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Inženirka leta  
je Dora Domajnko
V sredo so v Ljubljani za inženirko 
leta razglasili Doro Domajnko iz 
komendskega RLS Merilne tehni-
ke, podjetja, ki je leta 2015 prejelo 
naziv zlata gazela. Najmlajša med 
desetimi nominirankami je žirijo 
prepričala s pestro biografijo.
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GORENJSKA

Zaradi dotrajanih oken 
so učenci na prepihu
Na Osnovni šoli Koroška Bela so 
na nekaterih oknih tako velike 
špranje, da je ob mrazu in vetru v 
učilnicah tako hladno, da bi učenci 
potrebovali bunde. Ravnatelj Rok 
Pekolj: Denar za nekaj novih oken 
bomo skušali zbrati sami.
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GG+

Igralci še kako  
čutimo dvorano
»Predstava Judovski pes je resnič-
na magija gledališča,« je bilo po-
vedano ob predaji nagrade julija – 
po izboru gledalcev najboljšemu 
igralcu ansambla Prešernovega 
gledališča za preteklo sezono. Na-
grado je prejel Miha Rodman.

18

GG+

Prvič v šolo –  
pred sto leti
V radovljiški knjižnici je na ogled 
zanimiva razstava šolskih potreb-
ščin petih otrok radovljiške druži-
ne Koman, ki so v šolske klopi se-
dli pred stoletjem. Na razstavi so 
njihovi zvezki, knjige, šolske po-
trebščine ...

20

VREME

Danes bo pretežno jasno, 
jutri pa zmerno do  
pretežno oblačno in suho  
vreme. V nedeljo popoldne 
se bo zjasnilo.

-7/4 °C
jutri: pretežno oblačno

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Zgornjesav'c

Suzana P. Kovačič

Kranj – Direktor Osnovnega 
zdravstva Gorenjske (OZG) 
Jože Veternik je na sredini 
novinarski konferenci pove
dal, da so se za ukrep zara
čunavanja nenujnih zdrav
stvenih storitev v ambulan
tah nujne medicinske po
moči in dežurnih ambu
lantah na Gorenjskem od
ločili zato, da bodo zagoto
vili boljšo dostopnost paci
entom, ki nujno pomoč de
jansko potrebujejo. Obisk 
teh ambulant se namreč po
večuje, od tega je nenujnih 

stanj od deset do več kot pet
deset odstotkov. »Nenujni 
obiski vodijo v preobreme
njenost urgentnih ekip, po
sledice preobremenjenosti 
so lahko zamuda pri zdrav
ljenju resno bolnih, slab
ša kakovost oskrbe, nezado
voljstvo bolnikov in ne na
zadnje neučinkovitost siste
ma zdravstvene oskrbe. Ena 
od možnosti, kako zmanjša
ti število nenujnih obiskov v 
ambulantah za nujno medi
cinsko pomoč, je zaračuna
vanje,« je pojasnil Veternik. 
Kot je tudi poudaril, imajo za 
ta ukrep, za katerega so se že 

odločili nekateri javni zdrav
stveni zavodi drugje po Slo
veniji, pravno podlago.  Stro
kovni vodja OZG asist. dr. 
Aleksander Stepanović, dr. 
med., je ob tem poudaril, naj 
pacienti, ki niso prepričani o 
tem, ali je njihovo stanje ur
gentno ali ne, urgentno am
bulanto seveda obiščejo. 

Pri OZG so pripravili se
znam samoplačniških stori
tev s cenikom nenujnih sto
ritev v ambulantah nujne 
medicinske pomoči. Ukrep 
bo začel veljati s ponedelj
kom, 14. januarja. 

Zaračunavali bodo nenujne storitve
V sedmih urgentnih ambulantah Osnovnega zdravstva Gorenjske bodo s 
ponedeljkom začeli zaračunavati nenujne zdravstvene storitve. Odstranitev 
klopa bo na primer stala trideset evrov. Z ukrepom naj bi zagotovili boljšo 
dostopnost pacientom, ki nujno pomoč dejansko potrebujejo.

Pogosto se dogaja, da pacient namesto tega, da se za nenujno stanje naroči na pregled k 
izbranemu zdravniku, raje obišče urgentno ambulanto v nočnem času, kjer pričakuje, da ne 
bo čakal. Tudi to želijo odpraviti z zaračunavanjem nenujnih storitev. / Foto: Tina Dokl
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Simon Šubic

Kranj – Višje sodišče v Ljub
ljani je potrdilo sodbo kranj
skega okrožnega sodišča, ki 
je septembra 2017 nekda
njega predsednika Stano
vanjske zadruge Gorenj
ske (SZG) Franca Terana in 
nekdanjega odvetnika Kri
stijana Gnilšaka obsodilo 
zaradi oškodovanja Zadru
ge. S tem je sodba kranjske
ga sodišča, ki je obtožence
ma zaradi zlorabe položaja 
ali zaupanja pri opravljanju 
gospodarske dejavnosti (Te
ran) ter pomoči pri kazni
vem dejanju (Gnilšak) izre
klo zaporni kazni v trajanju 
dveh let in pol ter stranski 
denarni kazni v višini okoli 

4500 evrov, postala pravno
močna. Teranu je sodišče 
izreklo tudi varnostni ukrep 
triletne prepovedi opravlja
nja dolžnosti predsednika 
Zadruge, Gnilšaku pa od
vzelo 353 tisoč evrov premo
ženjske koristi, ki jo je pro
tipravno pridobil s poravna
vo med SZG in Mes tno ob
čino Kranj. 

Na kranjskem tožilstvu 
so razložili, da so sodbo viš
jega sodišča prejeli 8. janu
arja. Z njo so bile pritožbe 
obeh obtoženih, njunih za
govornikov in tudi tožilstva 
zavrnjene z obrazložitvijo, 
da sodba prvostopenjskega 
sodišča nima napak, ki so 
jih zatrjevali. 

Potrjeno: Teran in Gnilšak v zapor
Višje sodišče je potrdilo sodbo kranjskega sodišča, ki je nekdanjega predsednika Stanovanjske zadruge 
Gorenjske Franca Terana in nekdanjega odvetnika Kristijana Gnilšaka obsodilo na poltretje leto zapora. 

Nekdanjemu odvetniku Kristijanu Gnilšaku, ki je vztrajno 
zavračal vse očitke tožilstva, optimizem ni pomagal. 
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Knjigo prejme ROZI ČATER iz Smlednika.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

The Dire Straits Experience

Osmega februarja prihaja v Halo Tivoli nepozabno rokovsko 
doživetje. Če ste mislili, da so z razhodom skupine Dire Straits 
končani tudi njihovi legendarni nastopi, ste se zmotili. Vse 
največje uspešnice, vse izjemne rokerske skladbe in doživetje, 
kot ga še ni bilo, prihajajo spomladi v Ljubljano. Poleg nekda-
njega člana skupine Dire Straits Chrisa Whita bodo na odru 
ljubljanske Hale Tivoli nastopili tudi Terence Reis, Tim Wal-
ters, Simon Carter, John Maul, Paul Geary, Andrew Hawkins, 
Rob Taggart in Danny Schogger. Prav vsi bodo poskrbeli, da 
se vam bo naježila koža. Vstopnice si lahko zagotovite na 
prodajnih mestih Eventima in Petrolovih bencinskih servisih. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Naštejte 
vsaj pet članov, ki bodo nastopili v ljubljanski Hali Tivoli. Od-
govore s svojimi podatki pošljite do petka, 18. januarja 2019, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – V sredo so v Can-
karjevem domu razglasili 
inženirko leta. Izbor, ki so 
ga tokrat organizirali prvič, v 
središče izbora ne postavlja 
inženirskih dosežkov posa-
meznic, temveč med deseti-
mi nominirankami prepoz-
nava njihov potencial, da so 
zgled in navdih mlajšim ge-
neracijam deklet, so zapisali 
organizatorji.

Z nazivom se je okitila 
Dora Domajnko iz komen-
dskega RLS merilna tehni-
ka, podjetja, ki je leta 2015 
prejelo naziv zlata gazela. 
Najmlajša med desetimi no-
minirankami je žirijo prep-
ričala s pestro biografijo. 
Kot zlata maturantka z Gi-
mnazije Bežigrad je študij 
nadaljevala na ljubljanski 
Fakulteti za elektrotehni-
ko, kjer je ob nizu obštudij-
skih in raziskovalnih ter tek-
movalnih aktivnosti kar šti-
rikrat prejela nagrado deka-
na za učni uspeh, trenutno 
pa piše doktorat, v katerem 
preučuje segment anizotro-
pnih magnetorezistivnih 

senzorjev. Žirijo, ki jo je pre-
poznala kot izjemen navdih 
mladim za inženirske študi-
je in ustvarjalce prihodno-
sti, je poleg vrste dosežkov 
prepričala tudi s strokov-
nostjo, vsestranskostjo in 
zavzetostjo. 

»Odločitev za študij teh-
nike in za inženirski poklic 

je za dekleta korak v nezna-
no. Zato smo danes tukaj, da 
jim to neznanko razkrijemo 
in olajšamo odločitev,« je ob 
prejemu priznanja povedala 
inženirka leta Dora Domaj-
nko. V inženirskem pokli-
cu je dovolj prostora tudi za 
ženske, zato to pot priporoča 
dekletom, ki jih naravoslovje 

zanima. »Če pustimo ob stra-
ni dejstvo, da po študiju ni-
maš težav z iskanjem službe, 
inženirski poklici dopuščajo 
dovolj prostora tudi za izra-
žanje ustvarjalnosti. Večkrat 
si kdo misli, da mora študira-
ti kaj umetniškega, če je kre-
ativen, saj sicer ne bo mogel 
razviti svojega potenciala – 
vendar to ni nujno res. Veli-
ko tega lahko izživiš tudi sko-
zi inženirski poklic,« je pove-
dala v nedavnem pogovoru 
za naš časopis.

Dora Domajnko pa najde 
čas tudi za prostočasne de-
javnosti. Je športnica, tek-
movalka, učiteljica kajaka 
na divjih vodah in smuča-
nja, druge športne zvrsti pa 
umešča med svoje hobije. Je 
tudi glasbenica, ki ima za se-
boj glasbeno šolo harmoni-
ke, je članica v Folklorni sku-
pini Emona in igra v skupini 
Via Entropia.

Inženirko leta sta razgla-
sila ministrica za delo, dru-
žino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti mag. Kseni-
ja Klampfer ter minister za 
izobraževanje, znanost in 
šport dr. Jernej Pikalo.

Inženirka leta je Dora Domajnko
Inženirka leta je v sredo postala najmlajša med nominirankami Dora Domajnko, sicer zaposlena 
v komendskem podjetju RLS merilna tehnika.

Dora Domajnko s kipcem za inženirko leta 2018 / Foto: Andrej Križ

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 24. decembra 2018, prej-
me dve vstopnici za koncert Zdravka Čolića Janja Borič iz 
Radovljice.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 28. decembra 2018, prej-
me skakalno kapo Smučarske zveze Slovenije Petra Kalan iz 
Medvod.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 31. decembra 2018, prej-
me dve vstopnici za predstavo Čarobna mineštra Romana 
Schauer z Visokega. 
Nagrajencem čestitamo!

Žiri – Danes popoldne ob 16. uri se bodo na prireditvi v 
Starih Žireh spomnili Žirovcev, ki so se pred stoletjem, v 
letih 1918–1919, dejavno vključili v prvo slovensko vojsko v 
moderni zgodovini in sodelovali v bojih za slovensko severno 
mejo na Koroškem. Možje, ki so imeli za seboj že eno vojno, 
so se pozimi 1918/1919 ponovno odpravili od doma in vzeli 
v roke orožje. Ob tej priložnosti bodo odkrili tudi spominsko 
ploščo prostovoljcu Francu Mlakarju (1900–1919), ki je v bo-
jih na Koroškem 13. januarja 1919 izgubil življenje. Ploščo na 
Mlakarjevi rojstni hiši pri Žnidarju bo odkril župan občine Žiri 
Janez Žakelj, dogodek bodo pospremili z vojaškimi častmi. 
O Žirovcih, ki so sodelovali v bojih za severno mejo, bo tudi 
razstava v tamkajšnjem muzeju, na ogled bo do 3. februarja. 

Borili so se za severno mejo

Ljubljana – Vlada je v sredo na dopisni seji kot ustanoviteljica 
in edina družbenica družbe 2TDK, projektnega podjetja za 
gradnjo drugega tira Divača–Koper, na njuno željo odpokli-
cala predsednika in člana nadzornega sveta Sama Logarja in 
Marka Jakliča, ki sta v nadzornem svetu zastopala ministrstvi 
za finance in infrastrukturo. Za nova člana nadzornega sveta 
je za mandatno obdobje petih let imenovala Mateja Pirca kot 
predstavnika ministrstva za infrastrukturo in dr. Damijana 
Brulca, predstavnika ministrstva za finance. Kranjčan Matej 
Pirc, nekdanji prvi mož Slovenskega državnega holdinga, je bil 
obenem imenovan za predsednika nadzornega sveta 2TDK. 

Pirc novi predsednik nadzornega sveta 2TDK

Danica Zavrl Žlebir

Brdo – Ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve 
in enake možnosti Ksenija 
Klampfer je včeraj na Brdu 
podelila priznanja nagra-
jencem s področja socialne-
ga varstva in rejništva. Pri-
znanji za dolgoletno uspeš-
no izvajanje rejniške dejav-
nosti sta prejeli Marija Baš 
in Nevenka Verhnjak, štir-
je pa so nagrajenci s področ-
ja socialnega varstva. Nagra-
do za življenjsko delo je pre-
jel psiholog Brane But, pri-
znanja pa še Slovensko dru-
štvo hospic, Društvo za du-
ševno zdravje in kreativno 
preživljanje prostega časa 
Vezi s Primorskega in Dru-
štvo Projekt Človek, ki izva-
ja programe za samopomoč, 
terapijo in socialno rehabili-
tacijo oseb z različnimi obli-
kami zasvojenosti. Projekt 
Človek ima svojo terapev-
tsko skupnost tudi na Go-
renjskem, v Sopotnici v Po-
ljanski dolini.

»Zaposleni, prejemniki 
nagrade, Suzana Puntar, 
Igor Stojanov, Dora Pal, An-
dreja Barbara Jaš, Polona 

Kersnik, Andrejka Flajs 
Rupnik, Roman Koštal, Ja-
dranka Ivanković in Božena 
Blanuša, delujejo v Društvu 
Projekt Človek več kot deset 
let in s spremljanjem po-
treb uporabnikov, s svojim 
neposrednim delom z upo-
rabniki in njihovimi svoj-
ci, izobraževanjem strokov-
ne in laične javnosti ter stal-
nim lastnim izpopolnjeva-
njem prispevajo k stalnemu 

razvoju programov pomoči 
v društvu ter visoki uspeš-
nosti okrevanja uporab-
nikov in njihovih družin. 
Skrbijo za to, da je druž-
ba skozi različne komuni-
kacijske kanale ozavešče-
na o problematiki zasvoje-
nosti na način, da zmanj-
šujejo tabuje ter predsod-
ke, in sicer preko pozitiv-
nih izkušenj, pozitivnih re-
zultatov in visokega števila 

uporabnikov, ki se po pro-
gramu vključijo v družbo, 
si ustvarijo družine, se šola-
jo ali se zaposlijo in zaživi-
jo življenje, vredno človeka, 
ter na drugi strani ozave-
ščajo javnost o problemih, 
ki zahtevajo spremembe 
tudi v zakonodaji ter dru-
gačnem razumevanju soci-
alne problematike,« na mi-
nistrstvu utemeljujejo pre-
jeto priznanje. 

Nagrada sodelavcem Projekta Človek
Včeraj so na Brdu podelili priznanja za rejništvo in za predano delo na področju socialnega varstva. 
Med nagrajenimi so tudi sodelavci Društva Projekt Človek, ki ima eno svojih terapevtskih skupnosti 
v Sopotnici.

Zaposleni v Projektu Človek, prejemniki ene od nagrad s področja socialnega varstva 
v družbi ministrice Ksenije Klampfer /Foto: Gorazd Kavčič
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Pričakala me je, nekaj 
dni pred božično-novo-
letnimi prazniki, v toplo 

zakurjeni »hiši«, po piškotih 
in šipkovem čaju dišeči veliki 
sobi s kmečko pečjo. Da naj se 
oglasim, me je poklicala dan 
prej, da ima zame pripravlje-
ne domače piškotke … Kljub 
decembrski gneči, ko na Go-
renjskem glasu pripravljamo 
še več časopisnih prilog kot 
običajno, se vsako leto pred 
prazniki potrudim, da se 
vsaj na kratko oglasim pri 
njej. Na klepetu in najboljših 
piškotkih ali orehovi potici, 
spečeni po starih receptih, po 
katerih so pekle že … babice 
naših babic …

Gospa Jelka je dolgoletna, 
zvesta naročnica Gorenj-
skega glasa. Pred leti smo 
odkrili, da je tudi izvrstna 
kuharica in mojstrica peke, 
in odtlej za nas piše preiz-
kušene recepte, ki obogati-
jo vsako številko Jeseniških 
novic. Je zapisovalka ljud-
skega izročila, izdelovalka 
čudovitih voščilnic, ki tudi v 
pokoju ne počiva. Da peče z 
ljubeznijo in da se peke prav 
nikoli ne naveliča, mi je od-
govorila na vprašanje, kako 
lahko dan za dnem speče to-
liko slastnih dobrot. Za slovo 
me je presenetila z lično za-
vitimi paketki z medenjaki 
za vse moje sodelavce, gla-
sovce. Kako so se razveselili 
darilc! Da še nikoli ni jedla 
tako slastnih medenjakov, je 
zatrdila sodelavka Marjana, 

ki v vsakem trenutku zna 
najti najbolj pravo besedo 
... In res, gospa Jelka je celi 
Glasovi redakciji polepšala 
predpraznični dan. 

Takšnih Jelk, Marij, Jožic, 
Janezov, Francev, ki jih šte-
jemo za člane naše Glasove 
družine, je ogromno. Mnogi 
od njih imajo Gorenjski glas 
naročen že od nekdaj, dese-
tletja dolgo. Časopis prebere-
jo od prve do zadnje strani, 
imajo svoje najljubše rubrike, 
morda celo avtorje. Ko zaradi 
snega ali kakšne druge višje 
sile časopis zjutraj zamuja, 
nas hitro pokličejo … Če se ne 
strinjajo s čim, kar napišemo, 
jih prav tako slišimo, čeprav 
nas včasih znajo tudi pohva-
liti. Pohvale smo seveda še 
posebej veseli. 

V teh dneh nas člani Gla-
sove družine obiskujejo v na-
ših novih prostorih v drugem 
nadstropju poslovne stavbe 
na Nazorjevi 1. Tudi ko se 
pred okencem, kjer plačujejo 
celoletno naročnino, naredi 
gneča, potrpežljivo počaka-
jo. Poklepetajo, spijejo dobro 
kavico, pokukajo v redakcijo, 
kjer nastaja »njihov« časopis, 
domov pa odnesejo tudi dari-
lo, ki si ga izberejo ob plačilu 
naročnine. 

Prav zaradi Jelk, Marij, 
Jožic, Janezov, Francev gla-
sovci radi in s srcem ustvar-
jamo osrednji gorenjski časo-
pis. Tako bo tudi v letu 2019. 
Hvala, ker ostajate člani naše 
velike Glasove družine!

Glasova družina

KOMENTAR
Urša Peternel

Simon Šubic

Kranj – Iz Sumide Slovenija 
z Blejske Dobrave so sporo-
čili, da so njihovi obeti za leto 
2019 (za zdaj) še dobri, saj 
pričakujejo približno 15-od-
stotno povečanje prihod-
kov. »Vsekakor bodo na po-
slovanje vplivali oz. že vpli-
vajo problemi v trgovinskih 
odnosih med ZDA in EU 
ter ZDA in Kitajsko, brexit 
... Vse to po eni strani upo-
časnjuje gospodarstvo in 
tudi naše podjetje. Škandal 
z dizelskimi emisijami prav 
tako upočasnjuje prodajo 
vozil, po drugi strani daje po-
spešek prehodu na hibridna 
oz. električna vozila in s tem 
prodaji komponent za hibri-
dna oz. električna vozila. V 
tem segmentu je Sumida 
močno prisotna. V lanskem 
letu smo na ta račun pridobi-
li tri nove produkte, ki se tre-
nutno vpeljujejo in nadome-
ščajo upad naročil na drugih 
produktih in povečujejo pro-
dajo. Dodaten vpliv na rezul-
tat ima tudi dvig minimalne 
plače, kar nas sili v še inten-
zivnejše vlaganje v optimi-
zacijo procesov,« je razložil 
direktor Primož Egart. Upo-
časnitev gospodarske ras-
ti v Nemčiji že občutijo, kar 
se najbolj odraža v delnem 
upadu naročil njihovih kla-
sičnih produktov. »Že ome-
njena pridobitev novih pro-
duktov pa nas navdaja z op-
timizmom,« dodaja.

V Niku Železniki, ki je si-
cer najbolj znan po meha-
nizmih za registratorje, a se 
vse bolj usmerja tudi v avto-
mobilske posle, želijo letos 
poslovati na ravni lanskega 
leta, ko so ustvarili približ-
no 35 milijonov evrov proda-
je in štiri milijone evrov do-
bička. Direktor Rado Čuli-
brk ocenjuje, da bodo na po-
slovanje najbolj vplivali digi-
talizacija poslovanja ter upad 
porabe papirja in registrator-
jev v pisarnah, tečajno raz-
merje med evrom in dolar-
jem ter gospodarska situacija 
na njihovih najmočnejših iz-
voznih trgih, kot sta Nemči-
ja in Turčija. »Količinska na-
poved nemške avtoindustri-
je po naših izdelkih za leto 
2019 je manjša za 15–20 od-
stotkov glede na prvotno do-
govorjene količine. Tudi za 
vse ostale izdelke Niko opaža-
mo upad napovedi količin za 
2019 v Nemčiji,« je povedal 
Čulibrk, ki vseeno ostaja opti-
mist, tudi zaradi nenehnega 
iskanja novih trgov za zago-
tovitev nadaljnje rasti. »Tre-
nutno našo energijo usmer-
jamo v Rusijo in države sever-
ne Afrike,« je razložil.

Prilagajajo strukturo 
kupcev

Podjetja v kranjski sku-
pini Iskra ISD so po nekaj-
letnem obdobju rasti lansko 
leto končala z nekaj nižjimi 
prihodki kot v letu 2017, saj 
so opustili nedonosne po-
sle, pri čemer so ohranili 
ciljno stopnjo dobičkonos-
nosti poslovanja, je dejal ge-
neralni direktor Iskre ISD 
Igor Hafnar. »Ob koncu 
lanskega leta smo tudi pri 
nas že zaznali manjši upad 
naročil, ki so vezana na av-
tomobilsko industrijo, tudi 
vezano na nemški trg,« je 
pojasnil, a dodal, da vsee-
no ostajajo zmerni optimi-
sti: »Glede na razmere na 
trgu načrtujemo, da bomo 
imeli v letošnjem letu prib-
ližno toliko prihodkov kot 
v lanskem letu. Že v prete-
klih nekaj letih smo se več 
ukvarjali s strukturo naših 
kupcev, tako da nismo ve-
zani le na avtomobilsko in-
dustrijo in tudi Nemčija za 
nas predstavlja le enega od 
naših tujih trgov. Precej 
poslov na primer opravimo 
tudi s kupci iz Skandinavije. 
Vedno več je tudi poslov na 
trgu e-mobilnosti.« 

Z avtomobilsko industri-
jo je zelo povezano tudi pod-
jetje Iskra Mehanizmi iz Li-
pnice, ki je lani realizira-
lo okoli 85 milijonov evrov 
prodaje, dobiček pa je zara-
di velikih vlaganj znašal »le« 
okoli milijon evrov. Glav-
ni direktor Marjan Pogač-
nik pravi, da letos pričaku-
jejo podoben obseg prihod-
kov s povečano donosnostjo, 
nadaljevali pa bodo tudi ve-
lika vlaganja v nove projek-
te. »Na poslovanje v 2019 bo 
vplivala predvsem dinamika 
uvajanja novih projektov, pa 

tudi rast stroškov dela. Mo-
rebitna upočasnitev gospo-
darske rasti v Nemčiji, ki je 
še ne zaznavamo, bi vpliva-
la na nas, če bi se zgodila v 
prvem kvartalu 2019, kas-
neje pa bistveno manj ali 
sploh ne, saj naša rast in ra-
zvoj predvsem v letih 2020 
in 2021 temeljita na novih 
projektih aplikacij, za katere 
so že znani končni kupci in 
količine,« je razložil. 

Rast kljub ohlajanju 

Škofjeloško podjetje Sibo 
G., ki je lani ustvarilo re-
kordnih 42 milijonov evrov 
prihodkov in približno 4,2 
milijona evrov dobička, svo-
je izdelke proda v več kot 65 
držav po svetu, zato nesta-
bilnost okolja na enem iz-
med tržišč zanje ne predsta-
vlja večje deviacije pri celot-
nem poslovanju podjetja, je 
dejal direktor Boštjan Šifrar. 
V letošnjem letu namerava-
jo poslovanje še širiti na nove 
trge. Lani so tako ustanovi-
li podjetji Sibo USA in Sibo 
RUS. »V prihajajočem času 
bomo tako poleg evropske-
ga trga s svojimi izdelki iz-
datneje zadovoljevali potre-
be tudi na ameriškem in ru-
skem tržišču. Skladno z na-
črti in rastjo podjetja tako pri-
čakujemo rast konsolidira-
nih prihodkov na 50 milijo-
nov evrov z dobičkom 5,5 mi-
lijona evrov,« je napovedal. 
Za Sibo G. je sicer nemški 
trg šele šesti po velikosti, po-
leg tega pa delujejo v izjemno 
stabilni panogi, ki ni podvr-
žena konjunkturi, še manj pa 
recesij, zato so tudi v recesiji 
rasli okoli 10-odstotno.  

