani in 
pomenu telesne dejavnosti. 
Obisk je bil izjemen, števil-
ni mimoidoči so si prišli 
izmerit krvni sladkor, hole-
sterol in krvni tlak.
Kot je poudarila diplomira-
na medicinska sestra Pavla 
Lavrinec, se z zdravim živ-
ljenjskim slogom sladkorna 
bolezen lahko prepreči ali 
vsaj odloži njen začetek. 
Pomembni so redni in pri-
merno veliki obroki; jemo 
počasi, prednost damo živi-
lom, ki vsebuje veliko pre-
hranskih vlaknin, ki napol-
nijo želodec, sladkor pa 
počasneje prehaja v kri. 
Sem sodijo stročnice, pol-
nozrnata živila, zelenjava, 
sadje ... Omejimo hrano, ki 
vsebuje veliko maščob, 
sladkorja, soli. Eden od 
dejavnikov za preprečevan-

je sladkorne bolezni pa je 
tudi redna telesna dejav-
nost, s katero spodbudimo 
inzulinsko občutljivost, je 
dodala. 
Zelo pomembno je pravo-
časno prepoznavanje slad-
korne bolezni, saj so znaki 
v začetni fazi (pri sladkorni 
bolezni tipa 2) zelo neizra-
ziti. Medicinska sestra Maja 
Debelak je dejala, da gre za 
"tiho" bolezen, zato je 
pomembno, da si vsaj 
enkrat letno damo izmeriti 
krvni sladkor. Normalna 
vrednost krvnega sladkorja 
na tešče je do 6, po obroku 
med 7 in 8. Ko je vrednost 
na tešče nad 7 oziroma 11 
čez dan, pa je to po navadi 
že znak, da gre za sladkor-
no bolezen. Znaki bolezni 
so utrujenost, žeja, pogosto 
odvajanje vode, izguba tele-
sne teže. V takem primeru 
je treba obiskati zdravnika, 
da bolezen diagnosticira in 
predpiše ustrezno zdravlje-
nje. 
V jeseniški bolnišnici delu-
je diabetološka ambulanta, 
v kateri se redno zdravi dva 
tisoč pacientov, letno pa 
opravijo pet tisoč obravnav. 
Število bolnikov tako v Slo-
veniji kot v svetu namreč 
strmo narašča.

Kakšen pa je vaš 
krvni sladkor?
Diabetes je "tiha" bolezen, zato je pomembno, 
da si enkrat letno izmerimo krvni sladkor.

Pavla Lavrinec in Maja Debelak

V Sloveniji je na seznamu za presaditev organov in tkiv 245 
bolnikov. En darovalec lahko reši tudi do sedem življenj, Slo-
venci pa smo podpovprečno opredeljeni pri darovanju orga-
nov. Od včeraj je možen elektronski vpis v Nacionalni register 
opredeljenih oseb glede darovanja organov in tkiv po smrti, 
na Zavodu RS za presaditev organov in tkiv pričakujejo, da 
se bo opredeljenost s poenostavljenim postopkom povečala.

Vsak darovalec lahko reši tudi do sedem življenj

Na otroškem oddelku Očesne klinike v Ljubljani je sodelo-
vanje med pedagoškim delom in zdravstvenim področjem 
obrodilo izjemen izdelek. Vzgojiteljica otroškega oddelka 
Mateja Jerina Gubanc iz Vrtca Vodmat je s sodelavci obli-
kovala tipno slikanico z naslovom Pingvinčki in skrivnostni 
travnik, ki je namenjena slepim in slabovidnim otrokom. 
Tipne slikanice sodijo med posebna literarna dela, ki zaradi 
procesa izdelave niso dostopna širšemu krogu bralcev. Na 
Očesni kliniki jo že uporabljajo pri vsakdanjem delu z otroki 
in kot učno gradivo.

Tipna slikanica Pingvinčki in skrivnostni travnik

Zdravstveni dom (ZD) Kranj bo v decembru začel izvajati brez-
plačno varno vadbo za nosečnice v vseh obdobjih nosečnosti, 
ki bo potekala dvakrat tedensko, predvidoma osem tednov. 
Vodili jo bodo kineziologi oziroma fizioterapevti. Vadba bo 
potekala na dveh lokacijah: ob ponedeljkih in sredah v ZD 
Kranj, ob torkih in četrtkih pa v Mega centru Kranj. Zaradi ome-
jenega števila vpisnih mest je obvezna predhodna rezervacija. 

Varna vadba za nosečnice
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Ne prezrite bolečin v stopalih
Izkušnje kažejo, da lahko številne zaplete in amputacije preprečimo z zgodnjim odkrivanjem problemov, seveda kadar sam bolnik  
ne zanemari sprememb na stopalu in čimprej poišče pomoč. Kadar rana na diabetičnem stopalu v dveh tednih od nastanka ne kaže 
znakov celjenja, je treba ukrepati!

Med bolniki so še posebej 
ogroženi tisti, pri katerih so 
prizadeta senzorična živčna 
vlakna v stopalih in posle-
dično zaradi oslabljenega 
ali povsem odsotnega 
občutka za bolečino, tem-
peraturo, vibracijo in pritisk 
ne čutijo bolečin niti takrat, 
ko že imajo  razjedo na sto-
palu. Zaradi tega, ker jih ne 
boli, mislijo, da rana ni 
nevarna, in jo oskrbijo le s 
prevezo. Toda brez zdravlje-
nja, ki odstrani vzroke slabe 
prekrvitve, bo čakanje dol-
go, s tem pa se poveča mož-
nost okužbe globljih tkiv in 
kostnega tkiva, kar pogosto 
vodi do amputacije. Prav 
tako so močno ogroženi 
bolniki z motorično nevro-
patijo, ki povzroči atrofijo 
mišic stopala in goleni, 
zmanjša občutek za stabil-
nost, kar se očitno opazi v 
krčenju prstov, ki kasneje 
postanejo kladivasti, spre-
menjeno mehaniko hoje in 
posledično deformacijo 
stopala. Prav to pa določen 
del stopala preobremeni in 
na teh mestih se tvorijo 
poroženele zadebelitve 
(trda koža), ki pogosto prei-
dejo v razjede. Aterosklero-
za in sladkorna bolezen 
pogosto hitreje prizadeneta 

manjše arterije in arterijske 
kapilare v stopalu in nožnih 
prstih, medtem ko je pretok 
krvi v večjih stegenskih in 
golenskih arterijah zadovo-
ljiv. V teh primerih ljudje 
sicer opisujejo hladna, lede-
na stopala, bolečine in/ali 
krče v mečih, lahko tudi 
pikanje ali mravljinčenje v 
nožnih prstih, vendar obi-
čajne meritve pretoka krvi v 
spodnjih okončinah zaje-
majo le stegna in goleni, 
kjer je pretok v mejah nor-
male. Ob opisanih znakih je 
treba začeti rehabilitacijske 
terapije za intenzivno pove-
čanje prekrvitve. 
Veliko ljudi živi z bolečina-
mi v nogah in ne ukrene 
ničesar, saj predpostavlja-
jo, da so bolečine norma-
len del staranja, kar pa nika-
kor ne drži. PVR-rehabilitacija 
je nova, klinično dokazana 
aplikativna terapija, je učin-
kovita in priporočljiva pri 
celjenju že nastalih ran na 
diabetičnem stopalu, bolni-
kih z diagnosticirano atero-
sklerozo in klavdikacijsko 
bolečino,  hkrati pa tudi kot 
preventivni ukrep za izboljša-
nje prekrvitve, še zlasti pri 
tistih, ki imajo z meritvijo gle-
ženjskega indeksa že doka-
zano okvaro ožilja.  

PRED TERAPIJO: Zaradi nezadostne cirkulacije in okvar 
senzornih živčnih vlaken v stopalu se spremeni način 
hoje in s tem povezana obremenitev stopala. Posledica 
preobremenitve določenega dela stopala je nastanek ran 
na teh predelih. V takšnih primerih terapija PVR predstav-
lja učinkovito zdravljenje.

PO TERAPIJI: Zaradi izjemnega povečanja prekrvitve 
dosegamo opazen napredek v celjenju diabetične rane 
že po opravljenih 20 PVR-terapijah.

KUPON ZA BREZPLAČNI POSVET 
IN ABI-MERITVE
Če imate katero izmed spodaj naštetih težav, simptomov 
ali že postavljenih diagnoz, jih označite in s kuponom 
pridite na brezplačno meritev gleženjskega indeksa in 
posvet. Označite:

 diabetično stopalo
 diabetična razjeda
  periferna arterijska okluzivna bolezen PAOB 
 diabetična nevropatija
 spremenjeni občutki  v stopalu
  otrplost ali gluhost nožnih prstov in  

stopalnih blazinic
 hladna stopala, krči v stopalih in mečih

Pokličite nas na številko 031 681 401 in rezervirajte 
termin za meritev gleženjskega indeksa.

PVR CENTER, Koprska 94a, 
1000 Ljubljana Vič, T: 031 681 401, 
info@pvrcenter.com, www.pvrcenter.com

PVR CENTER
Koprska 94a
1000 Ljubljana Vič
T: 031 681 401
info@pvrcenter.com
www.pvrcenter.com

PVR – PERIFERNA VASKULARNA REHABILITACIJA
Gre za rehabilitacijsko zdravljenje ožilja 
v nogah in namenjeno ljudem z neza-
dostno oz. ovirano arterijsko prekrvitvi-
jo spodnjih okončin. Tem bolnikom so 
skupne spremembe na žilni steni arterij, 
ki povzročijo zoženje arterij in posledič-
no nezadosten dotok krvi v periferne 
dele telesa, torej stopala. Periferna vas-
kularna rehabilitacija (PVR) je neinvaziv-
na in neboleča aplikativna terapija, ki 
zdravi, zmanjša ali odstrani zaplete dia-
betičnega stopala. Najsodobnejše apa-
rature omogočajo terapevtsko uporabo 
kombiniranih aplikacij O2, CO2, laserske 

svetlobe  in celovito obravnavo z edi-
nim ciljem — izboljšati prekrvitev v 
območju stopala. Med posamezno 
PVR-terapijo se v mirovanju oziroma 
ležečem položaju od tri- do sedemkrat 
povečajo arterijski pretok krvi v nogah, 
oskrba tkiv s hranili, potrebnimi za 
obnovo, ter tvorba novih arterijskih 
kapilar in mikroožilja. Izboljšana cirkula-
cija krvi v stopalih omogoča obnovo 
vseh tkiv, živčnih vlaken in izboljša 
obrambne, t. i. protivnetne mehanizme, 
kar izjemno pripomore k celjenju diabe-
tičnih razjed; napredovanje aterosklero-

ze in posledice sladkorne bolezni pa ne 
samo upočasni, ampak obrne v pozitiv-
no smer. PVR-terapija lajša in zdravi sim-
ptome, ki so posledica nezadostne arte-
rijske prekrvitve, kot so na primer hlad-
ne noge, krči v mečih, pekoče bolečine 
v stopalih, spremembe na koži, spreme-
njen občutek na dotik in diabetične raz-
jede. PVR-rehabilitacija je učinkovita in 
priporočljiva pri zdravljenju že nastalih 
razjed pri sladkornih bolnikih, bolnikih z 
diagnosticirano aterosklerozo (PAOB) in 
klavdikacijsko bolečino, hkrati pa tudi
kot preventivni ukrep.
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Terme Dobrna,
najstarejše slovensko
termalno zdravilišče, z več 
kot 610-letno tradicijo.

Terme Dobrna, od leta 1403

ODDIH IN 
DOŽIVETJE

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

JESENSKI ODDIH
do 21. 12. 2018 in od 26. 12. 2018 do 30. 12. 2018

 ✓ živa glasba vsak petek in soboto,
 ✓ kopalni plašč v sobi,
 ✓ neomejen vstop v fitnes,
 ✓ doplačilo za 1 x polni penzion samo 8,90 €,...

1 x polpenzion + kopanje, že od 
38,90 € oseba / noč, min. 2 noči*

NEOMEJENO KOPANJE

 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega doma do   
 Term Dobrna in nazaj,

 ✓ 1 x storitev za zdravje v medicinskem centru,
 ✓ 1 x storitev za dobro počutje v centru La Vita,
 ✓ neomejen vstop v bazene,
 ✓ kopalni plašč v sobi,...  

SENIOR ODDIH
do 30. 12. 2018
5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ

DO 2 OTROKA BREZPLAČNO!

ČAROBNI BOŽIČ
od 21. 12. 2018 do 26. 12. 2018

1 x polpenzion + kopanje, že od
39,90 € oseba / noč (min. 2 noči)

 ✓ svečana božična večerja,
 ✓ kopalni plašč v sobi,
 ✓ neomejen vstop v bazene,
 ✓ praznična animacija za vso družino,...

Mraz in vlažnost zunaj ter 
suh in topel zrak v notranjih 
prostorih v zimskem času še 
posebno obremenita našo 
kožo. Ta postane suha, se 
lušči, je groba in razdražena, 
zato moramo zanjo še bolje 
poskrbeti. Koža v zimskih 
razmerah potrebuje izdat-
nejšo nego, ki jo bo navlaži-
la in jih hkrati nudila ustrez-
no zaščito pred zunanjimi 
vplivi, ki se jim ne moremo 
izogniti. V masažno-lepot-
nemu centru La Vita Spa & 
Beauty v ta namen priporo-
čajo piling telesa za odstra-
nitev suhih delcev kože, 
masažo z arganovim oljem 
za nahranitev in mehkobo 
kože, nego obraza in telesa 
ter obloge za roke za narav-
no zaščito pred vplivi mra-
za. Strokovno usposobljeni 
sodelavci masažno-lepot-
nega centra znajo pravilno 
svetovati o izbiri produktov 
in tretmajev za nego telesa, 

kar je zelo pomembno, saj 
ima vsak človek drugačen 
tip kože, ki narekuje razlike 
v negi. Nega obraza bo vaši 
koži prinesla naravno zašči-
to, jo očistila, ji povrnila 
mehkobo in ravnovesje ter 
jo nahranila. Hkrati pa tudi 
koža telesa potrebuje stro-
kovno nego in negovalne 

postopke za telo z visoko 
kvalitetnimi profesionalni-
mi kozmetičnimi proizvodi.

Sprostitev telesa in 
duha

Masažo si privoščite, ko si 
želite sprostitve in harmoni-
je v sebi. Masaža doseže 

sprostitveno, terapevtsko in 
energijsko harmonijo tele-
sa. Masaža dokazano krepi 
zdravje, saj zmanjšuje utru-
jenost in raven stresnih hor-
monov, krepi imunski sis-
tem, zmanjšuje pogostost 
glavobolov, odpravlja bole-
čine iz hrbta, zmanjšuje 
mišično napetost, blaži dep-
resijo, poveča prehranje-
nost in zdravje kože ter 
izboljšuje prožnost telesa. 
Odlično počutje med masa-
žo in po njej je plod dela in 
izkušenj masažnih terapev-
tov v masažno lepotnemu 

centru La Vita Spa & Beauty.
Ste že slišali za berbersko 
masažo telesa? Ta zajema 
tehnike klasične ali švedske 
masaže, ki jo nadgradijo z 
arganovim oljem, ki je odli-
čen antioksidant, bogat z 
vitaminom E in pravi eliksir 
za kožo. Pravijo mu tekoče 
zlato. Na voljo so tudi tajska 
masaža, relaksacijska masa-
ža stopal, klasična masaža, 
limfna drenaža, kokosova 
masaža v dvoje, čokoladna 
masaža v dvoje, aromatera-
pevtska masaža, masaža za 
nosečnice in ayurvedski tre-

tmaji. Morda pa izberete 
koktajl sprostitve, ki nudi 
več različnih ročnih tehnik 
masaž, ki zajemajo telo in 
obraz; ponudite sebi popol-
no sprostitev s hranljivimi 
olji, ki bodo vaši koži vrnila 
sijaj, napetost in nasmeh na 
obrazu. 

Za vitalno telo in 
mladosten videz

So vam znani spopadanje z 
maščobnimi oblogami na 
problematičnih delih telesa, 
vse izrazitejše gube in videz 
utrujene kože? Podarite sebi 
tretma pomlajevanja, obli-
kovanja telesa, zmanjšanja 
obsega, topljenja maščobe 
in odprave manjših nepravil-
nosti na obrazu in telesu. 
Gre za tehnike, ki so neinva-
zivne, neboleče, varne in 
zelo učinkovite alternative 
agresivnim kirurškim pose-
gom. 

Dovolite, da vas razvajamo
V Termah Dobrna, kjer je dobro počutje doma že stoletja, celotno ponudbo sprostitve zaokrožujejo z masažno-lepotnim centrom  
La Vita Spa & Beauty, kjer vas bodo popeljali v svet ugodja in razvajanja. 

Masažni ritual / Foto: arhiv Term Dobrna

Da bi poskrbeli za popolno sprostitev in zadovoljstvo 
na vašem oddihu, so v Termah Dobrna v ponudbo 
razvajanj vključili različne masažne rituale, 
aromaterapije, nege telesa in obraza z vrhunsko 
kozmetiko, klasične in ayurvedske masaže ter 
programe za oblikovanje telesa. Darilni bon je lahko 
zelo lepo darilo najdražjim v prihajajočih prazničnih 
dneh.
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TRADICIONALNI DOBRODELNI KONCERT

Sobota, 28.11.2015, ob 19 00  
v Dvorani na Cešnjici

KVINTET SONCEK •  ANSAMBEL VRISK
PLESNA SKUPINA COLORADO COUNTRY LINE DANCE
PEVSKA SKUPINA VOCAL BACA PODBRDO
ANSAMBEL TRIO ŠUBIC  •  TONE HABJAN IN NEJC JEMC

soncki dobrote 2015 - plakat A3.indd   1 11/10/2015   2:20:00 PM

 

soncki dobrote plakat 707x500 - 2016.indd   1 11/8/2016   6:31:25 PM

TRADICIONALNI DOBRODELNI KONCERT

sobota, 24.11. 2018

ANSAMBEL SLOVENSKI ZVOKI • KVARTET SONČEK   
VOKALNI KVARTET (PD)4 • ANSAMBERL GALOP

FOLKLORNA SKUPINA JELČKI 
KUD FRANCE KOBLAR ŽELEZNIKI Z GOSTI

, 
ob 19. uri v Dvorani na Češnjici

 Vstopnine ni, prostovoljni prispevki dobrodošli. Organizator: KUD France Koblar Železniki / T: 031 838 896
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Igor Kavčič

Blejska Dobrava – Vsako leto 
se po tem, ko je pomladi na 
sporedu državno zborovsko 
tekmovanje Naša pesem, je-
seni odvije še šest regijskih 
pevskih srečanj Sozvočenja, 
ki jih organizirana JSKD. Ta 
so namenjena tematsko obar-
vanim nastopom, s katerimi 
naj bi pevski sestavi prikaza-
li ustvarjalne zamisli, s kate-
rimi lahko na različne nači-
ne obogatijo skladbe. Nasto-
pajoče za regijska srečanja, 
gorenjsko je bilo na Martino-
vo nedeljo v Škofji Loki, je le-
tos izbral skladatelj in zboro-
vodja Ambrož Čopi. Selektor 
je na srečanju spremljal tudi 
njihove nastope in najboljšim 
podelil več nagrad. Za glavno 
nagrado in s tem zagotovljen 
finalni nastop, ki bo 8. decem-
bra v počastitev svetovnega 
dneva zborovskega petja v ve-
liki dvorani Slovenske filhar-
monije, je izbral Kvintet Vin-
tgar, ki je nastopil s tematsko 
zaokroženim ciklom štirih 
skladb pod skupnim naslo-
vom 4 otroške za 5 mož. Čopi 

je posebno pozornost posvetil 
idejam, ki so segale iz običaj-
nih okvirov – in tak je bil tudi 
koncept nastopa Kvinteta 
Vintgar, v katerem pod ume-
tniškim vodstvom Luke Čer-
neta (2. tenor) prepevajo še 
Maks Marion (1. tenor), Am-
brož Černe (bariton), Andrej 
Černe (basbariton) in Ma-
tej Kocen (bas). Njihovo ide-
jo je opisal kot konceptualno 

dovršeno in premišljeno, nje-
na rdeča nit pa je na prepri-
čljiv in hudomušen način od 
začetka do konca nastopa pri-
tegnila pozornost slehernega 
poslušalca.

»Inspiracijo za našo temo 
sem dobil ob prepevanju pe-
smi s svojim še ne triletnim 
sinom Julijem. Znane otro-
ške in slovenske ljudske pe-
smi pojemo, ko so otroci 

majhni in ob spremljanju 
njihovega razvoja vse do 
odraslosti. Potem se njiho-
va vloga obrne, saj postane-
jo starši in cikel se ponovi. 
Kadar staršev ni doma, vlo-
go bralcev pravljic in sopev-
cev prevzameta babica in 
dedek. Zato sem razmišljal 
o ohranjanju otroških pe-
smi, predvsem pa o njihovi 
preobrazbi, da bi jih izvedla 

odrasla moška zasedba. Se-
veda na bolj kompleksen na-
čin, a vendarle s prepozna-
nim osnovnim namenom 
in melodijo,« osnovno idejo 
za zaključen tematski sklop 
pesmi opisuje Luka Černe. 

Kvintet je k sodelovanju po-
vabil mlada skladatelja Bar-
baro Grahor in Sama Vovka, 
ki sta pripravila štiri novite-
te. Skladbo Ua, Ua (Metulj-
ček cekinček), v kateri opisu-
je prve stike otroka z glasbo, 
je po Janezu Bitencu zapisal 
Samo Vovk. Pevci so pri tem 
uporabili tudi Orfove inštru-
mente in otroške ropotulje. 
V drugi skladbi z naslovom 
Ekate pekate gre za izštevan-
ko, katere besedilo je sklada-
telj spretno zapisal kot preli-
vanje ritmičnih vzorcev, v ka-
terih je moč zaznati tudi vo-
kalne perkusije. Bitenčevo 
Naša četica koraka je priredila 
Barbara Grahor, ki je v izvaja-
nje pesmi vključila tudi dram-
ske vložke, v katerih ne manj-
ka humorja in sproščenosti. 
Zadnja skladba Deda, vzemi 
si očala, pod katero se je zno-
va podpisal Samo Vovk, pa 

zaokrožuje temo in z njo ce-
loten nastop kvinteta. »Uvr-
stitev na finalni koncert nam 
veliko pomeni, zagotovo pa 
je potrditev zamisli, kako naj 
v ideji, konceptu in realizaci-
ji Sozvočenja izzvenijo. Se-
veda pa gre tudi za potrditev 
nas, pevcev, da se z zamišlje-
nim poistovetimo, prav tako 
pa stroke in javnosti, ki priz-
navata, da smo ubrali pravo 
pot. Posebna čast nam bo se-
veda nastopiti v Slovenski fil-
harmoniji,« je povedal najsta-
rejši od petih pevcev, predse-
dnik kvinteta Andrej Černe. 

Kvintet Vintgar je v nede-
ljo navdušil v Gallusovi dvo-
rani Cankarjevega doma, kjer 
je sodeloval s priznanimi za-
sedbami na Gala večeru Ra-
dia Ognjišče, ki je bil letos 
med drugim namenjen spo-
minu na glasbo Lojzeta Slaka. 
Že 15. decembra se bodo pev-
ci predstavili na festivalu ma-
lih pevskih skupin v Kranju, 
januarja prihodnje leto pa jih 
čaka veliki nastop ob petletni-
ci delovanja, ko bodo na oder 
stopili skupaj s Prifarskimi 
muzikanti.

Vintgar gre v filharmonijo
Kvintet Vintgar bo januarja prihodnje leto s slavnostnim koncertom obeležil prvih pet let obstoja. Pred dnevi si je peterica izvrstnih pevcev že pripravila prvo 
darilo. Na nedavnih regijskih Sozvočenjih so prejeli glavno nagrado – nastop na sklepnem koncertu 8. decembra v Slovenski filharmoniji v Ljubljani.

Kvintet Vintgar je publiko navdušil tudi na nedeljskem nastopu v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma. / Foto: Rok Mihevc (Radio Ognjišče)

Igor Kavčič

Kranj – Potem ko se je na za-
četku meseca iztekel letos 
zelo odmevni sedmi Med-
narodni festival likovnih 
umetnosti Kranj in so se 
galerije v starem delu mes-
ta napolnile z novimi vsebi-
nami, so v torek odprli tudi 
svežo umetniško postavi-
tev v društveni Mali galeri-
ji. S sosednje avstrijske Ko-
roške prihaja akademski ki-
par Helmut Machhammer, 
ki živi in ustvarja v Velikov-
cu, tokrat pa se predstavlja z 
zanimivimi skulpturami, ki 
obiskovalcu ponujajo sode-
lovanje pri kreiranju tistega, 
kar si želi videti – s prekopi-
canjem, kot nam odkriva že 
naslov Prekopicati se.

Kiparstvo je v primerja-
vi s slikarstvom na podro-
čju likovne umetnosti bolj 
redka ptica, zato je še toliko 
bolj zanimiva vsakršna mož-
nost vpogleda v delo kipar-
ja, ki se še ukvarja s klesa-
njem marmorja, a hkrati od-
kriva tudi alternativne rešit-
ve, pri čemer uporablja dru-
ge, na primer lažje materia-
le. Da je marmor prvi mate-
rial v njegovem kiparskem 

ustvarjanju, namreč brez 
zadržkov pove Helmut Ma-
chhammer. Kot je k razsta-
vi zapisala umetnostna zgo-
dovinarska Melita Ažman, 
se nam ob preletu kiparjevih 
del odpre pogled v analitičen 
pristop umetniškega razmi-
šljanja, kot tudi idejne izpe-
ljave za cikel del z naslovom 
Prekopicati se. Ta že sam po 
sebi označi predstavljeno 
zgodbo z igrivo noto. 

»Skulpture na tokratni raz-
stavi niso telesa, izklesana iz 
marmornega bloka, ki prev-
zamejo z robustno, trdno, 
oglato podobo in teksturo ter 
strukturo, temveč so nasta-
le iz pene, prevlečene s kav-
čukom. Ta daje skulpturi ela-
stično, prožno in tudi neuni-
čljivo lastnost z namenom, 
da jo obiskovalec premakne 
in se z njo poigra brez strahu, 
da bi se lahko kaj poškodova-
lo ali uničilo. Torej izhaja iz 
želje obiskovalca vključiti v 
samo igro ter iz tega izhajajo-
če razmišljanje, kako se videz 
spreminja na podlagi premi-
kanja telesa. Tu je ključnega 
pomena samo človeško telo, 
kajti to mu skozi rahlo naka-
zanost telesnih danosti nudi 
spreminjanje, ki bi ga ob 

čisti abstrakciji težko zaznali 
v takšni obsežnosti. Z izkori-
ščanjem teh danosti usmerja 
in vodi naš pogled.«

To premikanje je bilo tudi 
avtorju sprva najpomemb-
nejše. »Naključje ali pa kar 
želja po igrivosti sta me pri-
vedla do tega, da sem začel 
odkrivati, koliko različnih 
položajev je moč narediti z 
eno samo figuro,« je pove-
dal Machhammer. »Pri tem 
enkrat lahko izhajam iz koc-
ke, iz katere oblikujem, dru-
gič iz skulpture same. Na za-
četku me je bolj zanimala 

forma, zdaj me bolj zanima 
zaprta forma.« Pojasnil je, 
da so bile figure v marmor-
ju predvsem statične, on pa 
je želel skulpturo v stanju 
premikanja, zato se je odlo-
čil za drug lažji in mehkejši 
material. 