Kranjski Iskraemeco je 
lansko leto končal s približ-
no 126 milijoni evrov pri-
hodkov, ki naj bi se letos 

dvignili nad 150 milijonov, 
so razložili. »Iskraemeco ve-
čino poslov sklepa preko jav-
nih naročil (tenderjev), ki so 
dolgoročne narave. Projekti 
so obsežni in trajajo več let. 
Za Iskraemeco je nemški trg 
izrednega pomena, vseka-
kor pa ni edini, zato kakšnih 
večjih vplivov na poslovanje 
ne pričakujemo,« so pojas-
nili. Letos bodo nadaljevali 
širjenje poslovanja na trgih 
izven Evrope, osredotočali 
se bodo predvsem na Bližnji 
vzhod, Latinsko Ameriko in 
Afriko. 

Tudi v Skupini SIJ, kamor 
sodi tudi jeseniški Acroni, 
skrbno spremljajo gospodar-
skopolitična dogajanja, je po-
udaril Tibor Šimonka, član 
uprave Skupine SIJ. »Svetov-
no povpraševanje po jeklu bo 
v letu 2019 zmerno napre-
dovalo, kar je dobro. Največ-
je tveganje oziroma negoto-
vost prinaša protekcionizem 
ZDA in s tem povezane trgo-
vinske vojne,« je dejal. Raz-
lična tveganja sicer deloma 
obvladujejo tudi z geograf-
sko razpršenostjo prodaje, 
ki je v letu 2018 zajemala več 
kot sedemdeset držav.

V kranjski skupini Iskra-
tel, ki je bolj kot na EU-trge 
vezana na rusko, centralno 
azijsko in kaspijsko regijo, 
so pojasnili, da bosta na nji-
hovo poslovanje v 2019 vpli-
vala predvsem ključna teh-
nološka trenda virtualizaci-
ja in digitalizacija ter geopo-
litične in tržne razmere v re-
gijah, kjer večinoma poslu-
jejo. V škofjeloškem LTH 
Castings letos pričakujejo 
desetodstotno rast, torej po-
dobno lanski, zavedajo pa 
se, da bo morebitna upoča-
snitev gospodarske rasti v 
Nemčiji vplivala tudi na nji-
hovo poslovanje.

O vplivu nemške ohladitve 
Iz Nemčije, največjega evropskega gospodarstva, prihaja vse več signalov, da se njeno gospodarstvo 
ohlaja. Ker gre hkrati tudi za največjo slovensko gospodarsko partnerico, se postavlja logično vprašanje, 
kako lahko upad nemške gospodarske rasti vpliva na poslovanje gorenjskih podjetij.  

V Sumidi Slovenija, ki izdeluje dele za avtomobilsko industrijo, že opažajo delni upad 
naročil iz Nemčije, a za letos ostajajo optimisti. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse  

letne čase

  bombažna brisača po izbiri

kava Barcaffe,  
250 g

avtomatski dežnik
Ivan Sivec:  

Karantanski rokopisi

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.

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja

Nazorjeva ulica

Nazorjeva ulica

Kebetova ulica
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Oldhamska cesta

Oldhamska cesta
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Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

PRESELILI SMO SE NA  
NAZORJEVO ULICO 1Četrt leta zastonj –25 %

Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, 
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI 
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA! 

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji. 

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,  
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo
Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja
Nena Veber

Zdravje in Jaz – Prijatelja  
Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 

se celostno posvečamo svojemu zdravju 

in dobremu počutju. 

V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 

opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 

za mentalno dobro počutje (mentalni 

trening IMT in NLP). Starodavna znanja 

tradicionalne kitajske medicine (TKM) 

nam pomagajo razumeti, kako smo 

povezani z naravo in vesoljem, kako se 

ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 

telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 

hrani odstira pogled na prehranjevanje z 

energijskega vidika. Dodana so še moja 

razmišljanja in osebna dognanja, ki so 

mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 

se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 

k sebi. Se začutiti. R
aziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 

vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  

Z veseljem vam jih posredujem. 

Izberite tiste, za katere začutite, da so 

pravi za vas.

Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  

je bivališče zdravega duha. Telo in duh  

se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 

listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 

ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 

nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  

je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  

in duha. 

Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 

bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  

 
Prisrčno vabljeni k branju. 

Nena Veber

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Urša Peternel

Koroška Bela – »Ko v Lju-
bljani načrtujejo velike 
multimedijske učilnice, se 
na Koroški Beli ubadamo 
s tako osnovno zadevo, kot 
je tesnjenje oken. Okna na 
objektu osnovne šole so po-
nekod popolnoma dotra-
jana in ne omogočajo niti 
najmanjšega tesnjenja. 
Zato so otroci velikokrat iz-
postavljeni prepihu in mra-
zu. Zato smo se odločili, da 
stopimo skupaj in organizi-
ramo veliko akcijo zbiranja 
sredstev za obnovo oken,« 
je povedal Robert Sušanj, 
domačin s Koroške Bele in 
član organizacijskega odbo-
ra v akciji zbiranja sredstev 
za nova okna. Obrnili so se 
zlasti na okoliška podjetja, 

v marcu pa načrtujejo tudi 
dobrodelni koncert. Tako 
bodo, upajo, zbrali dovolj 

denarja za zamenjavo oken 
v vsaj nekaterih najbolj pre-
pišnih učilnicah.

Ravnatelj šole Rok Pekolj 
je pojasnil, da je glavni 
vzrok težav žlindra, ki so jo 

uporabljali ob gradnji šolske 
stavbe. Ta se je začela dvigo-
vati in tako so pred leti mora-
li vse prostore v pritličju pre-
kopati, kar je delno vplivalo 
tudi na statiko in na okna, ki 
so se napela. Tako nekate-
rih ni več mogoče odpirati, 
druga pa so se tako zamak-
nila, da so med nekaterimi 
okenskimi krili tudi za prst 
debele špranje. Tako zlasti 
v mrzlem in vetrovnem vre-
menu skozi špranje močno 
piha in po nedavnih prazni-

kih je bilo v nekaterih učilni-
cah tako hladno, da bi učen-
ci potrebovali bunde ...

Ravnatelj je poudaril, da je 
Občina Jesenice v zadnjih le-
tih v šolo vložila že veliko de-
narja, saj je ta sestavljena kar 
iz treh različno starih stavb, ki 
so vse potrebne vzdrževanja 
in obnove. Najstarejša, sto-
letna stavba je tako celo pred-
videna za rušenje, drugi del, 
zgrajen med drugo svetov-
no vojno, čaka na energetsko 

sanacijo, največ težav pa ima-
jo z novim delom, ki je bil z 
izgradnjo telovadnice zaklju-
čen konec osemdesetih let 
prejšnjega stoletja. »Na Ob-
čini Jesenice so nam obljubi-
li, da bodo energetsko sanaci-
jo po starosti srednjega dela 
stavbe izvedli v letu 2020. 
Menjava oken za novi del šole 
pa za zdaj časovno še ni opre-
deljena,« je povedal Pekolj 
in dodal, da se zavedajo, da 
so za nujno obnovo zdaj na 
vrsti tudi druge šole v občini. 

»Kljub temu pa ne želimo se-
deti križem rok, zato smo se 
odločili, da poskusimo prep-
ričati gospodarske družbe, 
da bi z donacijami vsaj delno 
pripomogle k menjavi naj-
bolj dotrajanih oken v novem 
delu šole,« je dejal Pekolj. 

Po predračunu bi zame-
njava vseh oken stala okrog 
100 tisoč evrov, na šoli pa 
bodo veseli, če bodo uspeli 
zbrati denar za zamenjavo 
vsaj najbolj dotrajanih.

Zaradi dotrajanih oken so 
učenci na prepihu in mrazu
Na Osnovni šoli Koroška Bela so na nekaterih oknih tako velike špranje, da je zlasti ob mrzlem in 
vetrovnem vremenu v učilnicah tako hladno, da bi učenci potrebovali bunde. Ravnatelj Rok Pekolj: 
Denar za vsaj nekaj novih oken bomo skušali zbrati sami.

Špranje na povsem dotrajanih oknih v učilnicah so tako velike, da so jih zasilno prekrili z 
lesenimi deskami ... / Foto: Gorazd Kavčič

Na Občini Jesenice so pojasnili, da so v zadnjih letih za 
obnovo šole na Koroški Beli namenili že 1,3 milijona 
evrov. V nadaljevanju naj bi prednost imeli posegi na 
šolski stavbi, ki je bila zgrajena med drugo svetovno 
vojno, tako je prihodnje leto predvidena energetska 
sanacija v vrednosti 316 tisoč evrov. Zamenjava oken 
na novejšem delu šole pa za zdaj ni predvidena.
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Ključ do varne in brezskrbne pri hod
nosti so urejene in skrbno načrtovane 
osebne finance, pri čemer pomembno 
vlogo igrajo varčevalni produkti. 
Denarne pre sežke je priporočljivo hra
niti tako, da so nam na razpolago 
takrat, ko jih potrebujemo. Sredstva, 
ki jih hrani mo na osebnih transakcij
skih računih so res enostav no do stop
na, vendar smo pri takš nem načinu 
varče vanja prikraj šani za višjo donos
nost. Če presežna sredstva vežemo v 
depozit in jih oplemenitimo z ugodno 
obrestno mero, lahko ob izteku vezave 
računamo na večjo donosnost. Kako 
torej uprav ljati s prihranje nimi sredst
vi in pri tem še vedno zagotoviti 
ustrezen donos? 

Varčevalci, ki želijo bolj opleme nititi 
svoja sredstva
Vsak varčevalec pri odločanju za bančno 
vezavo upošteva tri kriterije: koliko časa 
sredstev ne bo potre boval ter ali so 
sredstva naložena varno in donosno. 
Priporočljivo je, da del pri var če vanih 
sredstev veže mo kratko roč no, del pa 
srednje roč no oziroma dolgo ročno. Za 
stranke, ki niso nagnjene k tveganju ali 
pa bodo sredstva v kratkem potrebo vale, 
so depoziti najbolj pri merna oblika 
varče vanja, saj so v prvi vrsti namenjeni 
varni hrambi denarja, ki ji sledi donos
nost sredstev. 

Kako razpršiti svoja sredstva?
V UniCredit Bank lahko stranke svoje 
kratkoročne varčevalne cilje pokrivajo s 
Fleksi depozitom, to je 3mesečni ali 
12mesečni depozit z avto matskimi po
dalj šanji, ki ga stranka sklene za obdobje 
treh let. Bistvena prednost Fleksi 
depozita je možnost prekinitve vezave 
brez stroškov pred vsakim avtomatskim 
podaljšanjem, kar zagotavlja varče valcu 
večjo likvid nost sred stev. Poleg nave
dene ga tovrstni depozit omogoča prihra
nek časa. V primeru, da ni nujne potrebe 
po razvezavi sredstev, se namreč 

sredstva avto mat sko vežejo naprej brez 
dodat nega obiska banke, s čimer prihra
nite dragoceni čas.  

UniCredit Bank želi svojim strankam 
ponuditi najprimernejše varčevalne pro
dukte glede na cilj, ki ga stranka 
zasleduje. Varčevalcem trenutno ponu ja 
ekskluzivne letne obrestne mere za 
12mesečni Fleksi depozit in sicer 1,10 % 
obrestno mero za nove stranke, ki bodo 
odprle osebni bančni paket v poslovalnici 
UniCredit Bank in sklenile nov depozit v 
znesku med 500 in 100.000 evrov, 
oziroma 1,25 % obrest no mero za nove 
stranke, ki bodo odprle osebni bančni 
paket prek spleta in sklenile nov depozit 
v znesku med 500 in 100.000 evrov. 

Za doseganje dolgoročnih nalož benih 
ciljev so strankam na voljo tudi vzajemni 
skladi, naložbene košarice in naložbeni 
portfelji za enkratno vplačilo, o katerih 
se je najbolje pozanimati na razgovoru z 
bančnim sveto valcem, ki vam lahko 
predstavi ponudbo banke.

Dodatne informacije:
www.unicreditbank.si
Brezplačni telefon: 080 88 00

Z depozitom oplemenitite 
svoje prihranke

Jožica Pušavec Zalar, vodja poslovne 
enote UniCredit Bank v Kranju: 
»Depoziti z avtomatskim 
podaljšanjem poleg varnosti 
omogočajo tudi večjo fleksibilnost, 
ko pride do potrebe po sredstvih.«

Oglasno sporočilo 

Marjana Ahačič

Radovljica – Na torkovem 
srečanju v prostorih obči-
ne je tako župan Ciril Glo-
bočnik napovedal, da bodo v 
osnutkih proračunov za leti 
2019 in 2020, ki ju bo občin-
ski svet obravnaval na seji v 
januarju, tako kot v zadnjih 
treh letih predlagana tudi 
sredstva za obnovo sakral-
ne kulturne dediščine v ob-
čini. Za leto 2019 je za ob-
novo cerkva in kapelic pred-
videnih 35 tisoč evrov, za 
leto 2020 pa 25 tisoč evrov. 
Sredstva se dodelijo preko 
javnega razpisa. 

Občina Radovljica je tako 
lani z nekaj manj kot devet 
tisoč evri sofinancirala ob-
novo strehe na cerkvi sv. Le-
narta v Kropi, za obnovo not-
ranjosti farne cerkve sv. An-
dreja v Mošnjah je namenila 
11.200 evrov, za obnovo po-
kopališke kapele sv. Križa v 
Radovljici pa pet tisoč.

Kot so v pogovoru poudari-
li župniki, obnove cerkva za 
župnije predstavljajo veliko 

finančno breme, ker pa ve-
čino cerkva (še) ni opredelje-
nih kot kulturni spomeniki, 
pri obnovi ne morejo računa-
ti na sredstva države.

Med sakralnimi objek-
ti, ki so v tem trenutku naj-
bolj nujno potrebni obno-
ve, je cerkev sv. Andreja v 
Mošnjah. Kot je poudaril žu-
pnik v Begunjah dr. Matjaž 
Ambrožič, gre za stavbo, ki 
je dokumentirano najstarej-
ši objekt v občini, zgrajena 

je bila že v 12. stoletju in je 
ena redkih še ohranjenih ro-
manskih cerkva pri nas. 

Podoben status najstarej-
ših imajo tudi slike iz cerkve 
sv. Lucije v Zadnji vasi pod 
Dobrčo. »Gre za najstarej-
ša platna, dokumentirana v 
naši občini. Stara so več kot 
tristo let in, kot pravijo stro-
kovnjaki, če bi v cerkvi os-
tala še deset let, sploh ne 
bi bilo več česa popravlja-
ti.« Pri tem je opozoril, da 

restavracija ene od takšnih 
slik lahko stane tudi do osem 
tisoč evrov.

Se pa boljši časi obetajo 
dediščini arhitekta Plečni-
ka v graščinskem parku v 
Begunjah. Oba objekta, pa-
viljon in kapelica, po dol-
gih letih pregovarjaj zdaj 
prehajata v lastništvo Obči-
ne Radovljica, ki je že spro-
žila formalne postopke za 
začetek načrtovanja teme-
ljite obnove.

Župniki na srečanju z županom
Radovljiški župan Ciril Globočnik se je tudi letos tako kot vsako leto v prvih dneh novega leta sestal z 
župniki in predstojniki samostanov na območju radovljiške občine. Skupaj so pregledali opravljeno delo 
ter se pogovorili o sodelovanju in načrtih. 

Župniki in predstojniki samostanov na letošnjem srečanju pri radovljiškem županu 
Cirilu Globočniku / Foto: Gorazd Kavčič 

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V pone-
deljek se je na prvi izredni 
seji v novem mandatu ses-
tal občinski svet Občine Bo-
hinj in potrdil izbrane čla-
ne in predsednike komisij. 
Komisijo za gospodarstvo 
in podjetništvo bo vodil Bo-
štjan Mencinger, komisijo 

za urejanje prostora, varstvo 
okolja, komunalno dejav-
nost in gospodarsko infra-
strukturo Mirko Jeršič, sta-
tutarnopravno komisijo Me-
lita Štros, komisijo za turi-
zem in kmetijstvo Jure Sod-
ja in komisijo za gospodar-
ske dejavnosti Bojan Tra-
ven. Nadzorni odbor bo vo-
dil podpredsednik Tomaž 
Medja, dokler na prvi seji ne 
bo izvoljen predsednik. Ob-
činsko volilno komisijo bo v 
prihodnjem mandatu vodi-
la Mojca Mlakar. Na seji so 
potrdili tudi nadomestnega 

svetnika za mesto Jožeta 
Sodje, ki ga je po prevzetju 
županske funkcije nadome-
stil Darko Loncnar. 

Na seji bi morali obrav-
navati tudi razširitev kon-
cesije za smučišče Vogel za 
novo vlečnico Konta, a so 
točko umaknili, saj jo mora-
jo najprej obravnavati komi-
sije novoustanovljenega ob-

činskega sveta, kar bodo sto-
rili do redne seje 17. januar-
ja, ko bodo svetniki zagrizli 
tudi v občinski proračun za 
letošnje leto.

Na seji je župan Jože Sodja 
predstavil tudi prvo podžu-
panjo od načrtovanih dveh 
podžupanov. Mesto podžu-
panje, katere osnovne nalo-
ge bodo usmerjene v pomoč 
in spodbujanje kmetijstva, 
je zasedla Monika Ravnik, 
znana sirarka z Broda, pod-
jetnica in aktivna predsedni-
ca Društva kmečkih žena v 
Bohinju. 

Podžupanja je 
Monika Ravnik
Občinski svet Občine Bohinj se je v ponedeljek 
sestal na prvi izredni seji, na kateri so potrdili 
potrebne komisije. S tem je občinski svet 
pripravljen na delo, prva velika naloga je sprejem 
proračuna.

Podžupanja Monika Ravnik

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
je objavila javni natečaj za 
položajno delovno mesto 
direktorja občinske upra-
ve. Poleg ostalih dokazil o 
izpolnjevanju natečajnih 
pogojev glede izobrazbe, 

delovnih izkušenj in dru-
gega morajo kandida-
ti pripraviti tudi program 
dela ter vizijo razvoja ob-
činske uprave Občine Jese-
nice. Z izbranim kandida-
tom bodo sklenili delovno 
razmerje za določen čas, za 
obdobje petih let.

Na Jesenicah iščejo 
direktorja občinske uprave

Zgornje Gorje – Športno društvo Gorje tudi letos prireja do-
brodelni koncert Zvezde na snegu, ki bo jutri, 12. januarja, z 
začetkom ob 19. uri v telovadnici Osnovne šole Gorje. Predsta-
vili se bodo priznani izvajalci, med njimi tudi gorjanski, ki so 
že uveljavljeni v slovenskih glasbenih vodah. Gost večera bo 
priznani slovenski kantavtor Andrej Šifrer. Kot vsako leto bo 
to priložnost tudi za predstavitev članov ŠD Gorje.

Koncert Zvezde na snegu v Gorjah
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V ponedeljek, 17. decembra 2018, se je na pokopališču v 
Preddvoru množica poslovila od Ivana Marjeka.

Ivan Marjek je bil iskraš v najlepšem pomenu besede, 
njen soustvarjalec in reševalec. Začel je v Elektromehaniki, 
nadaljeval v kranjski Kibernetiki, v investicijski dejavnosti 
enega od najmočnejših gradnikov iskrškega konglomerata. 
Njegova nadgradnja je bila Iskra Stuttgart, od koder je pri-
šel v Ljubljano, najprej na izjemno zahtevno področje na-
bave, nato na mesto glavnega direktorja Iskre Commerce. 
V času, ko se je Iskra atomizirala, je odigral pomembno 
vlogo pri selitvi sedeža Iskre iz stolpnice na Trgu republike 
v Ljubljani na novo lokacijo na Kotnikovi. To, za mnoge 
iskraše nedopustno dejanje, je bilo izpeljano na način, da 
ni bilo vse porušeno, ampak so bili vzpostavljeni pogoji, da 
je preživelo vse, kar je bilo v Iskri zdravega.

Želeli bi si, da bi bilo takrat več Ivanov – neposrednih 
in odločnih, ob tem pa kolegialnih in s socialnim čutom. 
Nikoli ni povzdigoval svojih dosežkov, čeprav bi bilo za ne-
koga, ki je prišel iz periferije, to včasih nujno. Neopazna, 
a strahovito pomembna je bila tudi njegova vloga v času 
nastajanja slovenske države.

Za Kranj je bilo pomembno nadaljevanje njegove poslov-
ne poti, ki se je začela na prelomu tisočletja v investicijski 
družbi IC Dom, d. o. o. Nihče ni slutil, da bo s stavbami, ki 
jih je gradil, pustil Kranju tako velik pečat. Samo spomni-
mo se, kakšen preskok v urejenosti se je zgodil na Nazorjevi 
ulici, ko je na ruševinah nekdanjega doma JLA zrasel po-
slovno-stanovanjski objekt z garažno hišo. Sodeloval je pri 
zaključku stanovanjske soseske v Drulovki, zgradil sosesko 
hiš na Božičevem vrtu nasproti IBI-ja, naselje hiš z Zdrav-
stvenim domom v Preddvoru, poslovno stavbo Comita na 
Laborah. 

Njegova ideja je bila Mestna knjižnica v Globusu. Vsi, 
ki so gradnjo spremljali, vedo, kako je izgoreval na tem pro-
jektu in ga kljub oviram uspešno zaključil. Kranj ima po 
njegovi zaslugi prekrasno knjižnico, na katero smo upravi-
čeno lahko ponosni. 

Zanimal ga je šport, bil je velik donator, udejstvoval se je 
na mnogih družbenih področjih. Predvsem je ljubil morje 
in je eden redkih Kranjčanov, ki je dvakrat preplul Atlantik 
in velik del svetovnih morij.

Spominjali se ga bomo kot ustvarjalnega človeka, ki je 
med ljudmi širil pozitivno energijo, kot uživalca vseh lepot 
življenja, kot človeka, ki je imel bogato in polno življenje.

V spomin

Ivan Marjek 
(1952–2018)

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – »Tanja je pogosto po-
udarjala, da bi rada delala z 
otroki v vrtcu. Ker se trudi-
mo naše uporabnike spod-
bujati, da težijo k izpolnit-
vi svojih ciljev in s tem do-
bijo osebno potrditev, smo ji 
željo izpolnili v sodelovanju 
z vrtcem Dobra teta,« je po-
vedala strokovna delavka v 
Varstveno delovnem centru 
(VDC) Kranj Pia Buh. Tanja 
je tako za en dan postala po-
močnica vzgojiteljic v vrtcu. 
Dva meseca je živela v veli-
kem pričakovanju. Svojo na-
logo je vzela zelo resno in se 
nanjo pripravljala, izposodi-
la si je knjigo o vzgoji otrok 
in izdelala je tudi program, 
kakršnega za delo v vrtcu 
pripravijo vzgojiteljice. In ta 
teden je končno napočil dan, 
ko je lahko v igralnici enote 
vrtca Dobra Lučka v skupini 
Čmrlji z 21 otroki vodila dan 
v igralnici in otrokom preda-
la svoje znanje. 

Jana Fleišer, ustanovite-
ljica zasebnega vrtca Dobra 
teta, je povedala, da so bili 
takoj navdušeni nad pre-
dlogom, ki je prišel iz VDC 
Kranj. V vrtec pogosto pride-
jo ljudje od drugod, denimo 
študentje na prakso ali gostje 
iz tujine, osebe s posebnimi 
potrebami pa doslej še niso 
imeli. Veseli jo, da so lahko 
izpolnili Tanjino željo, da je 
pri njih prejela nepozabno 
izkušnjo in da je obisk obo-
gatil obe strani. In kar je še 
posebej pomembno: otroci 
sploh niso opazili, da gre za 
osebo s posebnimi potreba-
mi, Tanjo so sprejeli kot go-
stujočo vzgojiteljico in prija-
teljico, povedo v vrtcu, kjer je 
bila v pomoč vzgojiteljici Evi 
Hudolin in njeni pomočnici 
Manci. Otroci so vselej nav-
dušeni, ko pride v vrtec kdo 
nov, ki jim kaj zanimivega 
pove ali pokaže.  

Kako pa je dan kot vzgoji-
teljica v vrtcu doživela Tanja? 

»Najprej sem se jim v jutra-
njem krogu predstavila in 
otroci meni. Povedala sem 
jim, katere pesmi znam za-
igrati na sintesajzer, tri sem 
tudi zaigrala in otroci so peli 
z menoj. Potem sem jim po-
kazala, kaj izdelujem v VDC. 
To so majcene pikapolonice 
iz gline. Vsak otrok je izdelal 
svojo, pozneje jih bomo po-
sušili v peči,« svoje vtise niza 

Tanja. »Nato smo šli ven na 
sprehod in na igrišče, kjer 
smo se kepali. Postregla sem 
jim tudi, ko so jedli. Na kon-
cu so mi dali risbice, ki so jih 
narisali zame.« Kot je dejala 
na koncu, je bil en sam dan 
v vrtcu premalo, vsaj štiri dni 
bi si želela preživeti med ot-
roki. Pia Buh pa še pove, je 
v VDC še več uporabnikov, 
ki imajo radi otroke in bi bili 

z njimi za en dan, Tanja pa 
je zagotovo najvztrajnejša 
med njimi. Zato so se ji sa-
nje tudi uresničile. Tanja vti-
se s svojega delovnega dne v 
vrtcu strne z mislijo, da bi ot-
roci obiskali VDC in videli, 
kako poteka dan pri njih, in 
po zagotovilih Jane Fleišer 
in Eve Hudolin bi letos ne-
mara lahko našli kak dan za 
takšen obisk. 

Vzgojiteljica za en dan
Tanji Draksler, uporabnici Varstveno delovnega centra Kranj, se je uresničila želja in je en dan preživela 
kor pomočnica vzgojiteljic v vrtcu Dobra teta. Izkušnja je obogatila obe strani.

Tanja je otrokom pred spanjem prebrala pravljico. / Foto: Gorazd Kavčič

Jana Fleišer, Pia Buh, Tanja Draksler in Eva Hudolin / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – Do sredine lan-
skega leta bi po načrtih mo-
rala biti zaključena obnova 
državne ceste R2 med zdra-
vstvenim domom in bolni-
šnico na Jesenicah. A se to ni 
zgodilo, na Direkciji RS za 
infrastrukturo so rok podalj-
šali do 31. decembra 2018, a 

tudi do tega roka dela še niso 
bila zaključena. Zdaj so rok 
podaljšali še za osem me-
secev, do 31. avgusta letos. 
Razlog so težave s pridobi-
vanjem potrebnih zemljišč 
in s tem povezane potrebne 
spremembe projekta, zara-
di česar dela potekajo poča-
sneje, kot je bilo predvideno. 
Kot so pojasnili na direkciji, 

so dela – z izjemo novega 
mostu – sicer v večini zaklju-
čena. "Gradnja novega mo-
stu je začasno ustavljena, saj 
je treba skleniti medsebojni 
dogovor z lastniki. Kdaj bo 
gradnja zaključena, je tež-
ko napovedati, saj je vse od-
visno od dogovora z lastni-
ki, predvideno pa v roku 
treh mesecev po podpisu 

pogodbe," so pojasnili. Kot 
so dodali, bo treba dokonča-
ti tudi začasno urejeno križi-
šče pri slaščičarni Metuljček, 
kjer se jim je z lastnikom us-
pelo dogovoriti za podpis po-
godbe, tako da bodo lahko ta 
dela v celoti zaključili. 

Skupna pogodbena vred-
nost obnovitvenih del je 1,4 
milijona evrov. 

Skozi Jesenice še vedno po gradbišču
Direkcija RS za infrastrukturo je ponovno podaljšala rok za zaključek obnove državne ceste skozi 
Jesenice na odseku od zdravstvenega doma do bolnišnice.

Obnovitvena dela so v večini zaključena, razen novega 
mostu. Odsek je zato še vedno gradbišče in velja omejitev 
hitrosti trideset kilometrov na uro. / Foto: Gorazd Kavčič

Pokljuka – Jutri, 12. januarja, bo pod okriljem 1. brigade Sloven-
ske vojske na Pokljuki potekalo že 48. tekmovanje Slovenske 
vojske, Policije in Civilne zaščite v patruljnem teku na smučeh. 
Tekmovalci se bodo spopadli s progo, ki je za moške dolga 
9,2 kilometra in z višinsko razliko 450 metrov ter za ženske 
dolga 4,6 kilometra in z višinsko razliko 225 metrov. V teku 
na smučeh bodo sodelovali tudi veterani vojne za Slovenijo. 
Tekmovanje, kjer bodo med tekom merili moči tudi v metih 
bombe, premagovanju ovir, streljanju, terenskem smučanju, 
nošenju ranjenca na nosilih, se bo začelo ob 9.30 pred voja-
škim objektom Rudolfa Badjure na Pokljuki, kjer bo tudi cilj. 

Na Pokljuki patruljni tek na smučeh
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V Šentvidu ob Glini na avstrijskem Koroškem (A-9300 St. Veit an der Glan) 
zaposlimo na osnovi dela za polni delovni čas (38,5 ure/teden)

programerja 
avtomatizacijske tehnike m/ž

(Programmierer für Automatisierungstechnik)

Vaš izziv
• Programiranje in zagon avtomatizacijskih naprav v sklopu močne 
   in hitro rastoče stroke

Vaš profil
• Zaključena izobrazba višje oz. srednje tehnične šole z enega od področij, 
   kot so npr. merilna tehnika, vodilna tehnika oz. informatika; 
   oz. zaključena poklicna šola z večletnimi delovnimi izkušnjami 
   programiranja na področju avtomatizacijske tehnike
• Zelo dobro poznavanje SPS-programiranja (Yaskawa ali Siemens)
• Zelo dobro znanje angleščine (pogovorni jezik na delovnem mestu)
• Poznavanje sistemov Feldbus, industrijskih povezav in pogonskih sistemov
• Izkušnje s področja programiranja robotov (po možnosti Yaskawa)
• Izkušnje s področja varnostne tehnike (CE)
• Najmanj 3 leta delovnih izkušenj (čas izobrazbe ni vračunan)
• Pripravljeni ste na kariero na tehničnem področju (kot ekspert) in tudi 
   na področju vodenja delovne ekipe

Nudimo vam
• V sklopu mednarodno delojočega koncerna delo za nedoločen čas  
• Izvrstne možnosti nadaljnje izobrazbe
• Samostojno in pestro delo
• Dolgoročne perspektive
• Delo v sklopu motivirane delovne ekipe s prijetnim delovnim vzdušjem
• Odvisno od kvalifikacije in delovnih izkušenj nadpovprečno visoko plačo,
   mesečno plačo po kolektivni pogodbi za kovinsko stroko najmanj 
   2.763,23 evrov bruto; po želji vam nudimo tudi stanovanje

Veselimo se vaše vloge z vsemi potrebnimi podatki na hr@nittoku.eu 
oziroma se nam javite po telefonu +43 676 8970 20209.

Nittoku Europe GmbH
Solarstraße 1 · A-9300 St. Veit an der Glan / Šentvid ob Glini

www.nittoku.eu

Učila,  založba,  d.o.o.,  Tržič  
Cesta Kokrškega odreda 18, 4294 Križe 
zaradi širitve dejavnosti in novih načrtov k sodelovanju vabi 

kandidate za prosto delovno mesto: 
 

SKLADIŠČNIK/VOZNIK KOMBIJA (m/ž) 

Izbrani kandidat bo kot skladiščnik/voznik kombija skrbel  
za razvoz in točno ter pravočasno dostavo knjig strankam, 

prevzem, izdajo blaga in dodelavna dela v skladišču.  
 

Pričakujemo delavno, natančno, zanesljivo, samostojno in  
odgovorno osebo z vozniškim izpitom B-kategorije. 

Zaželen je izpit za upravljanje viličarja.

Nudimo dinamično delo, stimulativno plačilo, zaposlitev  
za določen čas 12 mesecev s poskusno dobo enega meseca z 

možnostjo podaljšanja oz. zaposlitve za nedoločen čas.

Ponudbe pošljite po elektronski pošti: kadri@ucila.si.

Za izdajo napotnic za ne-
nujne in naročene preglede 
boste odšteli dvajset evrov, 
za zdravstvene ukrepe za-
radi alkoholnega opoja 150 
evrov (in plačali kilometri-
no), za odstranitev klopa in 
pregled v zvezi s kožnimi 
spremembami po ugrizu 
klopa trideset evrov, enaka 
bo cena za izpiranje ušes. Za 
nenujno cepljenje proti teta-
nusu pred potovanjem vam 
bodo zaračunali 25 evrov, za 
predpisovanje kronične te-
rapije dvajset evrov. Za bole-
zenska stanja, kot so vrašče-
ni nohti, ki jih ima bolnik že 
več tednov, razni otiščanci, 
pregled zaradi površinskih 
ran in odrgnin, ki so starejše-
ga datuma in so brez znakov 
vnetja, boste plačali trideset 
evrov. Preventivni pregledi 

pred potovanji vas bodo sta-
li petdeset evrov, pregled 
in predpisovanje terapi-
je zaradi glistavosti trideset 
evrov, zdravniško potrdilo in 

opravičilo, ki je v pristojno-
sti izbranega zdravnika, pa 
61 evrov. Jože Veternik je po-
vedal, da cenik ni enoten za 
celotno Slovenijo, so pa cene 

OZG primerljive z drugimi 
zavodi, ki so ta ukrep že za-
čeli izvajati.

V Pravilih obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja je 
opredeljeno, da nujna medi-
cinska pomoč vključuje stori-
tve oživljanja, storitve, potreb-
ne za ohranjanje življenjskih 
funkcij, za preprečitev hude-
ga poslabšanja zdravstvenega 
stanja nenadno obolelih, po-
škodovanih in kronično bol-
nih. Storitve se zagotavljajo 
do stabilizacije življenjskih 
funkcij oziroma do začet-
ka zdravljenja na ustreznem 
mestu. Nujni reševalni prevo-
zi so vključeni v storitve nujne 
medicinske pomoči. 

OZG ima na Gorenjskem 
sedem ambulant nujne me-
dicinske pomoči; v Kranju, 
Radovljici, Škofji Loki, Bo-
hinju, Tržiču, na Bledu in 
Jesenicah. 

Zaračunavali bodo nenujne storitve
31. stran

Direktor OZG Jože Veternik in strokovni vodja OZG 
asist. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., sta predstavila 
odločitev in nabor zaračunavanja nenujnih storitev. 
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Aleš Senožetnik

Kranj – V začetku leta je v me-
dijih odmevala vest o smrti 
petih deklet, ki so se zastru-
pila z ogljikovim monoksi-
dom ob obisku sobe pobe-
ga v mestu Koszalin. Dogo-
dek je sprožil tudi vpraša-
nje, kako varne so sobe po-
bega pri nas.

Kot zatrjujejo pri Gospo-
darskem interesnem zdru-
ženju »escape room« dejav-
nosti GIZ ER.SI, v katerem 
so združeni slovenski ponu-
dniki tovrstnih storitev, je za 
varnost obiskovalcev pri nas 
dobro poskrbljeno. 

»V Sloveniji smo lastni-
ki escape roomov (Enigma-
rium, MindMaze, The Key, 
Zmajev tempelj) prvi na sve-
tu leta 2016 ustanovili go-
spodarsko interesno zdru-
ženje escape room dejavno-
sti GIZ ER.SI s ciljem, da 
se v sobah pobega dosledno 
upoštevajo varnostni stan-
dardi. Od odprtja prve sobe 
pobega leta 2014 do danes 
ni prišlo do nobene nesre-
če, kar potrjuje tisoče nav-
dušenih igralcev,« pravijo 
na združenju, kjer dodaja-
jo, da člani združenja dosle-
dno upoštevajo tudi varno-
stne napotke. 

Igralci morajo tako ved-
no imeti možnost zapusti-
ti igro in oditi iz sobe, zato 
je pri vratih na vidnem mes-
tu vedno nameščen kljub ali 
stikalo, s katerim lahko vra-
ta odprejo. Vse, kar ni del 
igre, je ustrezno označeno, 

v primeru, da so v prosto-
ru nameščene male kurilne 
naprave, odvisne od zraka, 
pa so sobe opremljene tudi 
z javljalniki ogljikovega mo-
noksida. Igralce in prostor 
ves čas nadzoruje tudi eden 
od zaposlenih, ki lahko pos-
reduje v primeru, da gre kaj 
narobe.

Sobe pobega vedno bolj 
priljubljene

Soba pobega (angleško 
escape room) je resnično-
stna igra, v kateri mora eki-
pa igralcev v omejenem 
času in z medsebojnim so-
delovanjem ter logičnim 

razmišljanjem preko različ-
nih nalog poiskati rešitev.

Tovrstne igre privabljajo 
vse več zabave željnih lju-
di. V Escaperoom Carnio-
la, edini sobi pobega v Kra-
nju, ki jo vodita zakonca Lea 
in Luka Bidovec, beležijo po-
rast obiskovalcev. Kot pravi 
Lea Bidovec, je največ obiska 
v zimskih mesecih, medtem 
ko poleti k njim zaide tudi 
vse več turistov. »Sobe po-
bega so kot zasvojenost. Ko 
enkrat preizkusiš kakšno, 
si želiš obiskati tudi druge. 
Kranj ima omejeno količino 
turističnih atrakcij, zato tu-
risti zaidejo tudi k nam,« do-
daja sogovornica, ki opaža, 

da stranke v njihovih sobah 
pobega vse večkrat organizi-
rajo tudi rojstnodnevne za-
bave. 

Tudi v kranjski sobi pobe-
ga zagotavljajo, da je za var-
nost dobro poskrbljeno. »V 
vsaki sobi je ključ, s katerim 
sobo lahko odpremo kadar-
koli, če pa stranke izrazijo 
željo, pa je niti ne zaklene-
mo,« pravi Lea Bidovec, ki 
dodaja, da nad dogajanjem 
v sobi ves čas bdi tudi vod-
ja igre, ki lahko v primeru 
kakršnih koli težav tudi pos-
reduje in konča igro, čeprav 
v več kot dveh letih, odkar de-
lujejo, niso imeli nikakršnih 
težav.

Sobe pobega so varne
Slovenske sobe pobega so varne, zagotavljajo v Gospodarskem interesnem združenju »escape room« 
dejavnosti. Hitro rastoča panoga pa privablja tudi vse več turistov.

Soba pobega je resničnostna igra, v kateri morajo tekmovalci v omejenem času s 
sodelovanjem in logičnim razmišljanjem najti rešitev (fotografija je simbolična). / Foto: Tina Dokl

Bukovica pri Vodicah – Priznani rezbar Franc Kubelj je bil 
nekdaj odličen avtoklepar. Ko se je pred 21 leti ponesrečil z 
motornim zmajem, se je moral odpovedati avtokleparstvu, 
odtlej lahko hodi naokrog le še s pomočjo bergel. Pred štirimi 
leti je pred vaškim znamenjem v Bukovici prvič postavil jaslice 
z željo, da pred praznikom združi krajane. Odtlej jih postavi 
vsako leto in vsakič jih na sveti večer, 24. decembra, blagos-
lovi upokojeni ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Alojzij 
Uran. Vse v jaslicah postavljene figure so v naravni velikosti, 
razsvetljuje pa jih več kot 1500 lučk. Franc je izdelal številne 
reliefe Kristusa na gori, Poslednje večerje ali Kmečke družine 
pri obedu ter številne druge umetnine. Njegove rezbarije z 
ljudskimi motivi izžarevajo domačnost in toplino.»Vse, kar 
šteje, sta danes in jutri. Nobena stvar na svetu ni tako slaba, 
da ne bi bila za nekaj tudi dobra,« pravi Franc. 

Jaslice pred vaškim znamenjem
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Jože Košnjek

Dražgoše – Osrednji dogo-
dek letošnje 62. prireditve 
Po stezah partizanske Je-
lovice, ki je organizirana v 
spomin na 77. obletnico bit-
ke Cankarjevega bataljona z 
Nemci med 9. in 11. januar-
jem leta 1942, bo v nedeljo, 
13. januarja, opoldne pri spo-
meniku v Dražgošah. Slav-
nostni govornik bo predse-
dnik državnega zbora De-
jan Židan, v kulturnem pro-
gramu, ki ga bo povezovala 
Damjana Peternelj, pa bodo 
sodelovali orkester Sloven-
ske vojske, Partizanski pev-
ski zbor, učenci Osnovne 
šole Naklo in raper Primož 
Siter. Po dolgoletnem obi-
čaju bodo številne delegaci-
je tudi letos položile vence h 
kostnici pod spomenikom. 
Organizacijski komite za 
dražgoške prireditve, ki ga 
vodi generalmajor Ladislav 

Lipič, se v izjavi za javnost 
zahvaljuje vsem, še posebej 
vaščanom Dražgoš, za sode-
lovanje pri organizaciji pri-
reditve, obenem pa naproša 
udeležence, naj bodo pravo-
časno v Dražgošah, naj upo-
števajo navodila redarjev in 
naj bodo vremenu primerno 
opremljeni.

Pasja Ravan in Ratitovec

Večina pohodov v Dražgo-
še se bo začela v nedeljo, dva 
najzahtevnejša, s Pasje ravni 
do Dražgoš in iz Železnikov 
preko Ratitovca v Dražgo-
še, pa na prelomu noči. Oba 
sta jubilejna. V soboto (jut-
ri) med 22. in 24. uro bodo 
pohodniki po poti Cankarje-
vega bataljona izpred doma 
krajanov na Črnem Vrhu 
proti Dražgošam krenili 
že štiridesetič. Iris Todoro-
vič in Jože Stanonik sta po-
vedala, da bo pohod dolg 37 

kilometrov, brez upošteva-
nja hoje do izhodišča in vra-
čanja domov, da bo na njem 
treba premagati 1500 me-
trov višinske razlike in da 
se je dosedanjih 39 poho-
dov udeležilo 10.790 poho-
dnikov. Nekateri med njimi 
imajo za seboj že trideset in 
več pohodov! Tudi pohod iz 
Železnikov preko Ratitov-
ca v Dražgoše bo prazničen. 
Leta 2000 se je prvič poda-
lo na to pot 25 udeležencev. 
Udeležba je bila vsako leto 
večja in do letos je ta 25 kilo-
metrov dolg in deset ur tra-
jajoč pohod prehodilo 2800 
ljudi. Lojze Lotrič, predse-
dnik Planinskega društva 
za Selško dolino Železniki, 
upa, da bo z letošnjim poho-
dom, ki se bo začel opolnoči 

v noči s sobote na nedeljo pri 
zimskem bazenu v Železni-
kih, doseženo število tri ti-
soč. 

Stalnica je postal tudi Tr-
žiški pohod v Dražgoše. Zbi-
rališče pohodnikov za letoš-
nji 12. pohod bo v nedeljo ob 
5. uri pri gasilskem domu v 
Bistrici. Tudi zanj je potreb-
na primerna oprema in prip-
ravljenost, saj bo hoje za ok-
rog šest ur. Dolgo, že več kot 

40-letno tradicijo ima po-
hod iz Soteske v Bohinju 
preko Rovtarice v Dražgo-
še. Zbirališče pohodnikov 
bo v nedeljo med pol sed-
mo in sedmo uro v Soteski. 
Tudi letos bodo organizira-
ni pohodi Tuškov grič–Je-
mec–Zali Log–Železniki–
Dražgoše (začetek ob 5. uri 
na Tuškovem griču), Ško-
fja Loka–Križna Gora–Mo-
hor–Dražgoše (začetek ob 

6. uri na avtobusni postaji 
Škofja Loka), Kranj–Podbli-
ca–Dražgoše (odhod ob 9. 
uri z avtobusom izpred ho-
tela Creina), Čepulje–Mo-
hor–Dražgoše (zbirališče ob 
7.30 na Čepuljah) in Kropa–
Jamnik–Dražgoše, ki se bo 
začel ob 8.30 pri Plamenu v 
Kropi. Za nedeljo so načrto-
vani tudi kolesarski vzponi 
v Dražgoše iz Kranja, Selc, 
Škofje Loke in Krope.

Letošnje Dražgoše tudi jubilejne
Letos praznujeta dva najtežja pohoda v Dražgoše. Pohod s Pasje ravni bo že štirideseti, pohod preko Ratitovca pa dvajseti. Na obeh je bilo doslej  
več kot trinajst tisoč pohodnikov.

Osrednji dogodek letošnjih prireditev Po stezah partizanske Jelovice bo v nedeljo pri 
spomeniku v Dražgošah. / Foto: Gorazd Kavčič

Tako kot pretekla leta bo tudi v nedeljo, 13. januarja, 
na dan proslave, ob 8. uri v cerkvi svete Lucije v 
Dražgošah maša za vse žrtve dražgoške tragedije. 
Zanje je bila letos organizirana tudi molitvena 
devetdnevnica. Ob letošnji maši je bila znova 
poudarjena pobuda, da se dražgoški spomenik s 
kostnico uredi skladno z zakonom o vojnih grobiščih.

Zaradi prireditve v 
Dražgošah bo v nedeljo, 
13. januarja, med 11. in 
14. uro zaprt odsek ceste 
Lipnica–Kropa–Rudno 
med odcepom za Lajše 
in Rudnom. Obvoz bo 
zagotovljen po cesti 
Lajše–Selca. Občasno bo 
zaprta tudi cesta Kališe–
Dražgoše. 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Največji problem pa 
je odnos države, ki ji združe-
nje že več let naslavlja zah-
teve po materialni odškodni-
ni za njihovo v vojni izgub-
ljeno premoženje. »To smo 
večkrat poskušali doseči pri 
vsakokratni vladi, a neuspe-
šno,« je povedal predsednik 
združenja Franc Rovan, ki 
je na tem mestu nasledil 
zelo aktivnega in prodorne-
ga zdaj že pokojnega Tone-
ta Kristana. Združenje, ki 
je nastalo leta 1996 prav za-
radi potrebe, da žrtve druge 
svetovne vojne izterjajo svo-
je pravice, je v preteklosti si-
cer doseglo, da jim pripada 
renta in nekatere pravice iz 
zdravstva, neuspešno pa se 
že več let bori za priznanje 
odškodnine za materialno 
škodo, ki jim jo je povzro-
čila vojna. Pri vladi, poslan-
cih, strankah in celo v Nem-
čiji so iskali svojo pravico, 

doslej žal neuspešno. Član 
izvršnega odbora združenja 
Stane Sladič je povedal, da 
so v Nemčiji dobili odgovor, 
da mora najprej naša drža-
va sprejeti zakon o povračilu 

vojne škode. »Zakon so prip-
ravljali in ga pripeljali do 
vlade, tu pa se je ustavilo,« 
je povedal Sladič. Od drža-
ve so vedno dobili odgovor, 
da se ne da storiti ničesar. 

Franc Rovan pa je članom 
na skupščini prebral odgo-
vor vlade (dobili naj bi ga ok-
tobra lani), da trenutno ne 
vidijo možnosti, da bi v pro-
ceduro vložili takšen zakon, 

saj bi imel prevelike finanč-
ne posledice, v tem času pa 
je treba z javnofinančnimi 
sredstvi ravnati še posebej 
gospodarno.

Skupščina je bila skromno 
obiskana, člani pa so vseeno 
kritično razpravljali o tem, da 
vlada ne prisluhne njihovim 
zahtevam. Ogorčeni so pono-
vili zgodbe o tem, kako so se 
po drugi svetovni vojni vrni-
li na porušene domove, ki so 
jih morali obnoviti, kakor so 
vedeli in znali, pa niti danes, 
73 let po koncu druge svetov-
ne vojne, te zadeve niso reše-
ne. Peščica članov je terjala, 
da vladi znova pošljejo zahte-
vo o poplačilu, saj so prepriča-
ni, da je denar za te namene 
bil, a je bil zapravljen. Ne mo-
remo na ulice, je dejala ena od 
članic, lahko pa pišemo in iz-
vajamo pritisk tako na vlado 
kot na stranke, naj se v parla-
mentu zavzamejo za ureditev 
materialnih pravic. 

Združenje žrtev okupator-
jev 1941–1945 Kranj s skle-
pom skupščine tako ne delu-
je več. Optimisti med člani, 
ki še vedno verjamejo, da lah-
ko dosežejo uresničitev svo-
jih zahtev, pa se lahko prid-
ružijo kakemu od sorodnih 
združenj, bodisi društvu 
izgnancev, ki ima več članov 
in zaradi boljšega finančnega 

položaja lažje posluje, bodi-
si združenju borcev NOB, je 
članom priporočil njihov iz-
vršni odbor. Obe omenjeni 
organizaciji imata članstvo 
tako v Kranju kot v drugih 
slovenskih krajih, poleg tega 
njuno aktivnost ohranja pod-
mladek, v združenju žrtev 
pa mladega članstva ni. Do-
končno bo prenehalo delova-
ti do konca letošnjega marca, 
člani lahko na sedežu združe-
nja v tem času dvignejo svo-
je kartoteke. Zdenka Jeraša, 
ki je na skupščini navzočim 
opisala nevzdržni gmotni po-
ložaj združenja, ki mu one-
mogoča nadaljnje delovanje, 
jih je tudi seznanila, da bodo 
računalnik in ostalo opremo 
podarili društvu Sonček, s či-
mer so se vsi strinjali.  

Omagali v boju za materialne pravice
Ta teden so na skupščini v Kranju sprejeli odločitev o prenehanju delovanja Združenja žrtev 
okupatorjev 1941–1945 Kranj. Članov iz vse Slovenije je manj kot sto, zaradi visoke starosti je članstvo 
neaktivno in nezainteresirano, mladi se ne vključujejo, združenje ne zmore več pokrivati najnujnejših 
stroškov delovanja. 

Tudi pičla udeležba na skupščini je dokaz o usihanju članov Združenja žrtev okupatorjev 
1941–1945 Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič

Franc  Rovan / Foto: Gorazd Kavčič
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Zora Konič, znana Tržičanka, načelnica, telovadka, So-
kolica in pokončna Slovenka, je na pragu novega leta 2019 
obrnila zadnji list v knjigi svojega življenja in jo zaprla. Na 
žalni slovesnosti smo jo še enkrat odprli in obrnili stran za 
stranjo ter osvetlili tisto, kar je še posebej zaznamovalo njen 
lik, njeno osebnost in njo kot ČLOVEKA. Zora je, kljub tež-
kim preizkušnjam, zaznamovala svoj čas in številne gene-
racije najmlajših, mladenk in tudi starejših, ki so šle skozi 
telovadnico. Tudi zunaj nje so jo številni Tržičani poznali 
kot veliko borko za socialno pravičnost, napredek Tržiča, 
telovadno opismenjevanje, pristne prijateljske odnose in za 
slovenstvo. 

Če je dr. Viktor Murnik, začetnik slovenskega sokolskega 
gibanja, v narodno buditeljskem duhu zapisal »Slovenec 
sem in kdo je več« in je Ivan Cankar ognjevito govoril o 
rodoljubih, je Zora v sebi in v tistem delu združevala oba, 
Murnika in Cankarja. Težko bi v tistih viharnih časih in 
tudi pozneje v tržiškem okolišu našli bolj zavzeto in dejav-
no Slovenko. Komur je bilo dano, da je bil z njo, in sam sem 
bil med njimi, vsega tega ni mogel pozabiti. Prav tako ni 
mogel pozabiti njenega vodenja v telovadnici in tudi izven 
nje. Kot da bi v sebi od nekdaj nosila bogat pedagoški eros, 
čeprav ji ni bilo dano, da bi ga pridobila na kakšni peda-
goški instituciji. 