Na odprtju razstave – ris-
be z osnutki so na ogled na 
stenah, skulpture pa v osre-
dnjem delu prostora – so 
slednje obračali in prevra-
čali tudi obiskovalci. In pri 
tem uživali in si sami kreira-
li razstavo, ki bo na ogled do 
18. decembra.

Prekopicam, torej sodelujem
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj so v torek odprli razstavo likovnih del z naslovom Prekopicati se 
akademskega kiparja Helmuta Machhammerja, ki živi in ustvarja na avstrijskem Koroškem.  

Ko je kipar Helmut Machhammer marmor »spremenil« v 
peno, je skulpture namenil tudi obiskovalcem, ki jih lahko 
premikajo v različne položaje. / Foto: Igor Kavčič

Cerklje – V nedeljo, 25. novembra, ob 18. uri bo v župnijski 
dvorani v Cerkljah recital Krst pri Savici slovenskega rojaka 
Janka Krištofa, dekana boroveljske dekanije in predsednika 
Krščanske kulturne zveze v Celovcu. Recital organizira Klub 
Liberius v sodelovanju z Občino in Župnijo Cerklje, režiral ga 
je Aleksander Tolmainer, za glasbo pa je poskrbel Tonč Feinig. 
Z dogodkom bodo počastili bližnji rojstni dan in skorajšnjo 
170. obletnico smrti dr. Franceta Prešerna. Janko Krištof recital 
posveča svojemu očetu, Daniela Močnik pa svojemu pokoj-
nemu možu skladatelju Janezu Močniku, ki je živel za lepo 
slovensko besedo ter jo v glasbi prenašal v svet.

Recital Krst pri Savici
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Jesenice – Jeseniški hokej, ki 
se v zadnjih letih postopoma 
vrača na pot stare slave, letos 
praznuje častitljiv jubilej – se-
demdeseto obletnico ustano-
vitve prvega hokejskega klu-
ba, ki je kmalu Jesenice ozi-
roma Kurjo vas, od koder je 
prišlo 34 hokejskih olimpij-
cev, postavil na Slovenski in 
svetovni hokejski zemljevid. 

Ob tej priložnosti je gene-
ralni sponzor, ki je vseh se-
demdeset let v vseh oblikah 
prisoten v hokejski zgodbi, 
nekoč kot Železarna Jesenice, 
danes kot SIJ Acroni Jesenice, 
pripravil svečanost, na kateri 
so premierno prikazali tudi 

dokumentarni film RTV Slo-
venija ob jubileju, ki ga bo jut-
ri ob 18.20 mogoče videti na 
drugem programu RTV Slo-
venija. Slavnostni govornik 
je bil predsednik HDD Acro-
ni Jesenice Anže Pogačar, ki 
je v nagovoru poudaril pove-
zanost Jeseničanov tako z že-
lezarno kot hokejem in ome-
nil tudi vrsto izjemnih do-
sežkov jeseniških hokejistov 
kljub težavam, vzponom in 
padcem: »S hokejem sem od-
raščal, že zgodaj mi je zlezel 
pod kožo. Jokal sem od žalosti 
ob porazih in od sreče ob zma-
gah. Obstajati sedemdeset let 
je privilegij, biti predsednik 
takšnega kluba pa velika čast, 
odgovornost in privilegij. Ni 

samo častna funkcija, je na-
čin življenja. V zadnjih pe-
tih letih smo rešili probleme, 
ki so veljali za nerešljive. Ni-
sem izbral preproste poti, am-
pak težko, po težji poti z jekle-
no voljo do cilja – in nikoli mi 
ni bilo žal časa in trdega dela. 
V zadnjih letih smo spet pri-
dobili zaupanje pokroviteljev, 
navijačev, igralcev, medijev, 
ob tem pa velja tudi zahvala 
generalnemu pokrovitelju, 
brez katerega nas ne bi bilo. 
Želimo si večje podpore tako 
podjetij kot lokalne skupnos-
ti, saj želimo biti v ponos kraju 
in regiji. Naš cilj je jasen, zma-
ga na vseh tekmovanjih, kjer 
sodelujemo. Skupaj smo lah-
ko ponos Gorenjske.« 

Nekaj spominov sta ob oble-
tnici strnili legendi jeseniške-
ga hokeja Franc Smolej in Bo-
ris Čebulj. Smolej je dejal, da 
je pri hokeju doživel praktično 
vse, kar je lahko: »Začeli smo 

na nogometnem igrišču, bili 
smo majhni, namesto ograde 
smo imeli na robovih samo 
tramove, ni bilo ploščkov, pa-
lic … Spomnim se, kako dra-
go sem plačal prvo palico, pa 
so mi jo ukradli. Na olimpij-
skih igrah smo nastopili z za-
varjenimi drsalkami. Najlep-
ši dosežek pa je bil leta 1993 v 
Ljubljani, ko sem bil že špor-
tni direktor in smo zmagali na 
sedmi tekmi pred polno dvo-
rano in osvojili naslov držav-
nih prvakov.« Čebulj je dodal, 
da ga je pregled od začetka do 
zdaj prav pretresel: »Lepo je. 
Pokazal je veličino in pomen 
hokeja, dosežke ter kaj je na-
redil hokej za širšo skupnost; 
avtobusi so prihajali na tek-
me iz Štajerske in Primorske. 
Brez ljudi, ki so na začetku na 
vseh področjih verjeli v mla-
de, nadebudne fante, ki so za-
čeli to zgodbo, je zagotovo ne 
bi bilo.«

Sedemdeset let edinstvene 
mešanice ledu in jekla
Praznovanje častitljivega jubileja – sedemdesetletnice hokeja na Jesenicah

Predsednik HDD Acroni Jesenice Anže Pogačar je  
v nagovoru med drugim poudaril povezanost Jeseničanov 
tako z železarno kot s hokejem.

Nekaj spominov sta ob obletnici strnili legendi jeseniškega 
hokeja Franc Smolej in Boris Čebulj.

V nedeljo bo v Alpski hokejski ligi znova na vrsti 
slovenski hokejski derbi. V Ljubljani bosta palice 
prekrižali ekipi HK SŽ Olimpija in SIJ Acroni 
Jesenice. Tekma se bo začela ob 17.30. Jutri odhajajo 
Jeseničani še na eno gostovanje, in sicer v Kitzbühel.

Maja Bertoncelj

Rudno polje – V teh dneh so 
si pošteno oddahnili tudi or-
ganizatorji bližajočega se bi-
atlonskega svetovnega poka-
la na Pokljuki. Tekmovanja 
se bodo začela v nedeljo, 2. 
decembra. S pomočjo nara-
ve, ki je najprej spustila tem-
perature pod ledišče, so za-
čeli pripravljati kompaktni 
sneg, nato pa jih je obdarila 
še z naravnimi snežnimi pa-
davinami.

»Snežni topovi so izdelali 
novih pet tisoč kubičnih me-
trov snega, debelina narav-
ne snežne odeje pa je prib-
ližno trideset centimetrov,« 

se je pošiljke z neba razve-
selil tudi generalni sekre-
tar tekmovanja Tomaž Šu-
šteršič. Prav danes, 23. de-
cembra, jim bo zeleno luč za 
zaključno pripravo in izved-
bo tekmovanja prižgal še di-
rektor svetovnega pokala pri 
Mednarodni biatlonski zve-
zi Borut Nunar, ki je osebno 
obiskal Pokljuko. Šušteršič 
še dodaja, da se bo prihod-
nji teden na Pokljuki znova 
močno ohladilo, tako da tek-
movanje od 1. do 9. decem-
bra ni pod vprašajem.

Tekme na Pokljuki bodo 
uvodne v letošnji sezoni bi-
atlonskega svetovnega po-
kala.

Zasnežena Pokljuka 
že čaka biatlonce
Narava pomaga prirediteljem svetovnega pokala  
v biatlonu na Pokljuki. Uvodni tekmi 2. decembra.

Na Pokljuki imajo dovolj snega za pripravo tekem 
svetovnega pokala. Za zasneževanje so poskrbeli narava, 
snežni topovi in lanski shranjeni sneg. / Foto: arhiv OK Pokljuka

Kranj – Devetnajstletni Lju-
bljančan Martin Lavrič se je 
letos že drugo leto odločil, 
da svojo kolesarsko priprav-
ljenost preizkusi na Zwiftovi 
akademiji. Že lani se je uvr-
stil v ožji izbor finalistov, a 
ga zaradi pogodbe s takra-
tno ekipo tam ni bilo. Letos 
je kot član Kolesarskega klu-
ba Kranj priložnost zgrabil 
z obema rokama. Med več 
kot tri tisoč tekmovalci se je 
znova uvrstil v polfinale, kjer 
se je preizkusilo deset naj-
boljših. Uvrstil se je v finale 
treh kolesarjev in odpotoval 
v Južno Afriko, kjer je padla 
odločitev o zmagovalcu. Tre-
nerska ekipa je izbrala prav 
njega in prejel je profesional-
no pogodbo z razvojno ekipo 
Dimension Data.

Lavriču pogodba z 
ekipo Dimension Data

Maja Bertoncelj

Kranj – Od danes do nedelje 
bodo v Športni dvorani Zlato 
polje v Kranju potekali že 13. 
Plezalni dnevi Kranja. Orga-
nizatorji iz vrst Alpinistič-
nega odseka Kranj so znova 
pripravili pester program, ki 
ne bo samo plezalno obar-
van.

Tekmovalna vrhunca bos-
ta jutri zvečer, ko se bo ob 
20. uri začel finale držav-
nega prvenstva v težavnos-
tnem plezanju za članice 
in člane, in v nedeljo, ko se 
bodo v finalu državnega pr-
venstva plezalke in plezalci 

pomerili še na balvanih (za-
četek ob 19. uri). Tekmovalci 
se bodo sicer ta konec tedna 
v Kranju merili v že omenje-
nih dveh disciplinah in pe-
tih starostnih kategorijah. 
V spremljevalnem delu pro-
grama bo obiskovalce v ne-
deljo popoldne Jure Omejc 
s potopisnim predavanjem 
z naslovom Po železni ces-
ti od Reteč do Šanghaja (ob 
17.30) popeljal po spomi-
nih neobičajnega podviga, 
ko sta se junija s sinom na 
zadnji šolski dan podala na 
potovanje s transsibirsko 
železnico. Prav tako v nede-
ljo boste lahko spoznali tako 

imenovano acrojogo (ob 16. 
uri). Skozi osnovne elemen-
te bo udeležence vodila Lea 
Strniša.

Celoten konec tedna bo 
poskrbljeno tudi za otroke v 
otroškem kotičku, spoznali 
boste lahko tudi skrivnostni 
svet pajkov in plazilcev. Na 
ogled bo tudi fotoreportaža 
Divji jezdeci prerije in sa-
motni kavboj s spomini na 
vzpone in dogodivščine eki-
pe štirih plezalcev, med nji-
mi tudi Mihe Zupina, načel-
nika domačega AO Kranj, ki 
so bili letos poleti tri tedne 
na poti po ZDA in od tega se-
demnajst dni plezali. 

Plezalni dnevi Kranja
Ta konec tedna bodo potekali trinajstič zapored.

Kranj – Slovenska ženska članska košarkarska reprezentanca 
je kvalifikacije za evropsko košarkarsko prvenstvo zaključila s 
petimi zmagami in enim porazom in bo tako od 27. junija do 
7. julija prihodnje leto drugič zapored udeleženka zaključnega 
turnirja najboljših šestnajstih evropskih reprezentanc, ki bo 
potekal v Srbiji in Latviji. Izbranke selektorja Damirja Grgića 
bodo tekmice na evropskem prvenstvu dobile 12. decembra 
na žrebu v Beogradu. Evropsko prvenstvo bo potekalo v Be-
ogradu, Nišu, Zrenjaninu in Rigi, zaključni boji pa bodo v 
prestolnici Srbije. 

Košarkarice drugič na evropsko prvenstvo

Kranj – Ta konec tedna se bo nadaljevalo prvenstvo v prvi 
slovenski nogometni ligi Telekom. Na sporedu so tekme 
17. kroga, ki prinaša tudi obračun med kranjskim Trigla-
vom in Domžalami. V Kranju se bo začel v nedeljo ob 13. 
uri. Nogometaši v drugi ligi bodo jutri odigrali tekme 17. 
ali zadnjega jesenskega kroga. Ob 13. uri bo vodilni Kalcer 
Radomlje začel tekmo v Novem mestu z nogometaši Krke, 
nogometaši Rolteka Dob pa bodo ob 14. uri gostili Brda. 
Tekme 15. ali zadnjega jesenskega kroga bodo konec tedna 
odigrali tudi nogometaši v tretji slovenski nogometni ligi – 
center. Začelo se bo že danes, ko bodo nogometaši Tinexa 
Šenčur ob 19. uri gostili Brinje Grosuplje. Jutri bo na Bledu 
vodilno moštvo Bled Hirter gostilo Žiri (začetek ob 13.30), 
v nedeljo pa bodo nogometaši Komende doma igrali s Savo 
Kranj (začetek tekme ob 13.30).

V Kranju obračun Triglava in Domžal

Kamnik – Povratne četrtfinalne tekme odbojkarskega pokala 
Slovenije za ženske so za zdaj prinesle tri polfinaliste, ki bodo 
nastopili na zaključnem turnirju najboljše četverice 21. in 22. 
decembra. V boj za pokalno lovoriko se podajajo Nova KBM 
Branik, GEN-I Volley in Calcit Volley II, za še eno mesto v 
polfinalu pa se bosta 1. decembra pomerila Calcit Volley in 
Formula Formis.

Druga kamniška ekipa že na zaključnem turnirju
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Kranj – V Sloveniji (in tudi 
na Gorenjskem) že imamo 
in bomo očitno imeli tudi v 
prihodnosti dve vrsti agrar-
nih skupnosti. V prvo skupi-
no sodijo agrarne skupnos-
ti, ki se ne bodo preoblikova-
le glede na določbe novega 
zakona o agrarnih skupno-
stih in bodo torej še naprej 
delovale na podlagi (starega) 
zakona o ponovni vzpostavi-
tvi agrarnih skupnosti ter 
vrnitvi njihovega premože-
nja in pravic; v drugo skupi-
no pa agrarne skupnosti, ki 
so se že preoblikovale glede 
na določbe novega zakona 
ali bodo to še storile. Zakon 
jim formalno ne postavlja 
roka, do kdaj se morajo pri-
lagoditi novemu zakonu, 

vendar pa bo oktobra 2022, 
po koncu sedemletnega pre-
hodnega obdobja, preneha-
la veljati določba starega za-
kona, ki za nekatere prav-
ne posle agrarne skupnos-
ti določa manjše soglasje la-
stnikov. Po tej zakonski do-
ločbi je ne glede na določbe 
stvarnopravnega zakonika 
za posle, ki presegajo okvir 
rednega upravljanja in so 
v javnem interesu, to je za 
gradnjo gozdne in protipo-
žarne infrastrukture, grad-
njo kmetijskih in gozdnih 
objektov, agrarne operaci-
je, sklepanje zakupne ali na-
jemne pogodbe ter za spre-
membo rabe nepremični-
ne, dovolj že soglasje več kot 
treh četrtin članov agrarne 
skupnosti glede na njihove 

solastniške deleže. Ko se bo 
sedemletno prehodno ob-
dobje končalo, bodo agrarne 
skupnosti, ki se do tedaj ne 
bodo preoblikovale, posta-
le praktično »navadne« so-
lastninske oziroma skupno-
lastninske skupnosti. Nji-
hovo poslovanje bo oteženo, 
saj bo za posle, ki presegajo 
okvire rednega upravljanja, 
potrebno soglasje vseh sola-
stnikov.

Lažje upravljanje 
premoženja 

Agrarne skupnosti se lah-
ko preoblikujejo in registri-
rajo po novem zakonu po 
tem, ko zaključijo dedne 
postopke za najmanj polo-
vico solastnine. V preobli-
kovani agrarni skupnos-
ti je upravljanje premože-

nja enostavnejše, saj vse 
odločitve sprejemajo nje-
ni organi – upravni odbor 
in občni zbor. Upravni od-
bor odloča o poslih rednega 
upravljanja nepremičnin – 
o pravni in dejanski ureje-
nosti nepremičnin, izkori-
ščanju gozdov in uporabi 
kmetijskih zemljišč, inve-
sticijskem vzdrževanju, da-
janju gozdov v uporabo ter 
kmetijskih zemljišč v na-
jem oziroma v zakup, občni 
zbor pa o poslih, ki presega-
jo redno upravljanje, to je o 
prodaji, odsvojitvi na podla-
gi menjave, vlaganju nepre-
mičnine kot stvarnega vlož-
ka v pravne osebe, ustano-
vitvi zastavne pravice, služ-
nosti, spremembi dejanske 
rabe nepremičnine ... Na 

občnem zboru sprejemajo 
večino odločitev z absolu-
tno navadno večino, odloči-
tev o pridobitvi nove nepre-
mičnine z dvotretjinsko ve-
čino vseh glasov, o delitvi 
premoženja s tričetrtinsko 
večino, o prenehanju agrar-
ne skupnosti pa s soglasjem 
vseh članov.  Upravni odbor 
sprejema odločitve z veči-
no glasov, pri tem pa imajo 
vsi člani ne glede na delež v 
agrarni skupnosti samo en 
glas.

Prehodno obdobje še 
traja

Na širšem gorenjskem 
območju je sto pet agrarnih 
skupnosti, doslej se jih pre-
oblikovalo in registriralo po 
novem zakonu le pet. Na ob-
močju Upravne enote (UE) 
Jesenice je bilo na podlagi 
starega zakona registriranih 
sedemnajst agrarnih skup-
nosti. Doslej so se po novem 
zakonu registrirale tri, pre-
ostale pa zaradi nedokonča-
nih dednih postopkov še ne 
izpolnjujejo pogojev za regi-
stracijo po novem zakonu. 

Na območju tržiške uprav-
ne enote je štirinajst agrar-
nih skupnosti, po novem 
zakonu se je doslej registri-
rala le ena. Kot so pojasnili 
na upravni enoti, je eden od 
vzrokov za to neurejeno sta-
nje dedovanje, drugi razlog 
pa je v tem, da bo prehodna 
določba, ki za nekatere prav-
ne posle v agrarni skupnos-
ti predvideva manjše soglas-
je lastnikov, prenehala velja-
ti šele oktobra 2022. 

Z Upravne enote Radovlji-
ca so sporočili, da je na njiho-
vem območju registriranih 
petintrideset agrarnih skup-
nosti, od katerih se je po no-
vem zakonu preoblikovala 
le ena, ena pa je še v postop-
ku preoblikovanja. Po nji-
hovih ugotovitvah so glav-
na težava pri preoblikovanju 

nedokončani dedni postop-
ki ter veliko število članov 
skupnosti.

Vsi dedni postopki še 
niso končani

Na območju Upravne 
enote Kranj je bilo na pod-
lagi starega zakona ponov-
no vzpostavljenih šestnajst 
agrarnih skupnosti, od tega 
jih je osem dobilo vrnje-
no premoženje v postopku 
denacionalizacije, za eno 
agrarno skupnost ta posto-
pek še poteka, v ostalih sed-
mih pa ni bilo pogojev za 
vrnitev premoženja. Po no-
vem zakonu o agrarnih sku-
pnostih se v upravni enoti 
doslej ni registrirala še no-
bena agrarna skupnost, je 
pa upravna enota oktobra 
predlani za osem agrarnih 
skupnosti s pravnomočni-
mi odločbami o denaciona-
lizaciji, to je za agrarne skup-
nosti Srednja vas - Zalog, 
Povlje, Bašelj, Babni Vrt in 
Cerklje, za pašno skupnost 
Kriška planina ter za vaški 

skupnosti Rupa in Voklo, 
pristojna sodišča obvestila 
o pokojnih članih agrarnih 
skupnosti; sodišča pa so na 
podlagi teh obvestil po ura-
dni dolžnosti začela posto-
pek dedovanja. Po podatkih 
iz zemljiške knjige (na dan 
22. oktober) so postopki de-
dovanja zaključeni pri treh 
agrarnih skupnostih. 

Velika odgovornost 
predsednika

Na območju Upravne eno-
te Škofja Loka je registrira-
nih petnajst agrarnih skup-
nosti, a nobena od teh še ni 
registrirana po novem zako-
nu. »Za to je več razlogov. 
Eden od razlogov je gotovo 
neurejeno lastninsko stanje 
zaradi neizpeljanih dednih 
postopkov, razlog je lahko 
tudi neaktivnost agrarnih 
skupnosti, vsekakor pa je 
eden od razlogov tudi preve-
lika odgovornost, ki jo novi 
zakon nalaga predsedniku 
agrarne skupnosti,« so po-
vedali na UE Škofja Loka.

Na območju Upravne 
enote Kamnik je na podla-
gi starega zakona registri-
ranih osem agrarnih skup-
nosti, vse so vpisane v re-
gister agrarnih skupnos-
ti, v katerem pa vodijo tudi 
dve pašni skupnosti, ki sta 
bili ustanovljeni na podla-
gi starega zakona o kmetij-
skih zemljiščih. Nobena od 
agrarnih skupnosti se še 
ni preoblikovala v skladu z 
novim zakonom. Pri vseh 
agrarnih skupnostih z izje-
mo Meščanske korporacije 
Kamnik so postopki dedova-
nja zaključeni, tako da glav-
na težava pri njihovem pre-
oblikovanju niso nedokon-
čani postopki dedovanja. 
»Po mnenju resornega mi-
nistrstva, to je ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, so problem ob-
veznosti predsednika agrar-
ne skupnosti, zaradi česar bi 
bilo treba pristopiti k spre-
membi oziroma dopolnitvi 
zakona,« so pojasnili na UE 
Kamnik. 

Preoblikovalo se je le pet agrarnih skupnosti
Na širšem gorenjskem območju je 105 agrarnih skupnosti, a doslej se jih je le pet preoblikovalo in se prilagodilo novemu zakonu. Glavni razlog za počasno 
preoblikovanje so nedokončani dedni postopki pa tudi (pre)velika odgovornost, ki jo novi zakon nalaga predsedniku agrarne skupnosti.

Agrarne skupnosti, ki so se že preoblikovale in se registrirale v skladu z novim zakonom, 
bodo lažje upravljale premoženje. Slika je simbolična.

Eden od razlogov, da se agrarne skupnosti ne 
prilagodijo novemu zakonu, je tudi določba, po kateri 
predsednik agrarne skupnosti v primeru, ko prekorači 
svoja pooblastila, odgovarja za obveznosti do tretjih 
oseb z vsem svojim premoženjem, hkrati pa tudi 
članom agrarne skupnosti za povzročeno škodo.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na ministrstvu za 
okolje in prostor so pripra-
vili predlog odloka o odvze-
mu medveda iz narave v ob-
dobju do konca septembra 
prihodnje leto. Osnutek od-
loka, ki je bil v javni obrav-
navi do konca julija, je pred-
videval odvzem 200 medve-
dov in 11 volkov, vendar je 
ministrstvo na podlagi dveh 
sodb upravnega sodišča vol-
ka izločilo iz novega predlo-
ga odloka. Za to se je odloči-
lo, ker je upravno sodišče v 
obeh primerih ugotovilo, da 

razlog družbene sprejemlji-
vosti za odstrel volkov ni do-
volj utemeljen. Na takšno 
odločitev so se odzvali v 
Kmetijsko gozdarski zbor-
nici Slovenije, kjer ugota-
vljajo, da se kot merilo druž-
bene sprejemljivosti za od-
strel zveri upošteva večinsko 
mnenje mestnega prebival-
stva, ne pa mnenja prebi-
valcev podeželja. V zborni-
ci zato že pripravljajo tožbo, 
s katero bodo od države zah-
tevali zaščito podeželskega 
prebivalstva in zagotovitev 
trajnega upravljanja z med-
vedom in volkom.

V tožbo proti državi
Kranj – V četrtek, 29. novembra, ob 10. uri bo v sejni sobi 
Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga v Kranju predavanje o 
gradnji kmetijskih objektov v skladu z novo gradbeno zako-
nodajo. Na predavanju bo Franci Pavlin, specialist za živino-
rejo v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, predstavil novo 
uredbo o razvrščanju objektov, ki med drugim določa, kako 
se razvrščajo kmetijski objekti, kakšno dovoljenje je potrebno 
pred gradnjo, kakšni so postopki za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in kdaj je treba pridobiti uporabno dovoljenje.

Gradnja kmetijskih objektov po novi zakonodaji

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi 
povečati zanimanje kmetijskih gospodarstev za vključevanje 
v upravičene sheme kakovosti, ki potrošnikom zagotavljajo 
nadstandardno kakovost kmetijskih pridelkov in živil. S tem 
namenom je tudi objavilo javni razpis, na podlagi katerega 
jim bo za sodelovanje v shemah kakovosti namenilo milijon 
evrov nepovratnih sredstev za povrnitev stroškov, ki jih imajo 
z vključitvijo v sheme. Finančno jih bo podprlo pri vključevanju 
v sheme kakovosti zaščitena geografska označba, zaščitena 
označba porekla ter ekološka pridelava in predelava. Vlogo za 
pridobitev finančne podpore bo možno vnesti v informacijski 
sistem agencije v času od 30. novembra do 21. decembra. 

Spodbujajo sodelovanje v shemah kakovosti

Cerklje – Ženski pevski zbor Regina, ki deluje v okviru Društva 
kmečkih žena Kranj, vsako leto pripravi letni koncert. Letošnji 
koncert bo jutri, v soboto, z začetkom ob pol osmih zvečer v 
Kulturnem hramu v Cerkljah.

Regine vabijo na letni koncert

Kranj – Vlada je s 15. novembrom razrešila generalnega direk-
torja agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja Benedikta 
Jeranka in na to mesto za vršilca dolžnosti največ za pol leta 
imenovala Mirana Miheliča, sicer vodjo sektorja za neposre-
dna plačila na agenciji. Mihelič zelo dobro pozna delovanje 
agencija in ukrepe kmetijske politike, med drugim je v Evropski 
komisiji predstavnik Slovenije v odboru za neposredna plačila.

Sprememba v vodstvu agencije za kmetijske trge
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Neža Rozman

Kranj – Med 19. in 23. no
vembrom poteka Teden žen
skega podjetništva, ki omo
goča povezovanje podjetnic, 
predvsem pa opozarja na 
številne ovire, s katerimi se 
srečujejo v podjetništvu. Na 
prednosti in slabosti ženske
ga podjetništva opozarjajo 
tudi sogovornice – Darja Pi
rec, Mojca Zupan Vrtač in 
Erika Kostanjšek, vse podje
tnice iz Gorenjske. Omenje
ne združuje članstvo v sku
pini BNI (Business Networ
king International), ki so se 
ji pridružile zato, da bi prido
bile nove stranke, predvsem 
pa nova znanja. BNI omo
goča podjetnikom, da se ak
tivno udeležujejo tedenskih 
srečanj, na katerih sodeluje
jo različni podjetniki, iz vsa
ke stroke po eden. Na teh 
srečanjih spoznavajo drug 
drugega, pasti posla, pred
vsem pa se izobražujejo.