Ob njeni 90-letnici me je, v njej tako dragi telovadni-
ci, doletela čast, da sem ji povedal nekaj izbranih besed, 
za katerimi so se skrivala desetletja njenega bogatega in 
plodnega dela ter življenja. »Še vonjam ta parket,« sem za-
čel in nadaljeval … Besede so izzvenele njej v zahvalo in 
tudi njenemu očetu. Ko sem ji v razprte dlani položil svojo 
knjigo, ki v prenesenem pomenu govori prav o takem aktiv-
nem življenjskem slogu, kot ga je živela sama, sem vedel, 
da je v tem prepoznala tudi sebe in svoj delež, ki je koreninil 
v naši zgodnji mladosti, prav v telovadnici.

Ob njej so rasle sovodnice in vzgojila je številne, ki so šle 
po njenih stopinjah in po poti, ki jo je izbrala. Pod njenim 
vodstvom so zrasli številni rodovi aktivnih in pokončnih 
Slovenk. Nekatere so segle cele višje in nadgradile njena 
prizadevanja, kar je temeljno poslanstvo dobrega vodnika 
ali učitelja, kot bi rekel vodilni slovenski pedagog svojega 
časa, dr. Franc Pediček.

Od Tržiča, širše Gorenjske in vse Slovenije se je tako 
poslovila vodnica, telovadka, humanistka, velika domo-
ljubka in pokončna ter neuklonljiva Sokolica. Njen let je 
z razprtimi krili dolgo bodril in navduševal ne le mlajše 
rodove, marveč številne generacije vseh starosti. Za vedno 
bo ostala v naših srcih. 

Herman Berčič                                                                                                                               

V spomin

Zora Konič
(1922–2018)

Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica 

Komunala Radovljica, d. o. o., objavlja dve prosti delovni mesti: 

 SMETAR (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• II. stopnja strokovne izobrazbe,
• vozniško dovoljenje kategorije B,
• fizične sposobnosti,
• znanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazi-
li pošljejo v 10 dneh po objavi na naslov: Komunala Radov
ljica, d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica z oznako  
»Prijava na razpis«.

Maja Bertoncelj

Medvode – Medvode so v 
prejšnjem mandatu imele 
podžupanjo. To je bila Darin-
ka Verovšek. V tem manda-
tu pa bo podžupan Ivo Rep. 
Na to mesto ga je za mandat 
2018–2022 imenoval župan 
Nejc Smole.

Ivo Rep je član občinskega 
sveta z Liste Nejca Smoleta. 
Funkcijo podžupana bo op-
ravljal profesionalno, zadol-
žen pa bo za področje inve-
sticij, gospodarstva in lokal-
ne samouprave. Z družino 
živi v Zgornjih Pirničah. V 
politiko je vstopil pred štirimi 

leti. Leta 2014 je bil župan-
ski kandidat takrat Stranke 
Mira Cerarja. Kot je zapisa-
no v njegovi predstavitvi, je 
bil premalo prepoznaven in 
ni zbral zadosti glasov so-
mišljenikov. Spoznal pa je, 
da obstajajo ljudje, ki so mu 
izjemno podobni v mislih in 
dejanjih. Župan Nejc Smole 
ga je povabil k sodelovanju 
v takratni GLAM in povabilo 
je sprejel. Leta 2018 se je po-
dal na lokalne volitve z LNS – 
Listo Nejca Smoleta. Bil je iz-
voljen za občinskega svetni-
ka in člana sveta KS Pirniče. 

Njegova prva zaposlitev 
je bila na Inštitutu Jožefa 

Stefana v Ljubljani, Odseku 
za uporabno matematiko. 
Leta 1982 pa se je začela nje-
gova bančna kariera, ki je tra-
jala skoraj 35 let. Specializi-
ral se je za poslovanje z go-
spodarstvom, pravnimi ose-
bami zasebnega in javne-
ga prava. Njegovo področje 
dela je bilo financiranje inve-
sticij ter projektna in nepre-
mičninska financiranja naj-
večjega obsega. Domač je v 
poslovnih in finančnih ana-
lizah podjetij, vrednotenju 
podjetij, prestrukturiranju 
poslovanj in ocenjevanju ter 
vrednotenju zavarovanj za-
dolževanja in poslovanja.

V Medvodah nov podžupan
Župan Medvod Nejc Smole je imenoval podžupana za nov mandat. To je Ivo Rep, član občinskega 
sveta z Liste Nejca Smoleta.

Novi medvoški podžupan 
Ivo Rep / Foto: Simon Trampuš

Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamniški občinski 
svetniki so na svoji drugi seji 
soglasno potrdili dr. Toma-
ža Simetingerja za direktor-
ja Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik (ZTŠKK). 
Simetinger, ki je po odstopu 
prejšnje direktorice Božene 
Peterlin, zavod vodil kot vrši-
lec dolžnosti, tako prevzema 
vodenje s polnimi pooblasti-
li. Kot je povedal v kratkem 
nagovoru svetnikom, si bo 
prizadeval za vzpostavitev 
dolgoročnih strateških ciljev 
na vseh treh ključnih področ-
jih zavoda. Kot eno ključnih 
nalog vidi umestitev Velike 
planine na seznam kulturne 
dediščine – tako na nacional-
ni ravni kot tudi v Unescov 
seznam kulturne dedišči-
ne. Še posebej slednje je po 
Simetingerjevih besedah 
ključnega pomena za nadalj-
nji razvoj kamniškega turiz-
ma. Prizadeval si bo tudi za 
nadaljnji razvoj Okusov Ka-
mnika kot enega paradnih 
produktov občine, ki je v zad-
njem času nekoliko zamrl in 
ga nameravajo v prihodnje 
še nadgraditi. Poleg tega pa 

kot pomemben cilj poudarja 
pridobitev zaščitene označ-
be geografskega porekla ve-
likoplaninskega sira trniča.

Kot poudarja Simetinger, 
je strateški razvoj potreben 
tudi na področju športa, kjer 
poudarja pomembnost sode-
lovanja z občino in ostalimi 
deležniki, še posebej pri na-
črtovanju pokritega bazen-
skega kompleksa, ki je že 
dola leta želja Kamničanov. 
Poleg tega pa bo v bližnji pri-
hodnosti treba sistemsko 
urejati tudi športna in otro-
ška igrišča v občini.

Na področju kulture si obe-
tajo tudi evropskih sredstev 
za projekt oživljanja indu-
strijske dediščine, ki bo sku-
paj z občinskim deležem vre-
den okoli pol milijona evrov. 
Veliko priložnost vidi v kan-
didaturi Ljubljane za evrop-
sko prestolnico kulture leta 
2021, kjer ima po Simetin-
gerjevih besedah Kamnik 
dobre možnosti, da postane 
eden od ključnih partnerjev, 
za kar že tečejo intenzivni 
pogovori. Poleg drugih več-
jih projektov, ki se obetajo v 
prihodnjih letih, pa se bodo 

na ZTŠKK zavzemali tudi za 
vzpostavitev kulturne četr-
ti na območju Doma kulture 
Kamnik in južnega dela nek-
danje smodnišnice. Prvih 
idejnih rezultatov si po bese-
dah novega direktorja zavoda 
lahko obetamo že v drugi po-
lovici tega leta.

Simetingerju tudi zlati 
znak

Tomaž Simetinger si je za 
dolgoletno delo na področju 
folklorne dejavnosti zaslužil 
tudi zlati znak, eno najvišjih 
priznanj Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti, ki mu ga bodo 
podelili 24. januarja na pri-
reditvi na ljubljanskem gra-
du. Kot etnolog in kulturni 
antropolog je v strokovnih 
krogih prepoznan kot ure-
dnik in avtor strokovnih ter 
znanstvenih člankov s tega 
področja in kot avtor edine-
ga slovenskega učbenika za 
folklorno dejavnost, deluje 
pa tudi kot gostujoči preda-
vatelj na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani ter na 
Konservatoriju za glasbo in 
balet Ljubljana. 

Simetinger novi direktor
Kamniški občinski svetniki so za direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik potrdili 
dozdajšnjega vršilca dolžnosti dr. Tomaža Simetingerja.

Dr. Tomaž Simetinger / Foto: ZTŠKK

Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamniški občin-
ski svetniki so v sredo na dru-
gi seji v tem mandatu imeno-
vali člane delovnih teles sve-
ta, občine ter nadzornega od-
bora občine. Za predsedujo-
čo odboru so svetniki potrdi-
li Elviro Peterlin, člani pa so 

Marica Križnik, mag. Julija-
na Bizjak Mlakar, Katja Bur-
ja, Vesna Krmavnar, David 
Šućur in Jože Tomelj. Odbor 
za gospodarske dejavnosti bo 
vodil Duško Papež, odbor za 
prostor, komunalno uredi-
tev in varstvo okolja dr. Jernej 
Markelj, odbor za družbene 
dejavnosti Šemso Mujanović, 

odbor za proračun in gospo-
darjenje z občinskim premo-
ženjem dr. Janez Rifel, sta-
tutarnopravno komisijo Igor 
Žavbi, komisijo za vloge in 
pritožbe pa Nives Matjan. 
Predsednik sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem pro-
metu je Franci Pivk, sveta za 
varstvo uporabnikov javnih 

dobrin v občini pa Valen-
tin Zabavnik. V svet lokalnih 
skupnosti Centra za social-
no delo Osrednja Slovenija – 
vzhod je bila kot predstavnica 
Občine Kamnik imenovana 
Štefanija Legedič. Mateja Sla-
parja, ki je bil izvoljen za žu-
pana, pa je v občinskem svetu 
nadomestil Anton Iskra.

Imenovali člane delovnih teles 

Škofja Loka – V Škofji Loki bodo v torek, 15. januarja, ob 18. uri 
v Sokolskem domu predstavili avtobiografsko knjigo rojakinje 
dr. Aleksandre Kornhauser Frazer. Kornhauser Frazerjeva je 
izjemna ženska, znanstvenica, Ločanka in častna občanka 
občine Škofja Loka. V knjigi predstavlja svojo življenjsko pot, 
ki jo je iz domače Škofje Loke vodila v svet, na najprestižnejše 
univerze in k vodenju vrhunskih projektov na vseh celinah. 

Poti in srečanja dr. Aleksandre Kornhauser
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Igor Kavčič

Reteče – Da tradicija velja, 
vsako leto znova dokazu-
jejo v Tamburaškem orke-
stru Bisernica iz KUD Janko 
Krmelj Reteče - Gorenja vas. 
Letošnji, že 28. ponovoletni 

koncert bo jutri, v soboto, 12. 
januarja, ob 19. uri v dvora-
ni Kulturnega doma v Re-
tečah. Poleg obeh domačih 
tamburaških skupin Biser-
nice, mlajše vodi Janez Ker-
melj, veterane pa Marjan 
Igličar, bodo na tokratnem 

koncertu gostili tudi skupino 
Tamburjaši iz Vipave, ki šte-
je okrog 25 članov in na po-
novoletnem koncertu nasto-
pa prvič. V preteklosti so se 
v Retečah sicer že predstavili, 
ko so tu gostili državna tam-
buraška srečanja. Orkester, 

ki ga vodi Mojca Lavrenčič, 
bo izvedel nekaj zanimivih 
skladb, med drugim tudi pri-
redbo vsem znanega Čarda-
ša Vittoria Montija.

Pevski del koncerta bos-
ta letos pripravila dva sesta-
va. Vokalna skupina Fone 

Megale, kar v prevodu pome-
ni z močnim glasom, priha-
ja iz Medvod in deluje v okvi-
ru KUD Fran Saleški Finž-
gar Senica. Kvartet obsta-
ja od leta 2015, vodi pa ga 
Dominik Jurca. Predstavi-
la se bo tudi skupina osmih 
pevk pod imenom Dečve, ki 
delujejo v okviru KD Sava 
v Kranju, vodi pa jih Mojca 
Rozman. Dečve v enaki za-
sedbi delujejo že dvajset let, 
v programu pa imajo pred-
vsem poustvarjanje ljud-
skega petja. Letos bodo pele 

pesmi iz Gorenjske, Koro-
ške, Prekmurja, Bele kraji-
ne, Primorske in Rezije. Naj 
naštejemo nekaj naslovov 
pesmi oziroma skladb, ki jih 
bomo slišali na jutrišnjem 
koncertu: Most na reki Quai, 
Bog daj, Bog daj, Čukova že-
nitev, Kam le čas beži?, O, ja, 
o, ja, oj dekle moja, Zdravlji-
ca, Fanotm iz opere … Kate-
ri sestav bo predstavil posa-
mezno skladbo, boste izve-
deli na jutrišnjem koncer-
tu in za zaključek slišali tudi 
prav posebno Sveto noč.

Ponovoletni koncert  v Retečah
Osemindvajsetletno koncertno tradicijo bodo letos obogatili gostje – vokalna skupina Fone Megale, 
Tamburjaši in Dečve.

Igor Kavčič

Kranj – Dvorana številka tri 
v kranjskem Koloseju je bila 
v torek zvečer polna do zad-
njega sedeža, kar se, roko na 
srce, zgodi le takrat, ko so na 
sporedu velike filmske uspe-
šnice, medtem ko projekci-
je art filmov, ki so sem in tja 
tu prav tako na ogled, običaj-
no spremlja zgolj po nekaj 
parov oči. Velja sicer doda-
ti, da je bila na predpremier-
no projekcijo filma How to 
Be a Writer, jezik v njem je 
namreč večinoma angle-
ški, le v majhnem delu slo-
venski, publika v večjem 
delu vabljena tudi iz naslova 
»crowdfunding« kampani-
je, s katero so ustvarjalci fil-
ma na spletni platformi zbi-
rali denar, a kljub temu – če 
zmanjka sedežev, je to dob-
ro. Še zlasti če gre za neod-
visno produkcijo in celove-
černi prvenec v slovenskem 
prostoru še neuveljavljene-
ga režiserja, ki pa očitno z 
zanesljivim korakom stopa 
v svet filmske umetnosti. 

Kdo je torej Kranjčan Ire-
nej Vid Bošnjak, režiser fil-
ma, ki je nastal pod okri-
ljem Zavoda Art party Kranj 
in Bošnjakove blagovne 

znamke IRE Studios? Po 
končani Gimnaziji Kranj 
je najprej pridobil višješol-
sko izobrazbo na Inštitutu 
in akademiji za multimedi-
je (IAM) v Ljubljani, smer 
avdio produkcija. »V nada-
ljevanju sem študiral ka-
mero na AGRFT, a sem po 
enem letu študij opustil, ker 
v njem preprosto nisem vi-
del kreativnega napredka. V 
tem času so na IAM odprli 
nov program visokošolske-
ga študija po bolonjskem 
programu, zato sem se od-
ločil za nadaljevanje,« pove 
Irenej Vid, ki je tako ob av-
dio končal še smer filmske 
produkcije. Oba predmeta z 
odliko. Sledil je enoletni ma-
gistrski študij na Škotskem, 
kjer je magistriral iz film-
ske režije na prestižni film-
ski akademiji Screen Aca-
demy Scotland v Edinburgu. 
Za magistrski film A Boy's 
Life (Fantovo življenje) je 
prejel prvo nagrado žirije na 
filmskem festivalu v Fran-
ciji, film pa je bil predvajan 
v tekmovalnem programu 
na še enajstih festivalih po 
vsem svetu. »Na snemanju 
tega filma sva se spoznala s 
škotskim igralcem Paulom 
Hernesom Barnesom, se 

odlično ujela in se že takrat 
odločila, da bova še sodelo-
vala,« o izbiri glavnega igral-
ca, ki se je za to vlogo na av-
diciji sicer potegoval s še 12 
kandidati, dodaja sogovor-
nik, za glavni ženski lik pa 
je bila izbrana slavistka Ur-
ška Klajn, po duši igralka, ki 
igra v Šentjakobskem gleda-
lišču in vodi mladinsko gle-
dališko skupino, z Bošnja-
kom pa sta v tudi že sodelo-
vala. Podobno velja za nosil-
ca epizodnih vlog Jako Šu-
štarja in Primoža Držaniča.

Ker je šlo za ultra nizkop-
roračunski film, zanj je bilo 
potrošenih le 15 tisoč evrov, 
so preostali del ekipe tvorili 
predvsem študenti, ki so si 
želeli izkušenj pri celovečer-
nem filmu. »Odločili smo 
se, da ne bomo čakalni na 
sredstva s takih in drugač-
nih razpisov, ampak bomo 
posneli film in z njim trka-
li na različna vrata,« pove 
Irenej Vid, ki je tudi avtor 
scenarija. »V njem se odra-
ža moj pogled na Slovenijo 
od zunaj, na domovino sem 
v času bivanja na Škotskem 
začel gledati drugače. Hkra-
ti pa sem želel pokazati, da 
mora biti umetnik delaven, 
da mora poskušati, tudi če 

ima ustvarjalno krizo. Ved-
no moraš čakati navdih. Naj-
boljši umetniki so delali po 
urniku in se ga tudi držali,« 
je prepričan režiser. 

V njegovih besedah pre-
poznavamo tudi zgodbo, ki 
jo pripoveduje film. Mlade-
ga škotskega pisatelja Mika 
pošljejo v Slovenijo, da bi se 
soočil s svojo komično pisa-
teljsko blokado in dokončal 
svojo drugo knjižno uspe-
šnico. Ker sprememba oko-
lja ne pomaga, se Mike odlo-
či, da bo sledil navodilom na 
portalu YouTube Kako pos-
tati pisatelj. V duhu časa na-
mreč. Kljub navidezno dob-
rim idejam iz videa ugotovi, 
da bo moral za dosego pra-
vih rezultatov zapustiti udo-
bje stanovanja in se odpra-
viti v mesto. Med razisko-
vanjem spozna domačinko 
Anjo, s katero skupaj odkri-
vata imaginarni svet. Mejo 
med realnostjo in zgodbami 
pa zabriše kri. 

Gre za žanrsko razno-
lik film, ekipa ga je označila 
za črno komedijo z elemen-
ti romance in trilerja. Če se 
zgodba začne kot romantič-
na komedija, se konča kot 

kriminalni roman. Film ima 
neki podton, neko notranjo 
zgodbo. Ekipa ga je zgolj v 
dvanajstih dneh posnela maja 
2017 na lokacijah v Ljubljani, 
Celju in v Kranju. »Snemalni 
dnevi so bili res zelo intenziv-
ni, tako rekoč brez spanca, tis-
to leto smo se potem ukvarja-
li še z zbiranjem denarja za 
postprodukcijo, ki je potem 
trajala kako leto. Vse smo op-
ravili sami,« pove Irenej Vid: 
»Tako montažo, barvno ob-
delavo kot oblikovanje zvo-
ka, ustvarili smo glasbo in na-
redili slovenske podnapise.« 
Filmska projekcija na veli-
kem platnu je tako na zelo vi-
sokem nivoju in dosega boga-
tejše milijonske produkcije. 

Film je bil najprej prikazan 
konec novembra na festivalu 
neodvisnega filma v Ljublja-
ni, pošiljali pa so ga tudi že 
na številne druge festivale po 
vsem svetu, kjer je že dose-
gel nekaj uspehov: na festi-
valu CineFest v Los Angele-
su je polfinalist za najboljši 
celovečerni film, najboljšo 
skladbo in najboljši napove-
dnik. Končni rezultati bodo 
znani konec tega meseca – 
prav tako kot na natečaju Top 

Indie Film Awards, kjer je 
nominiran za najboljši film, 
najboljšo montažo in naj-
boljšo glasbo. »Ta čas čaka-
mo na odgovore še okrog de-
vetdesetih festivalov po sve-
tu, vsak mesec se prijavimo 
na deset novih, in če bo vse po 
sreči, bomo v letu 2020 ho-
dili na festivale,« je optimi-
stičen mladi filmar. Da bodo 
film najbrž poleti pokazali 
tudi na Škotskem. Film bo 
po festivalski distribuciji ko-
nec letošnjega leta objavljen 
na platformah VOD, primar-
no na Amazon Video. DVD 
in Blu-Ray bo mogoče ku-
piti tudi prek spletne strani 
IRE Studios, zagotavlja Ire-
nej Vid Bošnjak, pred kate-
rim so že novi izzivi. Scena-
rij za nadaljevanje filma, av-
tor ima v mislih trilogijo, je 
že napisan in ga bo počasi za-
čel prijavljati na razpise. Tre-
nutno pa največ pozornosti 
posveča pripravam za doku-
mentarni film o mišični at-
rofiji, s katerim bodo, upajo, 
s soustvarjalci iz Škotske us-
peli na BBC Scotland. O Ire-
neju Vidu Bošnjaku bomo 
v prihodnosti nedvomno še 
slišali.

Kako posneti film 
V kranjskem Koloseju De luxe so predpremierno predstavili neodvisni 
slovensko-škotski celovečerni prvenec Kako postati pisatelj (How to Be a 
Writer) režiserja Ireneja Vida Bošnjaka iz Kranja. 

Obsežna ekipa mladih ustvarjalcev filma Kako postati pisatelj (How to Be a Writer) na 
projekciji v Kranju / Foto: Igor Kavčič

Irenej Vid Bošnjak ter oba glavna lika iz filma – Anja (Urška Klajn) in Mike (Paul Hernes 
Barnes) / Foto: Igor Kavčič
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Kranjska Gora – Kranjska 
Gora bo v sodelovanju z itali-
janskim smučiščem Sella Ne-
vea med 19. januarjem in 1. fe-
bruarjem gostila svetovno pr-
venstvo v paraalpskem smu-
čanju. V Podkorenu bosta na 
sporedu tehnični disciplini 
(slalom in veleslalom), v Ita-
liji smuk in superveleslalom.

Nastopa na svetovnem pr-
venstvu se veseli tudi Hruši-
čan Jernej Slivnik, ki bo na-
stopil prav na tekmah na str-
mini, na kateri veliko trenira. 
Tudi med prazniki ni počival. 
Pod vodstvom trenerja Roma-
na Podlipnika je treniral v Av-
striji in Kranjski Gori. Sprva 
je bil njegov trening posvečen 

tehniki, opravil je tudi precej 
prostega smučanja, za konec 
pa sta sledila še treninga sla-
loma in veleslaloma. Tik pred 

novim letom je v Trbižu sla-
lom vadil z Italijani. Pretek-
li teden pa je bil skupaj s slo-
vensko moško reprezentanco 

in avstrijsko reprezentanco v 
Kranjski Gori. »Želiva si na-
daljevati v tem ritmu do za-
četka svetovnega prvenstva,« 
pravi trener Podlipnik. S Sliv-
nikom s treningi na snegu za-
čenjata ob 7. uri. 

Na svetovnem prvenstvu bo 
naš mladi paraalpski smučar 
nastopil na slalomu in vele-
slalomu, ki bosta 21. in 23. ja-
nuarja v Kranjski Gori. Na is-
tem smučišču bo februarja še 
svetovni pokal v paraalpskem 
smučanju. Slivnik je marca 
lani uspešno prestal krst na 
paraolimpijskih igrah. V vele-
slalomu je odstopil, na slalo-
mu je bil dvanajsti, kar je tudi 
najvišja uvrstitev slovenskih 
paraolimpijcev, ki so zastopa-
li barve Slovenije.

Priprave na vrhunec sezone
Kranjska Gora bo soorganizator svetovnega prvenstva v paraalpskem smučanju, na katerega se zavzeto 
pripravlja tudi Jernej Slivnik.

Jernej Slivnik se pripravlja na domače svetovno  
prvenstvo. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – Na odločilni tekmi 
kvalifikacij so s 3 : 0 (17, 12, 
23) premagala Izraelke in 
kvalifikacije zaključile s šti-
rimi zmagami in dvema po-
razoma. Alessandro Chi-
appini, selektor Slovenije, 
je po tem uspehu povedal: 
»Zelo smo veseli današnje 
zmage. Ekipa je sem prišla z 
veliko motivacije in priprav-
ljena, da tekmo odigra dob-
ro. Zmage smo si zelo žele-
li, in čeprav smo vedeli, da 
nam 38 točk zadošča za uvr-
stitev na evropsko prven-
stvo, smo želeli igrati dob-
ro. Dobro smo trenirali, na 
visoki ravni in z veliko mo-
tivacije in to smo prišli po-
kazat tudi v Izrael. Vsi smo 
srečni. Imamo veliko skupi-
no igralk, sestavljamo dobro 

ekipo in za našo prihodnost 
je to zelo dobro.« Evropsko 
prvenstvo za odbojkarice bo 

od 23. avgusta na Poljskem, 
Slovaškem, Madžarskem in 
v Turčiji. Na evropskem 

prvenstvu pa bo letos igrala 
tudi slovenska moška repre-
zentanca. 

Uvrstitev na evropsko prvenstvo
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je zagotovila še drugi nastop na evropskih prvenstvih.

Veselje slovenskih odbojkaric po zmagi v Izraelu / Foto: CEV

Jesenice, Kranj – V ponedeljek so hokejisti odigrali dve tekmi 
državnega članskega prvenstva. V Kranju se je tekma med 
hokejisti HK Triglav in hokejisti HK SŽ Olimpija končala z 
rezultatom 3 : 4 (0 : 2, 2 : 2, 1 : 0) v korist Olimpije. Za Triglav 
je dva zadetka dosegel Žan Zupan, enega pa Urban Ban. V 
Celju so hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice premagali HK ECE 
Celje z 10 : 1 (3 : 0, 1 : 0, 6 : 1). Za Jesenice je tri zadetke dosegel 
Tadej Čimžar, po dvakrat sta zadela Gašper Seršen in Nik Pem, 
po enkrat pa še Luka Kalan, Luka Bašič in Philippe Paradis. 
V vodstvu je HK SŽ Olimpija s 27 točkami. HDD SIJ Acroni 
Jesenice je na drugem mestu z dvajsetimi točkami, tretji je 
HK Triglav, ki ima 18 točk. HK MK Bled je šesti (pet točk). 

Hokejisti Triglava izgubili z Olimpijo

Kranj – V torek so priprave za spomladanski del nogometnega 
prvenstva v prvi slovenski nogometni ligi Telekom, ki se bo 
začel 23. februarja z igranjem dvajsetega kroga, začeli nogo-
metaši kranjskega NK Triglav. Večino priprav bodo opravili kar 
doma, od 27. januarja do 3. februarja pa se bodo pripravljali v 
Umagu. V pripravljalnem obdobju bodo odigrali tudi enajst 
prijateljskih tekem, pripeljali pa so že prvo okrepitev, to je 
28-letni Ivan Crnov, napadalno usmerjeni vezist, ki ima tako 
državljanstvo Hrvaške kot Bosne in Hercegovine. V članski 
konkurenci je začel v NK Croatia Sesvete na Hrvaškem, igral za 
HNK Gorica, mostarski Zrinjski, Šerif iz Tiraspola, sarajevski 
Železničar in FK Krupo.

Nogometaši Triglava začeli priprave

Domžale – Končalo se je prvo kolo četrtfinalnih tekem 18. 
košarkarskega Pokala Spar. V četrtfinalu igrajo tudi košarkarji 
moštva Helios Suns iz Domžal, ki so na prvi tekmi visoko 
izgubili s Šentjurjem. Rezultat je bil 84 : 60 (18 : 16, 18 : 12, 
24 : 14, 24 : 18). Povratno tekmo bodo v Domžalah igrali v 
ponedeljek, 14. januarja, z začetkom ob 19. uri.

Poraz Domžal na prvi tekmi četrtfinala 
Maja Bertoncelj

Jesenice – Jutri se bo nada-
ljevalo tekmovanje v Alpski 
hokejski ligi. Igralci ekipe 
SIJ Acroni Jesenice bodo go-
stovali v italijanski Gardeni 
pri ekipi HC Gherdeina val-
gardenia.it. V Podmežakli 
imajo novo okrepitev. To je 
Miha Pesjak, ki bo okrepil 
obrambo.

Pesjak je v mlajših letih 
igral na Češkem, kasneje je 

svoje hokejsko znanje izpo-
polnjeval v ekipi Salzburg 
U20 ter v ligi EBYSL, kjer 
je zastopal barve ljubljan-
ske Olimpije. V sezoni 
2012/2013 je kot član Olim-
pije igral tudi v ligi EBEL, kjer 
je ostal do decembra 2014, 
januarja 2015 pa se je zara-
di premajhne vloge v eki-
pi pridružil ekipi HDD Je-
senice. V sezoni 2016/2017 
se je preselil na Švedsko, se-
zono kasneje pa je v Alpski 

hokejski ligi znova zaigral 
za Olimpijo. Hokejsko se 
je izobrazil kot napadalec, v 
obrambno vrsto pa se je pre-
selil v svoji prvi sezoni v Alp-
ski ligi, kot obrambni igra-
lec pa je odigral tudi vseh 15 
tekem v letošnji sezoni, ko 
je igral za francoski Brest. 
Nekoč velik talent jeseni-
škega hokeja je ob podpisu 
pogodbe za klubsko spletno 
stran povedal: »Zelo se ve-
selim vrnitve na Jesenice. 

Že od nekdaj sem rad igral v 
Podmežakli. Tudi v letošnji 
sezoni ima ekipa visoke ci-
lje, sam pa sem pripravljen 
pomagati, da se tudi ures-
ničijo. Kdor me pozna, ve, 
da sem borben igralec, ki bo 
za svojo ekipo na ledu pus-
til srce.«

Na Jesenicah je možnost 
za še eno okrepitev. Predse-
dnik Anže Pogačar in trener 
Marcel Rodman se dogovar-
jata tudi s tujim branilcem.

Miha Pesjak okrepil jeseniško obrambo
Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice v Alpski hokejski ligi jutri gostujejo v Gardeni. 

Maja Bertoncelj

Medvode – Curling je mo-
štveni šport, podoben bali-
nanju, s to razliko, da se igra 
na ledu s težkimi nabrušeni-
mi kamni. Vse več ljudi ga 
igra tudi v Sloveniji. Po no-
vem se v njem lahko preiz-
kusite na drsališču v Medvo-
dah.

Curling so tam predsta-
vili v torek zvečer. Potekalo 
je tudi tekmovanje, in sicer 

med ekipami Javnega zavo-
da Sotočje Medvode, Pirnič, 
osebjem drsališča in Cur-
ling zveze Slovenije. Slednji 
so bili seveda najboljši. Cur-
ling je popestritev drsališča 
Medvode, ki je letošnjo zimo 
pokrito in je na parkirišču ob 
občinski stavbi.

V sodelovanju s Curling 
zvezo Slovenije boste cur-
ling lahko v Medvodah igrali 
vsak torek v januarju od 19. 
ure dalje.

Ob torkih igrajo curling
Popestrili so ponudbo drsališča v Medvodah.

Vsak torek v januarju na drsališču v Medvodah igrajo 
curling. / Foto: Peter Košenina

Kranj – Po daljšem premoru se ta konec tedna na tekmah 
svetovnega pokala znova merijo biatlonci. Prvo prizorišče v 
letu 2019 je nemški Oberhof. Na startu pa ne bo Jakova Faka. 
Po državnem prvenstvu je zbolel in ne želi tvegati, zato se je 
odločil, da bo to nemško prizorišče izpustil.

V Oberhofu brez Faka
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Rodica – Člani Društva rej-
cev govedi črno-bele pasme 
v Sloveniji so se ob koncu 
lanskega leta zbrali na Rodi-
ci na letnem občnem zboru, 
na katerem so izvolili novo 
vodstvo (predsednik še nap-
rej ostaja Gašper Napotnik), 

podelili nagrade rejcem za 
posebne rejske dosežke in za 
krave, ki so dosegle življenj-
sko mlečnost sto tisoč kilo-
gramov mleka, ter razprav-
ljali o skupni kmetijski po-
litiki Evropske unije v nas-
lednji finančni perspektivi, 
to je v obdobju 2021–2027. 
Občnega zbora se je udeleži-
la tudi ministrica za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
Aleksandra Pivec. 

Manj odvisni od Bruslja

»Odkar imamo skupno 
kmetijsko politiko, je Evrop-
ska komisija prvič prepustila 
državam članicam, da same 
pripravijo strateški načrt, na 
podlagi katerega bodo ko-
ristile denar in izvajale ukre-
pe. Takšna politika, za kate-
ro smo si članice unije tudi 
same prizadevale, postavlja 
pred nas veliko odgovor-
nost, saj si bomo sami pos-
tavili okvir za življenje v nas-
lednji sedemletni finančni 
perspektivi,« je dejala mini-
strica in dodala, da so se na 
ministrstvu že lotili pripra-
ve načrta, za kar so obliko-
vali več skupin in k sodelo-
vanju povabili strokovnja-
ke, predstavnike nevladnih 
organizacij in druge. Želijo 
si, da bi bil načrt čim bolj po 
meri vseh, ki jih zadeva kme-
tijska politika, in da bi z njim 
lahko dosegli zastavljene ci-
lje – tudi na področju gove-
doreje, ki je zelo pomembna 

za slovensko kmetijstvo, še 
zlasti za ohranitev travinja 
na območjih s težjimi na-
ravnimi pogoji za kmetova-
nje. V govedoreji, ki je v pre-
teklih desetletjih že doživela 
pomembne strukturne spre-
membe, a bodo potrebne še 
nadaljnje, ostajajo pomemb-
ni cilji povečanje tržne prire-

je mleka in mesa, izboljšanje 
konkurenčnosti, zmanjša-
nje odvisnosti slovenske go-
vedoreje od svetovnega trga 
žit in beljakovin ...  

Nižja evropska plačila

Kot je še dejala ministrica, 
bo v prihodnji finančni per-
spektivi na voljo manj de-
narja kot v sedanji. Pri ne-
posrednih plačilih je pred-
videno 3,9-odstotno zniža-
nje, pri ukrepih iz programa 
razvoja podeželja pa 15-od-
stotno. »Članice unije se to-
likšnemu zmanjšanju krče-
vito upiramo, saj menimo, 
da je ne glede na izstop Ve-
like Britanije preveliko, zato 
si prizadevamo, da bi pred-
videno znižanje vsaj nekoli-
ko omilili. Slovenija bi ob to-
likšnem znižanju težko do-
segla zastavljene cilje,« je 
dejala ministrica in dodala, 
da je Slovenija v okviru se-
danjega programa razvoja 
podeželja od skupno 1,1 mi-
lijarde evrov do konca no-
vembra izkoristila 633 mili-
jonov evrov ali nekaj več kot 
57 odstotkov razpoložljivega 
denarja in da torej kar pre-
cej denarja ostaja na razpola-
go še v letošnjem in prihod-
njem letu. 

Več sprememb pri 
neposrednih plačilih

Usmeritve nove skupne 
kmetijske politike po letu 
2020, še posebej področje 

neposrednih plačil, je 
predstavila Tadeja Kvas Ma-
jer, generalna direktorica di-
rektorata za kmetijstvo. Kot 
je dejala, v kmetijski politiki 
po letu 2020 ostajajo osnov-
ne plačilne pravice, shema 
za podnebje in okolje bo ob-
vezna za državo in prosto-
voljna za kmete, obvezna bo 

prerazporeditvena podpo-
ra, s katero bi prerazporeja-
li sredstva od večjih k manj-
šim kmetijam, ohranili bi 
pavšal za male kmete, spre-
membe se obetajo pri plači-
lu za zeleno komponento in 
pri zahtevah glede navzkriž-
ne skladnosti, prepoved pre-
oravanja trajnega travinja 
naj bi razširili na območje 
celotne Nature 2000. Uved-
ba proizvodno vezanih plačil 
za državo ni obvezna, lahko 
pa bo za to namenila največ 
deset odstotkov nacionalne 
ovojnice in še dva odstotka 
za beljakovinske rastline, a 
le za sektorje, ki so v težavah. 

»Govedorejci delamo 365 
dni na leto«

V razpravi je bilo slišati 
različna mnenja in predlo-
ge. Marko Dolinar, kmet iz 
Vogelj in predsednik Gove-
dorejskega poslovnega zdru-
ženja, je pozval ministrstvo, 
da v strateškem načrtu prip-
ravi dobre osnove tudi za go-
vedorejo. »Zakaj? Govedo-
rejci delamo 365 dni na leto, 
kar v primerjavi s preostali-
mi v gospodarstvu, ki delajo 
od 220 do 240 delovnih dni, 
pomeni, da imamo v dese-
tih letih tri leta delovne dobe 
več, ki nam je nihče ne priz-
na in ne plača. Od države pri-
čakujem, da nam bo dodat-
no delo primerno plačala, si-
cer se nam lahko zgodi, da 
se bo živinorejska dejavnost 

začela zaradi preobreme-
njenosti močno zmanjševa-
ti. Če bomo v novi finanč-
ni perspektivi uvedli klasič-
no regionalno plačilo, bomo 
»mlekarji« izgubili približ-
no polovico plačil, odkupna 
cena mleka pa se bo prej zni-
žala, kot zvišala,« je dejal in 
spomnil tudi na čase, ko so 
kmetje, ki so predali kmeti-
jo mlademu prevzemniku, 
za čas do upokojitve dobiva-
li od države rento. Ob tem 
se je oglasil eden od kmetov 
in povedal svojo izkušnjo o 
tem, kako je pri šestinpet-
desetih letih predal kmetijo 
nasledniku, ostal brez vsega 
oziroma odvisen od nasle-
dnika, ali mu bo ta na me-
sec namenil tristo evrov ali 
ne. »To ni dobro, to je treba 
urediti.«

Plačila naj bodo odvisna 
od pridelave

Kmet Damjan Zore iz 
Zgornjih Pirnič je ugotavljal, 
da kmetje ne občutijo posle-
dic gospodarske rasti in da 
so odkupne cene kmetijskih 
pridelkov med najnižjimi v 
Evropi, čeprav standard pri 
nas ni najnižji. »To pome-
ni, da je nekaj hudo narobe 
s kmetijsko politiko, obču-
tno se je tudi zmanjšala sa-
mooskrba s hrano,« je de-
jal Zore, ki ob tem upa, da 

bo država ob zvišanju plač 
v javnem sektorju in mini-
malne plače ter ob zagota-
vljanju dobrega standarda 
za migrante in brezposelne 
vendarle našla denar tudi za 
kmete. »Če želimo, da bodo 
mladi ostali na kmetijah, ob-
delovali zemljo in prispevali 
k izboljšanju samooskrbe s 
hrano, potem bo v kmetijski 
politiki treba marsikaj spre-
meniti, predvsem pa bi vsa 
kmetijska plačila morali ve-
zati na pridelavo in nameni-
ti dodatek le tistim, ki kme-
tujejo na območjih z omeje-
nimi naravnimi možnostmi 
za kmetovanje.«

Govedorejci delajo veliko
Rejci goved črno-belega goveda so na nedavnem občnem zboru svojega društva pozvali ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v skupni kmetijski politiki Evropske unije po letu 2020 z 
različnimi ukrepi zagotovi obstoj in razvoj govedoreje. Ministrici Aleksandri Pivec so povedali, da 
morajo zaradi narave dela delati več kot drugi, vse dni v letu, a jim tega dodatnega dela nihče ne plača.

Rejci goved črno-belega goveda so z zanimanjem prisluhnili razpravi o tem, kaj jih čaka po 
letu 2020.

Damjan Zore: »Vsa 
kmetijska plačila je treba 
vezati na pridelavo.«

Cveto Zaplotnik

Kranj – V okviru ukrepa Pod-
pore za naložbe v kmetijska 
gospodarstva sta letos pred-
videna dva javna razpisa: še 
ta mesec naj bi bil objavljen 
razpis za naložbe, s katerimi 
bi se kmetijska gospodarstva 
prilagodila podnebnim spre-
membam (mreže za zaščito 
proti toči, namakalni siste-
mi, rastlinjaki, trajni nasa-
di itd.), novembra pa še raz-
pis za posamične in skupin-

ske naložbe kmetijskih go-
spodarstev v lastno osnov-
no pridelavo kmetijskih pri-
delkov. Januarja naj bi ob-
javili tudi razpis za naložbe 
v predelavo in trženje kme-
tijskih proizvodov, pri kate-
rem se bodo za denar lahko 
potegovala mala, srednje ve-
lika in velika podjetja in tudi 
kmetije z dopolnilno dejav-
nostjo. V okviru ukrepa Pod-
pora za naložbe v infrastruk-
turo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem in prilago-
ditvijo kmetijstva in gozdar-
stva načrtujejo tri javne raz-
pise: marca dva razpisa za 
izgradnjo novih in tehnolo-
ške posodobitve obstoječih 
namakalnih sistemov za več 

uporabnikov, maja pa še za 
ureditev gozdne infrastruk-
ture. Maja naj bi objavili tudi 
razpis, s katerim bi finančno 
podprli ustanavljanje skupin 
in organizacij proizvajalcev v 
kmetijskem in gozdarskem 
sektorju, junija pa razpis za 
gradnjo odprtih širokopa-
sovnih omrežij naslednje ge-
neracije v podravski, pomur-
ski in koroški statistični regi-
ji. Septembra je predvidena 
objava razpisa Pomoč za za-
gon dejavnost za mlade kme-

te ter novih razpisov v okviru 
ukrepa Sodelovanje, s kate-
rimi bi spodbudili sodelova-
nje pri projektih za večjo pro-
duktivnost v kmetijstvu, teh-
nološki razvoj, zmanjševa-
nje negativnih vplivov kme-
tijstva na okolje in razvoj do-
polnilnih dejavnosti na kme-
tijah s področja izobraževa-
nja o okolju in hrani, varo-
vanja zdravja in socialnega 
varstva. Novembra bo objav-
ljen še razpis za ukrep Pod-
pora za novo sodelovanje v 
shemah kakovosti, vendar 
le v primeru, če bo glede na 
zahtevo direktive Evropske 
unije dotlej zaključen posto-
pek notifikacije nacionalne 
sheme Izbrana kakovost. 

Letos štirinajst 
javnih razpisov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
bo letos predvidoma objavilo štirinajst javnih 
razpisov za ukrepe iz Programa razvoja podeželja.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ugodne gospodarske 
razmere so v zadnjih treh le-
tih vplivale na nekoliko večji 
obseg trgovanja s kmetijski-
mi in gozdnimi zemljišči in 
tudi na rahlo naraščanje cen 
teh zemljišč, ugotavlja geo-
detska uprava v nedavno ob-
javljenem poročilu o nepre-
mičninskem trgu v prvem 
lanskem polletju. Kot izhaja 
iz poročila, je bilo lani v Slo-
veniji v prvem polletju pro-
danih 4180 hektarjev kme-
tijskih zemljišč, kar je bilo 
dve petini več kot v sezonsko 

primerljivem prvem polletju 
leta 2015, ko je bilo prodanih 
2662 hektarjev zemljišč. 
Povprečna cena za kvadratni 
meter kmetijskega zemljišča 
se je v tem obdobju zvišala z 
1,38 na 1,46 evra za kvadra-
tni meter. Kar zadeva goz-
dna zemljišča, je v lanskem 
prvem polletju lastnika za-
menjalo 1775 hektarjev ze-
mljišč, to je približno deseti-
na več kot v prvi polovici leta 
2015. Cena gozdnega zem-
ljišča se je v tem obdobju 
zvišala približno za petino, z 
0,46 na 0,55 evra za kvadratni 
meter.                                                                                                                                                                            

Naraščanje prometa in cen 
kmetijskih in gozdnih zemljišč

Ministrstvo poziva vse, ki načrtujejo prijavo na 
razpise, da se na to pravočasno pripravijo z vsemi 
potrebnimi dokumenti. Pri tem so jim lahko v pomoč 
informacijske točke Programa razvoja podeželja.

Kranj – Iz agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja so 
sporočili, da so začeli izdajati odločbe za izplačilo neposrednih 
plačil za lansko leto in da bodo vsem upravičencem še ta 
mesec izplačali štiri petine odobrenega zneska, kar skupno 
predstavlja okrog 108 milijonov evrov. Izplačilo preostale pe-
tine odobrenega zneska predvidevajo v marcu.

Štiri petine neposrednih plačil že januarja
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Kranj – »Za nami je še eno 
uspešno trgovalno leto,« 
ugotavljajo v Ljubljanski 
borzi vrednostnih papir
jev in dodajajo, da je vred
nost indeksa SBI TOP v zad
njih treh letih porasla in da 
je lani prvič po osmih letih 
presegla vrednost 900 točk. 
Najvišjo vrednost je dosegla 
6. junija lani – 907,58 točke, 
potlej pa se je zniževala in je 
leto končala pri 805,06 toč
ke, kar je bilo malenkostno 
manj kot leto prej, ko je na 
zadnji trgovalni dan znašala 
806,52. Pri trgovanju z vre
dnostnimi papirji je bil lani 
najmočnejši mesec maj, na 
to je vplival predvsem prev
zem Gorenja. Jeseni je doga
janje na borzi popestrila del
nica Nove Ljubljanske ban
ke (NLB), kar je bila po več 
kot desetih letih prva uvrsti
tev nove delnice v trgovanje 
na borzi. 

Skupni borzni promet 
je lani znašal nekaj več kot 

337,3 milijona evrov in je bil 
za 2,9 odstotka manjši kot 
leto prej, promet brez sve
žnjev pa je znašal 286,5 mi
lijona evrov in je bil bil sko
raj za 18 odstotkov večji kot 
leto prej. Največ prometa, za 
327,7 milijona evrov, je bilo z 

delnicami, od tega ga je bilo 
več kot četrtino z delnicami 
Krke, ki so ji po prometu sle
dile delnice Cinkarne in del
nice Zavarovalnice Triglav.  

S trga delnic prve kotaci
je se je lani poslovila delni
ca Gorenja, nadomestila pa 

jo je delnica NLB. Med bolj 
prometnimi delnicami prve 
kotacije, s katerimi so lani 
trgovali vse leto, je tečaj del
nice novomeške Krke pora
sel le malenkostno, s 57,5 na 
57,8 evra, tečaj Luke Koper 
se je občutno znižal, s 30,4 

na 26 evrov, prav tako tudi 
tečaj Petrolove delnice, ki 
se je znižal s 349,45 na 310 
evrov. Izgubo na letni ravni 
so utrpeli tudi imetniki Te
lekomovih delnic, njihov te
čaj se je lani znižal z 82,88 
na 59 evrov. Zavarovalniški 
delnici sta se lani dokaj dob
ro držali: delnica Pozavaro
valnice Save se je le malen
kostno znižala, s 15,8 na 15,3 
evra, delnica Zavarovalnice 
Triglav pa je porasla z 28,9 
na 30,3 evra. Dogajanje na 

Ljubljanski borzi je lani po
živila delnica NLB, z njo so 
začeli trgovati novembra. 
Cena je bila v postopku jav
ne ponudbe postavljena pri 
51,50 evra, na zadnji lanski 
trgovalni dan je njen tečaj 
znašal 62 evrov.

Lani so s trgovanja na 
Ljubljanski borzi umaknili 
osem vrednostnih papirjev, 
v trgovanje pa so na novo 
uvrstili eno delnico, dve novi 
obveznici ter dva komercial
na zapisa. 

Delnica NLB poživila dogajanje na borzi
Indeks Ljubljanske borze SBI TOP je lani prvič po osmih letih presegel vrednost 900 točk, a se je do konca leta znižal na 805 točk. Dogajanje na borzi je 
poživila delnica NLB, njen tečaj se je do konca leta zvišal na 62 evrov.

Na Ljubljanski borzi je bilo ob koncu lanskega leta v trgovanje vključenih 67 vrednostnih 
papirjev. / Foto: Gorazd Kavčič

Tečaji delnic prve kotacije
Delnica Tečaj (v evrih)
 29. 12. 2017 28. 12. 2018

Gorenje 5,100 -
Intereuropa 2,001 2,600
Krka 57,50 57,80
Luka Koper 30,40 26,00
Mercator 20,07 23,00
NLB - 62,00
Petrol 349,45 310,00
Pozavarovalnica Sava 15,80 15,30
Telekom Slovenije 82,88 59,00
Zavarovalnica Triglav 28,90 30,30

Indeks SBI TOP 806,52 805,06

Simon Šubic

Ljubljana – Na ministrstvu 
za okolje in prostor ugotav
ljajo, da nova prostorska za
konodaja, ki odpravlja admi
nistrativne ovire in zaplete
no birokracijo, že kaže prve 
rezultate. V dokaz so na
vedli, da je kranjska druž
ba Good year Dunlop Sava 
Tires gradbeno dovoljenje 
za 94 milijonov evrov vred
no naložbo v povečanje proi
zvodnih zmogljivosti po no
vem integralnem postopku 
pridobila v samo štirih me
secih. »Resda sam posto
pek izdaje gradbenega do
voljenja ni bil tipičen, saj ni 
bilo pritožb strank v postop
ku in zunanjih udeležencev, 
kar bistveno vpliva na čas vo
denja postopka,« so razloži
li. Podjetju je bila tako omo
gočena 94 milijonov evrov 

vredna naložba, s katero bo 
za približno 25 odstotkov po
večalo zmogljivosti, to je do 
1,8 milijona dodatnih pnev
matik in okoli 160 novih de
lovnih mest, o čemer smo v 
Gorenjskem glasu že poro
čali konec decembra. 

»Ministrstvo za okolje in 
prostor v prvi vrsti varuje slo
vensko okolje in naravne da
nosti Slovenije, a ob tem ne 
pozablja na sorazmerni nuj
ni gospodarski razvoj Slo
venije, ki pa ni možen brez 
jasnih, hitrih in učinkovitih 
prostorskih postopkov,« po
udarja državni sekretar Aleš 
Prijon. Z željo, da bi nova za
konodaja olajšala posame
znikom in poslovnim druž
bam hitrejšo pot do želenih 
ciljev brez oškodovanja oko
lja, na ministrstvu prav sedaj 
poteka tudi evalvacija grad
bene zakonodaje in priprava 

izboljšav, v sklopu katere 
bodo predlagali še dodatne 
ukrepe za večjo funkcional
nost in ažurnost postopkov, 
je dodal.  

Po določbah novega Grad
benega zakona sta v inte
gralnem postopku združe
na postopek presoje vplivov 
na okolje in postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja. Za 
integralne postopke, ki jih 
vodijo za vse objekte z vpli
vi na okolje, je po novem 
pristojno okoljsko ministr
stvo. To za investitorja po
meni »vse na enem mestu«, 
saj z integracijo postopkov 
ne prihaja več do podvajanja 
dokumentacije in procesnih 
dejanj (ena obravnava, sez
nanjanje istih strank in za
interesirane javnosti v raz
ličnih postopkih, izda se ena 
odločba, pravna sredstva zo
per odločbo). Zakon določa 

rok za izdajo gradbenega 
dovoljenja pet mesecev od 
vložitve popolne zahteve, 
pri čemer rok ne teče v času 
pridobivanja mnenj in jav
ne razprave. »Nova ureditev 
ob racionalizaciji postop
kov zagotavlja vse standar
de sodelovanja javnosti ter 
pravnega varstva udeležen
cev tega postopka, omogo
ča pa tudi postopek prevla
de javne koristi,« še poudar
jajo na ministrstvu. 

Goodyear bo 94mili
jonsko naložbo predvidoma 
začel še ta mesec. Z njo bodo 
do leta 2022 proizvodne 
zmogljivosti povečali za če
trtino, s čimer bodo zadosti
li rastočim potrebam kupcev 
po tehnološko kompleksnej
ših pnevmatikah za platišča 
večjega premera v EMEA re
giji (Evropa, Bližnji vzhod in 
Afrika). 

Do dovoljenja v štirih mesecih
Kranjski Goodyear je gradbeno dovoljenje za 94 milijonov evrov vredno naložbo v povečanje 
proizvodnje pridobil v samo štirih mesecih, so se pohvalili na ministrstvu za okolje in prostor. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih zavo
da za zaposlovanje je bilo 
ob koncu lanskega decem
bra v Sloveniji registrira
nih 78.534 brezposelnih, 

kar je bilo 2435 več kot me
sec prej in 6526 manj kot 
decembra predlani. V pov
prečju je bilo lani na zavo
du prijavljenih 78.474 brez
poselnih, kar je bilo 11,5 od
stotka manj kot v letu 2017. 