Darja, Mojca in Erika so v 
svojem poslu zelo uspešne, 
v letih delovanja so si uspele 
zgraditi trdno mrežo strank 
in posel uskladiti z zasebnim 
življenjem. Prav to uskla
jevanje je po njihovih bese
dah tisto, kar najbolj pesti 
sodobno podjetnico. Druž
ba od nje pričakuje, da bo 
dobra mama in gospodinja, 

obenem pa še služila de
nar ter uspešno poslovala. V 
skladu s tem je v poslovnem 
svetu občutno manj žensk 
kot moških, predvsem na 
vodilnih položajih. Sogovor
nice kot razlog temu navaja
jo tudi manjko vzora oziro
ma mentorstva za ženske in 
pa manjše nagnjenje žensk 
k tveganju. Ženske, deni
mo, ne najemajo dragih 
kreditov. Na vprašanje, ali 
pri svojem poslu čutijo pre
moč moških, so se nasmeh
nile in samozavestno odgo
vorile, da jo občutijo, a jih 
ta ne prestraši. Dokazano 

je, da ženske v poslu zdrži
jo dlje, svoja podjetja zapira
jo kasneje kot moški, dose
gajo višje zaslužke in so bolj 
stabilne. To pripisujejo dej
stvu, da ženske med seboj ne 
tekmujejo kot moški, pač pa 
posel vodijo na bolj skrben, 
mehak način. Erika Kostanj
šek, tudi samostojna podje
tnica leta 2017, je poudari
la, da ženske dobro vedo, kje 
lahko moške podprejo in so 
skupaj lahko še boljši. Mojca 
Zupan Vrtač mladim podje
tnicam, ki še vstopajo na sa
mostojno podjetniško pot, 
želi, da ne dvomijo o sebi in 

se povežejo z drugimi pod
jetniki, kot so to storile tudi 
one. Dober glas seže v deveto 
vas, pravijo gorenjske podje
tnice. In prav na slednje je 
opozorila tudi Darja Pirec, ki 
meni, da v privatnem življe
nju drug drugemu zelo radi 
priporočamo dobre izdel
ke ali storitve, medtem ko te 
navade v posel na žalost še 
nismo preslikali. Sklepčne 
so tudi pri mnenju, da je biti 
samostojna podjetnica lepo, 
saj si lahko sam razporejaš 
čas in delo, slednje pa je ved
no dobro in pravočasno op
ravljeno, saj delaš sam zase. 

Ženske v poslu zdržijo dlje
Le dobro petino vodilnih položajev v podjetništvu zasedajo ženske. Podvržene so številnim pritiskom in 
težje usklajujejo zasebno življenje s poslovnim. Teden ženskega podjetništva jih pri tem spodbuja.

Gorenjske podjetnice, ki so združile moči: (z leve) Darja Pirec, Mojca Zupan Vrtač in Erika 
Kostanjšek. / Foto: Neža Rozman

Jasna Paladin

Kamnik – Na skupščini Pod
jetniškega kluba Kamnik je 
svoj drugi zaporedni man
dat predsednika zaključil 
Aleš Juhant, ki je članom 
kluba podal poročilo o pre
teklem delovanju in aktiv
nostih, ki so pripomogle 
tudi k prepoznavnosti klu
ba v Sloveniji in tujini. »Za
dovoljen sem s svojim de
lom v klubu v smislu dvigo
vanja prepoznavnosti klu
ba in vsega, kar smo skupaj 
ustvarili. Prav gotovo je bila 
prelomna točka v promoci
ji kluba Kamniški podjetni
ški forum, ki smo ga juni
ja organizirali s Časnikom 
Finance. Tako smo vzbudi
li pozornost v različnih po
slovnih javnostih, v medi
jih, med tujimi veleposlani
ki, na Gospodarski zborni
ci Slovenije, v Slovenskem 
podjetniškem skladu in še 

bi lahko našteval. Na tem 
mestu se posebej zahvalju
jem Občini Kamnik za dol
goletno odlično in korektno 
sodelovanje,« je med dru
gim poudaril zdaj že nek
danji predsednik, ki je v 
minulem letu s svojo ekipo 

gostil tudi delegacije iz Ki
tajske, Indije, Nizozemske 
in drugih držav. Pomemb
na prelomnica kluba v leto
šnjem letu je bila ustano
vitev Zadruge KIKštarter 
in nakup stavbe, za katero 
so ustanovni člani zadruge 

zbrali dovolj sredstev in jo 
sedaj s temi sredstvi tudi 
obnavljajo.

Po predlogu Aleša Juhan
ta so člani kluba soglasno za 
novega predsednika Podje
tniškega kluba Kamnik iz
volili Stojana Hergoutha, di
rektorja in solastnika druž
be Jata Emona. Kot je po
vedal, bo kot predsednik še 
bolj spodbujal druženje čla
nov in izmenjavo poslov
nih idej. »Zelo pomembno 
se mi zdi, da bi protokol, ki 
je bil podpisan z Občino Ka
mnik, podpisali tudi z no
vim županom. Prizadeval si 
bom, da bo Podjetniški klub 
Kamnik dobil tudi bolj for
malno in zavezujočo vlogo 
posvetovalnega organa obči
ne,« je še povedal.

Na skupščini so predstavi
li še delovanje Zadruge KIK
štarter in tri podjetniške ide
je, ki jih je finančno podprl 
KIKštarter pospeševalnik.

Podjetniki vedno bolj prepoznavni
Člani Podjetniškega kluba Kamnik so se pred dnevi sestali na šesti skupščini in izvolili novega 
predsednika. Klub, v katerem je že šestdeset podjetij in postaja vedno bolj prepoznaven, bo vodil 
direktor in solastnik kamniške družbe Jata Emona Stojan Hergouth.

Podjetniški klub Kamnik bo v prihodnjem enoletnem 
mandatu vodil Stojan Hergouth, direktor in solastnik 
podjetja Jata Emona.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Stečajna upravite
ljica Peka Tadeja Tamše je 
sprožila postopke za sodno 
varstvo uporabe imena bla
govne znamke Peko, ki jo je 
po Pekovem stečaju začela 
uporabljati novoustanovlje
na zadruga Peko kooperati
va. Tamšetova je leta 2016 
pojasnila, da je Peko zašči
tena blagovna znamka, regi
strirana pri Uradu za varstvo 
intelektualne lastnine že od 
leta 1964, ki je v izključni las
ti družbe Peko v stečaju. V 
zadrugi Peko kooperativa so 
pojasnili, da so ime uspešno 
registrirali na Okrožnem so
dišču v Kranju. Januarja le
tos smo poročali, da je v zvezi 
z uporabo blagovne znamke 
Okrožno sodišče v Ljublja
ni prepovedalo zadružnemu 
podjetju uporabo imena bla
govne znamke, Peko koope
rativa se je na odločitev pri
tožila na Višje sodišče v Lju
bljani, a je to zdaj potrdilo od
ločitev prvostopenjskega so
dišča. Kot je povedala zača
sna predsednica Okrožnega 
sodišča v Kranju Janja Rob
lek, je sodišče sprejelo spor
no odločitev po preverjanju 
predlaganega imena zadru
ge. »Firma družbe se mora 
jasno razlikovati od firm 
vseh drugih družb, zato se v 
registru podjetij vedno pre
veri ime predlagane firme; 
mora se upoštevati načelo iz
ključnosti. Ustanovitelj lah
ko torej že sam pred postop
kom registracije podjetja in 
v tem primeru tudi zadruge 
preveri v registru podjetij, ali 

je že vpisano podjetje s po
dobnim ali celo istim ime
nom.« Kot je pojasnila Ro
blekova, je sodišče opravilo 
preizkus, kot mu ga nalaga 
zakon o gospodarskih druž
bah, ne more pa presojati 
vseh možnih pojavnih oblik 
sorodnosti in s tem zamen
ljivosti firm družbe s firmo 
druge družbe. Po njenih be
sedah je bila opravljena tudi 
kontrola v t. i. aplikaciji PRS/
GD, ki ni pokazala poleg be
sede Peko tudi vseh ostalih 
besed, ki so sestavljale ime 
nove zadruge, in se je zato 
po mnenju samostojne sod
niške pomočnice lahko šte
lo, da se je predlagana firma 
te zadruge dovolj razlikova
la od firme tovarne v Tržiču. 

Iz sklepa Višjega sodišča 
izhaja, da je zadruga dolžna 
plačati pritožniku skoraj de
set tisoč evrov. Andreja Re
pše, v. d. predsednice Peko 
koooperativa, je sporočila, 
da so bile vse njihove aktiv
nosti usmerjene v en sam 
cilj: da Peko ne konča na 
smetišču zgodovine. In do
dala: »Pozvali smo Okrožno 
sodišče v Kranju, ki nas je po 
sodni zmoti vpisalo pravno
močno v sodni register, da 
poravna vso nastalo poslov
no škodo in stroške dela pro
stovoljcev dveh let in vse os
talo, kar smo porabili – do
kumentirano s fakturami 
sredstev za razvoj izdelkov, 
nabave materialov in pro
mocije Peko kooperative kot 
blagovne znamke. Sporoči
li smo jim tudi, naj Peko ko
operativo izbrišejo iz sodne
ga registra.«

Imena Peko ne 
smejo uporabljati
Zadruga Peko kooperativa ne sme uporabljati 
imena blagovne znamke Peko, je odločilo sodišče. 
Zadruga pa se sklicuje na sodno zmoto. 

Simon Šubic

Kranj – Vrhovno sodišče je 
pred dnevi v enem od spo
rov glede kreditnih pogodb 
v švicarskih frankih zavrni
lo revizijo tožnikov kot neu
temeljeno in pritrdilo sodi
ščema nižjih stopenj, ki sta 
presodili, da sporni kredi
tni pogodbi nista nični. Gre 
za prvo dokončno vsebinsko 
sodbo vrhovnega sodišča o 
kreditih v švicarskih fran
kih, so sporočili iz Združe
nja bank Slovenije. Vrhovno 
sodišče je v sodbi poudarilo, 
da sklenitev kreditne pogod
be v tuji valuti ali z valutno 
klavzulo ni nasprotovala pri
silnim predpisom, da kredi
tna pogodba ni oderuška in 

da ničnost ne velja za pogod
bene pogoje, ki so zgolj neja
sni, so razložili. Kot so doda
li, iz zadnje odločitve vrhov
nega sodišča izhaja sodna 
potrditev, da pri ponudbi 
kreditov v švicarskih fran
kih niso bile podane sistem
ske kršitve. 

V Združenju Frank pa 
opozarjajo, da gre za zavaja
jočo informacijo, saj je v is
tem času drug senat vrhov
nega sodišča prav tako od
ločal v eni od zadev v zvezi 
s krediti v frankih, ki pa je 
bila zamolčana: »Domneva
mo, da zato, ker je v njej se
nat ugodil zahtevku kredi
tojemalca za revizijo zoper 
negativno sodbo drugosto
penjskega sodišča.«

Vrhovno sodišče pritrdilo 
banki v eni od zadev Frank
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Simon Šubic

Kranj – Promet v Kranju že vse 
od 24. septembra, ko so zara-
di sanacijskih del zaprli južno 
obvoznico, poteka po polžje, 
še zlasti pa v jutranjih in po-
poldanskih konicah, ko ljud-
je odhajajo v službo oziroma 
jo končajo. Do zdaj smo se že 
lahko prepričali, da bi promet 
v najbolj kritičnih urah pov-
sem obstal, če ne bi policisti 
vsakodnevno v najbolj obre-
menjenih križiščih pospeše-
vali prometa. V olajšanje Kra-
njčanov so to počeli tudi ta te-
den kljub ponedeljkovi za-
ostritvi policijske stavke. 

Na Policijski upravi Kranj 
so pojasnili, da so policisti v 
križišču Zlato polje ter kroži-
ščih Gorenjska banka (Beksl) 
in pod Jelenovim klancem 
praktično vsak delavnik zjut-
raj med 6.30 in 8. uro ter po-
poldan med 13.45 in 16. uro, 
po potrebi pa promet usmer-
jajo tudi v okoliških križiščih 
med Polico pri Naklem do 
Labor. »Promet vsakič obi-
čajno usmerja od štiri do šest 
policistov, odvisno od števila 
križišč, na katerih je potreb-
na naša prisotnost,« je razlo-
žil predstavnik za odnose z 
javnostmi Bojan Kos. 

Da prisotnost policistov 
zares vpliva na večjo pretoč-
nost prometa v Kranju, so ne 

nazadnje izkusili tudi sami 
možje v modrem. »Ko so 
se policisti poskusno za en 
dan umaknili iz križišč, je 
bil zastoj še bistveno večji, 
vključevanje vozil v kolone 
s stranskih cest je bilo tež-
je, promet je potekal še po-
časneje, opazno več je bilo 
tudi slabe volje med vozniki 
in nevarnih situacij,« je po-
vedal Kos. 

Glede na to, da lahko v Kra-
nju podobne zastoje (v času 
sneženja pa še nekoliko več-
je) pričakujejo vse do odprtja 
južne obvoznice, kar je napo-
vedano za 20. marec, polici-
ja voznikom svetuje, naj se 

skušajo izogniti prometnim 
konicam, zaradi daljšega 
časa vožnje naj se prej odpra-
vijo od doma, če je možno, pa 
naj se udeleženci dogovorijo 
za skupni prevoz in ne vsak 
zase s svojim vozilom. 

Policisti voznikom pripo-
ročajo tudi, da v prometnih 
konicah poiščejo alternativ-
ne poti. »Promet skozi center 
Kranja bi se lahko nekoliko 
razbremenil, če bi se vozniki 
že sami bolj enakomerno po-
razdelili tudi na vzporedne 
ceste, npr. skozi Predoslje, 
mimo kranjske vojašnice, na 
Zlatem polju mimo porodni-
šnice, uporabljali izvoz Kranj 

vzhod za smer proti Škofji 
Loki itd. V trenutnem stanju 
najkrajša pot namreč ni nuj-
no tudi najhitrejša,« so razlo-
žili na Policijski upravi (PU) 
Kranj, ki je na svoji Facebo-
ok strani že 3. oktobra obja-
vila video na temo urejanja 
prometa zaradi zapore kranj-
ske obvoznice, ki je seveda 
še vedno aktualen. Da bi vo-
zniki lahko osvežili znanje 
in s tem tudi sami prispeva-
li k bolj tekočemu prometu, 
je PU Kranj dan kasneje obja-
vila tudi video z razlago zna-
kov, ki jih policisti uporablja-
jo pri urejanju prometa na 
križiščih.

Brez policistov v križiščih bi 
bili zastoji v Kranju še večji
Kranjčani lahko vse do odprtja južne obvoznice pričakujejo redne prometne zastoje. Ti bi bili še večji 
brez policistov, ki so kljub zaostritvi stavke še vedno prisotni v najbolj obremenjenih križiščih. 

Ko so se policisti poskusno za en dan umaknili iz križišč, je bil zastoj še bistveno večji, 
vključevanje vozil v kolone s stranskih cest pa težje, so razložili na Policijski upravi Kranj.  

Simon Šubic

Vrata – Potem ko so v sobo-
to končali iskalno akcijo po-
grešanega Klemna Musu-
lina iz Trebnjega, ki so ga 
mrtvega našli na Krvavcu, 
je v ponedeljek na območju 
Vrat steklo iskanje 42-letne-
ga Uroša Šunte iz Boštanja, 
ki ga svojci pogrešajo od ne-
delje. Do včeraj ga še niso 
našli, zato policisti še ved-
no prosijo vse, ki bi pogreša-
nega opazili ali karkoli vede-
li o njegovem izginotju, da o 
tem obvestijo najbližjo po-
licijsko postajo ali pokliče-
jo na telefonsko številko 113 

oz. anonimni telefon polici-
je 080 1200. Uroš Šunta je 
visok okoli 175 centimetrov 
in ima temne skodrane lase. 
Oblečen naj bi bil v temne 
hlače in temno jakno, upo-
rabljal naj bi modro zaščitno 
čelado in nosil temen nahrb-
tnik. 

Po podatkih Policijske 
uprave Novo mesto se je po-
grešani v nedeljo zjutraj z 
osebnim avtomobilom od-
peljal v dolino Vrat, od tam 
pa peš odšel na Triglav, oko-
li 14. ure pa naj bi se s Kre-
darice spet odpravil v smeri 
Vrat. Od tedaj se je za njim 
izgubila vsaka sled, iskanje 

pogrešanega pa močno ote-
žujejo slabe vremenske raz-
mere. »Aktivnost iskanja na 
terenu zelo ovira slabo vre-
me in gosta megla. Pot, po 
kateri naj bi hodil pogrešani, 
je zasnežena in zelo spolzka. 
Kombinacija teh dejavnikov 
in zelo zahtevnega terena na 
območju iskanja zato pred-
stavlja veliko nevarnost za si-
cer usposobljene iskalce,« je 
razložil Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj. 

Razmere na terenu so bile 
zaradi sneženja in slabe vi-
dljivosti zahtevne že v po-
nedeljek, prvi dan iskanja, 
kljub temu pa sta dve skupi-
ni gorskih reševalcev preg-
ledali pot čez Prag do Tri-
glavskih podov in Kredari-
ce ter Tominškovo pot, ob 
vrnitvi nazaj v že poznih ve-
černih urah pa ponovno pot 
čez Prag do Vrat. »Vidljivost 

je bila približno dvajset me-
trov, kar je v gorah enako nič. 
Enako je tudi danes,« je vče-
raj razložil Kos in dodal, da 
je Šunto do sedaj na gori v 
zelo zahtevnih razmerah 
iskalo osem gorskih reše-
valcev in policist gorske po-
licijske enote. »Helikopter 
bo predvidoma aktiviran ta-
koj ob izboljšanju razmer,« 
je še dodal Kos. 

Izginil med vračanjem s Kredarice
Uroša Šunto iz Boštanja pogrešajo od nedelje popoldan, ko naj bi se s Kredarice vračal proti Vratom. 

Pogrešani Uroš Šunta 

Policija je preklicala iskanje 32-letnega Anela Ajkića z 
Jesenic, o čemer smo poročali v torek. Pogrešanega so 
med tednom našli, z njim pa je vse v redu, so sporočili 
s Policijske uprave Kranj.
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Simon Šubic

Kranj – V noči na torek je po 
Gorenjskem padlo do pet-
najst centimetrov snega. 
Čeprav so bile vse glavne ces-
te in avtocesta zjutraj nor-
malno prevozne, splužene in 
posipane, je policija opozori-
la, da so se vozne razmere 
spremenile in zahtevajo vo-
žnjo, prilagojeno trenutne-
mu stanju na cestah. »Bistve-
ni so prilagojena hitrost, več-
ja varnostna razdalja ter pra-

vilna stran oziroma smer vo-
žnje. Izogibajte se tudi prehi-
tevanju,« so svetovali gorenj-
ski policisti. A vsi se njihovih 
napotkov niso držali, saj so 
policisti na prvi snežen dan 
v tej sezoni obravnavali dva-
najst prometnih nesreč. 

Tri nesreče, ki so se v to-
rek zgodile v obdobju ene 
ure, so se končale s telesni-
mi poškodbami. Prva se je 
zgodila v Vrbi, šlo pa je za 
trčenje dveh osebnih avto-
mobilov zaradi neprilagoje-
ne hitrosti. Drugo nesrečo 
so policisti obravnavali na 

Primskovem v Kranju, kjer 
je voznik pri zapuščanju kro-
žišča na prehodu za pešce 
spregledal peško in vanjo tr-
čil. Peška se je pri tem hudo 
poškodovala. Tudi tretja ne-
sreča se je zgodila v Kranju, 
kjer je na spolzki cesti padla 
kolesarka ter se lažje poško-
dovala. Tudi v sredo so poli-
cisti obravnavali dve nesreči 
z lahkimi telesnimi poškod-
bami. V Kamni Gorici je voz-
nik zaradi neprilagojene hi-
trosti s ceste zapeljal v potok, 

na Kokrici pa sta zaradi prek-
ratke varnostne razdalje trči-
la voznika osebnih avtomo-
bilov. 

Zgodba zase pa je bil v to-
rek voznik, ki je v nekaj urah 
povzročil dve prometni ne-
sreči. Najprej je bil opolnoči 
pod vplivom alkohola (0,80 
mg/l) samoudeležen v pro-
metni nesreči na Laborah v 
Kranju, zjutraj pa je bil kljub 
prepovedi vožnje z drugim 
vozilom udeležen še v ne-
sreči na avtocesti pri Kranju. 
Obakrat je nastala material-
na škoda. 

Prvi sneg in že 
mnogo nesreč
V trenutnih razmerah je treba voziti s prilagojeno 
hitrostjo in z večjo varnostno razdaljo. 

Ta teden se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo več 
prometnih nesreč, med njimi tudi v Kamni Gorici, kjer je 
voznik z avtomobilom pristal v potoku. / Foto: PU Kranj

Kranj – Kranjski policisti so v sredo dopoldan dve uri pre-
ventivno kontrolirali zimsko opremljenost vozil in ugotovili 
zadovoljivo stanje, a nekaj pomanjkljivosti jim vseeno ni ušlo. 
Spodbudno je, da so bila vsa vozila opremljena z zimskimi 
pnevmatikami, v vozilih je bila povsod ustrezna obvezna opre-
ma, vozniki in potniki pa so bili pripeti, so sporočili s Policijske 
uprave Kranj. Še v mejah dovoljenega je bil tudi profil pnev-
matik, ki je pri večini znašal med štiri in sedem milimetrov, pri 
čemer je štiri milimetre že spodnja meja primernega, ko mora 
voznik razmišljati o menjavi gum, so dodali. Večina pnevmatik 
je bila starejših od pet let, najstarejše pa kar enajst. Policisti so 
voznike opozorili tudi glede nujnosti čiščenja vozil in stekel. 

Vsi z zimsko opremo

Kranj – V sredo so neznanci 
v Crngrobu vlomili v zaboj-
nik, v Kranju pa v osebni av-
tomobil, iz katerega so vzeli 
torbo, ki je bila na prednjem 
sedežu. V garaži na Planini 
v Kranju so nepridipravi z 
osebnega avtomobila odtujili 
pnevmatike s platišči. 

Odnesli pnevmatike
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Pogovor
Novi minister za kulturo Dejan 
Prešiček govori o Radovljici kot o 
svojem mestu. Stran 20

Pogovor
Ana Urbanec – invalidka, ki 
znova študira in vstopa v lokalno 
politiko ... Stran 21

MultiKulti
Jarmila Melinec se je pred 
dvajsetimi leti iz Češke preselila 
v Kranj. Stran 22

Aleš Senožetnik

Matej Kuharič danes živi 
v Mostah pri Komendi, otro-
štvo pa je preživel na Vrhni-
ki. Že tedaj ga je zanimalo 
pestro vremensko dogaja-
nje. »Nasploh je bila v mo-
jih rosnih letih šola bolj 
postranskega pomena in 
sem veliko časa preživel zu-
naj, na prostem, kjer smo se 
otroci igrali, lovili, potika-
li po okolici Vrhnike in raz-
iskovali okolico. Otroštvo 
sem namreč preživel na 
Sveti Trojici nad Vrhniko, 
le nekaj sto metrov od Can-
karjeve hiše. Najbolj vesel 
pa sem bil takrat, ko je nad 
Vrhniko prihrumelo pestro 
vremensko dogajanje. Še 
sedaj se dobro spominjam 
svoje prve vremenske hiške, 
ki sem jo doma sam izdelal 
kot desetletni fantič. Pos-
tavljena je bila v sadovnja-
ku nad našo hišo. Na Vrh-
niki, kjer živi danes moja 
mama Marija, imam še da-
nes shranjene zapiske gle-
de meritev vremena,« pravi 
Kuharič o svojih vremeno-
slovskih začetkih, med kate-
rimi mu je v spominu osta-
la predvsem zima v osemde-
setih letih, ko je na Vrhniki 
zapadlo več kot meter sne-
ga, ter tornado na Notranj-
skem, ki ga je opazoval 23. 

avgusta 1986. »Še danes se 
spominjam, kako je neurje 
na hitro prihrumelo z zaho-
da, jaz pa sem se zatekel v 
drvarnico za hišo.«

Pomagal tudi policiji  
in gasilcem

Z resnejšim opazovanjem 
vremena je začel pred dva-
najstimi leti, ko mu je žena 
Marjeta v poklonila digital-
no vremensko postajo, ki 
jo še danes uporablja. »Še 
več, amatersko spremljanje 
vremena se je spremenilo v 
dnevni hobi, kjer si nisem 
smel privoščiti izpada be-
leženja podatkov. Amater-
sko vremensko postajo sem 
najprej postavil na Vrhni-
ki, drugo pa malce pozne-
je na lokaciji Moste pri Ko-
mendi, v bližini semafori-
ziranega križišča, kjer ži-
vim s svojo družino. Tam 
boste s ceste zlahka opazili 
vremensko hišico bele bar-
ve. Prek vremenske postaje 
beležim temperaturo zraka, 
vlažnost zraka, zračni pri-
tisk, smer in hitrost vetra, 
vrednost točke rosišča, ko-
ličino padavin. Skratka, po-
datkov je res veliko in se be-
ležijo na nekaj minut,« pra-
vi sogovornik, ki z zbrani-
mi podatki nemalokrat po-
maga tudi profesionalnim 

meteorologom in drugim 
pristojnim službam. »Ob-
časno smo amaterski vre-
menoslovci dobrodošli pri 
pojasnjevanju oziroma in-
terpretaciji burnih vremen-
skih pojavov na lokalni rav-
ni, saj je razumljivo, da dr-
žavne institucije nimajo do-
volj goste mreže poroče-
valcev glede vremena. Spo-
minjam se, da sem bil leta 
2007 v kontaktu z agencijo 
ARSO in sem jim posredo-
val podatke glede izdatnos-
ti padavin na območju Vrh-
nike, ko je potok Bela s pri-
toki poplavil večji del Vrh-
nike. Podobne situacije so 
bile tudi ob pojavu vrtinčas-
tih oblakov ter v času silovi-
tega neurja v okolici Kamni-
ka julija 2008.« S podatki 
pa je pomagal celo razjasniti 
okoliščine prometne nesre-
če: »Presenetljivo sem imel 
kontakt tudi s policijo, kjer 
so zaradi potreb razjasnje-
vanja prometnih nesreč že-
leli pridobiti stanje vreme-
na ob določenem časovnem 
terminu, pa z lokalnimi ga-
silci glede možnosti razvoja 
vremena v naslednjih urah 
in tako dalje.