Lani se je na zavod na novo 
prijavilo 76.578 brezposel
nih, od tega 43.266 zaradi 
izgube zaposlitve za dolo
čen čas, 11.408 je bilo iskal
cev prve zaposlitve, 9379 
trajno presežnih delavcev in 

»stečajnikov«, ... Iz eviden
ce zavoda se je lani odjavilo 
83.104 brezposelnih, od teh 
61.542 zaradi zaposlitve. Na 
območju kranjske območne 
službe zavoda za zaposlova
nje je bilo ob koncu lanskega 
leta 5171 brezposelnih, kar je 
bilo 7,6 odstotka manj kot 
leto prej.

Za devetino manj brezposelnih

Cveto Zaplotnik

Kranj – Z novim letom se 
je začelo novo davčno leto, 
hkrati pa tudi čas za davčni 
obračun preteklega leta. Za
vezancem že več let ni treba 
vlagati napovedi za odmero 
dohodnine, informativni iz
račun pripravi davčni organ, 
zavezanec ga le pregleda in 
v primeru, da mu ne ugovar
ja, izračun samodejno pos
tane dohodninska odločba. 
Takšen način pa ne velja za 
obdavčitev dobička od pro
daje vrednostnih papirjev in 
drugih deležev ter investicij
skih kuponov, za obdavčitev 
obresti na denarne depozite, 
drugih obresti in dividend, 
za obdavčitev dohodka iz od
dajanja premoženja v najem 
in dobička od prodaje izve
denih finančnih instrumen
tov, zato je finančna uprava 
že javno pozvala zavezance, 
da za obdavčitev teh dohod
kov najkasneje do 28. febru
arja sami vložijo napovedi za 
odmero dohodnine.

Napoved za odmero do
hodnine od obresti na de
narne depozite pri bankah 
in hranilnicah v Sloveniji 

in v drugih državah člani
cah Evropske unije morajo 
vložiti vsi, ki so lani z obre
stmi presegli znesek tisoč 
evrov. Napoved za odmero 
dohodnine od dohodka iz 
oddajanja premoženja v na
jem morajo oddati vsi, ki so 
lani fizični osebi oddali v na
jem premično ali nepremič
no premoženje, izjema so le 
zavezanci, ki so dosegli do
hodek iz oddajanja v najem 
skupnih prostorov v večsta
novanjskih stavbah (npr. 
hišniških stanovanj) preko 
upravnikov. Enak rok, to je 
28. februar, velja tudi za tis
te, ki so lani odsvojili vredno
stne papirje in druge deleže 
ter investicijske kupone. Za
vezanci lahko v tej napovedi 
uveljavljajo tudi zmanjšanje 
pozitivne davčne osnove od 
dobička z izgubo, ki so jo do
segli pri prodaji vrednostnih 
papirjev in drugih deležev, 
investicijskih kuponov in 
nepremičnin. Če je zaveza
nec lani opravil več kot de
set transakcij, mora napo
ved vložiti v elektronski obli
ki preko sistema eDavki, si
cer pa jo lahko odda tudi na 
obrazcu v papirnati obliki.

Napovedi za 
odmero dohodnine
Finančna uprava poziva zavezance, da do 28. 
februarja oddajo napovedi za odmero dohodnine 
od najemnin, obresti in kapitalskih dobičkov.
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Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so se v sre-
do že tretjič srečali družina 
Bremec, ki jim je decembra 
2008 v Srednji vasi v Bohi-
nju plaz odnesel hišo z apart-
majema, in predstavniki Ob-
čine Bohinj, od katere Brem-
čevi terjajo odškodnino. Tož-
bo je prvostopenjsko sodišče 
že dvakrat zavrnilo, a je viš-
je sodišče pravdo vrnilo v po-
novno obravnavo. Bremče-
vi tožijo občino in državo za 
štiristo tisoč evrov odškodni-
ne, ker naj po manjšem pla-
zu leta 2007 ne bi primerno 
ukrepali, kljub temu da se je 
izkazalo, da je občina naroči-
la pregled strokovnjakov, ki 
so ocenili, da nevarnosti ni, in 
naročili manjše ukrepe. Ti pa 
niso zadoščali, zato je leto po-
zneje večji plaz povsem uni-
čil hišo Bremčevih v Srednji 
vasi. Primer je precedenčen, 
saj bi se v primeru uspeha 
Bremčevih lahko odprl plaz 
tovrstnih tožb proti državi in 
občinam, da niso preprečile 
posledic naravnih ujm.

Prvič je kranjsko sodiš-
če primer zavrnilo že maja 
2014, a je višje sodišče po 
pritožbi primer vrnilo v po-
novno odločanje. Tudi na 
ponovnem sojenju in po po-
novnem zaslišanju Branka 
Prokopa, izvedenca gradbe-
ne stroke, si sodnica Meta 
Pristavec ni premislila in je 
tožbeni zahtevek znova za-
vrnila. Sledila je nova pritož-
ba Bremčevih in višje sodiš-
če je lani zadevo spet vrni-
lo v ponovno sojenje, na 

katerem so v sredo ponovno 
zaslišali izvedenca Prokopa. 
Ta je tokrat še dopolnil izve-
densko mnenje, v katerem je 
poudaril, da bi bilo treba za 
hišo Bremčevih pred njeno 
gradnjo izdelati oceno ogro-
ženosti, ki bi pokazala po-
tencialno plazovitost, in na 
tem mestu ne bi smeli gra-
diti, a je pri nas zakonodaja 
na tem področju, kot je oce-
nil Prokop, tako pomanjklji-
va, da takšna analiza pri iz-
daji gradbenega dovoljenja 
ni predpisana.

Prokopu se je pojavil tudi 
sum, da je bila brežina nad 
hišo v preteklosti nasuta in je 
bil to razlog za nestabilnost 
zemljine: »Če se je to vede-
lo in se je kljub temu na tej 

lokaciji dovolila gradnja in 
to ni bilo vneseno v občinsko 
oceno ogroženosti, je nekdo 
za to odgovoren,« je še dejal 
Prokop in predlagal poizved-
be med starejšimi krajani, ki 
bi morda vedeli, kaj je bilo v 
preteklosti na tem območju. 
Prokop je sicer prepričan, da 
bi geolog moral videti poten-
cialno grozečo nevarnost, a 
ni izključil možnosti, da bi 
tudi sam nevarnost spreg-
ledal. Poudaril je tudi, da bi 
bilo za vkop, kot je bil nare-
jen za gradnjo hiše Bremče-
vih, potrebno obsežno stabi-
liziranje brežine, ki bi prese-
gala investicijsko vrednost 
same hiše.

Bohinjski župan Jože Sod-
ja je poudaril, da so zaupali 

strokovnjakom in naredili, 
kar so predlagali. »Strokov-
njak je tisti, ki nam bi mo-
ral, če bi menil, da obstaja 
kakšna nevarnost, predla-
gati morebitne dodatne raz-
iskave ali ukrepe.« S tem se 
je strinjala tudi sodnica Pri-
stavčeva, ki je izvedenca opo-
zorila, da bi po njegovem 
mnenju morala biti občina 
večji strokovnjak od strokov-
njakov. 

Bremčevi so na drugi stra-
ni prepričani, da občina ni 
bila dovolj skrbna in bi mo-
rala vedeti, da so potrebne 
dodatne raziskave. Sojenje 
se bo nadaljevalo 15. febru-
arja, ko se bosta obe strani 
izrekli o razširjenem mne-
nju izvedenca.

Sodišče še tretjič o plazu
Ker je višje sodišče primer vrnilo v ponovno razsojanje, kranjsko okrožno sodišče že tretjič odloča o 
odškodnini za družino Bremec, ki jim je plaz pred desetimi leti v Srednji vasi uničil hišo. 

Sodni izvedenec gradbene stroke Branko Prokop je na tretjem sojenju dopolnil izvedensko 
mnenje z oceno, da bi morali pred gradnjo hiše Bremčevih izdelati oceno ogroženosti. Ta bi 
po njegovem pokazala potencialno plazovitost, zato gradnje sploh ne bi smeli dovoliti. 

Prav tako niso bile poda-
ne kršitve, na katere mora 
pritožbeno sodišče paziti po 
uradni dolžnosti, je še ugo-
tovilo višje sodišče v sodbi, 
ki je bila izdana 6. decem-
bra lani. 

Odvetnik Bojan Župevec, 
ki je v sodnem procesu za-
govarjal Franca Terana, je za 
Gorenjski glas napovedal, da 
bo na vrhovno sodišče vložil 
zahtevo za varstvo zakonito-
sti, o čemer se bo v prihod-
njem tednu sestal tudi s svo-
jo stranko. »Glede same sod-
be bi želel poudariti, da me-
nim, da elementi kaznive-
ga dejanja zlorabe položaja 
ali zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti niso podani, tudi 
ni prišlo do oškodovanja 

nobenega izmed upnikov 
niti Stanovanjske zadruge 
Gorenjske,« je pojasnil Žu-
pevec. Odziv na sodbo viš-
jega sodišča smo iskali tudi 
pri Gnilšakovem zagovorni-
ku Mateju Sršenu, a ga do 
včeraj nismo prejeli. 

Teran in Gnilšak sta bila 
zaradi oškodovanja SZG pri 
poravnavi z Mestno občino 
Kranj na kranjskem sodišču 
obsojena že januarja 2016. 
Že tedaj je sodnica Marjeta 
Dvornik presodila, da Teran 
s premoženjem Zadruge ni 
ravnal v njeno dobro, ker se 
je z Gnilšakom leta 2010 do-
govoril, da bo denar iz porav-
nave z Mestno občino Kranj v 
višini 620.000 evrov names-
to na račun Zadruge naka-
zan na račun Gnilšaka, ki je 
bil istočasno tudi svetovalec 

tedanjega kranjskega župa-
na Mohorja Bogataja in je 
odkupoval terjatve upnikov 
Zadruge. V dokaznem po-
stopku se je izkazalo, da je 
bila slaba polovica denarja 
iz poravnave uporabljena za 
poplačilo dolgov Zadruge, 
preostanek v višini 353 tisoč 
evrov pa si je Gnilšak prisvo-
jil. Sodišče je zato oba obso-
dilo na dve leti in pol zapo-
ra, Gnilšaku pa tudi odvzelo 
protipravno pridobljeno pre-
moženjsko korist. Po vlože-
nih pritožbah je ljubljansko 
višje sodišče novembra 2016 
prvo sodbo razveljavilo in za-
devo vrnilo v ponovno odlo-
čanje prvostopenjskemu so-
dišču, ki je tudi v drugo izda-
lo obsodilno sodbo. 

Do sodne poravnave 
med Stanovanjsko zadrugo 

Gorenjske in Mestno obči-
no Kranj je prišlo po tem, 
ko je Zadruga leta 2007 to-
žila Občino zaradi neupra-
vičene obogatitve, ker je leta 
2002 gradbenemu podjetju 
prodala nekaj več kot 6000 
kvadratnih metrov zemljiš-
ča na Drulovki. Za to je po 
mnenju Zadruge kljub spor-
nemu lastništvu Občina ne-
upravičeno prejela del kup-
nine, pri tem pa tudi spre-
gledala stroške Zadruge za 
komunalno opremo. Te-
danja občinska uprava pod 
vodstvom župana Damijana 
Perneta je na podlagi prido-
bljenih pravnih mnenj zav-
račala kakršnokoli poravna-
vo z Zadrugo, Pernetov na-
slednik Mohor Bogataj pa 
se je že v prvih dneh po us-
toličenju za župana odločil 

drugače in odobril poravna-
vo z Zadrugo v višini 620 ti-
soč evrov, kar je kasneje, ko 

je zadeva prišla v javnost, 
povzročilo tudi precejšen vi-
har v kranjski politiki. 

Potrjeno: Teran in Gnilšak v zapor
31. stran

Nekdanji predsednik Stanovanjske zadruge Gorenjske 
Franc Teran bo zdaj preko svojega odvetnika na vrhovno 
sodišče vložil zahtevek za varstvo zakonitosti. 
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Kranj – Kranjski policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se 
je zgodila v ponedeljek okoli 6.30. V neposredni bližini lekarne 
in glavne avtobusne postaje na Bleiweisovi cesti v Kranju naj 
bi neznani voznik z belim vozilom na prehodu za pešce rahlo 
trčil v peško in po nesreči odpeljal. Kdor kaj ve o nesreči, naj 
pokliče na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 
policije 080 1200, pozivajo policisti. 

Iščejo priče nesreče pred avtobusno postajo

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloški 
policisti so v sredo obravna-
vali kar štiri vlome v stano-
vanjske objekte, vse so ne-
znani storilci izvedli med 
17. in 20. uro, ko lastnikov 
še ni bilo doma. Vlomil-
ci so brez dovoljenja vsto-
pili v tri hiše na Koširjevi 
cesti in Sorški cesti v Ško-
fji Loki. Iz dveh so odnes-
li nakit, v eno pa nazadnje 

niso vstopili. Vlomili so še 
v hišo na Godešiču, iz kate-
re sta izginila denar in na-
kit. V objekte so storilci vlo-
mili z naviranjem oken ali 
vrat, so pojasnili na Policij-
ski upravi Kranj.

Gorenjski policisti so v 
zadnjih dneh obravnavali 
še prijave vlomov v avtomo-
bil in trgovino v Kranju ter 
vlom v stanovanjsko hišo na 
Bledu, ki se je zgodil že prej-
šnji teden. 

Nikogar ni bilo doma

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so v 
zadnjih dneh prejeli štiri pri-
jave o udeležbi osebe na in-
validskem vozičku na cestah 
na območju Šenčurja in Cer-
kelj. Prijavitelji so sporočali, 
da je zaradi vožnje z vozič-
kom po sredini smernega 
vozišča, neuporabe odsev-
nikov in oviranja prometa – 
tudi na cesti, kjer je omejitev 
90 km/h – prihajalo do ne-
varnih situacij. Policisti zato 
opozarjajo voznike na mož-
nost srečanja s to zelo ran-
ljivo kategorijo udeležencev 
na cesti.

Invalidski voziček je po-
sebno prevozno sredstvo, 
ki jih je v prometu dovolje-
no uporabljati le na ploč-
nikih, poteh za pešce in 

kolesarskih poteh ter na ob-
močjih za pešce in območjih 
umirjenega prometa. Izje-
moma jih je dovoljeno upo-
rabljati tudi na vozišču ces-
te, namenjene prometu mo-
tornih vozil, na kateri ni dru-
ge primerne prometne povr-
šine, ločene od vozišča. 

Udeležba na cestah zunaj 
naselij, v temi ali megli, je za 
te udeležence zelo nevarna, 
opozarjajo policisti. Oseba, 
ki se vozi v invalidskem vo-
zišču, mora upoštevati pred-
pise, ki veljajo za pešce in 
kolesarje, zato mora v pri-
meru, ko ni mogoče upo-
rabljati pločnika ali kolesar-
ske steze, voziti ob desnem 
robu vozišča v smeri vožnje. 
Pešec, ki potiska ob sebi eno-
sledno vozilo, ga mora voditi 
na svoji levi strani.

Invalidski voziček na cesti
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Miha Rodman, prejemnik 
nagrade julija: »Igralci še kako 
čutimo dvorano.« Stran 18

Zgodbe
Štefka Vister je bila v prvi 
generaciji deklet, ki so se izučile 
za strugarke. Stran 19

Obletnice
Razstava šolskih potrebščin 
petih otrok, ki so v šolske klopi 
sedli pred stoletjem ... Stran 20

Aleš Senožetnik

Tilen Jeraj je v najstniških 
letih prebolel obdobje z epi-
lepsijo. »Pred možgansko 
operacijo sem imel tudi po 
štirideset napadov v enem 
dnevu. Ko sem bil v Nemčiji, 
so imeli poleg mene kar de-
fibrilator, tako hudo je bilo,« 
pravi 29-letni Vodičan, ki je 
nato uspešno prestal opera-
cijo in posledic bolezni ne 
čuti več. 

Kot bi zadel na lotu

»Težava je, da se epilepsi-
ja začne in konča v možga-
nih. Njeno žarišče je včasih 
težko odkriti in ga ni mogo-
če vedno kirurško odstrani-
ti. Možnost, da boš po opera-
ciji utrpel takšno ali drugač-
no obliko invalidnosti, ved-
no obstaja. V mojem prime-
ru je bila samo petodstotna 
možnost, da bom operaci-
jo uspešno prestal,« razlaga 
Jeraj, ki je očitno rojen pod 
srečno zvezdo, saj vse odtlej 
ne čuti več posledic bolezni. 
»Zdravnik v Nemčiji, kjer 
sem bil operiran, mi je re-
kel, naj začnem igrati loto!«

V obdobju epileptičnih 
napadov je Jeraj dokončal 
šolanje in tudi diplomiral s 
področja informacijsko-te-
lekomunikacijskih tehnolo-
gij. Danes se aktivno ukvar-
ja s podjetništvom v družin-
skem podjetju, je svetnik v 
vodiškem občinskem sve-
tu in poročevalec evropskim 
poslancem za področje epi-
lepsije. Med drugim je bil 

pripravnik tudi v Bruslju, 
kjer si je uspel zgraditi mre-
žo poznanstev, ki mu danes 
pride še kako prav. 

Kot eden izmed redkih, ki 
mu je uspelo skoraj v celoti 
premagati epilepsijo, danes 
na mednarodni ravni usmer-
ja moči v ozaveščanje ljudi in 
se bori za destigmatizacijo 
stanj in bolezni. Dvanajstle-
tne izkušnje premagovanja 
izzivov bolezni danes izko-
rišča za pomoč evropskim 
poslancem pri sprejemanju 
zakonov, ki so bolj življenj-
ski, praktični in humani do 
oseb z nevrološkimi in dru-
gimi motnjami. Sodeluje pa 
tudi v večkrat nagrajenem 
humanitarnem zagonskem 
podjetju Epilep.si in je eden 
od voditeljev Gibanja Epi-
lepsija v tem delu Evrope.

Pot okrevanja po operaciji 
je bila dolga. En mesec je bil 
v bolnišnici, nato je sledilo 
še pol leta okrevanja doma. 
»Po operaciji se je težko pob-
rati. Vse se ti obrne na glavo, 
zame je bilo vse novo,« pra-
vi sogovornik, ki velike zas-
luge za uspehe pripisuje dr. 
Samu Božiču. »Med okreva-
njem sem začel razmišljati, 
kaj bom v življenju naredil. 
Imel sem srečo, da sem imel 
takšnega mentorja, kot je dr. 
Božič,« pravi Jeraj.

Najprej destigmatizacija, 
nato tehnologija

»Najprej smo v Epilep.si 
razmišljali, da bi osebam z 
epilepsijo pomagali s tehno-
logijo. Razvijali smo sedem 

različnih prototipov, ki naj 
bi ljudem z epilepsijo omo-
gočalo boljše življenje. Bili 
smo pred časom, nato pa 
nam je misijonar Pedro Ope-
ka odprl oči, ko nam je sveto-
val, da morajo družba in po-
samezniki najprej sprejeti 
epilepsijo kot bolezen. Tako 
smo poleg tehnologije začeli 
sile usmerjati v destigmati-
zacijo,« pravi Jeraj, ki je nato 
skupaj z ekipo Epilep.si in 
podporo Gibanja Epilepsija, 
ki ga vodi Jana Stražišar, po-
toval v več kot trideset držav, 
kjer je mladim podjetnikom 
v podjetniških centrih poda-
jal idejo, naj problemov, kot 
je epilepsija, ne vidijo kot te-
žave, temveč kot izziv, mor-
da celo kot podjetniški izziv.

Za podporo tudi  
k evropskim poslancem

V vmesnem času je pote-
kalo lobiranje za spremembo 
evropske zakonodaje, katere 
osnutek so sestavili v orga-
nizacijah Mednarodna liga 
proti epilepsiji (Internatio-
nal Ligue against Epilepsy) 
in Mednarodni biro za epi-
lepsijo (International Bure-
au of Epilepsy), ter podpiso-
vanje peticije v evropskem 

parlamentu, kar je omogoči-
lo spremembo, s katero so bo-
lezen dokončno uvrstili med 
nevrološke in ne psihološke 
motnje. »Za podporo projek-
tu sem najprej prosil evrop-
skega poslanca ter sopredse-
dnika odbora za zdravje Loj-
zeta Peterleta. Podporo cilju 
so v roku enega leta podali še 
ostali evropski poslanci.«

Kot dodaja Jeraj, vseh osem 
slovenskih evropskih po-
slancev pri tej temi složno 

sodeluje, rezultat pa se je po-
kazal lanskega decembra, ko 
smo v Hiši Evropske unije or-
ganizirali dogodek Epilepsi-
ja 2030, katerega namen je 
bil destigmatizacija bolezni. 
»Na dogodku smo obravnava-
li temi epilepsije in tehnologi-
je ter možne rešitve v prihod-
nje. Edinstven pečat pa je do-
godku dala udeležba dr. Bog-
dana Florea, ki mu je v Romu-
niji kot edinemu v Vzhodni 
Evropi uspelo s telemedicino 
in internetom stvari pokriti 
Romunijo z EEG-diagnostič-
nimi pripomočki. V prostem 
času pa mu je uspelo tudi de-
stigmatizirati to nevrološko 
bolezen, ki je marsikje še ved-
no velik tabu,« pravi Jeraj, ki 
je bil kot predstavnik Gibanja 
Epilepsija in Epilep.si glavni 
organizator dogodka. 

Idej in rešitev za ljudi s to 
boleznijo imajo 29-letnik 
iz Vodic in ekipa še dovolj. 
Čeprav je prepričan, da bo z 
razvojem znanosti že v dese-
tletju ali dveh še bolj obvla-
dljiva, pa bi radi, da se ozave-
ščanje o njej vzpostavi tudi 
v rednih šolskih programih, 
s čimer bi pomagali vzgaja-
ti družbo z mislijo, da je epi-
lepsija bolezen, kot vsaka 
druga. 

»Danes se osebe z izzivom 
epilepsije teže zaposlijo in 
vključijo v socialno življenje, 
družba jih še ne obravnava 
kot enakovredne. Rad bi do-
segel to, da bi vsak dobil pri-
ložnost, tako kot sem jo do-
bil jaz. V današnjem svetu 
namreč potrebuješ le prilož-
nost – in potem lahko z de-
lom marsikaj dosežeš!«

Potrebuješ le priložnost
Epilepsija je nevrološka motnja, pri kateri se pojavijo epileptični napadi. Približno dve tretjini oblik napadov epilepsije je obvladljivih z zdravili.  
Vsak 26. človek bo izgubo zavesti doživel vsaj enkrat v življenju. Nekateri živijo z epilepsijo vse življenje, drugim pa se pojavi v nekem življenjskem  
obdobju. Med slednje sodi tudi Tilen Jeraj iz Vodic.

Tilen Jeraj na dogodku Epilepsija 2030, ki so ga decembra organizirali v Hiši EU  
v Ljubljani / Foto: arhiv dogodka Epilepsija 2030

»Po operaciji se je težko pobrati. Vse se ti obrne na 
glavo, zame je bilo vse novo,« pravi Tilen Jeraj, ki 
je imel le petodstotne možnosti, da bo operacijo 
uspešno prestal. Med okrevanjem je začel razmišljati, 
kaj bo v življenju počel, in začel energijo vlagati v 
destigmatizacijo epilepsije. »Rad bi dosegel to, da bi 
vsak dobil priložnost, tako kot sem jo dobil jaz.«
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Od petka do petka

Simon Šubic

Vasle peti guverner 
Banke Slovenije

Boštjan Vasle, ki ga je dr-
žavni zbor decembra ime-
noval za novega guvernerja 
Banke Slovenije, je v sredo 
prevzel svoje dolžnosti. Pred 
njim je centralno banko za-
časno vodil Primož Dolenc, 
ki je »vskočil« po tem, ko je 
aprila lani dotedanji guver-
ner Banke Slovenije Boštjan 
Jazbec predčasno odšel s po-
ložaja in prevzel vodstveno 
funkcijo v enotnem odboru 
za reševanje v okviru bančne 
unije v Bruslju. Vasle, ki je 
bil pred tem direktor Urada 
za makroekonomske ana-
lize in razvoj, je peti guver-
ner Banke Slovenije, katere-
ga mandat traja šest let. Pred 
njim so osrednjo finanč-
no ustanovo v državi vodili 
France Arhar, Mitja Gaspa-
ri, Marko Kranjc in Boštjan 
Jazbec.

Prejeli hrvaški odgovor

Slovenija je pred tednom 
dni od Sodišča EU preje-
la hrvaški odgovor na tožbo 
zaradi kršenja evropskega 
pravnega reda, ki je posledi-
ca nespoštovanja arbitražne 
razsodbe o meji med država-
ma. Urad vlade za komunici-
ranje je sporočil, da Hrvaška 
v ugovoru zavrača pristoj-
nost Sodišča EU v tej zadevi, 

kakor je sicer že decembra 
lani navedlo hrvaško zuna-
nje ministrstvo. Hrvaška v 
ugovoru pravi, da zavrača ve-
ljavnost arbitražne razsodbe 
in dejstvo, da je bila z njo do-
ločena meja med Slovenijo 
in Hrvaško, zavrača tudi sta-
lišče Slovenije, da zaradi hr-
vaškega nespoštovanja arbi-
tražne razsodbe prihaja do 
kršitve prava EU. Sloveni-
ja mora odgovor na hrvaški 
ugovor pripraviti do 13. fe-
bruarja. 

Zdravstveni domovi 
tožijo državo

Zdravstveni domovi, sku-
paj jih je 41, tožijo državo za 
3,4 milijona evrov, ker jim je 
z zvišanjem plač v javnem 
sektorju leta 2017 za toliko 
povečala stroške, ni pa pris-
krbela denarja za pokritje, 
saj sta ministrstvo in Zavod 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije cene zdravstve-
nih storitev dvignila šele v 
letu 2018. Na ZZZS pravijo, 
da lahko zaplete, ki se lah-
ko ponovijo zaradi decem-
brskega dviga plač, prepre-
či sprememba sistema, tako 
kot ministrstvo za zdravje pa 
tudi menijo, da je tožba ne-
utemeljena in nepotrebna. 
Minister za zdravje Samo 
Fakin je sicer pred dnevi za-
gotovil, da so sredstva za de-
cembra dogovorjen dvig plač 
zagotovljena in jih bodo iz-
vajalci zdravstvenih storitev 

dobili v prvih dveh mesecih 
letošnjega leta. Če bo treba, 
pa jih bodo dobili tudi za na-
zaj, je še dejal. 