Dolgoročne napovedi so 
manj natančne

V večletnem zbiranju po-
datkov je opazil tudi vrsto 
vremenskih specifik, ki vla-
dajo nad Mostami in na Vrh-
niki. Letna količina padavin 
je denimo na Vrhniki za oko-
li dvajset odstotkov višja, na 
ta račun tudi več snega na-
vadno zapade na Vrhniki. 
Vročinske nevihte, ki poleti 

nastajajo nad Krvavcem in 
Kamniško Bistrico, Komen-
de večkrat sploh ne doseže-
jo. Medtem pa dolgotrajne 
padavine v zaledju Krvavca 
večkrat povzročijo porast lo-
kalnih vodotokov, zlasti Pša-
te.

Kot vremenski zanese-
njak se je pridružil tudi dru-
štvu ZEVS, kjer se zbirajo 
amaterski vremenoslovci ali 
»vremenkoti«, kot si pravijo. 
Društvo izdaja eno redkih 
vremenskih napovedi, ki ni 
generirana direktno prek ra-
čunalniških modelov, tem-
več za njo bdi tudi oko ama-
terskega vremenskega za-
nesenjaka. Kot pravi, lahko 

vremenoslovci s precejšnjo 
natančnostjo napovejo vre-
me za naslednje tri dni, dol-
goročnejše napovedi pa so 
že precej bolj problematič-
ne, zlasti ko v naši bližini ne 
prevladuje območje visoke-
ga ali nizkega zračnega pri-
tiska, saj je takrat vreme pre-
cej bolj spremenljivo.

Kako dober je Matej Ku-
harič v napovedovanju vre-
mena, pa smo spoznali tudi 
sami. Z njim smo se namreč 
pogovarjali že v začetku prej-
šnjega tedna in že takrat je 
pravilno napovedal, da nas 
bo hladnejši zrak preplavil 
že po 19. novembru, ko se 
bodo temperature spustile 

v območje ledišča, v nižinah 
pa nas lahko presenetijo tudi 
prve snežinke. Napoved se je 
seveda uresničila.

Kakšna bo torej letošnja 
zima? »Glede na toplo jesen 
lahko že sedaj sklepamo, da 
bo tudi zima toplejša od dol-
goletnega povprečja. Vmes 
bodo lahko tudi krajša ob-
dobja s prodorom polarne-
ga zraka, ko se bodo tempe-
rature ob jutrih spustile pod 
minus deset stopinj Celzi-
ja. Upajmo, da se bodo lah-
ko zimski zanesenjaki tudi 
to zimo vsaj nekaj mesecev 
prepuščali zimskim rados-
tim na snegu,« zaključuje 
Kuharič.

»Vremenko« iz Most pri Komendi
Matej Kuharič je amaterski vremenoslovec, že od ranega otroštva zapisan preučevanju vremena, odkar pa ima pred domačo hišo vremensko postajo,  
s podatki nemalokrat postreže tudi profesionalcem.

»Občasno smo amaterski vremenoslovci dobrodošli 
pri pojasnjevanju oziroma interpretaciji burnih 
vremenskih pojavov na lokalni ravni, saj je razumljivo, 
da državne institucije nimajo dovolj goste mreže 
poročevalcev o vremenu,« o pomenu amaterskih 
vremenoslovcev pravi Matej Kuharič.

Matej Kuharič se že vse življenje ukvarja s preučevanjem vremena. / Foto: osebni arhiv
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Od petka do petka

Simon Šubic

Na koncu obveljal 
Bertoncljev predlog

Ta teden se je zelo iskrilo 
na relaciji Alenka Bratušek–
Karl Erjavec oziroma njunih 
strank SAB in DeSUS gle-
de višine in načina izplači-
la regresa upokojencem v 
letu 2019. Potem ko se jim o 
tem vprašanju ni uspelo do-
govoriti na sobotnem vrhu 
koalicije, ki je bil namenjen 
končnemu dogovoru gle-
de prihodnjega proračuna, 
so napetosti med stranka-
ma v naslednjih dneh samo 
še eskalirale. V SAB so za-
govarjali izplačilo regresa v 
dveh višinah, kot je to dolo-
čeno v koalicijski pogodbi, v 
DeSUS-u so se zavzemali za 
izplačilo v petih višinah, kar 
da je bolj pravično za upoko-
jence. Bratuškova se je med 
tem, ko se je Erjavec mudil 
v Bruslju, na hitro sestala s 
predsednikom Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije 
Janezom Sušnikom in mu 
zagotovila, da so se na koa-
licijskem vrhu tudi s finanč-
nim ministrom dogovorili, 
da se za izplačilo dodatka za-
gotovi 33 milijonov evrov več 
kot letos. Te navedbe so pre-
senetile tako Erjavca kot fi-
nančnega ministra Andre-
ja Bertonclja. Bertoncelj je 
spopad gorenjskih minis-
trov za večjo naklonjenost 
upokojencev presekal s svo-
jim predlogom, da sredstva 

za izplačilo upokojenske-
ga regresa, ki bo izplačan v 
petih višinah, povečajo za 
18 milijonov evrov. Iz SAB 
so potem zagrozili, da brez 
ustreznega dogovora njiho-
vi ministri ne bodo podprli 
predloga novele zakona o iz-
vrševanju proračuna za leti 
2018 in 2019, ki ga je včeraj 
obravnavala vlada. Pred sejo 
naj bi zato premier Marjan 
Šarec stranki SAB podal ul-
timat: ali naj zakon podpre 
ali pa razmisli o položaju v 
vladi. Kakorkoli že, po kon-
cu seje vlade je minister za 
finance Bertoncelj sporočil, 
da je vlada sprejela predlog 
zakona o izvrševanju prora-
čuna soglasno in v obliki, kot 
jo je predlagalo njegovo mi-
nistrstvo. »Trditi, da se samo 
ena stranka zavzema za upo-
kojence, druge pa ne, je pre-
tirano,« pa je predsednik vla-
de Marjan Šarec po seji vlade 
komentiral nekajdnevno na-
penjanje mišic glede upoko-
jenskega regresa.

Madžarska in drugi tir

Vroče je bilo v zadnjih 
dneh tudi glede drugega tira. 
Madžarski premier Viktor 
Orban je namreč pred dne-
vi dejal, da ne bodo sodelo-
vali pri drugem tiru med Di-
vačo in Koprom, nakar je 
ministrica za infrastrukturo 
Alenka Bratušek v ponede-
ljek izjavila, da se je Madžar-
ska za sodelovanje pri grad-
nji pogovarjala zato, ker jo 

zanima slovensko morje, in 
da niti centimeter Luke Ko-
per ne bo končal v tujih ro-
kah. »Če je to razlog, da jih 
ne bo, jih pač ne bo,« je po-
udarila. Zunanji minister 
Miro Cerar se je nato odzval, 
da je Slovenija zapravila en-
kratno zgodovinsko prilož-
nost v škodo bodočih rodov. 
Če bomo tako ravnali s stra-
teškimi partnerji, se Slove-
niji ne piše dobro, je še do-
dal. Cerar je sicer ta teden 
gostil madžarskega zuna-
njega ministra Petra Szijjar-
ta in ga obvestil, da izjav in-
frastrukturne ministrice ne 
bi smeli razumeti kot odlo-
čitev slovenske vlade. Mož-
nost sodelovanja Madžarske 
v projektu drugi tir naj bi 
tako še vedno ostala odprta. 

Burno tudi v parlamentu

Enako burno je v sredo po-
tekala izredna seja državne-
ga zbora, na kateri so razp-
ravljali o globalnem dogovo-
ru Združenih narodov o mi-
gracijah, ki ga vlada podpi-
ra, opozicija pa mu naspro-
tuje in zahteva umik Slove-
nije od njega, zato sta SDS 
in SNS že vložili predlog za 
razpis posvetovalnega refe-
renduma o tem vprašanju. 
Predsednik SDS Janez Jan-
ša je v razpravi v parlamentu 
poudaril, da je bil postopek 
potrjevanja dokumenta pro-
tiustaven in protizakonit, 
saj je vlada dokument pod-
prla, ne da bi o tem potekala 

politična ali pravna razpra-
va. Kot je pojasnil, jim zato 
ne preostane drugega, kot 
da vložijo zahtevo za posve-
tovalni referendum. Sejo je 
zaznamovala tudi daljša pre-
kinitev. Prekinili so jo, ker je 
podpredsednik parlamenta 
Jože Tanko, ki je vodil sejo, 
od pristojnih zahteval, da 
zaradi »zaničujočih izjav« 
odvedejo poslanca SMC Ja-
nija Möderndorferja, ven-
dar tega niso storili. Möder-
ndorfer je namreč Janeza 
Janšo poimenoval za Princa 
teme, kar je bilo po mnenju 
Tanka zaničujoče. Izredno 
sejo je pred državnim zbo-
rom spremljal protest proti 
pristopu Slovenije h global-
nemu dogovoru, ki se ga je 
udeležilo okoli dvesto ljudi. 

Parafirali stavkovne 
sporazume

Vladna pogajalska sku-
pina je v sredo parafirala 
stavkovne sporazume s šol-
skim in obema zdravstveni-
ma sindikatoma ter zbližala 
stališča s Počivavškovo sku-
pino, včeraj pa je nadaljeva-
la pogajanja s policisti. Spo-
razumi predvidevajo splošni 
dvig plač v javnem sektorju, 
izboljšano vrednotenje po-
sameznih delovnih mest in 
zvišanje nekaterih dodat-
kov, kar bi bilo vredno 306 
milijonov evrov. Po drugi 
strani bi ohranili zamrzni-
tev delovne uspešnosti in za-
mik napredovanj. 

Vroče zaradi upokojencev
Kljub drugačnim napovedim je vlada soglasno potrdila predlog finančnega ministra o izvrševanju 
proračuna in s tem tudi njegov predlog o izplačilu regresa upokojencem.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ta teden 
odprla dve fronti v vladi – regres upokojencem in drugi tir. 

Izredno sejo o globalnem dogovoru Združenih narodov 
o migracijah je pred parlamentom spremljal protest proti 
dogovoru, na katerem je bilo okoli dvesto protestnikov. 

Stavkovni sporazum z vlado, vreden okoli 306 milijonov 
evrov za ves javni sektor, je podpisal tudi prvi šolski 
sindikalist Branimir Štrukelj. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenci v zamejstvu (639)

Knjižni dar Mohorjeve založbe
Mohorjeva založba v Ce-

lovcu že tradicionalno po-
skrbi za vsakoletno knji-
žno bero – Knjižni dar. Mi-
nuli teden je predstavila na-
bor pisane besede za nas-
lednje leto, ki je tudi tokrat 
razdeljen na dva dela, in si-
cer na ožji in doplačilni knji-
žni dar. V ožjem ponujajo tri 
klasike – Koledar 2019, Pra-
tiko 2019 in Večernice. Ko-
ledar sta uredila Hanzi Fi-
lipič in Karl Hren in vanj 
vključila prispevke iz raz-
ličnih področij in avtorjev. 
Opisujejo sodobno življenje 
na Koroškem, dotikajo pa 
se tudi zgodovine, naravne 
kozmetike in botanične ra-
znolikosti koroške pokraji-
ne. Koledar spremlja življe-
nje koroških Slovencev nep-
retrgoma od druge svetov-
ne vojne dalje, njegovi pravi 

začetki pa segajo v leto 1858. 
Karl Hren je na predstavi-
tvi dejal, da je Koledar ena 
najbolj prodajanih knjig za-
ložbe, pri ustvarjanju vsebi-
ne pa so vedno pozorni, da 
so vanj zajeti tudi prispevki 
mladih. Hanzi Filipič je ob 
tem dodal, da ga najbolj nav-

dušujejo avtorji, ki sprva ne 
znajo dobro slovensko, a se 
skozi pisanje tako dobro na-
učijo jezika, da ustvarijo ču-
dovite literarne mojstrovine. 

Franz Katting je uredil 
Pratiko za naslednje leto 
in ob opisu vsebine simpa-
tično ponazoril, kako hitro 

mineva čas in kakšne spre-
membe prinaša. Dejal je, da 
so nekdaj v Pratiki objavlja-
li navodila za pranje s pral-
nim strojem, v katerega je 
bilo »žajfo« treba naribati, 
danes pa piše o hibridnih 
avtomobilih. Poleg tradicio-
nalnih zapisov Pratika odpi-

ra tudi aktualne teme, tokrat 
je v njej tudi razprava o de-
presiji med mladimi in de-
menci med starejšimi. Na 
tej točki so se zbrani tudi po-
hvalili, da dvojezičnost sta-
rostnika pojav demence od-
loži kar za pet let. Večernice 
tokrat zajemajo biografsko 

pripoved o pisatelju Karlu 
Mauserju, ki je nastala pod 
peresom Franca Pibernika. 

Na predstavitvi knjižne-
ga daru so sodelovali tudi 
trije avtorji, katerih dela 
sestavljajo doplačilni dar. 
Olga Voglauer je predsta-
vila knjigo Naše kmetije, 
ki je posvečena vsakdanje-
mu življenju južnokoro-
ških kmetic in kmetov. Svo-
jo knjigo je predstavila tudi 
Lenčka Kupper, letošnja 

Tischlerjeva nagrajenka – 
Iz škratove krošnjice je zbir 
njenih najlepših pesmi. Bo-
jan-Ilija Schnabl pa je govo-
ril o knjigi Poljanski cami-
no, v kateri je zbral dvanajst 
božjih poti na Celovškem 
polju, ki jih je zapeljal v pe-
sniškem jeziku, ki je tu in 
tam lokalno jezikovno obar-
van. Knjižni dar vsebuje še 
mnoga druga dela, ki naka-
zujejo, da se bo tudi drugo 
leto dobro bralo. 

Nekateri avtorji Knjižnega daru za leto 2019 s svojimi 
knjižnimi deli / Foto: Neža Rozman

V ponedeljek, 19. novembra, so podelili Einspielerjevo 
nagrado, ki jo je letos prejel univ. prof. dr. Heinrich 
Neisser. Prejel jo je predvsem zaradi prizadevanja za 
pravice in zaščito narodne skupnosti.

Neža Rozman

med sosedi
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (43)

Predmeti pripovedujejo zgodbe
Kako hitro čas beži. Še ne-

dolgo tega smo se maja prip-
ravljali na praznovanje 65-le-
tnice Gorenjskega muzeja 
na gradu Khislstein. Danes 
se naši pogovori vrtijo okrog 
obujanja spominov na poči-
tniška doživetja. Da je dediš-
čina dobila velik pomen z ra-
zvojem t. i. kulturnega turiz-
ma, ni nobenega dvoma. V 
Gorenjskem muzeju se tru-
dimo z organizacijo razstav, 
muzejskih večerov, delav-
nic, vodstev in drugih prire-
ditev približati bogato dedi-
ščino gorenjskega prostora. 
Brez predmetov, ki jih mu-
zej hrani, je (skoraj) nemo-
goče raziskovati preteklost.

Gorenjski muzej je pra-
znoval svoj rojstni dan z 
dnevom odprtih vrat, na 
katerem smo predstavili 

muzejske poklice, sodelav-
ke iz konservatorsko-resta-
vratorske delavnice so sve-
tovale, kako predmete, ki 
jih je že načel zob časa, va-
rovati in hraniti, otroci pa 
so se preizkusili v veščini 
streljanja z lokom na loko-
strelski zabavi. Našemu va-
bilu ste se odzvali tudi tis-
ti, ki ste muzeju podarili 
predmete z unikatno zgod-
bo. Kako ste nam pomaga-
li obogatiti naše obstoječe 
zbirke? Podarili ste avstro-
-ogrsko čutarico iz prve sve-
tovne vojne, pokal z džez-
ovskega festivala, ki ga je 
leta 1988 prejelo Jazz dru-
štvo Kranj sekcija Dixie-
land, koledar tovarne IBI 
Kranj itd. Ob tej priložnosti 
se vam za vaše darove v ime-
nu sodelavcev Gorenjskega 

muzeja iskreno zahvalju-
jem.

Le kaj se dogaja s predme-
ti, ko prestopijo prag muze-
ja? Dokumentacija o pred-
metih, ki jih muzej hrani, je 
osnova vsake dobre in pre-
gledne muzejske dejavno-
sti. Predmeti, ki jih muzej 
prevzame, morajo biti evi-
dentirani. Prinašalca ozi-
roma lastnika vprašamo po 
imenu predmeta, materia-
lu, izdelavi, zgodovini pred-
meta, njegovi uporabi, doku-
mentih in fotografijah, ki so 
z njim povezani. V akcesiji, 
formalnem postopku spreje-
manja gradiva, ostanejo poš-
kodovani predmeti, predme-
ti brez podatkov, več istovr-
stnih predmetov naenkrat ... 
Ko se kustos na podlagi pre-
mišljene zbiralne politike 

odloči, da bo predmet uvrstil 
v zbirko, za katero skrbi, ga 
čim prej inventarizira (naj-
kasneje v roku enega leta). 
Inventarizira le usposobljen 
odgovorni kustos, ki poskr-
bi za strokovno obravnavo 
predmeta, mu dodeli edin-
stveno inventarno številko, 
ga vpiše v inventarno knji-
go, ki je temeljni dokument 
vsake muzejske zbirke, in 
zagotovi ustrezne pogoje 

hrambe. S postopkom in-
ventarizacije predmet posta-
ne muzealija, premična kul-
turna dediščina.

Iz dokumentacije zbir-
ke razberemo, kako podat-
ke oziroma predmete zbi-
ramo, hranimo, kako ravna-
mo z njimi in kako jih najde-
mo. Ko se sprašujemo o ko-
ristih urejene dokumentaci-
je, je nujno zavedanje, da so 
podatki tisti, ki nas preživijo. 

Pokal z džezovskega festivala s pripadajočo muzejsko 
dokumentacijo / Foto: Alenka Pipan

Miha Naglič

Pred sto leti

Kaj se je dogajalo v zadnjih 
dneh vojne? »Sedmega no-
vembra so bili francoski voja-
ki v bližini vasi La Capelle pri-
ča nenavadnemu dogodku. 
Pred njihovo obrambno črto 
se je pojavil konvoj avtomobi-
lov z belimi zastavami. V avto-
mobilih je bila nemška mirov-
na delegacija pod vodstvom 
nemškega politika Matthiasa 
Erzbergerja z namenom, da 
se z zavezniki pogaja o konča-
nju vojne. Po prečkanju fron-
tne črte se je delegacija vkrcala 
na poseben vlak, ki jo je odpe-
ljal do gozda pri Compiegne, 
kjer je imel maršal Ferdinand 
Foch, vrhovni poveljnik zave-
zniških sil na zahodni fron-
ti, svoje poveljstvo. Foch, ki 
je v vojni pred kratkim izgu-
bil sina in zeta na isti dan, je 
nemško delegacijo sprejel 
hladno in ji že takoj na začet-
ku dal vedeti, da ne bo nobe-
nih pogajanj. Nemcem je pos-
redoval 34 zahtev, ki jih mora-
jo sprejeti v roku 72 ur, sicer 
se vojna nadaljuje z nezmanj-
šano močjo. Ker je bilo zahtev 
preveč ter so nekatera prese-
gala pooblastila mirovne de-
legacije, se je ta morala pos-
vetovati z Berlinom. Ta je de-
legaciji, zaradi kritičnih raz-
mer v Nemčiji, dal dovoljenje, 
da sprejme vse zavezniške 

zahteve. Premirje je bilo do-
končno podpisano v poveljni-
škem vagonu generala Focha 
11. novembra 1918 ob 5.10 
(uradno je bila zabeležena 
ura 5.00) s pričetkom veljav-
nosti ob 11.00. V roku pol ure 
je novica o podpisu premirju 
obkrožila svet, ljudje v Parizu, 
Londonu, New Yorku in dru-
gih krajih po svetu so se pog-
nali na ulice in začeli proslav-
ljati konec vojne. Njihovo ve-
selje je bilo prehitro, do konca 
vojne je bilo še šest krvavih ur 
…« (Vir: Wikipedija)

Nemčija klonila

Zakaj je Nemčija kapituli-
rala, čeprav vojaško (še) ni bila 
poražena? »Nemčija je vztra-
jala do zadnjega. Štiri leta voj-
ne in britanska pomorska blo-
kada so državo popolnoma iz-
črpali, tako da je bila ta na za-
četku leta 1918 tik pred zlo-
mom. Začelo je primanjkova-
ti hrane, vojaškega materiala 
in za boj sposobnih ljudi. Zato 
je Nemčija 21. marca 1918 na 
zahodni fronti sprožila še zad-
njo t. i. spomladansko ofenzi-
vo, s katero je želela dokončno 
poraziti britanske in franco-
ske sile ter preprečiti prihod 
ameriških čet na zahodno 
fronto. Sprva je ofenzivi dob-
ro kazalo, konec aprila pa se je 
vojna sreča obrnila. Nemcem 
je enostavno zmanjkalo ma-
teriala in vojakov, zaradi česar 

se je ofenziva ustavila. Avgu-
sta 1918 so zavezniki sproži-
li protiofenzivo, t. i. stodnev-
no ofenzivo, v kateri so Nem-
ce prisilili, da so se umaknili 
z zasedenih ozemelj, konec 
septembra in v začetku av-
gusta je padla Hindenburgo-
va obrambna linija, zadnja 
obramba pred Nemčijo. V 
samo enem dnevu je bilo zaje-
tih več kot 100.000 nemških 
vojakov, kar je bil najbolj črn 
dan za nemško vojsko. Novi-
ca o porazu se je hitro razširi-
la med nemškimi oboroženi-
mi silami in vojaki, siti nesmi-
selne vojne, so se začeli upi-
rati. Najprej so se uprli mor-
narji v pristanišču Kiel, zara-
di upora je moral odstopiti po-
veljnik nemške vojske Luden-
dorff. Upor se je nato razširil 
še na civilno prebivalstvo, ob-
last v posameznih regijah in 
mestih so začeli prevzemati 
revolucionarji in oborožene 
skupine. Posredovati je mo-
rala vojska, potem ko reda in 
miru ni bilo mogoče več nad-
zorovati. Nemška vlada je po 
zaostritvi razmer na fronti 
in doma uvidela, da so edina 
možnost za nadaljnji obstoj 
Nemčije mirovna pogajanja 
z zavezniki. Obrnila se je na 
ameriškega predsednika Wo-
odrowa Wilsona ter na njego-
vih štirinajst zahtev za kon-
čanje sovražnosti, ki so bile 
predstavljene januarja 1918. 
Sprejetje teh zahtev je bila 

za Nemce edina možnost, da 
končajo vojno in preživijo …« 
(Vir: Wikipedija)

Sto let pozneje

Točno sto let pozneje je pri 
Slavoloku zmage vrh Elizej-
skih poljan v Parizu potekala 
osrednja svetovna slovesnost 
ob stoti obletnici konca prve 
svetovne vojne. Zbrali so se 
premierji in predsedniki 84 
držav ter predstavniki osre-
dnjih mednarodnih organi-
zacij. Svetovni voditelji so se 
po osrednji slovesnosti udele-
žili še prvega Pariškega foru-
ma o miru. Na njem sta vodi-
telja Francije in Nemčije opo-
zorila zlasti na nevarnosti na-
cionalizma in egoizma. Dva 
dni pozneje je nemška kan-
clerka nastopila še v evrop-
skem parlamentu v Strasbou-
rgu in svarilo ponovila. »Naci-
onalizem in egoizem ne sme-
ta v Evropi nikoli več dobiti 
priložnosti. Strpnost in soli-
darnost sta naša skupna pri-
hodnost. Splača se potrudi-
ti zanju.« V tej luči je omeni-
la tudi britanski izstop iz EU-
-ja in ga označila za »veliko 
rano«. Ne nazadnje je podpr-
la predlog francoskega pred-
sednika o evropski vojski, re-
koč: »Moramo slediti viziji, da 
bomo nekega dne vzpostavili 
pravo evropsko vojsko.« Brez 
vojske torej ne bo šlo. Kaj pa 
brez vojne?

Enajstega enajstega 
ob enajstih 
Po svetu so okrog letošnjega 11. novembra namenili res veliko pozornosti stoti obletnici konca prve svetovne 
vojne. Ob tem obujamo spomine, lahko pa se tudi vprašamo, kako bo z vojno in mirom v bližnji prihodnosti …

Veselje vojakov ameriškega 64. regimenta, ko so 11. 11. 1918 
izvedeli, da je vojne konec. / Foto: Wikipedija

Ujeti nemški vojaki v francoskem ujetniškem taborišču v 
zadnjem delu vojne / Foto: Wikipedija

Irski vojaki v sestavi ene od že obstoječih evropskih bojnih 
enot (Nordic Battle Group ISTAR) med manevri v letu 2010. 
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Marjana Ahačič

Minister za kulturo Dejan 
Prešiček je prvi glasbenik 
na tem položaju v samostoj-
ni Sloveniji. Kot je poudaril 
še pred nastopom ministr-
ske funkcije, si bo prizade-
val kulturo znova postaviti 
v središče javnega interesa. 
Napovedal je, da se bo v ta 
namen zavzel za postopen 
dvig proračunskih sredstev 
za kulturo na 0,5 odstotka 
BDP do leta 2020, po nje-
govem mnenju je namreč 
s sedanjimi sredstvi to po-
dročje težko strateško in ra-
zvojno urediti. Prepričan je, 
da je treba preurediti aktu-
alni sistem v kulturi, in si-
cer s pripravo novega naci-
onalnega programa za kul-
turo in sprejetjem zakona o 
kulturnem evru, s katerim 
bi država zagotovila doda-
tna sredstva.

Na ta način, meni, bi lah-
ko bolje podprli kulturno 
produkcijo na državni rav-
ni, sanirali ogroženo kultur-
no dediščino, izboljšali in-
frastrukturo javnih zavodov 
ter uredili status samozapo-
slenih in nevladnih organi-
zacij v kulturi.

Dejan Prešiček je sicer 
glasbenik saksofonist, ki je 
po končanem študiju sakso-
fona na Akademiji za glas-
bo v Frankfurtu kot solist 
in komorni glasbenik na-
stopal doma in v tujini. Od 
leta 2010 je vodil ljubljan-
ski Konservatorij za glasbo 
in balet.

V vlado Marjana Šarca ga 
je predlagala stranka SD, 
zato se je prejšnji teden mu-
dil tudi na Gorenjskem, kjer 
je pred lokalnimi volitvami 
izrazil podporo strankinim 
županskim kandidatom. Z 
Dejanom Prešičkom, ki je 
velik del otroštva in mlados-
ti preživel v Radovljici, smo 
se ob tej priložnosti pogovar-
jali v Radovljici.

Ste tokrat prvič kot minister 
na obisku na Gorenjskem?

»Bil sem že v Kranju, kjer 
sem se sestal s predstavni-
ki nevladnih organizacij na 
temo evropske prestolnice 
kulture leta 2024. Projekt 
podpiram, ker gre za dober 
evropski projekt, v okviru 
katerega imata dve državi, 
Nemčija in Slovenija – vsa-
ka pol leta – možnost gostiti 
evropsko prestolnico kultu-
re. Dobro je tudi to, da raz-
pis traja zelo dolgo – leta 
2018 se pogovarjamo o pro-
jektu za leto 2025 in na ta na-
čin spodbujamo občine, da 

povečujejo obseg sredstev, 
ki jih namenjajo za kulturo, 
kar je tudi ena od glavnih 
točk ocenjevanja na razpi-
su. Enajst prijavljenih mest 
tako v daljšem obdobju po-
večuje proračun za kulturo, 
s čimer se obogati kulturno 
življenje, ne glede na to, kdo 
na koncu zmaga.«

Projekt je tako tudi v kon-
ceptu decentralizacije kultu-
re, ki ste jo napovedali takoj 
ob nastopu mandata. Ver-
jetno se lahko strinjate, da 
se večina projektov »visoke 
kulture« zgodi v Ljubljani, 
morda še v Mariboru?

»Absolutno se strinjam s 
trditvijo, da je večina kultur-
ne dejavnosti in s tem po-
vezanega denarja v velikih 
urbanih okoljih. Zato tudi 
podpiram projekt Evrop-
ska prestolnica kulture, kot 
ga je zastavil Kranj, ki vanj 
vključuje tudi druge kra-
je na Gorenjskem. Ena od 
mojih prioritet je definitiv-
no ta, da bi ministrstvo tako 
finančno kot organizacij-
sko spodbujalo spremem-
be, ki bi omogočale izvedbo 
več projektov tudi na perife-
riji. Na kakšen način? Tako, 
da spodbudimo profesio-
nalne gledališke in glasbe-
ne ansamble, slikarske ga-
lerije in druge subjekte, da 
so aktivni tudi izven Lju-
bljane – in Maribora – da 
so za to obvezane oziroma 

da jih k temu spodbujamo 
z razpisi. Na drugi strani 
spodbujamo tudi umetni-
ke, da delujejo v svojem lo-
kalnem okolju – mislim, 
da kraji pogosto ne izrabijo 
vsega potenciala, ki ga ima-
jo. V Radovljici in okolici je, 
vemo, kar nekaj vrhunskih 
umetnikov, ki živijo tu. Če 
omenim samo dva z glasbe-
nega področja: Jernej Bren-
ce, ki živi na Bledu in ima 
uveljavljen violinski poten-
cial, ter Mateja Bajt, prizna-
na evropska glasbenica, ki, 
če prav vem, še vedno živi v 
Zapužah ...«

Obiskali ste Radovljico, ob-
čino, ki se s kulturo rada po-
hvali in v kateri ste preživeli 
velik del otroštva in mlados-
ti. Kako jo vidite danes? 

»Radovljica zagotovo je 
mesto kulture, le da tega 
morda ne poudarja dovolj. 
Ima novo knjižnico, Festi-
val stare glasbe, ki ni le eden 
najstarejših, ampak tudi 
zelo dober festival z odlič-
nim konceptom, ki privab-
lja veliko ljudi, muzej ... Ra-
dovljica ima tudi dovolj po-
tenciala v publiki. Ima og-
romno zelo kreativnih lju-
di, ki delujejo na različnih 
področjih. Morda ji manjka 
le neka institucija, zavod, 
ki bi vse to med seboj dob-
ro povezoval. Velikokrat je 
v praksi to odvisno od do-
ločene osebe, ki ima dovolj 

energije in jasno vizijo. Vča-
sih je to delo odlično opra-
vljala Alenka Bole Vrabec.«

Vaše profesionalno in za-
sebno življenje zaznamuje-
jo številni prehodi med raz-
ličnimi kulturami. Kako v 
luči relativne majhnosti Slo-
venije razumete multikul-
turnost?

»Multikulturnost v smislu 
izmenjave je danes že nekaj 
zelo običajnega. Predvsem s 
sistemom Erasmus na uni-
verzah, ki ga dobro poznam. 
Še vedno namreč učim na 
Akademiji za glasbo – sicer 
zdaj, ko sem minister, malo 
manj, pa vendarle. Študen-
tje so danes zares veliko v tu-
jini, kar je dobro, saj to člove-
ku da neko odprtost. Ko sem 
sam odšel v tujino leta 1989, 
nas je bilo relativno malo, ki 
smo se odločili za študij zu-
naj domačega okolja, a je 
bila izkušnja izjemna. Dob-
ro je, če greš v tujino, tudi 
zato, ker tam spoznaš ljudi, 
ki jih nato lahko pripelješ v 
svojo domovino. Obenem je 
zelo pomembno, da znamo 
ohraniti to, kar imamo – svo-
jo identiteto, značaj, poseb-
nosti, tudi mikro posebnosti 
– a biti vseeno odprti za zu-
nanje vplive, ki človeku dajo 
mnogo novega, spodbudijo 
razmislek in spoznanja, ki 
jih doda v svojo identiteto in 
se ob tem razvija. Sicer pa je 
danes svet tako globalen, da 

si težko zares zaprt, tako kot 
smo bili včasih.«

Kakšne so prednosti mini-
stra, ki je glasbenik?

»Razume proces dela 
umetnika. Ni zgolj uradnik. 
Razume. Če mi glasbenik 
reče, da ima težavo, ne pot-
rebuje dveh ur, da mi razlo-
ži, kje natančno je njegova te-
žava, ker vem. Sicer imaš kot 
minister omejitve, ne moreš 
rešiti vsega, a lahko vsaj re-
češ: Seveda, razumem.« 

V nagovoru ob prevzemu 
ministrskega mandata ste 
povzeli besede Cirila Zlobca. 
Rekli ste, da se boste zavze-
mali za čim manj politike v 
kulturi in čim več kulture v 
politiki. Kako vam gre?

»Dobro. Dokler nisem 
postal minister, nisem bil 
nikoli politično aktiven. 
Zdaj se zelo trudim za čim 
več kulture v politiki: člane 
vlade vabim na razne pred-
stave, koncerte, tudi sam še 
vedno poskušam vsaj nekaj 
časa posvetiti ustvarjanju: 
23. novembra imam tako v 
okviru knjižnega sejma pro-
jekt s pisateljem Florjanom 
Lipušem, ki je prav letos do-
bil najvišje avstrijsko prizna-
nje v kulturi. Jaz bom skupaj 
z nekaterimi kolegi igral, on 
bo pa bral. Torej skušam os-
tati blizu umetnosti, še ved-
no ustvarjati, kljub temu da 
nimam veliko časa.«

Razume, kako razmišlja umetnik
Novi minister za kulturo Dejan Prešiček je prvi glasbenik na tem položaju v samostojni Sloveniji. Čeprav je velik del življenja 
preživel v tujini, v zadnjem desetletju pa je bil kot glasbenik in direktor Konservatorija za glasbo in balet aktiven predvsem v 
Ljubljani, o Radovljici, kjer je preživel del otroštva in mladosti, še vedno govori kot o svojem mestu.

Dejan Prešiček, minister za kulturo / Foto: Tina Dokl

Dejan  
Prešiček

»Zelo se 
trudim za čim 
več kulture v 
politiki: člane 
vlade vabim 
na predstave, 
koncerte, tudi 
sam poskušam 
vsaj nekaj 
časa posvetiti 
ustvarjanju: 
23. novembra 
imam tako v 
okviru knjižnega 
sejma projekt 
s pisateljem 
Florjanom 
Lipušem. Jaz 
bom skupaj s 
kolegi igral, on 
bo pa bral. Torej 
skušam ostati 
blizu umetnosti, 
še vedno 
ustvarjati, kljub 
temu da nimam 
veliko časa.«
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Maja Bertoncelj

Številni vas poznajo kot po-
zitivko na invalidskem vo-
zičku. Kako bi se predstavili?

»Invalidski voziček je moj 
spremljevalec že celo življe-
nje. Imam diagnozo hon-
drodisplazija, zraven še prit-
likavost. Kljub temu sem po-
zitivna oseba, ki se rada sme-
je in je dobre volje. V druži-
ni smo štirje otroci. Sem 
najmlajša in vsi po malem 
skrbijo zame. Živim v hiši s 
starši in sestro, ki ima že svo-
jo družino in ima tri majhne 
otroke. Med seboj si veliko 
pomagamo. Sem zaposlena 
in znova tudi študentka.«

Vaša invalidnost ni bila ovira 
na izobraževalni poti. Kako 
je ta potekala?

»Osnovno šolo sem obi-
skovala v CIRIUS-u v Ka-
mniku, kamor sem se vozila 
dnevno. Iz Kranja je bil orga-
niziran prevoz. Do Kranja in 
potem nazaj me je vozila ve-
činoma mami. V Kamniku 
sem obiskovala tudi srednjo 
šolo, in sicer Gimnazijo Ru-
dolfa Maistra. Že od nekdaj 
mi bolj leži naravoslovje, po 
drugi strani pa sem si želela 
postati tudi specialna peda-
goginja. Ko sem se odločala 
za fakulteto, so bile možnos-
ti tri: matematika, fizika in 
specialna pedagogika. Odlo-
čila sem se za fiziko in po izo-
brazbi sem diplomirana me-
teorologinja geofizičarka.«

Ste imeli kaj težav?
»Tako v osnovni kot sred-

nji šoli sem imela spremlje-
valca, tako da mi je bilo s tega 
vidika nekoliko lažje. Sicer 
pa je šolanje potekalo kot pri 
vseh drugih. Na gimnaziji 
sem bila v razredu še s tride-
setimi drugimi.«

Kako to, da se niste odlo-
čili za gimnazijo kje bliže 
domu?

»Če bi se odločala da-
nes, bi se verjetno odločila 
za Gimnazijo Kranj, a tak-
rat te možnosti ni bilo. Gi-
mnazija v Kamniku je ime-
la dvigalo, kar mi je omogo-
čalo prehod iz enega v dru-
go nadstropje, kranjska tak-
rat še ne«.

Spomini na srednješolska in 
študijska leta?

»Povsod imam zelo dobre 
izkušnje. V srednji šoli sem 

se s sošolci dobro razumela. 
Nekateri so mi bili zelo bli-
zu, drugi manj, a to je običaj-
no. Že na zavodu so me mor-
da malce ''strašili'', da bo na 
fakulteti drugače, bolj neos-
ebno, a so mi bila tudi štu-
dentska leta zelo všeč. Sem 
uživala. Če bi jih lahko po-
daljšala, bi jih takoj.«

Po diplomi je sledilo iskanje 
zaposlitve. Ste imeli kakšne 
težave, so na vas gledali dru-
gače, vam morda predlagali, 
da ne greste v običajno zapo-
slitev?

»Za invalide, ki se želi-
jo zaposliti, obstaja organi-
zacija Center Kontura, ki se 
ukvarja s posameznikom in-
validom, mu izdela zapo-
slitveni načrt, kjer so ugo-
tovljene zmožnosti zapo-
slitve posameznika. Dokler 
te ne spoznajo kot osebo in 
ne spoznajo tvojih kvalitet, 
je težko dobiti priložnost. Z 
domačimi smo naredili na-
tančen načrt, kako te zače-
tne ovire premagati, potem 
pa je steklo.

Zaposlitev sem dobi-
la na OŠ Matije Valjavca 
Preddvor, kjer pomagam ot-
rokom z različnimi učnimi 
težavami. Zaposlitev sta mi 
omogočili Občina Preddvor 
in šola. Zaposlena sem za 
polni delovni čas in rada ho-
dim v službo, rada poma-
gam učencem. Večinoma 

imam na uri samo enega 
učenca, največ pa dva hkra-
ti.«

Kako učenci sprejemajo 
vašo drugačnost?

»Ob prvem stiku so mor-
da nekoliko presenečeni. 
Imajo veliko vprašanj in brez 
zadržkov jim vse pojasnim. 
Pravzaprav jih še spodbu-
jam, da kaj vprašajo, če jih za-
nima, da to razrešimo na prvi 
uri in nato delo poteka nemo-
teno naprej. Vedo, kakšne so 
moje gibalne omejitve, tako 
da, če mi na primer kdaj na 
tla pade pisalo, ga takoj pobe-
rejo. Mislim, da jim je moja 
invalidnost še dodatna spod-
buda za delo, poleg tega vidi-
jo, da tudi osebe s posebnimi 
potrebami zmoremo mar-
sikaj, če nam okolje da pri-
ložnost, da pokažemo svoja 
močna področja. Jaz sem pri-
ložnost k sreči dobila in za to 
sem hvaležna.«

Smo v dobi vseživljenjskega 
učenja, kar velja tudi za ose-
be s posebnimi potrebami. 
Odločili ste se za nadaljnji 
študij. Kako to?

»Ker delam z učenci z 
različnimi učnimi težava-
mi, sem za pridobitev novih 
znanj na tem področju v leto-
šnjem študijskem letu vpisa-
la magistrski študij inkluziv-
ne pedagogike. Uživam pri 
delu z otroki in rada bi jim 

karseda najbolje pomagala. 
Študij mi je za zdaj zelo za-
nimiv in uspešno sem opra-
vila tudi že prvi izpit. V nas-
lednjih približno treh letih 
jih bo kar veliko, a mislim, da 
bo šlo.«

Kako gledate na inkluzijo, 
na vključevanje oseb s po-
sebnimi potrebami?

»Če se osredotočim le na 
redne osnovne šole, mis-
lim, da se vedno bolj uvelja-
vlja, kar je tudi prav. So pa 
za delo z učenci s posebnimi 
potrebami potrebni drugač-
ni pristopi, različne prilago-
ditve, ki jih nekateri učitelji 
uveljavljajo, drugi se še pre-
več držijo ''starih'' metod. 
Na splošno inkluzija prina-
ša pozitivne stvari tako za tis-
tega, ki ima posebne potre-
be, kot za tiste okrog njega – 
in tega se družba na splošno 
še premalo zaveda. Gre pa 
na bolje.«

Inkluziven bo pri vas v no-
vem mandatu tudi občinski 
svet Občine Preddvor. Iz-
voljeni ste bili za občinsko 
svetnico.

»V življenju želim poma-
gati vsem, ki si pomoči želijo, 
če je le v okviru mojih zmož-
nosti. Sama se verjetno ne bi 
podala v te vode, vendar je bil 
splet okoliščin takšen. Bila 
sem izvoljena in pred mano 
je še en nov izziv.«

Vam ob vsem tem ostane še 
kaj prostega časa?

»Nekaj ga je. Preživljam 
ga večinoma v družbi do-
mačih. Imam sedem ne-
čakinj in nečakov in veli-
ko smo skupaj. Poleg tega 
rada spijem kakšno kavo, 
veliko sem tudi zunaj. Z vo-
zičkom naredim precej ki-
lometrov.«

Vaše želje?
»Uspešno zaključiti štu-

dij inkluzivne pedagogike 
in ostati v šolstvu.«

Kako vam vse skupaj uspe?
»K temu veliko prispe-

va tudi sprejetost, podpora 
doma. Vedno so mi priprav-
ljeni pomagati in me podpi-
rajo na moji poti, tudi štu-
dijski. Koliko kilometrov so 
že naredili zame! Še sedaj 
me mama vozi v službo, če 
je slabo vreme, pa na štu-
dij in potem nazaj. Če ne bi 
imela takšne podpore, ne 
bi prišla do vsega tega. Zelo 
sem jim hvaležna. Vsa čast 
jim. Ne glede na vse sem 
pozitivna oseba, vedno naj-
dem rešitev, vedno se odpre 
nov cilj in mu greš napro-
ti. Želim si dosegati cilje, ki 
si jih postavim v življenju. 
Sem invalidka, ki premagu-
je ovire, ki ji pridejo na pot, 
ter sebi in drugim dokazu-
jem, da je nemogoče včasih 
tudi mogoče.«

Invalidka, ki znova študira  
in vstopa v lokalno politiko

Ana Urbanec je tridesetletnica z Zgornje Bele. Že celo življenje je na invalidskem vozičku, kar pa je ne ovira pri uresničevanju 
njenih želja in ciljev. Pred kratkim si je zastavila novega: vpisala je magistrski študij inkluzivne pedagogike, njeno življenje pa bo 
dodatno popestrila še lokalna politika. Izvoljena je bila namreč v občinski svet Občine Preddvor.

Ana Urbanec, diplomirana meteorologinja geofizičarka, ki študira še inkluzivno pedagogiko. Delo z otroki jo veseli. 
Zaposlena je na OŠ Matije Valjavca Preddvor. / Foto: Osebni arhiv, Nataša Zaplotnik

»Želim si 
dosegati cilje, ki 
si jih postavim 
v življenju. Sem 
invalidka, ki 
premaguje ovire, 
ki ji pridejo 
na pot, ter 
sebi in drugim 
dokazujem, da 
je nemogoče 
včasih tudi 
mogoče.«

Ana 
Urbanec



petek, 23. novembra 201822

Ana Šubic

»Slovenija me je takoj nav-
dušila, je zelo lepa in majhna 
država, a ima vse – od hribov 
do morja,« se Jarmila Meli-
nec spominja svojega prve-
ga vtisa o Sloveniji, kamor jo 
je iz rodne Češke pred dvema 
desetletjema pripeljala ljube-
zen. Med študijem veterine 
na fakulteti v Brnu je spozna-
la Kranjčana Miho Melinca, 
prav tako bodočega veterinar-
ja, ki je prišel tja na študent-
sko izmenjavo. Po Jarmilini 
diplomi sta se poročila in tako 
se je mlada Čehinja leta 1999 
preselila k možu v gorenjsko 
prestolnico. Sta starša dveh 
deklet, sicer pa uspešno vo-
dita podjetje, ki se ukvarja s 
prodajo opreme za medicin-
sko diagnostiko.

Selitve takrat bolj redke

Odločitev za selitev za Jar-
milo ni bila težka, saj je sle-
dila svojemu srcu, vseeno pa 
po njenem prihodu v Slove-
nijo ni vse teklo tako, kot si je 
želela. Čeprav je slovenščino 

že obvladala, se je zatakni-
lo pri iskanju zaposlitve. 
»Takrat tu še ni bilo Evrop-
ske unije in si moral za vsa-
ko službo imeti delovno do-
voljenje. Čeprav sem imela 
končan študij in sem diplo-
mo nostrificirala tudi na lju-
bljanski fakulteti, kot tujka 
nisem mogla najti primer-
ne službe – ne v veterini ne 
v farmaciji. Takrat je bilo vse 
skupaj veliko bolj zaprto. S 
širjenjem Evropske unije se 
je veliko spremenilo, selitve 
ljudi iz ene države v drugo so 
postale nekaj običajnega.«

Slabo voljo so ji in ji občas-
no še vedno povzročajo biro-
kratski postopki, povezani 
z urejanjem osebnih doku-
mentov, pridobivanjem do-
voljenj za delo. Po njenih 
izkušnjah trajajo predolgo, 
pogosto so jo pošiljali od vrat 
do vrat. »Včasih imam ob-
čutek, da služijo sami sebi. 
Niso pa vsi uradniki taki, ne 
smem preveč posploševati,« 
je dejala Jarmila, ki ima po 
dvajsetih letih bivanja v Slo-
veniji še vedno status tujke. 
Na začetku se je še zanimala 

za slovensko državljanstvo, 
a bi se v tem primeru morala 
odreči češkemu, česar pa ni 
želela. Za naše državljanstvo 
tako ni nikoli zaprosila.

Slovenski jezik ji ni 
povzročal večjih težav in ga 
je precej hitro usvojila. S par-
tnerjem sta sprva govorila 

angleško, saj se v svojih ma-
ternih jezikih nista mogla 
sporazumeti. »Osnove slov-
nice in strukture obeh jezi-
kov so podobne, je pa naglas 
drugačen, besede tudi. Slo-
venščino sem se sprva učila 
ob branju pravljic, ki jih vsi 
dobro poznamo, ob selitvi 

v Slovenijo pa sem opravi-
la tudi poletno šolo sloven-
ščine na Filozofski fakulte-
ti v Ljubljani,« je pojasnila 
Jarmila, ki je moža in hčerki 
naučila govoriti češko.

Češka zelo napredovala 

Življenjski standard je v 
obeh državah podoben ali 
pa je na Češkem celo za od-
tenek boljši, ugotavlja sogo-
vornica. »Češka je v teh dvaj-
setih letih zelo napredovala, 
privatizirala se je, odprla tu-
jim multinacionalkam. Raz-
prodali so vse: energetska 
podjetja, banke, pivovarne 
… in s prihodom tujega pri-
vatnega kapitala je prišlo do 
napredka. Privatizacija je 
ena večjih razlik med obe-
ma državama. Slovenija se 
še vedno oklepa državnega 
lastništva velikih podjetij.« 

Za socialno varnost je na 
Češkem poskrbljeno podob-
no kot v Sloveniji. »Šole so 
brezplačne, zdravstvo tudi. 
Razlika je pri materinskem 
dopustu. Na Češkem ga ma-
micam pripada tri leta. Ni 

sicer stoodstotno plačan, do-
bijo nekaj manjše nadomesti-
lo, a kljub temu večina žensk 
ostane doma z otrokom do 
tretjega leta. Po enem letu se 
v službo običajno vrnejo le iz-
obražene ženske na visokih 
položajih,« je razložila Jarmi-
la. Opaža sicer, da se znamo 
Slovenci za razliko od Čehov 
morda nekoliko bolj sprosti-
ti v vsakdanu, si vzeti čas za 
kavo in druženje s prijatelji. 
»Mogoče se tu pozna primor-
ski, mediteranski vpliv.«

Dotaknili smo se še kuli-
narike. Medtem ko Sloven-
ci prisegamo na govejo juho, 
Čehi na piščančjo. »Na Če-
škem imajo tudi specialiteto, 
podobno krvavicam, pečenic 
nimajo. V Sloveniji skorajda 
ni čeških cmokov ter za nas 
značilnih gostih mesnih ali 
kremnih zelenjavnih omak. 
Večer pred božičem na Če-
škem tradicionalno jedo gra-
hovo juho, ocvrtega krapa in 
neke vrste francosko solato iz 
krompirja. Sladice, kot je slo-
venska potica, nimajo, imajo 
pa tisoč in eno vrsto majhnih, 
ličnih piškotov.«

Lepa in majhna, a ima vse
S temi besedami opiše Slovenijo Jarmila Melinec, ki se je pred dvajsetimi leti iz Češke preselila v Kranj. Pri nas je zadovoljna, jo pa jezijo dolgi birokratski 
postopki, po selitvi se je zataknilo tudi pri iskanju ustrezne službe za mlado veterinarko, ki se je tako usmerila v prodajo medicinske opreme.

Jarmila Melinec / Foto: osebni arhiv

Manca Perdan

»Podzavestno sem vedno 
razmišljala o tem, da bom 
del svojega življenja pre-
živela v tujini. Sicer sem 
si sebe bolj predstavljala v 
Avstraliji, ampak očitno je 
imelo življenje drugačne 
načrte z mano,« je o svoji 
selitvi čez lužo povedala Fi-
sherjeva.

V tujino jo je prvič 
odpeljalo študentsko delo

»Ko sem bila še študent-
ka, sem se odločila za dalj-
ši odhod v tujino, pred-
vsem za pridobitev novih 
življenjskih in delovnih iz-
kušenj ter zaradi spremem-
be okolja. Sprva sem raz-
mišljala o delu na potniški 
ladji, kjer sem bila po raz-
govoru sprejeta na delovno 
mesto v recepciji, ampak 

po dolgem razmisleku in 
zgodovini morske bolezni 
sem se odločila, da mogoče 
to ni ravno meni pisano na 
kožo. Kolegica mi je ome-
nila agencijo, ki se ukvarja 
s študentskim delom v tu-
jini. Po pogovoru z njimi 
sem se odločila, da bom po-
skusila trimesečno delo v 
poletnem kampu za otro-
ke. Kamp je bil v Ameriki 
v Mainu in je ponujal krea-
tivne delavnice. Moja nalo-
ga je bila skrbeti za skupi-
no deklic, ko delavnice niso 
potekale, in vodenje delav-
nice za izdelovanje okras-
nih sveč. Izkušnja je bila 
neverjetna, kreativa mi je 
res zelo pisana na kožo. In 
med vsem tem sem spo-
znala tudi svojega bodoče-
ga moža Darrena Williama, 
ki je v kampu vodil delavni-
ce za izdelavo kovinskega 
nakita.«

Življenje v Ameriki je 
drugačno kot pri nas

»Darren William je ame-
riški državljan in po dolgem 
''zmenkovanju'' na daljavo 
sva se odločila, da je poroka 
edina možnost, če želiva biti 
skupaj. In tako sem prista-
la v Ameriki v New Jerseyju. 
Prvih nekaj let sem imela 
nekaj težav s tem, kako me 
ljudje sprejemajo, in še da-
nes naletim na ljudi, ki ni-
majo tolerance do imigran-
tov, sicer pa lahko rečem, 
da so ljudje do mene izje-
mno prijazni in spoštljivi. 
Življenjski tempo je tu pre-
cej drugačen kot v Sloveniji, 
vse je pričakovano še v istem 
trenutku. Kar pa me tu naj-
bolj privlači, je raznolikost 
kultur in običajev. Seveda bi 
se nekoč rada vrnila v Slove-
nijo, saj res velja, da je pov-
sod lepo, a doma je najlepše. 

V Sloveniji imam družino 
in odlične prijatelje – in to v 
Ameriki močno pogrešam.«

Ustvarjalnost ji je pisana 
na kožo

»V Sloveniji sem končala 
Višjo šolo za turizem in go-
stinstvo na Bledu, kot otrok 
pa sem oboževala živali. Ta-
koj ko sem v Ameriki dobi-
la delovno dovoljenje, sem 
se prijavila na delovno mes-
to ''pralca'' psov. Po dveh 
tednih kopanja kužkov so 
me poslali na akademijo na 

nadaljnje izobraževanje za 
nego psov in tako sem pos-
tala pasja frizerka oziroma 
stilistka. To delo opravljam 
že več kot deset let. S prijate-
ljico, s katero sva delali za ve-
liko korporacijo, sva se odlo-
čili, da bova odprli svoj salon 
za nego psov. Jaz imam og-
romno izkušenj na področju 
ustvarjalnosti, ona pa na fi-
nančnem področju, tako da 
danes vodiva že dva takšna 
salona. Res pa je, da je lahko 
delo precej psihično in fizič-
no naporno. Ogromno ljudi 
si predstavlja moj poklic kot 

super zabaven, saj se lahko 
cel dan igram s kužki, ven-
dar je resnica daleč od tega. 
Je pa nedvomno zanimiv 
poklic, za katerega so potreb-
ni jekleni živci in dobre mi-
šice. Ampak ko te kužki ''po-
ljubčkajo'', pozabiš, da so te 
isti dan petkrat polulali, po-
kakali, popraskali, ugriznili 
in da si več ur poslušal pasji 
lajež. Kljub vsemu temu pa 
je to poklic, ki mi je pisan na 
kožo, saj se lahko kreativno 
izrazim in ogromno prispe-
vam k boljšemu počutju pas-
jih prijateljev.« 

Pasja stilistka  
v New Jerseyju
Kranjčanka Doris Fisher se je pred dvanajstimi leti preselila v Ameriko  
v New Jersey, kjer sedaj živi z možem, kužkom in ježkom. Preživlja se  
kot pasja stilistka.