Na novo opredeliti 
posilstvo

V javnosti zadnje dni zelo 
odmeva sodba koprskega 
višjega sodišča, ki je moške-
ga zaradi spolnega občeva-
nja z družinsko prijatelji-
co proti njeni volji spozna-
lo za krivega kaznivega de-
janja prisiljenja, in ne posil-
stva. Zaradi tega je že priš-
lo do pozivov k spremembi 
opredelitve posilstva v ka-
zenskem zakoniku po vzo-
ru nekaterih drugih evrop-
skih držav, ki posilstvo opre-
deljujejo vsak spolni odnos 
brez privolitve. Dogodek se 
je zgodil 11. oktobra 2015 v 
zgodnjih jutranjih urah, ko 
je moški v svojem stanova-
nju spolno napadel vinjeno 
družinsko prijateljico. Kopr-
sko višje sodišče je presodi-
lo, da moški ni zagrešil po-
silstva, ker je dejanje začel, 
ko je še spala, silo pa je upo-
rabil šele, ko se je zbudila, 
in je s pomočjo prisile deja-
nje »zgolj dokončal«, nava-
jajo mediji. »Kadar storilec 
uporabi silo šele po tistem, 
ko že pride do spolnega od-
nosa, oziroma zato, da spol-
ni odnos dokonča, kot je to 
v obravnavani zadevi, potem 
kaznivo dejanje posilstva ni 
podano,« so odločili sodniki, 

ki so zato moškega obsodi-
li za blažje kaznivo dejanje 
prisiljenja. 

Pobegli zapornik 
spregovoril

Še vedno odmeva tudi po-
beg dveh srbskih zapornikov 
iz koprskega zapora 29. de-
cembra lani. Eden od njiju, 
Damjan Mitrović, je namreč 
srbskim medijem razkril, da 
je pobeg načrtoval skoraj tri 
mesece in da je žago, s kate-
ro sta prerezala rešetke, do-
bil prek ograje in jo skrival 
v tetrapaku za mleko. Pojas-
nil je, da je pobeg načrtoval, 
odkar je izvedel, da ga name-
rava Slovenija izročiti Srbiji. 
Tedaj se je lotil natančnega 
proučevanja gibanja in de-
lovanja stražarjev. Pri pobe-
gu prek zidu sta si zaporni-
ka pomagala tudi z eno od 
odsluženih žimnic, ki so že 
več tednov ležale ob smet-
njakih pod oknom. S taksi-
jem se je nato peljal v Trst, 
od koder je poklical upravni-
ka koprskega zapora in mu 
pojasnil, kako sta pobegnila 
iz zapora, da ne bi mislil, da 
je kriv kdo od varnostnikov. 
Oglasili so se tudi pravosod-
ni policisti iz koprskega za-
pora, ki so kritični predvsem 
do direktorja zapora Duša-
na Valentinčiča, ki med dru-
gim ni dovolil podrobnega 
pregleda sobe pobeglih pri-
pornikov, kar je pred časom 
predlagal eden od paznikov.

Koprska soba pobega
Pobeg dveh srbskih zapornikov iz koprskega zapora še vedno močno odmeva. Eden od pobeglih 
zapornikov je celo javno spregovoril o poteku pobega, po katerem je celo poklical direktorja zapora. 

Predsednik republike Borut Pahor je za novega guvernerja 
centralne banke najprej neuspešno predlagal Primoža 
Dolenca, njegovega drugega kandidata Boštjana Vasleta 
(na sliki desno) pa so poslanci decembra vendarle potrdili. 

Hrvaška je v ugovoru tožbe Slovenije zaradi nespoštovanja 
arbitražne razsodbe o meji odgovorila, da zavrača 
pristojnost Sodišča EU v tej zadevi. / Foto: arhiv GG

Okoliščine pobega zapornikov iz koprskega zapora še 
vedno burijo duhove. O njih bo danes spregovorilo vodstvo 
Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in koprskega 
zapora. / Foto: Simon Šubic

Slovenci v zamejstvu (646)

Kultura, hrbtenica naroda
Čeprav se bo komu zdel 

ta naslov kot oguljena fra-
za, je za Slovence, pa naj ži-
vijo v Avstriji, v Italiji, na Ma-
džarskem in drugje po sve-
tu, resničen in stvaren. Kul-
tura je način, s katerim je 
mogoče najbolj učinkovito 
ohranjati narodovo identi-
teto, vključno z jezikom. V 
Italiji prav kulturne priredi-
tve najbolj združujejo Slo-
vence. Za primer vzemimo 
samo vsakoletni pevski pri-
reditvi Primorska poje in 
Koroška in Primorska poje-
ta, ko so dvorane polne, na 
odrih pa se zvrsti na desetine 
pevskih zborov. Ko sta ob za-
ključku lanskega leta tajnica 
Krščanske kulturne zveze v 
Celovcu Zalka Kelih Olip in 
poslovodja Slovenske pros-
vetne zveze dr. Janko Mal-
le ocenjevala kulturno bero 

preteklega leta, sta povedala 
veliko spodbudnih besed in 
izrekla globoko spoštovanje 
ljudem, ki delujejo v sloven-
skih društvih, in mladim, ki 
jim je treba omogočiti svo-
bodo kulturnega delovanja, 
v katerem pa literatura in je-
zikovna vzgoja ne smeta biti 
zapostavljeni.

Januar bo za Slovence na 
Koroškem v znamenju kul-
ture in kulturnega ustvar-
janja. V torek, 15. januar-
ja, bodo na Pedagoški viso-
ki šoli v Celovcu predstavi-
li letošnji literarni natečaj 

Pisana pomlad ali Na dan z 
besedilom, na katerem bo 
več sto mladih različnih sta-
rosti pisalo v najrazličnejših 
literarnih zvrsteh. Pisana 
pomlad je vsakoletna akcija 
Volbankove ustanove, ki po-
maga pri širjenju slovenske 
besede med mladimi. Dr. 
Jože Volbank, rojen v Podju-
ni na Koroškem, je do smrti 
živel in deloval kot zdravnik 
v Kranjski Gori in del svojega 
premoženja že takrat name-
njal pomoči nadarjenim ot-
rokom iz slovenskih družin 
na Koroškem. Volbankovo 

ustanovo vodi Združenje 
staršev slovenske gimnazije 
v Celovcu, v njen program pa 
so poleg literarnega ustvar-
janja vključeni tudi glasba, 
film in govorništvo. 

Kulturno bo zvenel tudi 
ponedeljkov občni zbor Slo-
venske prosvetne zveze, ki 
je najstarejša kulturna or-
ganizacija Slovencev na Ko-
roškem. Kot Slovenska kr-
ščansko socialna zveza je 

bila ustanovljena oktobra 
leta 1907, leta 1934 pa se je 
preimenovala v Slovensko 
prosvetno zvezo. Leta 1941 
so njeno delovanje prepo-
vedali, izropali ali uničili 13 
kulturnih domov in uničili 
nad 80.000 knjig. Zveza je 
ponovno začela delovati leta 
1946. Ponedeljkov zbor se 
bo začel ob 19. uri v dvora-
ni župnišča v Šentjakobu v 
Rožu. 

Nagrade na natečaju Vesela pomlad so za mlade literate 
nekaj posebnega. 

Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških 
Slovencev bosta v petek, 25. januarja, ob 19. uri v 
Mohorjevi hiši podelila letošnjo Tišlerjevo nagrado. 
Za delo na kulturnem, političnem, publicističnem in 
pedagoškem področju jo bo prejel dr. Janko Zerzer.

Jože Košnjek

med sosedi
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Ivka Sodnik Tako je v svoji knjigi Va-
ruh otrokovih dolžnosti v 
poglavju, kjer našteva dolž-
nosti staršev, zapisal znani 
slovenski pedagog in preda-
vatelj Marko Juhant. Njego-
vo zahtevo lahko razumemo 
tako, da se od staršev priča-
kuje, da bodo vnaprej zaupa-
li učiteljem in vodstvu šole, 
da se bodo ti v kar največji 
meri potrudili pri delu z ot-
roki. Skoraj vsi otroci gredo 
zelo radi v šolo in se je prva 
leta veselijo, ker vedo, da 
se bodo v njej marsikaj za-
nimivega naučili in dobili 
nove prijatelje. Naj jih star-
ši v tem pozitivnem priča-
kovanju vedno podpirajo in 

spodbujajo tudi v trenutkih, 
ko bodo nastopile težave. Če 
bodo starši pred otroki na 
glas izražali svoje spoštova-
nje do učiteljev in zaupanje 
vanje, bodo veliko prispeva-
li k večji avtoriteti učiteljev. 
Težko je danes živeti in de-
lati v svetu in času brez av-
toritet, posebno otrokom, ki 
potrebujejo jasne besede in 
trden zgled. V času osnovno-
šolskega izobraževanja so za 
otrokov razvoj poleg staršev 
zelo pomembni tudi učitelji. 
Prva leta šolanja, na razredni 
stopnji, je učiteljica otroko-
va druga mama. Pravim uči-
teljica, saj učiteljev v prvih 
dveh triletjih osnovne šole 

skoraj ni. Otroci so zelo na-
vezani in zaupljivi do svojih 
učiteljic, zato staršem doma 
pogosto oporekajo, češ naša 
učiteljica je pa drugače po-
vedala. Zato velja od vse-
ga začetka v otrokovih očeh 
vestno gojiti pozitivno podo-
bo učiteljev, četudi ti kdaj na-
redijo napako in se zmotijo. 
V tem primeru imajo starši 
na voljo druge možnosti, da 
zaščitijo svojega otroka. Po-
govor odraslih z odraslimi. 
Ob takšnem preudarnem 
nastopu bo otrok začutil, da 
starši ne želijo učitelja vnap-
rej obsojati, ampak se želijo 
prepričati, kaj se je v resnici 
dogajalo v šoli.

Večje avtoritete učiteljev 
si vsi želimo, tako pedago-
ški delavci kot starši. Ker da-
nes avtoriteta in ugled uči-
teljskega poklica nista več 
samoumevna, kar je veljalo 
še pred desetletji, je za več-
jo veljavo učiteljev izredno 
pomemben pozitiven od-
nos staršev do šole. Zato 
starši, tudi tisti, ki niso pre-
več zadovoljni z delom šole, 
ne bi smeli kritizirati učite-
ljev in ravnateljev pred otro-
ki. Če otroci začutijo pri star-
ših negativen odnos do po-
sameznih ali celo večine uči-
teljev, se vanje naselita strah 
in odpor do šole. V tem pri-
meru učenci v učiteljih ne vi-
dijo več svojih zavetnikov in 
pomočnikov, pač pa nekoga, 
ki mu želi škoditi in ga ima 
ves čas »na piki«, kot radi re-
čejo otroci. Za otroke blate-
nje učiteljev pomeni isto, kot 
če se grdo žalita in zaničuje-
ta njegova ločena starša, saj 
ima oba rad. S pozitivnim 
odnosom do šole pa starši 

otrokom vlivajo pogum in 
vero, da bodo šolskim zahte-
vam kos in da se v težavah 
poleg staršev vedno lahko 
obrnejo na svoje učitelje. 
Negativen odnos do šole pri 
otrocih dolgoročno povzro-
ča odpor do učenja in izpol-
njevanja šolskih obveznosti. 
Težko si predstavljamo, kaj 
to pomeni za današnje ge-
neracije, ki se bodo do kon-
ca življenja ves čas učile in se 
srečevale s takšnimi in dru-
gačnimi učitelji.

Zato se držimo načela, 
naj starši v odnosu do šole 
vedno stopijo na stran uči-
teljev. Isto pravilo naj velja 
za učitelje – vedno je treba 
stopiti na stran staršev, ko 
pridejo ti v šolo na pogovor 
preverjat, v kakšne težave je 
zašel njihov otrok – tako da 
starše poslušajo in skušajo 
razumeti njihova pričako-
vanja, na koncu pa naj zelo 
obzirno prikažejo tudi svoje 
videnje otrokovega vedenja 
in sposobnosti.

Miha Naglič

Ne rdeči ne črni – rumeni

Protestno gibanje »ru-
meni jopiči« (les gilets ja-
unes) nam pomaga razlo-
žiti francoski politolog Ar-
naud Mercier. »Protestni-
ki, t. i. rumeni jopiči, ima-
jo številne razloge. S poli-
tičnega vidika gre za ljudi 
tako s skrajne desnice kot 
s skrajne levice, številni pa 
sploh niso politično oprede-
ljeni. Preprosto menijo, da 
je politikom zanje vseeno, 
zato niti ne volijo. Na ulicah 
pa niso najrevnejši Franco-
zi, temveč gre za pripadni-
ke nižjega srednjega razre-
da, ki se čutijo prizadete za-
radi globalizacije. Tem lju-
dem je vse težje živeti dob-
ro s svojimi prihodki zara-
di brezposelnosti, obdavčit-
ve, dejstva, da morajo žive-
ti na obrobjih velikih mest, 
zaradi česar se morajo na 
delo voziti z avtomobili, vča-
sih tudi po 40 ali 50 kilome-
trov. Zanje je torej cena go-
riva zelo pomembna. Vlada 
je nekaterim zahtevam ugo-
dila, zdaj pa zahtevajo mož-
nost, da odločajo na referen-
dumih. Ljudje želijo, da se 
jih bolj upošteva pri spreje-
manju zakonov, želijo več 
neposredne demokracije. 
Ne samo, da Macrona ni-
majo radi, lahko rečemo, 
da ga sovražijo. Protestni-
ki zanj niso glasovali. Vidijo 

ga kot predsednika boga-
tih, kot predsednika Evrop-
ske unije, kot predstavni-
ka globalizacije.« Protestni-
ke so razjezile Macronove 
davčne olajšave za zelo bo-
gate na eni strani, na drugi 
pa novi davki za srednji ra-
zred. Njihove zahteve so do-
stikrat protislovne. »Neka-
teri ljudje želijo nižje dav-
ke, drugi pa več javnih sto-
ritev in več državnega po-
sredovanja v gospodarstvo. 
Obe stališči je nemogoče 
uskladiti. Tudi zato zahte-
vajo soodločanje na refe-
rendumih, saj je to način, 
da dosežeš soglasje tudi, ko 
se ne strinjaš, recimo glede 
vprašanj davkov, javnih sto-
ritev, vloge države v gospo-
darstvu in tako naprej. Gle-
de te politične zahteve se 
protestniki strinjajo, med-
tem ko se glede ekonom-
skih zahtev ne. Ponavljam, 
ne gre za gibanje najrevnej-
ših, ampak nižjega srednje-
ga razreda, ki mu je vse tež-
je dobro živeti. Vidijo se kot 
žrtve globalizacije, 'evropei-
zacije' politike, zaradi česar 
je država šibkejša in se manj 
vpleta v gospodarstvo. Zato 
ukinja nekatere javne stori-
tve, še posebej na podeželju 
in v majhnih mestih. Ljudje 
torej niso proti davkom, na-
sprotno, želijo novo družbe-
no pogodbo, po kateri bi bili 
prav zaradi plačevanja dav-
kov deležni socialne zaš-
čite. Del protestnikov tako 

zahteva več socialne države, 
ne pa njenega konca.« Pred-
sednik Macron se je na pro-
teste odzval z zamudo, ki pa 
se je izkazala za premišlje-
no. »Macronov govor je bil v 
letošnjem letu drugi najbolj 
gledan televizijski prenos 
v Franciji, takoj za finalno 
tekmo na nogometnem sve-
tovnem prvenstvu, na kate-
ri je igrala tudi francoska re-
prezentanca. To pove, kako 
močno so ljudje pričakovali 
njegov nagovor, njegovo od-
ločitev glede reševanja vpra-
šanja socialnih protestov. 
Menim pa, da Macron ni na-
govarjal le rumenih jopičev, 
ampak tudi druge Franco-
ze, ki sicer sami niso rume-
ni jopiči, a gibanje podpira-
jo. Namen govora je bil tako 
doseči desolidariziranje jav-
nosti z rumenimi jopiči. Vi-
deli smo, da je takoj po govo-
ru 20 odstotkov prebivalstva 
menilo, da so zahteve prote-
stnikov sicer legitimne, a da 
so zdaj veliko dosegli, zato 
naj prenehajo protestirati. 
Za Macrona je bilo zelo po-
membno, da so ljudje dejali, 
da je za katero koli gibanje 
nemogoče, da doseže vse, 
kar zahteva, in da je to že 
doseglo veliko, zato naj pre-
neha …« Slabost gibanja je 
tudi v tem, da so organizira-
ni le horizontalno. Mercier: 
»Horizontalna struktura bo 
vodila v konec gibanja, če ne 
bodo sprejeli tega, da potre-
bujejo institucionalizacijo 

in vodje.« (Vir: Boris Vasev, 
MMC RTV SLO)

Kar sto sedemindvajset 
kongresnic

V novem sklicu ameriške-
ga kongresa je rekordno šte-
vilo žensk, kar 127 jih je, od 
tega 106 demokratk. Izstopa-
jo 29-letna Alexandria Ocasi-
o-Cortez kot najmlajša kon-
gresnica, pa prvi ameriški 
staroselki v kongresu (Deb 
Haaland in Sharice Davids), 
prva odkrito biseksualna se-
natorka (Kyrsten Sinema) in 
prvi muslimanski kongres-
nici (Rashida Tlaib in Ilhan 
Omar). Slednji sta prisegli 
na Koran, in ne na Sveto pis-
mo. Res, časi se spreminjajo 
in Bob Dylan zapoje: »The ti-
mes they are a-changin'«!

Ultima Thule

Pa še ena vesoljska. Prav 
na novega leta dan se je ve-
soljska sonda New Horizons 
(Nova obzorja) na le 3500 ki-
lometrov približala nebes-
nemu telesu z imenom Ul-
tima Thule. Nahaja se v t. i. 
Kuiperjevem pasu na robu 
Osončja, kjer je tudi mini pla-
net Pluton. V mimoletu pri 
51.000 kilometrih na uro je 
sonda fotografirala in preme-
rila ta neznani svet, ki po naj-
daljši stranici meri le 33 km 
in je bil odkrit šele 2014; do 
zdaj je bil človeštvu znan le 
kot drobna pika na posnetku 
zelo natančnega teleskopa.

Rumeni jopiči
Eden od fenomenov, ki so nas presenetili proti koncu leta 2018 in jih ni bilo mogoče napovedati, 
so protesti rumenih jopičev v Franciji. Od kod so se vzeli, kaj pomenijo? Analiza pokaže, da ne gre 
za naključje …

Rumeni jopiči med demonstracijami v Parizu, 8. 12. 2018, 
policija jih je razganjala s solzivcem. / Foto: Wikipedija

Demokratka Nancy Pelosi (1940) ima v Kongresu že dolgo 
kilometrino, 3. januarja je ponovno prevzela vodenje 
spodnjega doma. / Foto: Wikipedija

Tako je umetnik upodobil let vesoljske sonde New Horizons 
mimo nebesnega telesa Ultima Thule, preden se je ta zares 
zgodil, 1. 1. 2019. / Foto: Nasa

Za boljšo šolo (2)

Dolžnost staršev je, da se 
postavijo na stran učiteljev
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Igor Kavčič

Če je bila Julija Prešernova 
muza, kdo so vaše muze, ki 
vas vedno znova navdihujejo 
na gledališkem odru?

»Težko rečem, kdo na-
tančno so moje muze, ki me 
navdihujejo. Navdih je zame 
vedno znova nekaj novega, 
lahko je zgolj trenutek, ko 
v igranju začutim nekaj op-
rijemljivega in si rečem: to 
moram raziskati. V besedi-
lu ali v liku, ki ga igram, ved-
no iščem nekaj, kar me po-
sebej zanima, kar mi je izziv 
in doslej še nisem poskusil.« 

Monodrama Judovski pes s 
šestindvajsetimi liki, ki jih v 
njej oblikujete, je za igralca 
nedvomno velik izziv?

»Izzivov je bilo pravzaprav 
več. Ljudje igralce običajno 
sprašujejo, kako se lahko na-
učimo toliko besedila, a to 
pač sodi k našemu poklicu. 
O tem pri študiju predstave 
še najmanj razmišljaš. Res 
je bil velik izziv zgolj v enem 
mesecu obvladati besedilo v 
dveh jezikih, slovenskem in 
angleškem. A ob vsem tem je 
bilo treba še naštudirati raz-
lične like, naglase, načine 
govora, drže, čustvena sta-
nja ter mizansceno in rekvi-
zite. To je bilo zame kar stre-
sno obdobje, ampak sem si 
dokazal, da se je mogoče na 
dan naučiti osem strani be-
sedila, štiri v enem in štiri v 
drugem jeziku, in jih posta-
viti na oder. Prva premiera 
je bila v slovenščini, nato je 
sledila premiera v anglešči-
ni. Ker je bil režiser Izraelec, 
sva pri postavljanju monod-
rame tako ali tako komunici-
rala v angleščini. Tako sem 
doma potem delal še sloven-
sko izvedbo.«

Se spominjate dne, ko so vam 
ponudili Judovskega psa?

»Seveda se. Bil sem zelo 
razočaran, saj sem bil prvot-
no predviden za študij Steni-
ce z režiserjem Jernejem Lo-
rencijem. Bil je moj mentor 
na akademiji, z njim sem že 
delal dve predstavi in sem se 
zelo veselil ponovnega sode-
lovanja. Potem sem izvedel, 
da me bodo ''zasedli'' za nekaj 
drugega … Ko sem v branje 
dobil besedilo za Judovskega 
psa, pa sem takoj spoznal, da 
gre za izjemno zgodbo. To je 
bila za začetek najboljša spod-
buda. Lahko rečem, da se je 
''slaba stvar'' tokrat izkazala 
za zelo dobro.«

Prebral sem, da je to vaš 
igralski Tour de France ...

»To sem res omenil v enem 
od intervjujev, pa se je očitno 
prijelo. (smeh) Največja kole-
sarska dirka je prava ''maši-
nerija'', ko dobiš občutek, da 
je vse popolno, natančno in 
strogo podrejeno cilju. Sam 
sem že igral v nekaj takih 
predstavah, ko začneš in se 
ne ustaviš, dokler ne prideš 
do konca. Čez vse ''klance in 
sprinte''. Tovrstnih izzivov 
sem v Judovskem psu imel 
več kot dovolj – od različnih 
vlog, glasov, ki jih spremlja-
jo, pa hitrih menjav med nji-
mi … Kar precej truda je tre-
ba, da to osvojiš.«

Na odru ste vseskozi sami z 
vsemi različnimi vlogami – 
od psa do gestapovca ...

»To je najbrž eden naj-
večjih preizkusov za igralca. 
Tempo predstave z vsemi ču-
stvenimi vrhunci, ki si sledi-
jo, je odvisen predvsem od 
tebe. Študij predstave je bil 
zelo komoren – ekipa treh, 
igralca, režiserja in drama-
turginje. Vseskozi si postav-
ljaš neke cilje, hkrati pa ne 
veš, ali si jih osvojil ali ne. Ob 
tem ko pripravljaš predstavo, 
se ukvarjaš še s kopico dru-
gih stvari, od scene do kostu-
mov, posameznih detajlov … 
Po premieri je bila publika 
navdušena. Nekdo mi je de-
jal, da se mu je predstava zde-
la kot film, da je ob vseh teh 
različnih vlogah pozabil, da 
igra samo en človek.«

Vam je pri vživljanju v vlo-
go psa pomagalo, da imate 
tudi sami doma psa in s tem 
izkušnjo njegovega obnaša-
nja v družbi človeka in zna-
čilnih reakcij v določenih si-
tuacijah?

»Doma imam rjavega lab-
radorca Marlona, ki je dobil 

ime po igralcu Brandu. Se-
veda je lažje, če poznaš psi-
hologijo psa, kako reagira v 
posameznih situacijah. Ko 
sem bral besedilo za igro, 
sem si tako živo predsta-
vljal, s kakšno naivnostjo 
pes gleda človeka, ko recimo 
čaka na hrano. Pes nosi pov-
sem drugo energijo v sebi, 
ni obremenjen s takimi in 
drugačnimi problemi, ki 
jih imamo ljudje. Sam sem 
tako lažje prepoznaval detaj-
le, ki jih v zgodbi opisuje pes 
– kako zagleda svojega prija-
telja iz otroštva, kako za na-
ciste išče Jude po hiši, ker bo 
za to seveda dobil piškot ...«

Z Judovskim psom ste se 
predstavili tudi na velikem 
mednarodnem festivalu 
monodrame v New Yorku. 
Med gledalci je bilo najbrž 
tudi precej Judov. Ste začu-
tili njihove reakcije?

»Judi zelo dobro pozna-
jo svojo zgodovino in holo-
kavst in so se tudi na mojo 
predstavo zelo pozitivno od-
zvali. Po predstavi mi je tako 
ogromno ljudi prišlo česti-
tat. Zanimivo izkušnjo sem 
imel v Izraelu, ko je do mene 
prišla gospa, ki je preživela 
koncentracijsko taborišče v 
Treblinki, in rekla: ''Jaz sem 
pa bila tam in je bilo zelo po-
dobno kot v vaši predstavi.'' 
To so stvari, ki ti pridejo do 
živega. V Indiji je bila izku-
šnja drugačna. Indijcem je 
problematika holokavsta 
manj znana, so pa prepozna-
li sporočilnost, ki jo predsta-
va nosi – gre namreč za sov-
raštvo do manjšin, v čemer 
lahko tudi v svoji zgodovini 
najdejo podobno problema-
tiko. Predstava govori tudi o 
tem, kako v svetu obvlada-
ti nestrpnost do drugačnih. 