Kranjčanka Doris Fisher v New Jerseyju opravlja delo pasje stilistke. / Foto: osebni arhiv Doris Fisher
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Marija Vera – namesto nuna 
vodilna slovenska igralka

V Kamniku se je 22. no-
vembra 1881 rodila igral-
ka, režiserka in pedagoginja 
Marija Vera s pravim ime-
nom Frančiška Ksavera Ma-
rija Eppich, poročena Osten-
-Sacken. Bila je najmlajša 
hči Jakoba in Marije Jožefe 
Kunigunde Eppich. V otro-
ških letih si je želela posta-
ti svetnica ali vsaj nuna. Pri 
13 letih je ostala brez staršev. 
Odšla k stricu, ki je bil  ka-
plan v Lipici. Šolala se je na 
Cesarsko-kraljevem učite-
ljišču v Gorici (1897–1901), 
kjer sta se šolali tudi njeni 
starejši sestri. Pri 23 letih je 
odpotovala na Dunaj, kjer je 
študirala na Konservatori-
ju za glasbeno in gledališko 
umetnost. Prvi angažma je 
dobila v Zürichu, nato pa je 

nastopala v Berlinu in gosto-
vala na mnogih evropskih 
odrih. Leta 1913 je prvič na-
stopila tudi v filmu kot kralji-
ca Elizabeta v Bismarcku re-
žiserja O. Messterja.

Že v času šolanja so kri-
tiki v njej prepoznali velik 
igralski talent. To ji je omo-
gočilo pogodbo s tedaj vo-
dilnim avstrijskim gledališ-
čem dunajskim  Burgtheat-
rom. Še pred tem se je izka-
zala v züriškem  Stadtthea-
tru. Na njen razvoj sta vpliva-
la poroka z latvijskim baro-
nom Ottom von Osten-Sac-
knom in rojstvo njune hčer-
ke Marie Luise. Dunajsko 
gledališče za poročeno igral-
ko, čeprav baronico, ni bilo 
več zainteresirano. Leta 1911 
je postala članica Deutsches 

Theatra v Berlinu. Gostovala 
je v Budimpešti, Rigi, St. Pe-
terburgu, Dresdnu in Fran-
kfurtu na Majni … Prva sve-
tovna vojna je zanjo pomeni-
la težko preizkušnjo. V času 
vojne se je mož s hčerko 
umaknil v Latvijo, leta 1917 
pa je zakon razpadel.

Po vojni je jeseni leta 1919 
odšla na vabilo nove  jugo-
slovanske države  v  Saraje-
vo, nato v  Novi Sad  in  Be-
ograd, leta 1923 pa končno 
v  Ljubljano. V Ljubljani je 
odigrala več kot sto vlog in 
se uveljavila tudi kot reži-
serka. Več kot dvajset let je 
bila najstarejša  članica an-
sambla ljubljanske Drame. 
Postala je tudi prva redna 
profesorica za dramsko igro 
na Akademiji za igralsko 

umetnost. Bila je ena redkih 
igralk, ki je v času med obe-
ma vojnama pisala strokov-
ne članke v gledališke liste 
in revije. Zavzemala se je, 
da bi bilo gledališče najvišji 
forum za reševanje etičnih, 
moralnih, socialnih in reli-
gioznih problemov. 

Ob ustanovitvi  Akademi-
je za igralsko umetnost leta 
1945 je postala profesorica za 
dramsko igro in umetniško 

besedo. Po vojni ni več veli-
ko igrala. Kot pedagoginja 
je ob Ivanu Levarju vzgojila 
prvi rod mladih slovenskih 
igralcev z domačo visokošol-
sko izobrazbo. Za svoje delo 
je leta 1949 prejela priznanje 
Ministrstva za prosveto, v le-
tih 1950 in 1951 pa Prešerno-
vo nagrado. Umrla je janu-
arja 1954 v  Ljubljani.  Njen 
grob  je na  starem delu  lju-
bljanskih Žal.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
		V Škofji Loki se je 19. 11. 1673 rodil cerkveni 

dostojanstvenik, plemič, učitelj, župnik, mecen in 
akademik Maksimilijan Leopold Rasp. Bil je član 
Akademije operozov. 

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

		V Novi Oselici se je 22. 11. 1808 rodil naravoslovec 
Mihael Peternel. Njegov spis Imena, znamnja in 
lastnosti kemiških pervin pomeni začetek  
slovenskega kemijskega imenoslovja. 

		V Spodnjih Lokah pri Domžalah se je 23. 11. 1852 
rodil vojak in pisatelj Franc Maselj s psevdonimom 
Podlimbarski. Zaradi romana z jugoslovansko po-
litično idejo Gospodin Franjo je prišel pred častno 
vojaško sodišče in so mu odvzeli stotniški čin.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Miha je vodovodni inštala-
ter. Prvo dekle je imel pri tri-
indvajsetih. Ona je bila sta-
ra komaj 17 let. Bila je še pre-
cej otročja. Kmalu je ugotovi-
la, da ji ni dovolj simpatičen, 
pustila ga je. S tem ga je pori-
nila v Maričino naročje. Ta se 
mu je že prej ponujala, a je ni 
hotel videti. Zelo hitro sta za-
čela načrtovati tri otroke. Žal 
pa so se stvari zapletle.

Miha takole opisuje svoje 
življenje: »Sicer sem že vedel, 
da je imela Marica določene 
psihične težave. A ker so mi 
tudi kolegi pogosto govorili, 
da so njihove ženske živčne, 
histerične, da se brez vzroka 
razburjajo in sitnarijo, sem bil 
prepričan, da je tudi pri Mari-
ci podobno. Žal ni bilo. Živ-
ljenje je postalo nevzdržno. 

Žena je zanemarjala otroke, 
puščala jih je doma, sama pa 
je šla po svoje. Prišli so s cen-
tra za socialno delo in nama 
vse tri vzeli ter jih dali v rejo. 
Kljub temu sem skrbel zanje, 
kolikor sem mogel. Obisko-
val sem jih, ob koncu tedna 
so prihajali k meni. Danes 
sta starejša dva že polnoletna, 
eden živi pri meni in se dobro 
razumeva. Radi me imajo. Če 
hočejo govoriti grdo o mami-
ci, jim ne dovolim.

Z ženo pa je šlo samo 
navzdol: trenutno živi v Lju-
bljani, med ''kralji ulice''. V 
času zakona, ko je bila še pri 
meni, je včasih kar izginila. 
Iskat in lovit jo je hodil po-
kojni tast. Povedali so mi, da 
je bila zdaj pri enem, zdaj pri 
drugem moškem. Vsi so bili 
''propalice''. Občasno je mo-
rala iti na zdravljenje v Po-
lje, v Ormož. Tudi tam je do-
bila moške. Zase se nikoli ni 
znala brigati, tudi ne skrbe-
ti za svojo zunanjost. Tudi ot-
rokom je bilo zmeraj nero-
dno, če so se srečali z njo. Mo-
ram pa dodati, da je takrat, ko 
so nama otroke odvzeli, hote-
la imeti še enega. Četrtega je 
izsilila! Petega tudi. Otroka 
sta bila komaj leto dni nara-
zen. Veste: nič ne moreš proti 
ženski, ki želi imeti seks. Tudi 
najmlajša dva sta sedaj v rej-
ništvu. Rejnica je zelo stroga 
in to jima ni všeč. Rad bi, da 
bi vsi prišli k meni, a pravno 

ne morem do njih, ker bi mo-
ral dobiti izvedensko mnenje, 
to je pa za moj žep predrago. 
Z nekdanjo ženo se ne slišiva 
več, tudi ne maram, da kon-
taktira z menoj. Se pa iz časa, 
ko sva še bila skupaj, raje spo-
minjam lepih stvari kot grdih.

Po tistem, ko sem ostal sam, 
sem spoznal drugo žensko. 
Zaživela sva skupaj in tudi z 
njo imam otroka. Potem sva 
se naveličala drug drugega. 
Danes živiva vsak v svojem 
stanovanju, a se obiskuje-
va, ko nama postane dolgčas. 
Takšna je, da ji seks zelo paše. 
Včasih se pojavi na vratih tudi 
ob enih ponoči. Ustrežem ji, 
potem pa se obleče in gre spet 
domov. Otrok je pri njej, moš-
ki nima možnosti, da bi sam 
skrbel zanj. Res pa je tudi, da 
ima ženska samohranilka več 
ugodnosti, če ima pri sebi še 
otroka.

Včasih se ga malo zade-
nem, enkrat, dvakrat na te-
den. Največkrat tudi zato, ker 
so težave v službi, pa je, ko si 
malo zadet, lažje živeti. 

Nikoli si pa nisem mislil, 
da se bo moje življenje tako 
zasukalo. Izkoristim čas, ki 
ga imam, ne sekiram se pre-
več, kaj bo jutri. Življenje me 
je zelo razočaralo. Ko sem bil 
še pri starših, sem živel lepo, 
starši so bili zelo dobri. Doma-
či so se moje bivše žene ustra-
šili, zato so kmetijo raje prepi-
sali na brata.

O sebi in o tem, kar sem do-
živel, odkrito govorim. Ne-
koč, ko mi je bilo dolgčas, sem 
se logiral na ona-on.com, kjer 
sem našel Karlo. Dogovori-
la sva se za srečanje. Doma je 
imela bazen, s seboj sem vzel 
otroke, da so se kopali z nje-
nimi. Skoraj tri mesece sva se 
družila. Potem sva se sprla, a 
je prišla k meni, da bi kar bila 
še z mano. Ne glede na to, ali 
bom jaz imel drugo ali pa ona 
drugega. In res. Danes občas-
no prijateljujem s Petro, sre-
čujem pa se tudi s Karlo. Na 
internetu je vsak dan težje do-
biti prijateljico. Zadnjič me je 
ena prosila, naj ji pošljem fo-
tografijo. Ko jo je videla, mi je 
odgovorila, da sem grozen in 
me zablokrala. Z drugo sva se 
srečala na video klicu. O gro-
za! To sem pa sam ''skenslal''. 

Mnogo jih je, ki padajo na 
dober avto, na izobrazbo. 
Imam samo poklicno šolo, 
ona magisterij. Teoretično 
je res, kaj bo delala z ''delav-
čkom''! Na Facebooku pa ni-
sem. Tam sta sama hinavšči-
na in sprenevedanje! 

Nekoč sem obiskal prijate-
lja, ki je imel zanimivo sose-
do. Le malo preveč kilogra-
mov je imela. A je bila super 
za pogovor in tudi v postelji 
ni bila napačna. Včasih me 
malo moti, ker se ženske že 
ob prvem namigu slečejo. To 
ni več zanimivo. Komaj si po-
veva, kdo sva, pa bi že seksale. 

Aha, še o Leji vam moram 
povedati: spoznala sva se na 
snemanju oddaje Slovenski 
pozdrav. Bil sem sam, ker je 
imel prijatelj neke opravke 
in ni mogel iti z mano. Leja 
je bila malo starejša, no, pre-
cej starejša. Sedela je zraven 
mene, bila zelo glasna in če-
tudi me ni poznala, bi se kar 
hecala z mano. Beseda je dala 
besedo, in ko je bilo snema-
nja konec, sem jo povabil na 
pijačo. Povedala mi je, da je 
poročena, a da je mož ''nika-
kav'', za nobeno rabo. Zastri-
gla so mi ušesa. Še ena, ki po-
greša posteljne radosti! Potem 
me je vlekla v avto, kjer me je 
napadla kot levinja. Lahko re-
čem, da me je skoraj posilila. 
Bilo je malo nerodno, ker se 
nisva imela kje umiti, a se na 
to ni ozirala. Prosila me je, da 
sva se naslednji dan spet dobi-
la. Pa naslednji dan spet. Žal 
njenega tempa nisem doha-
jal in potem nisem več odgo-
varjal na njene klice. A ne bodi 
vrag! Čez kakšen teden mi ko-
legica pravi, da me na dvorišču 
čaka neka ženska. Radoveden, 
kot sem, sem pustil delo in od-
hitel skozi vrata. Bila je nim-
fomanka, kdo pa drug. Jokala 
je, da ne more več brez mene, 
da se je name tako zelo nava-
dila. Teh besed sem se razve-
selil. Kateri moški se jih pa ne 
bi. In tako je potem vsak drugi 
dan naredila 240 kilometrov 
k meni in nazaj domov, da ji 
je bilo lepo. Rešil me je njen 
granulom. Zobozdravnik ji 
je moral izpuliti dva sprednja 
zoba. Ker je bila škrbasta, jo je 
bilo sram in me zato ni želela 
videti. Kar oddahnilo se mi je.

Imel sem še eno, Lavro, v 
katero sem se celo malo zalju-
bil. Rekla mi je, da ji je dolgčas 
zato, ker je njen mož službeno 

odsoten. Starši so pazili obe 
hčerki, zato se je lahko izmu-
znila od doma, kadar je hotela. 
Kmalu sem ugotovil, da je po 
vsakem njenem obisku v sta-
novanju nekaj zmanjkalo. To 
mi pa ni bilo všeč. Nalašč sem 
nastavil deset evrov, dva ban-
kovca po pet. Ukradla jih je. 
Začel sem malo poizvedovati, 
kdo ta ženska sploh je. Skoraj 
bi me kap! Njen mož ni šel 
na službeno pot, ampak je se-
del zaradi pedofilije. Spolno 
je zlorabljal starejšo hčerko. 
Ljudje so mi povedali, da je 
bila Lavra ves čas na njegovi 
strani. Hčerke, ki jo je očka 
zlorabljal, pa ni bilo doma, 
vzeli so ji jo in jo dali v rejo. 
Mamici je bilo čisto prav, saj 
ji je zamerila, da je o očkov-
em nasilju povedala svoji uči-
teljici v šoli. Sam sebi sem se 
zagnusil, da sem se zapletel s 
takšno baburo!

Če sem iskren, mi je čisto 
dobro, ker živim sam. V pe-
tek me obiščejo otroci in veli-
ko se pogovarjamo. Nikoli si 
ne bi odpustil, da bi zamudil 
čas njihovega odraščanja. Žal 
morajo čez teden po sili raz-
mer ostajati pri rejnikih. A če 
ne bo hujšega, bomo tudi to 
preživeli. 

Včasih se vprašam, kaj bi v 
življenju naredil drugače. Pa 
si odgovorim, da dvomim, da 
bi imel za to priložnost. Situa-
cije, ki jim nismo kos, se zgo-
dijo kar same. Pogosto sem 
si že prisegel, da bom pri iz-
biranju žensk pazljivejši. Pa 
ne gre. Me že dobijo na levo 
nogo, ko mi primanjkuje 
''sprostitve'' – in potem posta-
nem slep in gluh. Na koncu se 
pa sekiram. Kot takrat, ko sem 
po nepotrebnem dobil sram-
ne uši.«

(Konec)

Bilo jih je že toliko, da se 
vseh ne spomnim več

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Da, nekaj je treba storiti. 
Gotovo je, da politični vodi-
telji v narodnem svetu niso 
sposobni in zaradi strankar-
ske razcepljenosti in med-
sebojnega nezaupanja in 
mržnje nič ne zmorejo. Vse-
ga tega ne razumejo in tudi 
ne znajo. Samo pogovarja-
li bi se z Nemci in politizi-
rali. Celo Ljubljana ne kaže 
zanimanja. Torej – mi, vo-
jaki! Krog njegovih vojakov 
je za takojšnje dejanje. A 
za kakšno dejanje in kako? 
Z orožjem napasti nem-
ške oficirje in vojake, zav-
zeti vojašnice in pobiti vse, 
ki bi se upirali? V mestu je 
več nemških vojaških oddel-
kov kot slovenskih, največ je 

oficirjev in – na koncu vojske 
spet vojska? Kako bi to odjek-
nilo v antantnih krogih, kako 
v Italiji? Torej čakati na pri-
ložnost. Da, a čas hiti! Prilož-
nost je treba spoznati in pra-
vočasno zgrabiti. Major se je 
vznemirjal. Čemu se pekli 
s to stvarjo? Že leto dni mu 
brodi po glavi, kako odtrga-
ti slovensko zemljo od nem-
ške oblasti. Štajersko in Ko-
roško. Govori in snuje s po-
litiki in javnimi delavci, s 
preprostimi ljudmi, s štu-
denti in vojaki. Vojaška ob-
last ga zasleduje, prireja mu 
preiskave, mu ne zaupa ko-
mandnih položajev in ga 
drži v zaledju. Vedno je na 
robu vojaškega sodišča. Za-
kaj ravno on? Ali ni drugega? 
Če bi se ljudje, ki čutijo v sebi 

zavest poslanstva, tako vpra-
ševali, ne bi bilo velikih in 
odločilnih dejanj. Prav res, 
drugega ni. Edini višji ofi-
cir v tem mestu je, njim ne 
bi uspelo, ne bi jih posluša-
li. Taka je vojaška miselnost 
… On bi mogel. In končno – 
nemir je v njem, nemir stras-
ti za ustvarjanje.« /…/ »Ma-
ister stoji ob mizi bled, viso-
ko zravnan in še bolj mu ža-
rijo temne oči. Desnico je 
stisnjeno v pest položil pred-
se na mizo. Glas mu je zvo-
nek in odločen: 'Ne prizna-
vam nikakih točk, Maribor 
razglašam za jugoslovansko 
posest in prevzamem v ime-
nu svoje vlade poveljstvo nad 
mestom in vso Spodnjo Šta-
jersko.' Smrtna tišina. Ob-
razi častnikov so zbegani. 

Major preleti s pregledom 
vse zapovrstjo in ujame stik 
s tem zbeganim ozračjem. 
'Kdor bi se na območju moje 
oblasti upiral mojim pove-
ljem, pride pred moje vojaš-
ko sodišče!' Vse, kar govori, 
je izmišljeno, je fikcija, vse 
to o vladi in o vojnem sodi-
šču …« (Str. 31–33)

Tako je Maistrovo ključ-
no dejanje povzel Mihael 
Glavan. General, ki je bil v 
tistem trenutku še major, 
je nastopil kot kak hazar-
der. Podobnih dejanj so bili 
v minulem stoletju zmož-
ni samo še ustanovitelji OF 
leta 1941 in ustanovitelji slo-
venske države v letu 1991. 
Vsi ti bi bili lahko našim po-
litikantom za zgled, ta knji-
ga pa za učbenik.

Nove knjige (461)

Rudolf Maister,  
Sto let severne meje

Rudolf Maister, Sto let severne meje, album, 
Mladinska knjiga, Ljubljana, 2018, 320 strani

Kdor zaradi telesne hibe, ker je na primer slep, ne bi mogel glasovati, kot je predpisano, 
ima pravico, da pripelje s seboj pred volilni odbor osebo, ki namesto njega po njegovem 
navodilu izpolni glasovnico in jo spusti v skrinjico, je zapisano v navodilih za delo volilnih 
odborov. Volivcu, ki izrazi željo, da bi za glasovanje uporabil šablono za slepe, pa je na voljo 
tudi ta pripomoček. M.A. / Foto: Gorazd Kavčič

Včasih se zgodi, da ne gre drugače, kot da je volišče v garaži. Tako je bilo letos v Novi vasi 
pri Radovljici, kjer je bil edini primeren prostor, ki je imel urejen tudi dostop za gibalno 
ovirane, v garaži ene od zasebnih hiš. Če ni dvigal in so povsod drugod stopnice, je volišče 
pač v garaži. Ni imenitno, je pa dostopno in funkcionalno – za vse. M.A. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Ameriški pisatelj Ernest 
Hemingway je nekoč dejal: 
Vsa ameriška literatura izvi-
ra iz ene same knjige z nas-
lovom: Mark Twain, Prigo-
de Huckleberryja Finna … Še 
vedno drži, da se Huckle-
berry Finn s svojimi dogo-
divščinami po Misisipiju ni 
prav nič postaral, njegov li-
terarni oče pa tudi ne. Tom 
Sawyer, Američan v Evropi, 
Slavni Skočižabec iz okra-
ja Calaveras in druge zgod-
be sodijo v klasiko, prežeto 
s humorjem in satiro. Ne-
zaprašeni ostajajo tudi ci-
tati kot: Laž že trikrat obteče 
zemljo, preden si resnica obu-
je čevlje! / Če ne berete časopi-
sov, ste neobveščeni, če jih be-
rete, ste obveščeni narobe. / Če 

bi volitve kaj pomagale, bi jih 
prepovedali … Samuel Lan-
ghorne Clemens s psevdo-
nimom Mark Twain (1835–
1910), rojen v skromnih raz-
merah na ameriškem jugu, 
se je že z enajstimi leti izučil 
za stavca, nato je bil po opra-
vljenem šolanju dve leti reč-
ni pilot na reki Misisipi, 
dokler se ni začel ukvarjati z 
novinarstvom in pisanjem. 
Bil je kritik ameriške druž-
be in vsakodnevnega rasiz-
ma, bičal je sprenevedanje 
in pohlep odločujočih plasti 
družbe. Veliko časa je preži-
vljal v knjižnicah, da bi na-
domestil pomanjkljivo izo-
brazbo. Kot pisatelj se je 3. 
februarja 1863 prvikrat pod-
pisal s psevdonimom Mark 
Twain. Sodeloval je z več 
časopisi in zanje pisal poto-
pise. Pet mesecev in pol je 
preživel na rečnih plovbah 
po Nemčiji, Avstriji in Švi-
ci. Leta 1870 se je poročil 
z Olivio Langdon. V zako-
nu so se jima rodile tri hče-
re, vendar je prva – nedono-
šenka – umrla že pri dveh le-
tih. Bil je znan pivec, ki se je 
držal dveh načel: nikoli ne 
pij sam, sprejmi vsako va-
bilo na pijačo. Leta 1891 se 
je vnovič za devet mesecev 
odpravil v Evropo, kjer naj 
bi z literarnimi nastopi in 
pisanjem zaslužil dovolj, da 
je poplačal dolgove, potem 
ko je zaradi smole njegovo 
podjetje v Ameriki bankro-
tiralo. Kot pisatelj je bil iz-
jemno znan in priljubljen, 
bil je prvi pisec, ki je založ-
bi oddal tipkopis, napisan 
na pisalnem stroju znamke 

Remington. Njemu ljuba 
mesta so bila Berlin, kjer sta 
študirali tudi njegovi hčeri, 
Heidelberg in Dunaj. Pre-
den se je vrnil v Ameriko, je 
bil celo gost cesarja Franca 
Jožefa.

 

Piščančja obara iz 
Misisipija

Za 4–5 oseb potrebujemo: 
500 g piščančjega fileja, 3 žli-
ce sojine omake, 2 žlici olja, 2 
srednje veliki čebuli, 3 stroke 
česna, 1 zeleno papriko, 1 rde-
čo papriko, 1 majhen čili po 
okusu, 2 žlički karija, 2 veji-
ci timijana, 400 ml zelenjav-
ne osnove ali kokosovega mle-
ka, 750 g buče hokaido, sese-
kljan peteršilj.

File zrežemo na kocke in 
ga 20 minut mariniramo. 
Na kocke zrežemo tudi pa-
priko in bučo, česen stre-
mo. V kozici segrejemo olje 
in dodamo na drobno zreza-
no čebulo. Mešamo, dokler 
ne postekleni, nato dodamo 
meso in dobro opečemo, so-
limo in popramo.

V visoki posodi segrejemo 
drugo žlico olja, dodamo pa-
priko, bučo, strt česen in 
malce popražimo. Dodamo 
meso, kari, čili, lovorov list 
in timijan. Zalijemo z osno-
vo, da je jed prekrita, in kuh-
ljamo še 40 minut. Po potre-
bi dodajamo jušno osnovo. 
Preden postrežemo, posu-
jemo s sesekljanim peterši-
ljem. 

Ponudimo s svežim kru-
hom ali rižem.

Pa dober tek!

Po Misisipiju in Evropi

mizica,
pogrni se



Alenka Brun

D
irektorica Ga u
lt&Millau Slo
venija Mira Še
mić, ena najvid
nejših slovensk

ih vinskih strokovnjakinj pri 
nas, je že ob najavi kulinarič
nega vodnika, ki ga postavlja
jo ob bok Michelinu, saj se je 
in se še včasih razvije diskusi
ja, kateri od obeh je pomem
bnejši, poudarila, da bomo 
s tem vodnikom Slovenijo 
postavili na zemljevid gastro
nomije. Tokrat je le še pono
vila: »Slovenija je s tem vod
nikom dobila rumeni potni 
list za svet gastronomije.« 

Gault&Millau Slovenija 
2019 predstavlja 130 gostiln 
in restavracij, petdeset pril
jubljenih zbirališč, petdeset 
izvrstnih vinskih kleti in kar 
15 malih pivovarjev. Ocen
jevanja so potekala po stan
dardih vodnika Gault&Mil
lau, ki so enaki v vseh drža
vah, in sicer anonimno – 
inšpektorji oziroma ocenje
valci pa so vedno plačali svoj 
račun. Da je prihod tovrst
nega vodnika za Slovenijo 

res pomemben dogodek, je 
mnenja tudi Côme de Chéri
sey, lastnik in direktor druž
be, ki izdaja kulinarični vod
nik Gault&Millau, ter pred
sednik Gault&Millau Inter
national. Gastronomski 
vodnik že 45 let in v 23 drža
vah ocenjuje in izbira, a ne 

samo najboljše restavraci
je, tudi pop lokale oziroma 
trendovska zbirališča s kako
vostno ponudbo hrane. 

Dve kuhinji zelo visoke 
kakovosti

Najboljša kuhinja res izje
mne kakovosti je po vodni
ku Gault&Millau nag rajena 
s petimi kuharskimi kapa
mi, a v Sloveniji takšne res
tavracije (še) nimamo. Šti
ri kuharske kape pa je dobi
lo kar nekaj znanih kulina
ričnih naslovov, kjer sta kar 
dva dosegla isto število točk 
– 17,5. To sta Hiša Franko v 
Kobaridu in Gostilna pri Loj
zetu na dvorcu Zemono. Prav 
tako so štiri kape – a pol toč
ke manj – dobile še štiri res
tavracije: Hiša Denk, Ošteri
ja Debeluh, Mak in Strelec. 

Petindvajset je takih, ki so 
dobile tri kape, nekaj dve in 
tudi eno kapo.

Večer priznanj

Gala večer v Unionu je nav
dušil tudi s spremljevalnim 
kulinaričnim programom. 
Gostje so okušali grižljaje 
različnih slovenskih kuhar
skih mojstrov, si privoščili 
kozarec vina, penine ali šam
panjca; pravi šov pa je s svo
jim nastopom in pristopom 
k razrezu petdesetkilogram
skega tuna povzročil japon
ski chef Ippei Uemura, ki mu 
je Guallt&Millau nadel naziv 
najboljšega mladega chefa za 
leto 2017 in ima restavracijo 
v Marseillu. Obiskovalcem 
ljubljanskega dogodka pa je 
tako pokazal, kako različne 
vrste rezov vplivajo na okus 
izvrstne tunine in jo še pou
darijo.

Vodenje programa so to
krat zaupali Almi Kochavy, 
»mami« ljubljanske Odprte 
kuhne, ter gorenjskemu che
fu Binetu Volčiču, ki ga ljud
je poznajo iz televizije in tudi 
po njegovih drznih kombina
cijah in Monstera bistroju v 
Ljubljani. 

Gorenjcev ni manjkalo

Tako med gosti kot na odru 
smo tokrat lahko videli kar 
nekaj Gorenjcev. To je bil 
namreč tudi večer nazivov in 
priznanj Gault&Millau Slo
venije 2019. Prestižni naziv 
za chefa oziroma kuharja leta 
je šel naravnost v gorenjske 
roke: to je postal Igor Jago
dic, ki ga najdemo v prosto
rih stolpa na Ljubljanskem 
gradu, v restavraciji Strelec. 

PODELILI KUHARSKE KAPE
Prvo slovensko samostojno izdajo svetovno priznanega neodvisnega kulinaričnega vodnika 
Gault&Millau v slovenščini in angleščini je pospremil gala večer, kulinarični dogodek, ki ga je gostil 
Grand hotel Union v Ljubljani. Šepetalo se je, da je bil to eden težje pričakovanih tovrstnih dogodkov – 
in vprašanje, če ne edini, na katerem smo na enem mestu srečali skoraj vse znane kuhalnice Slovenije.

Chef leta 2019 Igor Jagodic živi za kuhinjo in svoje goste ter 
pooseblja vse vrednote, za katere se zavzema Gaut&Millau. 

Ippei Uemura je požel veliko navdušenje.

Nasmejana Gorenjca: prva kuhalnica Vile Podvin Uroš 
Štefelin in Tomaž Bolka iz Gostilne Krištof – obe sta prejeli 
po tri kuharske kape.

Naziv za kuharico tradicije je 
šel na Dolenjsko, v roke Meti 
Repovž iz Gostilne Repovž; 
kuhar prihodnosti je postal 
David Vračko iz mariborske 
restavracije Mak; naziv mla
di talent je pripadel Mojmir
ju Marku Šiftarju iz restavra
cije Evergreen v Smledniku; 
za prispevek k razvoju slo
venske sodobne kulinarike 
so nagradili ravno tako Gore
njca, in sicer Janeza Bratovža 

iz znamenite ljubljanske res
tavracije JB; za najboljšega 
natakarja so razglasili Matica 
Šubica iz ljubljanskega Maxi
ma, za najboljši pop 2019 
oziroma popularno zbirališ
če pa Odprto kuhno. In ko je 
voditeljica v ovojnici zagleda
la zapisano ime svojega pro
jekta, se je – verjemite – nei
zmerno razveselila. Z njo pa 
tudi vsi drugi prejemniki pre
stižnih naslovov in kap.

Tomaž Kavčič, televizijski kuharski obraz, sicer pa kuharski 
mojster iz Gostilne pri Lojzetu, ene od dveh najbolje 
ocenjenih slovenskih restavracij po vodniku Gault&Millau, 
in direktorica Gault&Millau Slovenija Mira Šemić
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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

TA JE DOBRA
sudoku_LAZJI_18_94
NALOGA

9 4 2 5 3
4 2 8 5

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

3 2 9
9 1 5 6

8 7 3 4 5

sudoku_LAZJI_18_94

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_94
NALOGA

2 3 6 1
1 6

3 6 7 9
3 7 2 9

6 5
9 1 8 5

5 2 1 7
4 9
9 4 3 5

sudoku_TEZJI_18_94

REŠITEV

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

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. Sestavil: B. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_94
NALOGA

2361
16

3679
3729

65
9185

5217
49
9435

sudoku_TEZJI_18_94

REŠITEV

927386415
415927368
386514729
153742986
874695231
269138574
532869147
748251693
691473852

sudoku_LAZJI_18_94
NALOGA

94253
4285

136
179
26873
456

329
9156

87345

sudoku_LAZJI_18_94

REŠITEV

894625137
367491285
521378694
138267549
256984713
479513826
743152968
915846372
682739451

Medvedek v težavah 
Mati medvedka in sin medvedek se pripravljata na zimsko 
spanje. 
Medvedka že skoraj spi, ko medvedek nenadoma vstane 
in reče: »Mama, sem jaz res medved?«
»Seveda si medved, kaj drugega pa naj bi bil?«
Medvedek potolažen spet leže, toda čez pol ure je spet 
pokonci.
»Mama, ampak a si ti res prepričana, da sem medved?«
»Seveda si medved. Daj, sinko, zaspi že enkrat.«
»Ne morem verjeti, da sem medved. A mi daš častno, 
da sem?«
»Pa kaj ti je na vsem lepem? Zakaj me sploh to sprašu-
ješ?«
»Ker me že cel večer zebe kot psa.«

Pozitiven pristop 
»Danes sem oblekla nekaj, kar sem nosila pred petimi leti 
in mi je še vedno prav,« je v prvih zimskih dneh zadovoljna 
Serpentinškova žena: »Zelo sem ponosna nase.«
Serpentinšek pa v svojem slogu: »Sicer je šal, ampak člo-
vek mora pozitivno razmišljati!«

Poslal jo je k hudiču 
Mladoporočenka se je zatekla domov vsa obupana: 
»Mama, mož me je poslal k hudiču!«
»In ti si takoj pritekla k mami?« se oglasi oče.

Dopust
»Kam greste letos na dopust?« zanima pivskega kolega.
»Žena v Pariz, hči na Bali, sin pa v Južno Afriko.«
»Kam boš šel pa ti?«
»V zapor.« 

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Utrujali vas bodo ljudje, ki se sami ne znajdejo v zagatah in 
bodo od vas pričakovali, da prevzamete njihova bremena. 
Ker trenutno tudi sami rešujete neko težje stanje, potrebu-
jete energijo in enostavno ne boste imeli časa za okolico.

Bik (22. 4.–20. 5.)
V teh dneh boste precej čustveno razpeti ali bolje rečeno v 
dvomih. Spraševali se boste, ali ste določene besede razume-
li prav ali ne. Ni kaj, bliža se čas, ko bo treba od besed preiti k 
dejanjem. Strah, ki bo prisoten, je povsem odveč.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Ste oseba, ki vam denar ne predstavlja varnosti kot veči-
ni. Veliko več vam pomenijo stvari, ki jih ni moč kupiti z 
denarjem, ne otipati, ampak le občutiti. Ne glede na to 
vas čakajo lepe finančne spremembe in končno greste po 
nakupih.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Po dolgem času boste zopet obdani z ljudmi, ki jih imate 
radi in vam njihova bližina veliko pomeni. Predajali se bos-
te udobju in si nabrali nove zaloge energije. V poslovnem 
svetu je pred vami zelo zanimiv projekt.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Veliko preveč se ukvarjate s tem, kaj in kako bi okolica 
sprejela vaše odločitve in poteze, namesto da bi poslu-
šali samo sebe in končno začeli delati tisto, kar si želite. 
Nekateri vas bodo prijetno presenetili in nekateri seveda 
razočarali.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Vsaka stvar se enkrat konča. Zato ne bodite preveč žalost-
ni zaradi malce turobnih trenutkov. Vedno posije sonce, 
kljub dežju ali snegu se prebijejo žarki. Ne pozabite na 
neko osebo, ki vam je vedno pripravljena stati ob strani.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Ne marate pozornosti in tega, da ste v središču dogajanja, 
ampak tokrat se vam temu ne bo uspelo izogniti. Še dobro. 
Priznanje, ki ga boste prejeli vam, bo dalo dodatne motivacije 
– in ni je stvari, ki bi vam lahko prekrižala pot k uspehu.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Življenjske šole so tiste, za katere ne dobimo nobene diplo-
me in sami najbolj vemo, s čim smo si jih zaslužili. Eni več, 
drugi manj. Za svoje težave ne boste več iskali krivcev okoli 
sebe, ampak boste zavihali rokave in naredili red.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Vesele novice vas čakajo že takoj na začetku tedna in 
komaj boste čakali, da jih poveste naprej. V ljubezni se 
boste končno premaknili z mrtve točke, saj vam je dovolj 
tega, da se nič ne dogaja. In res – ne čakajte, da nekaj 
naredijo drugi, naredite to sami.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Ste v pričakovanju nekega pogovora. Potekal bo tako, kot 
mora, a proti koncu se spremeni smer, zato bodite previ-
dni, da ne rečete nečesa, za kar bi vam bilo kasneje žal. 
Počakajte, da nasprotna stran najprej pove vse, kar ima 
povedati. Vse bo dobro.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Imate dobre namene, da prihodnje dni preživite v bližini 
doma in se prepustite domačemu obdobju. Ampak presene-
tijo vas prijatelji, ki imajo za vas čisto drugačne načrte. Ne 
boste se preveč branili, prepustili se boste nepričakovanemu.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Vrednota, ki bi morala zasedati prvo mesto v ljubezni, je zau-
panje. Če tega ni, gre lahko vse navzdol, preden se sploh zač-
ne dogajati nekaj resnično lepega. Zaupajte vase in potem 
še v vse ostale. Vprašajte se, zakaj in česa vas je v resnici 
strah.
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1.  nagrada: 2 vstopnici za predstavo v okviru  
Maistrovega abonmaja v sezoni 2018/19 v Domu 
kulture Kamnik

2.  nagrada: izposoja 2 parov drsalk in 2 topla napitka 
na Drsališču Kamnik v Veronikini pravljični deželi

3. nagrada: knjižna nagrada
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 5. decembra  
2018, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po
slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Enainštiridesetletna igralka Jessica Cha-
stain in njen mož Gian Luca Passi de 
Preposulo sta postala starša. Dobila sta 
deklico Giulietto Passi Chastain, ki je na 
svet prijokala s pomočjo nadomestne 
matere. Po poročanju tujih medijev je 

dojenčica stara štiri mesece. Igralka in Passi de Preposulo 
sta se začela sestajati leta 2012, lani pa sta izmenjala tudi 
poročne zaobljube.

Jessica Chastain postala mamica

Raper Snoop Dogg (47) je dan pred pet-
indvajseto obletnico svojega prvega 
albuma Doggystyle dobil svojo zvezdo 
na znamenitem pločniku slavnih v Hol-
lywoodu. “Rad bi se zahvalil sebi, ker 
sem verjel vase, ker sem trdo delal brez 

prostih dni, ker nisem odnehal. Vedno sem se trudil več 
dajati, kot sem dobil. Trudil sem se delati dobro in se izogi-
bati slabemu,” je povedal šestnajstkratni nominiranec za 
nagrado grammy, ki je znan po velikem smislu za humor.

Snoop Dogg dobil svojo zvezdo

Revija Forbes je tako kot vsako leto razgla-
sila znane pevke z največjim letnim zaslu-
žkom. Tokrat je prvo mesto zasedla pevka 
Katy Perry (34), ki je zaslužila triinosemde-
set milijonov dolarjev. Zasluge za to gredo 
predvsem njeni turneji ter šovu Ameriški 

idol, kjer je bila v vlogi sodnice. Taylor Swift je z osemde-
setimi milijoni pristala na drugem mestu, na tretjem pa je 
Beyonce s šestdesetimi milijoni dolarjev zaslužka.

Spremljanje Ameriškega idola prinaša milijone

Po dvajsetih letih se ločujeta igralec 
Robert De Niro (75) in Grace Hightower. 
Zakonca imata skupaj dvajsetletnega 
sina in šestletno hčerko. Ločitev sta prvič 
sprožila že leta 1999, vendar se kasneje 
premislila in pet let kasneje obnovila 

poročne zaobljube. Z oskarjem nagrajeni igralec je bil 
pred tem poročen z Diahnne Abbott, s katero ima prav 
tako dva otroka, še dva pa ima z nekdanjo partnerko Tou-
kie Smith.

Robert De Niro se ločuje

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

M
esne izdelke 
Daria Cec-
chinija iz 
majhnega 
toskanskega 

mesta Panzano v regiji Chi-
anti lahko okušate praktično 
po vsem svetu, po novem pa 
tudi pri nas. Svetovno slavo 
si je Cecchini pridobil zara-
di kakovosti svojih izdelkov 
in načina priprave ter tudi 
zaradi svojega zavzemanja 
za spoštovanje živali in pro-
ti razvrednotenju majhnih, 
družinskih mesnic v pri-
merjavi z velikimi trgovski-
mi centri. 

Družina Cecchini se s tem 
poklicem ukvarja že skoraj 

četrt tisočletja, Dario je pred-
stavnik osme generacije. 

V ljubljanski restavraci-
ji diVino, kjer je Dario, kot 
pravi, našel svoj drugi dom, 
smo bili tudi mediji pri-
ča njegovemu šovu in smo 
doživeli pravo čarovnijo tos-
kanskega vzdušja, kjer se 
vse vrti okoli mesa. Antica 
Macelleria Cecchini je maj-
hno, družinsko podjetje, 
zato skrbno iščejo partnerje, 
ki morajo biti dobri in mora-
jo razumeti njihovo oziro-
ma Darijevo delo ter filozo-
fijo. Izkušnja, ki temelji na 
dvestoletni družinski tradi-
ciji mesarstva, je, kot smo 
že omenili, osnovana na 
spoštovanju živali, zato jim 
zagotavlja veliko prostora za 
pašo, dobro hrano oziroma 

nadstandardno vzrejo s 
popolnoma drugačnimi pri-
stopi, kot veljajo za množi-
čno proizvodnjo. »Filozofi-
ja je preprosta, gre za ume-
tnost mesarstva,« je povedal 
Dario Cecchini. Vse narav-
no in lokalno je po njegovem 
recept za uspeh. V diVinu si 
sodelovanje s Cecchinijem 
štejejo v veliko čast. 

Poleg Cecchinija in kasne-
je njegovega šova so v diVi-
nu pripravili tudi krajšo tis-
kovno konferenco, kjer so 
sodelovali tudi vodja razi-
skav Slovenske turistične 
organizacije (STO) Barba-
ra Zmrzlikar, vodja restav-
racije in glavni kuhar resta-
vracije diVino Julija Kren-
ker in Matjaž Cotič, ter eno-
log Darinko Ribolica, ki je 

predstavil novo vino Kleti 
Brda, ki so ga poimenovali 
po zadnjem lastniku gradu 
Dobrovo, grofu Silveriu de 
Baguerju in naj bi bilo prav-
šnja spremljava za Cecchini-
jeve mesne mojstrovine.

Slovenska prestolnica pa 
še do 25. novembra gosti 
Teden italijanske kulinarike 
v svetu. Med pestrim dogaja-
njem smo se oglasili v loka-
lu Enjoy Italy, pri katerem že 
ime pove, česa se vsakodne-
vni obiskovalci v njem lahko 
nadejajo. »Uživajmo Italijo« 
je ideja brata in sestre Betti-
ni, ki sta z njo v Ljubljano 
prišla iz Trsta, lokal pa je v 
sklopu Tedna v torek popol-
dne gostil Okuse Krasa, kjer 
smo lahko degustirali tipič-
ne kraške jedi in vina.

ITALIJA NA OBISKU
V slovenski prestolnici se je ustavil svetovno znani gastronomski zvezdnik, gospod, ki velja za 
najboljšega mesarja na svetu, Dario Cecchini. Med 19. in 25. novembrom pa Ljubljana gosti tudi tretji 
Teden italijanske kulinarike v svetu.

Cecchinov šov je naznanjalo tudi trobilo.Dario Cecchini je mojster svojega poklica.

Sodeloval je tudi Matjaž Cotič (desno). Šov je bil pravi 
poklon »florentincu«.

Enjoy Italy: Jessica Štoka iz Slovenskega deželnega 
gospodarskega združenja v Trstu ...

... in ženske predstavnice Okusov Krasa na obisku v 
Ljubljani.

Oglasila sta se tudi vinarja Sandi Skerk (levo) in Benjamin 
Zidarich (desno).

Špela in Silvana sta na gala večerni prireditvi 
kulinaričnega vodnika Gault&Millau v Ljubljani skrbeli 
za promocijo šampanjca, ki ga večina imenuje kar 
Mumm in je med ljubitelji mehurčkov priljubljen tudi 
zaradi dostopne cene. / Foto: A. B.
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
KOPALNI TOPOLŠICA: 10. 12.; TRST: 30. 11.;  GRADEC PRIMARK: 
8. 12.; STRUNJAN: 2.–5. 12.; BANJA VRUĆICA S PIRAMIDAMI: 
23.–25. 11.; S TERAPIJAMI: 10.–17. 12.; VESELI DECEMBER: ZA-
GREB: 15. 12.; ŽIVE JASLICE: 28. 12.; BANOVCI: 26.–27. 12.; RA-
DENCI: 26.–28.12.; SILVESTROVANJE TERME TUHELJ ali MA-
DŽARSKE TOPLICE: 30. 12.–2. 1.. www.rozmanbus.si

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Svečana proslava kulturnega društva
Besnica – Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica vabi na 
svečano proslavo ob 110-letnici obstoja in uspešnega kultur-
nega delovanja, ki bo jutri, v soboto, 24. novembra, ob 17. 
uri v Športni dvorani Besnica.

Z umetniško besedo proti vojni
Smlednik – KUD Smlednik in Marjeta Žebovec ob stoti oble-
tnici konca prve svetovne vojne vabita na dan Rudolfa Ma-
istra, v petek, 23. novembra, ob 19. uri v dvorano Kulturnega 
doma na literarni večer Z umetniško besedo proti vojni. Sli-
šali boste izbor poezije in odlomkov iz proznih del sloven-
skih avtorjev, ki imajo skupno temo: prvo svetovno vojno. 
Dotikajo se tako vojaškega življenja kot življenja civilistov. 

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bo danes, v petek, 23. novembra, ob 18. uri uvodno infor-
mativno predavanje o učenju Bruna Gröninga, v ponedeljek, 
26. novembra, bo ob 17.30 delavnica numerologije, v pone-

deljek, 26. novembra, boste ob 18. uri lahko igrali šah. Na 
Osnovni šoli Cerklje se bo v ponedeljek, 26. novembra, ob 
18.30 začela telovadba za prožno telo. Na TIC Cerklje bodo v 
torek, 27. novembra, od 15. do 19. ure brezplačne inštrukcije 
matematike, ob 17. uri pa srečanje na temo Demenca – kaj 
pa sedaj? V Domu krajanov Šenčur se bodo v torek, 27. no-
vembra, ob 9.30 začele urice nemščine z naslovom Klepetaj-
mo po nemško. Za vse dejavnosti so obvezne prijave na te-
lefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si. 

IZLETI

Adventno romanje po Rožnovenski poti
Kranj, Brezje pri Tržiču – KD Kranjčani materam in Društvo 
Sveta Neža za ohranjanje kulture in razvoj kraja vabita v so-
boto, 8. decembra, na adventno romanje po Rožnovenski 
poti. Ob 8.30 bo sv. maša v baziliki Marije Pomagaj na Brez-
jah, zatem bo zbor ob spomeniku papeža Janeza Pavla II. 
Na približno 12 kilometrov dolgo pot se boste odpravili ob 
vsakem vremenu. Hoje bo za štiri ure, na pol poti, na info 
točki, pa je poskrbljeno tudi za okrepčilo.

19. Prešernov pohod iz Kranja v Vrbo
Kranj – Odpisani gamsi organizirajo v ponedeljek, 3. decem-
bra, 19. Prešernov pohod od Prešernovega gaja v Kranju do 
Prešernove rojstne hiše v Vrbi. Skupne zmerne hoje bo okoli 
šest ur. Zbor udeležencev pohoda bo ob 8. uri v Prešerno-
vem gaju. Informacije in obvezne prijave zbira Franci Erzin, 
tel. 041 875 812. 

Martinovanje v Vitovljah
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na martinovanje v 
Vitovlje, na Turistično kmetijo Malovščevo, in sicer v torek, 
27. novembra, z odhodom s posebnim avtobusom ob 9. uri 
izpred Globusa. Izlet je bil predviden za 20. november, a je 
zaradi vremenskih razmer odpadel.

Pohodniški izlet v neznano
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 6. de-
cembra, na pohodniški izlet v neznano. Odhod s poseb-
nim avtobusom bo ob 8. uri izpred Creine. Nezahtevne 
hoje bo za tri ure, višinske razlike bo 250 metrov. Prijave 
z vplačili sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 3. 
decembra.

PREDAVANJA

Kamčatka
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 27. novembra, ob 
19.30 predavanje Oliverja Gaberška o Kamčatki.

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 24. novembra, v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma s temo Edinost v veri ob 9. uri ter 
predavanje Vrednost ljudi ob 10.30.

Potopisni večer z Vikijem Grošljem
Žiri – Krajevna Knjižnica Žiri vabi danes, v petek, 23. novem-
bra, ob 18. uri v Kulturno središče Stare Žiri na potopisno 
predavanje in predstavitve knjig alpinista, planinskega vo-
dnika, gorskega reševalca, športnega pedagoga in pisatelja 
Vikija Grošlja.

Kako razviti jekleno odločnost, vztrajnost  
in entuziazem
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mental-
no zdravje, v ponedeljek, 26. novembra, ob 16. uri vabi v  
prostore Humane, Oldhamska 14 (pri vodovodnem stol-
pu) na brezplačno predavanje Kako razviti jekleno odloč-
nost, vztrajnost in entuziazem. Predaval Andrej Pešec, univ.  
dipl. pol.

Zgodbe, o katerih se ni govorilo
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi na zanimivo pre-
davanje Milene Miklavčič Zgodbe, o katerih se ni govorilo, 
ki bo v soboto, 24. novembra, ob 17. v Domu krajanov, v 
prostorih društva.

Demenca – kaj pa sedaj?
Cerklje – Ljudska univerza Kranj in Društvo upokojencev 
Cerklje v torek, 27. novembra, ob 17. uri v veliki sejni sobi 
Občine Cerklje organizirata predavanje o demenci. Naslov 
tokratnega predavanja bo Demenca – kaj pa sedaj?

OBVESTILA

Sejem rabljene smučarske opreme na Bledu
Bled – Smučarski klub Bled bo na Osnovni šoli prof. dr. Josi-
pa Plemlja Bled prihodnji konec tedna, od petka, 30. novem-
bra, do nedelje, 2. decembra, organiziral tradicionalni sejem 
rabljene smučarske opreme in opreme za zimske športe. 
Opremo bo možno kupiti v petek od 16. do 20. ure, v soboto 
in nedeljo pa od 9. do 18. ure. Organizirana bosta tudi mon-
taža in hitri servis smuči.

Izdelava adventnih venčkov
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi na delavnico Izde-
lava adventnih venčkov, ki bo v ponedeljek, 26. novembra, 
ob 17. uri v Domu krajanov, v prostorih društva. Delavnico 
bo vodila Sonja Jerič Štefe.

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

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

Počasi mi je začelo presedati 
stalno odstavljanje predsednika 
SDS Janeza Janša. Spoštovani 
bivši člani SDS, če niste zado-
voljni z njegovim vodenjem 
stranke, stopite skupaj in kan-
didirajte na volitvah – pa bomo 
videli, kako se boste odrezali. 
Na soočenjih pred volitvami 
se je odločilo s polno medijsko 
podporo, kdo bo sestavil novo 
vlado. Pa se takrat ni nihče 
oglasil. Po bitki je vsak lahko 
general. Člani SDS-a imamo 
pravico sami odločati, kdo bo 
stranko vodil. Ne bo nas prep-
ričala užaljenost ali povzpet-
ništvo nekaj bivših članov 
SDS-a. Čudim pa se, zakaj 
bivši člani NSi, SLS niso nikoli 
zahtevali odstopa ge. Ljudmile 
Novak, g. Zidanška, še prej g. 
Žerjava, čeprav njihove stran-
ke niso dosegle pričakovanega 

Stalno 
odstavljanje

Koliko evrov je vredna ena ura 
otroškega veselja? Ker ekonom-
ska znanost tega ne zna izra-
čunati, so na kranjski občini 
sklenili, da ni vredna nič – in 
uničili znamenito sankališče 
na hujanskem klancu. Tam se 
namreč končuje gradnja par-
kirišča, za katero je bil žrtvo-
van ta otroški zimskošportni 
objekt. V zvezi s tem se ne bi 
oglasil, vendar s tem projek-
tom občina očitno sledi slabi 
praksi prejšnjih mandatov, ko 
so se dodatna parkirna mesta 
zagotavljala predvsem z as-
faltiranjem zelenih površin. 
V tem primeru pa je uničenje 
še toliko bolj boleče, ker so bili 
zaradi specifične konfiguracije 
terena dani vsi pogoji, da bi se 
parkirišče zgradilo vsaj v enem 
nadstropju. Lučaj stran od 
novo nastajajočega parkirišča 
je bilo pred leti zgrajeno veli-
ko parkirišče ob Župančičevi 
ulici, ki do danes ni bilo še niti 
enkrat polno in zaradi kate-
rega je bilo uničenih šestdeset 
vrtov, da ne omenjamo vrtov 
med bloki v Župančičevi ulici. 
Ti vrtovi so bili pomembno do-

Asfaltiranje 
zelenih površin

polnilo družinskih proračunov 
za ekonomsko šibkejše naje-
mnike, bili pa so tudi pomemb-
na rekreacijska površina in 
kraj za prijetno druženje kra-
janov. Tudi tega ekonomska 
znanost ne zna ovrednotiti, 
zato so bili vrtovi uničeni, kot 
nadomestilo za druženje pa 
zgrajen medgeneracijski center 
ob Cesti talcev. Takratni po-
džupan Igor Velov je sicer na 
veliko obljubljal, da bodo vrtič-
karjem ponujene nadomestne 
lokacije, a iz tega seveda ni bilo 
nič. Tudi takrat je bila dana 
možnost, da se na mestu uni-
čenih vrtov zgradi parkirišče v 
nadstropju – kot že obstaja tik 
zraven ob Gogalovi ulici. Pa iz 
tega ni bilo nič. Morda bi s tem 
rešili kakšno zelenico? Projek-
tant se ni niti toliko potrudil, 
da bi v širni asfaltni planjavi 
našel mesto za kakšno drevo, 
ki bi dajalo senco avtomobi-
lom, če že ne čistejšega zraka 
občanom. Seveda je gradnja 
parkirišč v nadstropjih draž-
ja – a le, če upoštevamo zgolj 
tržno vrednost zemljišča. Želel 
pa bi si, da bi mestna oblast do-
jela, da imajo zelene površine 
v gosto pozidanih soseskah še 
dodatno vrednost, ki se izraža 
v čistem zraku, ugodnejši mi-

kroklimi, zadovoljstvu obča-
nov in otroškem veselju. Prav 
temu mora prisluhniti občina, 
ki ni zgolj in predvsem profitna 
organizacija.

Dr. Milan Sagadin

rezultata, SLS je celo izpadla 
iz parlamenta. Očitno so iz 
drugačnega testa.
Sedaj čakamo ukrepe g. Šar-
ca, ki se je tako vehementno 
ponujal za mandatarja. Me 
prav zanima, kako se bo zme-
nil s sindikati, z reformami 
zdravstva, sodstva, migraci-
jami itd. Skratka, s problemi 
na vseh koncih in krajih. Ša-
rec ima srečo, da ga mediji 
obravnavajo v rokavicah, tako 
kot so vlado Mira Cerarja. Če 
bi vlado vodil Janez Janša, bi 
bile ulice polne že prvi dan. 
Sindikati, razni inštituti, ki 
so prisesani na državne jasli, 
bi protestirali, ker bi se bali za 
svoje fevde. Ne bom pozabila 
komentarja Tomaža Celesti-
ne za časa Janševe prve vlade. 
Vsako jutro je bila prva novica, 
kaj groznega je ukrenil Janša 
prejšnji dan. Sedaj pa že dolgo 
vse tiho je bilo.
Posledice slabe izbire so se po-
kazale v Venezueli. Najprej so 
ljudje volili Chaveza, potem 
Madura, sedaj imajo nič od 
nič. Tudi Slovence bo morala 
enkrat srečati pamet, če ne bo 
takrat že prepozno.

Julijana Gartner,  
Selca

Kranj – Iz Kluba študentov Kranj sporočajo, da ta konec tedna 
pripravljajo dva večja dogodka, ki bosta postregla predvsem 
z veliko zabave za vse mlade. Začnejo danes s tako imenova-
nim Pižama partyjem. Mladi se bodo ob ritmih izpod rok MZ 
Buchka zabavali v starem Mladinskem kulturnem centru v 
Kranju. Vstopnine za vse v pižamah ne bo. Že jutri bo sledila 
nova prireditev, težko pričakovani LaserTag. LaserTag bo po-
tekal v dvorani starega kina Storžič med 13. in 20. uro. Cena za 
člane KŠK je šest evrov, za vse ostale pa osem evrov. Prijavite 
se lahko na info točki KŠK v času obratovalnih ur. Poleg teh 
dveh dogodkov do 7. decembra potekajo tudi prijave na razpis 
Mlade mamice 2018, ki je namenjen vsem mamicam in očkom 
s statusom dijaka ali študenta, ki bi se s svojim malčkom radi 
udeležili najrazličnejših aktivnosti. Vse informacije o dogaja-
nju in razpisih lahko poiščete na spletni strani www.ksk.si ali 
pa na Facebook profilu Klub študentov Kranj.

Mladi pripravljajo ob koncu tedna dva dogodka
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Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: PRIHAJAJO 
PRAZNIKI, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 9.  novem-
bra 2018 in prejmejo nagrado, so: 1. nagrado: vzglavnik Sloven-
ska postelja Marija Poličar iz Naklega, 2. nagrado: knjigo Me-
landa Marjan Intihar iz Ribnice in 3. nagrado: knjigo Melanda 
Ludvik Mlinar iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!

Rezultati 93. kroga  
– 21. novembra 2018

2, 5, 8, 9, 11, 17, 33 in 28

Loto PLUS:
6, 20, 22, 24, 25, 29, 38 

in 34
Lotko: 5 2 7 5 7 5

Sklad 94. kroga za 
Sedmico: 1.050.000 EUR 
Sklad 94. kroga za PLUS: 

710.000 EUR 
Sklad 94. kroga za 

Lotka: 1.520.000 EUR 

LOTO

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
V KRANJU prodam ali oddam stav-
bo, 320 m2, za obrt ali skladišče, tel.: 
040/522-595 18003505

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD S-max, letnik 2008, prevoženo 
230.000 km, ugodno, tel.: 041/761-
228 
 18003504

OPEL Astra, letnik 1996, prevože-
no 200.100 km ali po delih, tel.: 
041/694-938 
 18003478

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

NOVE snežne verige od 13 od 15 col, 
cena 20 EUR, tel.: 04/23-11-158, 
031/497-547 
 18003532

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 18003185

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 18003293

STROJI IN ORODJA
PRODAM

STABILNI disel motor, 15 km, tel.: 
041/826-550 18003510

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18003288

BUTARE za kmečko peč in opaž, de-
belina 18 mm, tel.: 041/274-891 
 
 18003523

SUHA bukova, razžagana drva, goz-
darski traktor goseničarja, Gorje, tel.: 
031/561-707 
 18003528

SUHE butare, tel.: 031/826-621  
 18003499

SUHE butare od sadnih dreves, tel.: 
04/25-22-642 
 18003507

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 18003519

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.

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

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

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

www.gorenjskiglas.si

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  PETKOVA PRIREDITEV 

                       Izvaja: Magično gledališče Jaba Daba Du   
                   PISMONOŠA ALJOŠA 
                   IN ČAROBNI PAKET 

                        Petek, 23. novembra  2018, ob 17.30 uri 
                      OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
                  SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: KD Figura, skupina Čebelice 
                                        NAGRADA 
                                  Sobota, 24. novembra  2018,  ob 10. uri  

                     Prešernovo gledališče Kranj 
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Vratni del hrbtenice ter vpliv nepravilnosti
Kranj – Prerojeni vabijo na mesečno srečanje v ponedeljek, 
26. novembra, od 18. uri v poslovno hišo TELE-TV in GTV 
– gorenjske televizije, Oldhamska cesta 1a. Ob 18. uri bodo 
kontrolni in brezplačni pregledi lege atlasa – prvega vratne-
ga vretenca, ob 19. uri pa mesečno srečanje na temo Vratni 
del hrbtenice ter vpliv nepravilnosti v tem delu na delovanje 
telesa. Po predavanju bo možnost osebnega svetovanja. Več 
informacij in prijave na tel. 041 289 632 (Jožica).

Igrajmo se in izdelajmo novoletne voščilnice
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice ob prazniku sv. Barbare 
vabi v Kolpern na Staro Savo, kjer kot vsako leto v predbožič-
nem času pripravljajo medgeneracijsko ustvarjalno delavnico. 
Letošnja Igrajmo se in izdelajmo novoletne voščilnice bo 4. de-
cembra ob 16. uri potekala v zgornji dvorani, in sicer pod men-
torstvom Milene Petek. Prijave zbirajo na: nina.hribar@gmj.si.

KONCERTI
Koncerta KPZ Mysterium
Stražišče, Škofja Loka – Pevci KPZ Mysterium pod vodstvom 
dirigenta Lovra Freliha ob spremljavi mladih glasbenikov 
skupine D'Smiles vabijo na dva koncerta. Prvi bo v Šmar-
tinskem domu v Stražišču v petek, 30. novembra, ob 19. uri, 
drugi pa že v adventnem času, v soboto, 8. decembra, prav 
tako ob 19. uri v Sokolskem domu v Škofji Loki. Vstop za oba 
koncerta bo prost.

Koncert zbora De profundis
Primskovo – Komorni zbor De profundis Kranj vabi na glas-
beni večer, koncert vokalne glasbe z naslovom Mater Dei, ki 
bo jutri, v soboto, 24. novembra, ob 19. uri v župnijski cerkvi 
Marijinega vnebovzetja Kranj Primskovo. Vstop bo prost.

RAZSTAVE
Razstava ptic
Visoko – Društvo za varstvo in vzgojo ptic Lišček prireja v 
soboto in nedeljo, 24. in 25. novembra, v Kulturnem domu 
na Visokem pri Kranju društveno razstavo ptic. Razstava bo 
za obiskovalce odprta v soboto od 9. do 18. ure in v nedeljo 
od 9. do 16. ure. V nedeljo po 16. uri bo podelitev priznanj 
najboljšim gojiteljem. Na društveni razstavi ptic bodo so-
delovali rejci ptic iz Gorenjske, včlanjeni v društvo Lišček. 
Razstavljenih bo več kot tristo ptic, kanarčkov, eksotov, sko-
bčevk, srednjih in velikih papig.

PREDSTAVE
Nagrada
Kranj, Jesenice – Jutri, v soboto, 24. novembra, si ob 10. uri 
v Prešernovem gledališču Kranj, v nedeljo, 25. novembra, 
pa prav tako ob 10. uri v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice 
otroci lahko ogledajo otroško gledališko krimikomedijo otro-
ške dramske skupine Kranjske čebelice z naslovom Nagrada.

Prevare
Bohinjska Bela – V Domu krajanov na Bohinjski Beli bo 24. 
novembra ob 19.30 gostovalo KD Janez Jalen iz Notranjih 
Goric s komedijo Prevare. Predstava bo za abonma in izven.

GLEDALIŠKI SPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 23. novembra
20.00 Ferdinand von Schirach: TEROR (gostovanje v Kulturnem domu v Cerknici)

Sobota, 24. novembra
10.00 Sobotna matineja: Domi Vrezec: NAGRADA (v dvorani PGK)
17.00 Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (gostovanje v Cankarjevem 
domu v Ljubljani)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE
 

Petek, 23. novembra
19.30 Gregor Čušin, Nataša V. Trseglav: ZA ZMERAJ!

Nedelja, 25. novembra
10.00 Nedeljska matineja: Domi Vrezec: NAGRADA

KINOSPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 24. 11.
12.50, 17.10 MAGIČNE ŽIVALI: 
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA
22.00 VDOVE
13.20, 15.00, 16.40 GRINCH, sinhro.
15.15 NAJVEČJI DAR
18.20, 20.45 BOHEMIAN RHAPSODY
19.35 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 24. 11.
14.00, 17.20, 20.30, 22.10 
MAGIČNE ŽIVALI: GRINDELWALDOVA 
HUDODELSTVA
16.40, 19.30 MAGIČNE ŽIVALI: 
GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA, 3D
15.45, 20.50 VDOVE
19.20 GRINCH
14.30, 16.30, 18.30 GRINCH, sinhro.
13.50, 15.40, 17.30 GRINCH, 3D
18.15, 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY

13.45 BOŽIČEK IN DRUŠČINA
13.30, 15.30 LUIS IN VESOLJČKI, 
sinhro.
22.35 JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI
21.10 ZVEZDA JE ROJENA

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 23. 11. 
18.00 NAJVEČJI DAR
20.00 KO IZGUBIŠ VSE

Sobota, 24. 11.
18.00 GRINCH, 3D, sinhro.
20.00 NAJVEČJI DAR

Nedelja, 25. 11.
16.00 GRINCH, sinhro. (+ delavnica)
18.00 NAJVEČJI DAR
20.00 KO IZGUBIŠ VSE

Ponedeljek, 26. 11.
18.00 ROCK (Teden ruskega filma;  
vstop prost)
20.00 BOLŠOJ (Teden ruskega filma; 
vstop prost)

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija in dedija

Matija Sladiča
z Zg. Bele

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem ter kolesarjem za izrečena 
sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje in sveče.

Žalujoči vsi njegovi

OSMRTNICA 

Sporočamo, da se je v 73. letu od nas poslovil naš

Stanislav Dolinar
rojen 28. 11. 1945

Od njega se bomo poslovili v petek, 23. novembra 2018, ob 14. uri na pokopališču v 
Žabnici. Krsta bo v mrliški vežici na dan pogreba od 9. ure dalje.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 95. letu se je poslovila naša draga mama

Marija Zaletel 
iz Stražišča

Hvala vsem, ki ste našo mamo spremili k zadnjemu počitku, nam 
stali ob strani in nam nudili podporo v težkih trenutkih.
Hvala, da si bila naša mama.

Vsi tvoji

Glej, sonce! In roža cveti …
meni pa do tega več ni.

ZAHVALA

Ob nenadni izgubi našega očeta, partnerja, strica, brata,  
tasta, dedka

Mihaela Zormana 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v 
teh težkih dneh. Za pomoč se zahvaljujemo sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, sosedom iz Šenčurja in šenčurskim ga-
silkam, gospodu župniku Jerneju Marenku za lepo opravljen pog-
rebni obred in pri maši za poslovilne besede. Zahvaljujemo se 
tudi pogrebni službi Pogrebnik Dvorje, sosedama ge. Eriki in ge. 
Pavli za pomoč, zvonarjem, praporščaku in pevcem. 
Zahvaljujemo se za vse darove, rože, sveče in vse svete maše.
Vsem in vsakemu posebej, ki ste nam izrekli sožalje in tolažilne 
besede ter ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zad-
nji poti, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Dvorje, 23. novembra 2018

Tiho, mirno si zaspal,
utrujen od bolečin.
Za teboj ostala je praznina,
a v naših srcih bolečina.

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 
in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 
družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 
povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 
drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Brošuro lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

17
EUR

168 strani, 17 x 23,5 cm, brošura

Od nekdaj so suhe  
mesnine iz celih 
kosov mesa ponos 
kmetij. Izvirni izdelki 
iz svinjskega stegna, 
slanine, vratovine ter 
izdelki iz govejega, 
divjačinskega mesa  
in mesa drobnice  
bogatijo našo 
dediščino. Z novimi 
znanji o sušenju 
in dolgotrajnem 
zorenju bodo 
pršuti, šunke,  
vratovine, zašinki, 
slanine ... še 
kakovostnejši.

www.gorenjskiglas.si

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

SESALEC na vodo in starejšo televi-
zijo Philips, 20 EUR, tel.: 031/495-
502 18003520

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PEČ Viadrus za centralno kurjavo, 
bojler 300-litrski, letnik 2008 in bojler 
Stroj, tel.: 051/363-123 18003500

OSTALO
PRODAM

NOV komplet 7 posod s termostati, 
cena 300 EUR, tel.: 040/803-270 
 18003535

GLASBILA
PRODAM

RUTAR harmoniko Tolminka, BEsAs, 
cena 1.850 EUR, tel.: 041/735-
066    
                                         18003497

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 18003291

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI sedež za v avto Romer, od 3 
let dalje, cena 15 EUR, tel.: 04/23-11-
158, 041/497-547  
 18003533

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA kot na napotnico do 101 
EUR ceneje. Optika Aleksandra Qlan-
dia Kranj, Kamnik, Jesenice, Tržič.  
Pokličite brezplačno 080 1331, www.
optika.si 18003430

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

BENJAMIN, visok 1,70 m, tel.: 
051/362-632 18003517

PODARIM

2 MESECA stare mucke, tel.: 
051/673-752 18003495

2 MLADA mucka, oranžno tigrasta, 
stara 3 mesece, najraje oba skupaj, 
tel.: 041/965-369 18003518

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 18003496

ZAPRAVLJIVČEK na motorni pogon, 
tel.: 041/826-550 18003511

KUPIM

MOTORNO koso z močnejšim motor-
jem, tel.: 070/737-932 18003475

TRAKTOR, lahko s priključki, tel.: 
031/500-933 18003363

TRAKTOR, mulčar, trosilec hlevskega 
gnoja in kiper prikolico Tehnostroj, tel.: 
041/872-029 18003492

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA jabolka in sok, tel.: 
041/659-975 18003526

GOVEJE meso mladega bika, cena 6 
EUR/kg in silažne bale – enoletne, 23 
kom., tel.: 041/706-526 18003502

NEŠKROPLJENA jabolka, tel.: 
041/847-500 18003498

ZA minimalno ceno prodam neškrop-
ljena jebolka, tel.: 04/25-03-289, 
051/415-568 18003529

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI starega bikca simentalca, tel.: 
041/386-924 18003522

8 MESECEV brejo telico, tel.: 01/83-
41-981 18003494

ČB bikca in teličko – dvojčka, tel.: 
041/744-502 18003514

ČB telico in kravo, brejo 8 in 8,5 mese-
ca, tel.: 031/871-659 18003516

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/239-468 18003527

ČB bikca, starega 20 dni, tel.: 
031/803-521 18003530

ČB telico, pašno, brejo 9 mesecev, 
tel.: 04/25-51-705, 031/616-647 
 18003534

JAPONSKE prepelice v polni nesnosti, 
tel.: 041/203-564 18003501

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele, pred nesnostjo, 
pripeljemo na dom, Matej Bulovec 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 18003286

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401 18002312

OVCE z jagneti ali brez in ovna, starega 
pol leta, ali menjam za JS pasmo, tel.: 
04/57-43-294, 040/473-271 18003521

PAŠNI kravi (1. in 2. telitev), s 7 me-
secev starimi teleti, za zakol ali pleme, 
tel.: 041/597-168 18003515

PRAŠIČA krško-poljske pasme, teža 
približno 250 kg, tel.: 041/282-039 
 18003506

PRAŠIČE, težke 100 kg, domača reja, 
za zakol ali rejo, tel.: 041/378-937  
 18003503

TELICI simentalki, težki cca 250 in 270 
kg, pašni, tel.: 040/539-023 18003525

TELICO simentalko, tel.: 051/250-
915 18003513

TELIČKO LS/BBP/LS, staro 8 me-
secev, pašna, težka 270 kg, tel.: 
041/571-150 18003524

KUPIM

BIKCA, do 300 kg težkega, tel.: 
041/841-835 18003536

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh – 
nove višje cene, eko plus. Oddamo v 
rejo pitance, bikce in teličke. Kogler 
Franz A., d.o.o., Parmova 53, Ljublja-
na, tel.: 064/130-081 18003285

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 18003327

PODARIM

KONJSKI gnoj, tudi večjo količino, 
Mošnje pri Radovljici, tel.: 051/328-
447 18003509

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO voznika tovornega vozila kat. 
C in E z opravljeno kodo 95, urejenim 
delovnim dovoljenjem, če niste sloven-
ski državljan. Zaželene so delovne iz-
kušnje s tovornim vozilom, vsaj 1 leto. 
Tadej Frakelj, s.p., Studeno 24a, Že-
lezniki 18003512

IŠČEMO tesarje/montažne delavce 
za delo v Avstriji in Nemčiji. Plača po 
dogovoru. Veselimo se vašega klica 
+386-30-758-314 G. Varga ali offi-
ce@diaplan.com. Diaplan Stahl + Holz 
GmbH, Bahnhof str. 9, Klagenfurt /
Celovec, Avstrija 18003487

ZAPOSLIMO monterja notranjih lese-
nih in steklenih vrat (m/ž) ter monterja 
steklenih ograj (m/ž). Lestur proizvo-
dnja, d.o.o., Klanec 35a, Komenda, 
041/679-205, info@lestur-vrata.si 
 18003531

IŠČEM

DUO Rolo išče dela na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 
 18003508

DUO »Za mal dnarja«, poskrbi za naro-
dno in zabavbo glasbo s humorjem za 
vsako priložnost, tel.: 031/595-163  
 18003489

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 18003289

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša grad-
bena dela – z vašim ali našim mate-
rialom, Gradton, d.o.o., Valjavčeva 
ulica 8, Kranj, 041/222-741, www.
gradton.si     
                                           18003290

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 18002997

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 
 18003287

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 18003292

ZAHVALE
Spoštovana dr. Marija Jenko Burgar 
in dr. Ana Veternik Debeljak, iskreno 
in z velikim spoštovanjem do dela, ki 
ga opravljate, se vam želim zahvaliti za 
izjemen odnos, ki ste ga skupaj s sode-
lavci pokazali ob pravočasnem medse-
bojnem sodelovanju za pregled na od-
delku kardiologije UKC Ljubljana. Želim 
vam veliko zadovoljstva ter uspehov ob 
vašem delu in vas prijazno pozdravljam. 
Tihomir Vuković 
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Anketa

Darja Leban:

»Dvakrat na teden sem za-
gotovo v knjižnici. Pridem 
na kavo, po knjige in obisku-
jem prireditve. Največkrat 
se udeležimo prireditev za 
otroke, kakršne so na primer 
pravljične urice.«

Barbara Egart Romih:

»Odkar živimo v Dvorski 
vasi, v knjižnico sicer zaha-
jamo redkeje, a še vedno vsaj 
na deset dni ... Običajno z 
otroki, po knjige in na kavo. 
Posebno otroci se obiska 
knjižnice zelo veselijo.«

Andrej Kokot:

»Na dogodke pridem redko, 
časopise pa ob kavi redno 
prebiram. Ker lahko knjige 
podaljšujem od doma, oseb-
no pridem manj pogosto kot 
prej, a to ne pomeni, da si ne 
izposojam veliko knjig.«

Petra Pisek:

»V knjižnico pridem, če pot-
rebujem kaj za šolsko branje 
ali če mi doma zmanjka knjig. 
Nova knjižnica mi je všeč, 
čeprav moram priznati, da 
mi je bila stara bolj pri srcu, 
saj sem odraščala v njej.«

Marjana Ahačič

Ob letošnjem tednu sloven-
skih knjižnic, ki se končuje 
danes, smo sogovornike v 
Radovljici povprašali, kako 
pogosto se odpravijo v knji-
žnico, po kakšnem branju 
največkrat posegajo in kateri 
so še drugi razlogi, zaradi ka-
terih se odpravijo tja.
Foto: Tina Dokl

V knjižnico ne 
zgolj po knjige

Avgust Mencinger:

»Z ženo se v knjižnico odpra-
viva skoraj vsak dan. Po knji-
ge, na kavo, ki je v tukajšnji 
kavarni odlična, približno 
enkrat na teden tudi bereva 
tukaj. Na prireditev greva v 
novo knjižnico danes prvič.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA

1/6 oC

-1/4oC

6/12 oC

9/13 oC

3/6 oC

2/5 oC

2/7 oC

8/12 oC

3/7 oC

4/7 oC

3/6 oC

1/5 oC
3/6 oC

2/7 oC

0/6 °C 0/5 °C0/3 °C

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

Danes bo oblačno in do večera suho. Ponoči in jutri bo oblač-
no in megleno s padavinami. Meja sneženja bo na okrog 1500 
metrih nadmorske višine. V nedeljo bo oblačno in večinoma 
suho vreme.

Mateja Rant

Bled – Na Bledu so v tem ted-
nu predstavili novo pridobi-
tev, to je deset tisoč evrov vre-
den električni čistilec jezera. 
Kot so pojasnili na občini, so 
ga kupili na pobudo blejske-
ga združenja čolnarjev, v ka-
terem so zbrani blejski plet-
narji. Z napravo na daljinsko 
upravljanje bodo lahko sek-
torsko čistili površino jeze-
ra, na napravo pa se lahko na-
mestijo tudi mreže z različno 
gostim pletenjem in grablje. 
Na jezerski gladini se namreč 
preko leta nabere ogromno 

odpadkov, od naravnih, kot 
so listje in cvetni prah, do od-
padkov, ki so posledica člo-
veške nemarnosti. Za vse to 
bo zdaj lahko poskrbel robot-
ski čistilec, ki sam vode ne bo 
dodatno onesnaževal, saj ni 
na bencinski pogon. »Gre za 
prvo tovrstno napravo v Slo-
veniji in sploh v tem delu 
Evrope,« so še pojasnili na 
občini in dodali, da so napra-
vo kupili iz pristojbin, ki jih 
poberejo od uporabnikov je-
zera. Napravo bodo hrani-
li v Grajskem kopališču, up-
ravljalo pa jo bo javno podje-
tje Infrastruktura Bled. 

Jezero bo čistil robot
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Kranj – Ta teden so v Kranju pospravili največji elektrificira-
ni sistem za izposojo koles v Sloveniji KRsKOLESOM. Vseh 
izposoj v letošnji sezoni je bilo nekaj več kot 28 tisoč. Kot je 
znano, sitem omogoča 24-urno izposojo koles na 18 kole-
sarnicah, največ izposoj pa je v povprečju med 11. in 16. uro. 
Kot pravijo na kranjski občini, naj bi se s sofinanciranjem iz 
sredstev Evropske unije sistem širili tudi v prihodnjem letu, 
kolesarske postaje pa naj bi pripeljali predvsem v predmestje 
Kranja in bolj oddaljene soseske. Tako naj bi na novo zaživele 
postaje Vrečkova ulica, Baragov trg, Čirče 2, Drulovka, Orehek, 
Mestno pokopališče in Stražišče 2. Poleg tega bo razširjena 
tudi obstoječa postaja Planina otok. Po končani zimi in ob 
lepšem vremenu bo sistem uporabnikom ponovno na voljo 
spomladi.

Kolesa so čez zimo pospravili

Žirovnica – V žirovniški občini so dobili še en defibrilator, s 
katerim so opremili Dom pri izviru Završnice. Denar za nakup 
je zagotovila Občina Žirovnica iz proračuna. V občini je tako 
sedaj že devet defibrilatorjev, nameščeni so na stavbi pošte 
v Žirovnici, na transformatorju na Bregu, pri Hidroelektrarni 
Moste, pri osnovni šoli v Zabreznici, pri gasilskem domu v 
Smokuču, v avtomobilu PGD Zabreznica, pri Valvazorjevem 
domu in na parkirišču Rekreacijskega parka Završnica.

Dom pri izviru Završnice dobil defibrilator

Urša Peternel

Jesenice – »Veliko dijakov je 
raje brez malice kot brez ci-
garete,« je ena od ugotovitev 
akcije Kadim, ampak lahko 
jutri neham, ki je ta teden 
potekala na Srednji šoli Je-
senice in Gimnaziji Jeseni-
ce. Z njo sta Mladinski cen-
ter Jesenice in Zdravstve-
novzgojni center Jesenice ob 
pomoči študentov Fakultete 
za zdravstvo Angele Boškin 
dijake ozaveščala o škodlji-
vosti kajenja. Dijaki so tako 
lahko izpolnili vprašalnik o 
tem, kako zasvojeni so z ni-
kotinom; eno od vprašanje 

je denimo bilo: Ali kadite 
tudi, če vas je gripa spravila v 
posteljo? Lahko so tudi izra-
čunali, koliko denarja letno 
porabijo za nakup cigaret ali 
tobaka. Če vsak dan poka-
dijo pol škatlice cigaret, ki 

stane štiri evre, letno to zne-
se 730 evrov. Za primerja-
vo: najnižja mesečna štipen-
dija znaša 70 evrov oziroma 
840 evrov letno, so izračuna-
li v akciji. Kot je dejal Mar-
ko Mlakar iz Mladinskega 

centra Jesenice, je zasvoje-
nost s kajenjem lahko tako 
huda, da si mnogi mladi raje 
kupijo cigarete kot malico ... 

Mladi pa so dobili tudi in-
formacije in napotke o tem, 
kako lahko prenehajo ka-
diti. Kot je povedala Kseni-
ja Noč iz Zdravstvenovzgoj-
nega centra Jesenice, je po-
membno, da mlade ozave-
ščajo o negativnih učinkih 
kajenja na zdravje in jih sku-
šajo motivirati, da bi kajenje 
opustili. 

»Večina kadilcev začne s 
kajenjem ravno med 15. in 
25. letom. V Sloveniji po po-
datkih Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje kadi 
24 odstotkov populacije v 
tej starosti. Ogroženost za 
nastanek srčno-žilnih obo-
lenj, rakov in pljučnih obo-
lenj je z vsakim dnem kaje-
nja na potenco višja,« je de-
jala Nočeva.

Kot je dodala, za preneha-
nje kajenja ni nikoli prepoz-
no. Prav tako pa so tovrstne 
akcije pomembne tudi zato, 
da mladi, ki ne kadijo, kadil-
ci ne bi postali v prihodnje. 

Nekateri dijaki raje brez 
malice kot brez cigarete
Kadim, ampak lahko jutri neham – takšen je bil naslov preventivne akcije, ki je potekala na obeh 
jeseniških srednjih šolah, v njej pa so skušali dijake prepričati o tem, kako škodljivo je kajenje.

Mladi iz Mladinskega centra Jesenice in Fakultete za 
zdravstvo Angele Boškin so dijake na sproščen način 
ozaveščali o škodljivosti kajenja.

Dijaki so si lahko 
ogledali tudi snovi, ki 
jih vsebujejo cigarete: 
aceton, insekticid DDT, 
amonijak, nitrobenzen, 
arzen, vinilklorid, butan 
... Gre za snovi, ki so tudi 
v čistilih za stranišče, 
uničevalcih mrčesa in v 
svečah ...