Konec koncev neki pes doka-
že, da je to mogoče.«

V predstavi je nekaj tipične-
ga judovskega humorja, za-
činjenega s samoironijo. Je 
ta v sicer žalostni zgodbi tudi 
za igralca dobrodošel? 

»Včasih mi je žal, da pu-
blika bolj ne reagira s sme-
hom. Publika je večino pred-
stave zelo tiha, vse stvari se 
dogajajo tako hitro, tako tra-
gične kot tiste s humornimi 
elementi. Gledalce imam 
vseskozi tako zelo blizu, da 
si včasih sebično želim, da 
bi se, če je nekaj smešnega, 
zasmejali in s tem potrdili, 
da je res smešno. Ampak ni 
vedno tako.«

Pes Kir v predstavi ljudi loči 
na dobre, slabe in ravnoduš-
ne. Kako igralec gleda na pu-
bliko, ki prihaja v gledališče 
– ta je zelo raznolika?

»Absolutno je publika še 
en skriti soigralec. Tudi od 
nje je odvisno, kakšna ener-
gija se vzpostavi v dvorani. 
Ko si v temi, gledaš na oder, 
kjer so igralci, obratno pa mi 
v dvorano ljudi ne vidimo v 
oči, zato pa vas čutimo na 
energetski ravni. Vemo, ali 
gledalec predstavo pozorno 
spremlja oziroma se dolgo-
časi in gleda naokrog, mogo-
če zeha ali celo gleda na tele-
fon. Igralci na odru čutimo 
dvorano, podobno kot nogo-
metaši čutijo publiko na sta-
dionu. Če je publika napeta 
in gleda v smrtni tišini, igraš 
drugače, kot če ljudje poč-
nejo vse prej omenjeno. To 
so nianse, ki lahko naredijo 
predstavo dobro, ali pa je to 
zgolj še ena prestava več.«

Trenutno igrate v še eni uspe-
šnici Prerok, ki v igralskem 

načinu pa tudi pri gledalcih 
odpira druge registre kot Ju-
dovski pes ali drama Teror, v 
kateri igrate obtoženega pilo-
ta. Se vam zdi, da vam v Pre-
šernovem gledališču dajejo 
veliko dela – da so vas vrgli v 
bazen in od vas zahtevajo vse 
plavalne sloge?

»Pri Preroku je interakcija 
gledalcev povsem drugačna 
kot pri Judovskem psu ali pa 
je bila na primer pri predsta-
vi 25.671 o izbrisanih, ko 
sem gledalcem pri vratih 
pobiral osebne izkaznice. V 
Preroku ljudi veliko bolj vi-
dim v obraz, vidim jih, kako 
sedijo s prekrižanimi roka-
mi, napeto gledajo ali pa na-
sprotno mižijo in odtavajo v 
svojih mislih ...

To, da lahko v Prešerno-
vem gledališču veliko in 
zelo različno delam, je su-
per. Uživam v tem, da se ved-
no znova dotaknemo nečesa 
novega, da lahko raziskuje-
mo različne stvari in ne igra-
mo zgolj stereotipnih vlog. 
Naša umetniška vodja zelo 
pazi, da smo vsi igralci po 
predstavah čim bolj enako-
merno razporejeni. V vsaki 
sezoni kdo izmed nas dobi 
priložnost za tako imenova-
no življenjsko vlogo.« 

Prešernovo gledališče imajo 
sem in tja v prestolnici še ved-
no za provincialnega, čeprav 
s predstavami, ki jih igrate v 
Kranju, in ob nagradah, ki jih 
z njimi prejemate doma in 
po svetu, vseskozi dokazuje-
te nesporno kvaliteto ...

»Prešernovo gledališče je 
že po repertoarju eno naj-
močnejših gledališč v Slo-
veniji. Gledalci so zahtevna 
publika in radi hodijo v naše 
gledališče, čeprav to na sre-
čo ne podlega komercialne-
mu. Igramo predstave raz-
ličnih žanrov, od Preroka in 
senzoričnega gledališča, ki je 
pri nas novost, do uprizoritev 
klasičnih besedil, komedij in 
avtorskih projektov. Napol za 
šalo, napol zares pravimo, da 
smo na zadnjem Borštniko-
vem srečanju imeli petdeset 
odstotkov programa. Vesel 
sem, da sem del Prešerno-
vega gledališča in se trenu-
tno ne vidim drugje. Iz Lju-
bljane se včasih v avtu sku-
paj pripeljemo štirje in se 
pogovorimo o aktualnih za-
devah, če je potreba tudi kaj 
zvadimo. Igralski ansambel 
je med seboj zelo povezan, 
dobro se razumemo. Ne na-
zadnje tudi zase lahko re-
čem, da imam najboljše po-
goje za lasten razvoj in krea-
tivnost prav v Kranju.«

Igralci še kako čutimo dvorano
»Predstava Judovski pes je resnična magija gledališča,« je bilo med drugim povedano ob predaji nagrade julija – po izboru 
gledalcev najboljšemu igralcu ansambla Prešernovega gledališča za preteklo sezono. Magijo je v šestindvajsetih vlogah ustvarjal 
igralec Miha Rodman, ki ga je kranjska publika z navdušenjem sprejela tudi v predstavah Teror, Mrtvec pride po ljubico, Prerok …

Miha Rodman z julijo, ki so jo zanj izbrali gledalci / Foto: Prešernovo gledališče (Mediaspeed)

Miha  
Rodman

»Po premieri 
Judovskega psa 
je bila publika 
navdušena. 
Nekdo mi je 
dejal, da se mu 
je predstava 
zdela kot film, 
da je ob vseh teh 
različnih vlogah 
pozabil, da igra 
samo en človek.«
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Urša Peternel

Konec lanskega leta je Sre-
dnja šola Jesenice obeležila 
osemdesetletni jubilej. Ob 
tej priložnosti je spomine 
na svoje šolanje obudila Šte-
fka Vister (rojena Svetina) iz 
Planine pod Golico, ki je bila 
leta 1948 v prvi generaciji 
deklet, ki so se lahko vpisa-
la v jeseniško vajeniško šolo, 
predhodnico sedanje Sre-
dnje šole Jesenice. Pred tem 
so se namreč v vajeniški šoli 
lahko šolali samo fantje. Go-
spa Štefka je imela samo šti-
rinajst let, ko se je začela uči-
ti za strugarko, zatem pa je ta 
poklic kar 35 let opravljala v 
Železarni Jesenice.

»Ata mi je rekel: 'Na to-
plem boš, umazana ne boš 
pa dobro boš zaslužila!'« na 
vprašanje, zakaj se je odlo-
čila za dotlej izključno fan-
tovsko šolo, odgovarja so-
govornica, po rodu iz Most. 

Leta 1948 so v šolo vpisali 
prvo generacijo deklet, vpis 
je potekal v pisarni v takra-
tni Kašti. Kot se spominja 
Vistrova, sta se šla vpisat z 
očetom. V prvi generaciji je 
bilo trinajst deklet, ki so ime-
la vsaj štirinajst let, nekate-
ra so bila tudi starejša. Tri-
letno šolo jih je zaključilo 
osem, od tega šest strugark 
in dve tehnični risarki. Prvi 
letnik in polovico drugega 
letnika je pouk potekal v ba-
rakah v Podmežakli, konec 
leta 1949 pa so se preselili 
v novo stavbo, v kateri Sre-
dnja šola Jesenice deluje še 
danes. 

Delavnice so imeli v spo-
dnjih prostorih šole; kot se 
spominja sogovornica, so 
imeli tri dni pouka in tri dni 
prakse. Prvo leto so se uči-
li osnovnih veščin, od pilje-
nja do klepanja, v drugem le-
tniku pa so prakso že nabira-
li tudi na strojih. V razredih 

so bila dekleta skupaj s fanti, 
razdeljeni so bili po poklicih: 
strugarji, ključavničarji, ele-
ktričarji ... Šolo je zaključila 
leta 1951 in se takoj zaposli-
la v mehanični delavnici Že-
lezarne Jesenice kot strugar-
ka. Kot pravi, so iz vajeniške 
šole že prinesli nekaj prak-
tičnega znanja, še veliko več 
pa so jih naučili starejši so-
delavci, ki jim ni bilo težko 
znanja prenesti na mlade.

A žal se ni uresničila očeto-
va napoved, da kot strugarka 
ne bo umazana; kot se spo-
minja, je bilo delo ob stro-
jih precej umazano, saj je v 
roke dobivala surov, pogos-
to rjast material za obdelo-
vanje. Kljub drobni posta-
vi in dokaj težkemu delu je 
zdržala kar 35 let, upokoji-
la se je leta 1986, pri 52 le-
tih starosti. Z nekdanjimi so-
šolkami in sošolci so se ne-
kajkrat srečali, žal so danes 
mnogi že pokojni. Ve, da dve 

nekdanji sošolki živita na 
Koroški Beli, ena v Radovlji-
ci; z ostalimi je izgubila stik.

A čeprav bo letos dopolni-
la že 85 let, je ves čas aktiv-
na. Nekaj let je pomagala v 
Koči na Kriški gori in v Koči 

na Golici, s prijateljicami 
rada hodi v hribe. Po može-
vi smrti živi sama v pravljič-
ni hiški v Planini pod Golico 
in večkrat se povzpne na Go-
lico, Črni vrh ... Vrsto let je 
čuvala vnuke in kasneje tudi 

pravnuke, rada kaj zašije (na 
šivalni stroj svoje mame, ki 
je vedno želela, da bi se – na-
mesto za strugarko – izuči-
la za šiviljo, a kaj, ko Štefke v 
mladosti to ni zanimalo), ve-
liko bere in rešuje križanke. 

»Na toplem boš, umazana ne boš 
pa dobro boš zaslužila«
S temi besedami je oče prepričal takrat štirinajstletno Štefko Vister, da se je leta 1948 vpisala v vajeniško šolo. Bila je v prvi generaciji deklet, ki so se na 
Jesenicah izučile za strugarke. Ta poklic je opravljala kar 35 let. A očetove besede se vendarle niso povsem uresničile ...

Štefka Vister (rojena Svetina) se je leta 1948 v vajeniško šolo na Jesenicah vpisala v prvi 
generaciji deklet. Izučila se je za strugarko in kar 35 let opravljala ta poklic v Železarni Jesenice.

Urša Peternel

Na porodnem oddelku 
Splošne bolnišnice Jeseni-
ce so se pridružili Projektu 
hobotnica, v sklopu katere-
ga vsi novorojenčki, ki se ro-
dijo prezgodaj oziroma mo-
rajo prve dneve življenja os-
tati v inkubatorju, dobijo po-
sebne prijatelje – kvačkane 
hobotnice. Te delujejo tera-
pevtsko, saj njihove lovke na 
otip spominjajo na popko-
vino. Malčke pomirjajo, to-
lažijo in preprečujejo, da bi 
si iztaknili cevke. To je tudi 
edina igrača, ki jo imajo lah-
ko ob sebi v inkubatorju.

Kot je povedala glavna se-
stra ginekološko-porodni-
ške in pediatrične službe v 
jeseniški bolnišnici Nina 
Trifoni, se pri njih vsako 
leto rodi okrog petnajst ot-
rok, ki jih štejejo za nedono-
šenčke, torej so rojeni v 34., 
35., 36. ali 37. tednu noseč-
nosti (za še mlajše poskrbi-
jo v Ljubljani). Na njihovem 
oddelku tako najlažji novo-
rojenčki tehtajo tudi samo 
1600 gramov. Namestijo 

jih v inkubator, kjer ostane-
jo tako dolgo, dokler potre-
bujejo podporo pri dihanju. 
Včasih pa inkubator zara-
di zdravstvenih težav potre-
bujejo tudi novorojenčki, ki 

sicer niso rojeni prezgodaj. 
In vsem tem malim borcem 
v inkubator položijo kvačka-
no hobotnico, ki jih sprem-
lja ves čas, ko malčki okreva-
jo in odidejo domov, pa tudi 

hobotnice odnesejo s seboj. 
Tako otrok in hobotnica os-
taneta prijatelja – za vedno.

Pobudnica Projekta hobot-
nica, ki se mu je doslej prid-
ružilo že šest slovenskih po-
rodnišnic, je Gorenjka Tjaša 
Bevc. Navdušena mlada kvač-
karica je na Facebooku nale-
tela na članek o kvačkanih te-
rapevtskih hobotnicah v Veli-
ki Britaniji. Projekt jo je pri-
tegnil in ugotovila je, da pote-
ka že v mnogih državah, začel 
pa se je na Danskem. Tako je 
sama nakvačkala prvo hobot-
nico in sledila danskim navo-
dilom, ki so zelo natančna. 
Za projekt je kmalu navduši-
la tudi druge kvačkarice, ki so 
osnovale Facebook skupino 
Projekt hobotnica in hobot-
nice začele podarjati sloven-
skim porodnišnicam.

V akcijo pa so se vključi-
le tudi nekatere gorenjske 
ljubiteljice ročnih del. Med 
njimi so tudi srčne članice 
krožka ročnih del pri Dru-
štvu upokojencev Javor-
nik - Koroška Bela. Tako so 
lani nakvačkale kar devetde-
set hobotnic in trideset me-
duz in ji večino podarile ne-
donošenčkom v ljubljanski 
porodnišnici. S tridesetimi 
hobotnicami pa so v praznič-
nem decembru razveseli-
le nedonošenčke v Splošni 

bolnišnici Jesenice. Hobot-
nicam so priložile prijazno 
pisemce, v katerem so med 
drugim zapisale: »Borite se 
z vsemi osmimi lovkami. Ko 
boste pluli v mirnih vodah, 
pa samo stisnite hobotnice 
k sebi in začutite njihovo to-
plino ...«

Kot je dejala Tjaša Bevc, so 
gospe s Slovenskega Javor-
nika oziroma Koroške Bele 
zares srčne, njihovi nakvač-
kani mehkužci pa so popol-
ni. 

Ker v jeseniški porodni-
šnici vsako leto potrebujejo 
okrog petnajst hobotnic, jih 
imajo za letos nakvačkanih 
dovolj, zato so se s članicami 
krožka ročnih del dogovorili, 
da bodo zdaj nakvačkale tudi 
copatke, ki bodo greli mala 
stopala vseh novorojenčkov.

Hobotnice za male nedonošenčke
Mali borci, ki se v jeseniški porodnišnici rodijo prezgodaj in morajo prve dneve življenja ostati v inkubatorju, dobijo posebne kvačkane hobotnice, ki delujejo 
terapevtsko. Lovke spominjajo na popkovino in jih tako pomirjajo. Vsak otrok pa svojega prvega prijatelja odnese tudi domov, da ga spremlja – za vedno.

Članica krožka ročnih del Slava Karlin z enim od 
novorojenčkov, ki je v jeseniški porodnišnici v dar prejel 
kvačkano hobotnico. / Foto: arhiv krožka ročnih del

Hobotnice morajo biti izdelane iz stoodstotne 
bombažne preje in sintetičnega polnila, ki je pralno na 
šestdesetih stopinjah. Hobotnice naj bi bile v nežnih 
barvah, s prijaznimi obrazi in brez vozlov, lovke pa so 
lahko dolge največ 22 centimetrov. Velike so za dlan. 
Pred uporabo jih razkužijo. 

Ena od mamic prezgodaj rojene deklice je napisala, 
da je hobotnica mali Emi delala družbo v inkubatorju 
in tudi zdaj, ko je Ema že doma, spi z njo v posteljici. 
»Hobotnice ne damo – bo za vedno članica naše 
družine,« je zapisala na Facebook strani Projekta 
hobotnica.
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Marjana Ahačič

»Pri nas doma sta nam ba-
bici že zgodaj umrli, tako ot-
roci nismo doživljali lepih 
ur ob njunem pripovedova-
nju pravljic in povesti. Mora-
li smo že kot mali otroci vze-
ti v roke knjige ali otroške 
slikanice, da smo kaj nove-
ga izvedeli. Zato sem komaj 
čakala, da sem šla v šolo in 
se tam naučila brati, kar sem 
videla pri svojih dveh starej-
ših bratih Vladu in Borisu 
in sestri Veri,« je v publika-
ciji doma za starejše občane 
pred devetnajstimi leti v svo-
jih spominih zapisala Anka 
Koman, nekdanja učiteljica 
iz znane Radovljiške druži-
ne. Zadnja leta svojega dol-
gega življenja je preživela v 
Domu dr. Janka Benedika.

»Vera, rojena leta 1910, je 
bila moja babica. Po poklicu 
je bila učiteljica, umrla je še 
pred mojim rojstvom. Njeni 
sestri: Anka, prav tako učite-
ljica, rojena leta 1912, in Mi-
lena – klicali so jo Deta – po 
poklicu šivilja, rojena leta 
1913, sta živeli v stanovanju 
na Trubarjevi ulici v Rado-
vljici. Imele so tudi dva bra-
ta. Mlajši Boris (rojen leta 
1908) je bil župnik, mlajši 
Vlado (rojen leta 1906) pa 
je umrl že v svojih zgodnjih 
dvajsetih,« je pojasnila Lili-
ana Benić Drobac, ki je sku-
paj s svojo mamo Heleno 
Bebo Rotman Benić zbrala 
gradivo in pripravila razsta-
vo.

»Stanovanje v stari hiši je 
bilo več kot dvajset let praz-
no, in ko sva ga z mamo 
pred časom začeli posprav-
ljati, sva naleteli na pravo 
malo bogastvo; meni, ki se 
profesionalno ukvarjam z 

likovno umetnostjo, so seve-
da najprej v oči padle prelepe 
slike. Ko sem brskala naprej, 
pa sem našla še lepo ureje-
ne zvezke, učbenike in dru-
ge šolske potrebščine Koma-
novih otrok, ki so pred stoti-
mi leti v Radovljici začeli ho-
diti v šolo.«

Končno v prvi razred

Takole se je svojega vsto-
pa v šolo spominjala Anka 
Koman: »Končno sem bila 
le stara šest let, ko je nasto-
pilo šolsko leto 1918/19. Slo-
venci smo bili takrat še pod 
Avstro-Ogrsko, vendar smo 
imeli v osnovni šoli učni je-
zik slovenščino. Uporabljali 
smo tri učne knjige: abece-
dnik, računico in male sve-
topisemske zgodbe. Pisa-
li smo na škriljeve tablice s 

klinčki. Ob strani tablic sta 
viseli dve krpici, da smo na-
pisano lahko zbrisali. Zvez-
kov v prvem razredu nis-
mo uporabljali. Vse šolske 
potrebščine smo nosili v tor-
bah na hrbtu. Torbe so bile 
kar doma narejene, ne kup-
ljene. Pri pouku smo jih dali 
v predale šolskih klopi,« je 
zapisala.

»Učila nas je mlada, pri-
jazna učiteljica Severje-
va. Šolski upravitelj (tak-
rat smo rekli nadučitelj) je 
bil tisto leto Julij Slapšak, 
ki je bil tudi mladinski pi-
satelj (psevdonim Mišjakov 
Julče), čebelar in oče velike 
družine. Tudi z menoj je ho-
dila ena izmed njegovih ot-
rok – Mila. Ta mi je ostala v 
spominu iz naslednjega do-
godka: Nekega dne, kmalu 
po začetku šolskega leta, je 

stopila na oder med odmo-
rom pred tablo ter nam so-
učencem kazala, naj iz abe-
cednika iztrgamo zadnjo 
stran. Na zadnji strani je 
bila namreč avstro-ogrska 
državna himna. Mila nam je 
še razložila, da ne bomo več 
peli te himne, ker nismo več 
pod Avstrijo, temveč samos-
tojni. To nam je potrdila čez 
nekaj tednov tudi učiteljica 
Severjeva.«

V šolo so vsi hodili peš

V šolo je rada hodila že za-
radi ljubeznive učiteljice in 
tudi ker je tam dobila veli-
ko prijaznih součenk in so-
učencev. »Poleg mene je se-
dela dolgo časa Milka Pa-
pler, doma iz Vrbenj, ki se 
je poročila v Predtg k Lega-
tovim. Malico smo nosili kar 

od doma. Ker je bil to čas po 
prvi svetovni vojni, ni bilo 
kaj dosti, največ košček kru-
ha. Toda Milka mi je vedno 
prinesla kak priboljšek: ja-
bolko, krhelj ali suho hruško 
pozimi. Od ostalih součenk 
se dobro spominjam Anice 
Skrt, Nade Vengar (pozneje 
poročene Mulej), Anice Vo-
zel in Helene Pogačar (po-
ročene Marčun). Z Anico 
Skrt sva hodili od gasilskega 
doma vedno skupaj v šolo in 
bili prijateljici vse do konca 
šolanja v Radovljici. Mi smo 
takrat stanovali v vili Mariji, 
zadnji hiši v Radovljici pro-
ti Lescam, ob nekdanjem su-
permarketu Živila.

Poleg otrok iz mesta Rado-
vljica, ki je takrat štelo le se-
demsto prebivalcev, so hodi-
li v radovljiško šolo še otroci 
iz vasi Predtrg, Vrbnje, Go-
rica, Nova vas, Lancovo, dela 
Lipnice, Brda in Vošče. Vsi 
otroci so hodili peš – poleti 
in pozimi. Navadno ni nih-
če manjkal.«

Ena sama bridka ura

Učenje ji ni delalo preg-
lavic. »Samo ena bridka ura 
mi je ostala v spominu: pisa-
nje številke tri. Nikakor je ni-
sem mogla postaviti pokon-
ci, vedno je ostala na spodnji 
črti, na nosu. Potem sem jo 
zbrisala in spet napisala, pa 
je spet ležala na nosu. To me 
je tako užalostilo, da sem se 
začela solziti in se še naprej 
mučila. Končno je prišla na 
pomoč sestra Vera, ki mi je 
praktično pokazala, kje naj 
začnem, da bo številka sta-
la na nogah. Mama je šla na-
mreč prav tisti dan na obisk 
k bratu Vladu, ki je že hodil 
v prvi razred gimnazije. V 

internatu je nastopila ''špan-
ska'', pa se je bala, da ni mor-
da tudi on zbolel.«

Pomembno leto za 
Slovence

To šolsko leto je bilo tudi 
leto, značilno za vse Sloven-
ce, se spominja v svojem za-
pisu. »Po dolgih letih smo se 
otresli avstro-ogrskega jarma 
in se združili z vsemi Južni-
mi Slovani, ki so bili do tak-
rat pod Avstro-Ogrsko. Sre-
dišče te slovanske državi-
ce je bil Zagreb, trajala pa je 
le 33 dni, ko smo se priklju-
čili kraljevini Srbiji s sredi-
ščem v Beogradu. Dobro se 
spominjam, kako smo šolar-
ji proslavili ta dogodek. Zbra-
li smo se pred šolo, to je sta-
ro šolo, ki je zdaj preurejena 
v ekonomsko srednjo šolo. V 
rokah smo nosili slovenske 
zastavice, potem pa obho-
dili velik del mesta. Na več 
krajih so stali mladi v naro-
dnih nošah in nam vzklika-
li: Živela Jugoslavija! Mi pa 
smo veselo odgovarjali: Ži-
vio! Končno smo bili že čis-
to hripavi, saj je bilo to prve-
ga decembra, ko je že pre-
cej mrzlo, sploh pa je razsa-
jala epidemija ''španske''. 
Po slovesni maši smo odšli v 
šolo, tu je bil še slovesni go-
vor, potem pa smo vsi dobili 
zastonj razglednico, na kate-
ri sta bila dva moža. Razloži-
li so nam, da sta onadva naj-
več storila za osvoboditev iz-
pod Avstro-Ogrske. Tako je 
šolsko leto hitro potekalo z 
mnogimi proslavami. Pouk 
smo končali 15. junija. Dobili 
smo spričevala. Svojega spri-
čevala sem bila zelo vesela, 
saj so bile v njem same ene, 
kar je bil tedaj najboljši red.«

Prvič v šolo – pred sto leti
V radovljiški knjižnici je na ogled zanimiva razstava šolskih potrebščin petih otrok družine Koman iz Radovljice. V šolske klopi so sedli pred stoletjem; 
njihove lepo popisane zvezke, skrbno hranjene knjige in natančno urejene šolske potrebščine pa sta zbrali in za razstavo pripravili edini potomki družine: 
Helena Beba Rotman Benić in njena hči Liliana Benić Drobac.

Šolski izdelki, učbeniki, fotografije in spominske knjige Komanovih otrok, ki so se najmanj 
sto let ohranili v družinski zapuščini, so na ogled v radovljiški knjižnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Anka Koman, kasneje učiteljica, ki je zapisala svoje spomine na osnovno šolo, je prvi razred 
obiskovala pred natančno sto leti: v šolskem letu 1918/19. / Foto: Gorazd Kavčič

Lepopisje je bilo v šoli prejšnjega stoletja izjemno pomembno, kasneje vedno manj, zdaj 
pa pisanje z roko spet pridobiva veljavo. V radovljiški knjižnici konec meseca pripravljajo 
predavanje društva Radi pišemo z roko z naslovom Skrita sporočila v pisavi ter akcijo Teden 
pisanja z roko. / Foto: Gorazd Kavčič
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ivan Primož Lampret z Gorenjcem
V Kranju je 13. januarja 

1900 izšla prva številka te-
dnika Gorenjec. Njegov la-
stnik Ivan Primož Lampret 
je v uvodniku pod naslovom 
Kaj hočemo mi? zapisal, da 
bo Gorenjec politični in go-
spodarski list. 

Leta 1888 je sicer dobil prvo 
tiskarsko koncesijo knjigo-
vez Ignac Reš. Pred tem je 
bila tiskarska obrt registrira-
na samo v Ljubljani, Novem 
mestu in Postojni. Od nekda-
njega Kranjčana Queiserja iz 
avstrijskega Amstettna je ku-
pil majhen tiskarski stroj in 
skromno zalogo črk, ki jih je 
imel shranjene kar v škatli-
cah za vžigalice. Za preživet-
je si je sicer pomagal s pro-
dajo kruha in žemelj. Po de-
setih letih je obrt in koncesi-
jo oddal v najem priseljene-
mu Ivanu Primožu Lampre-
tu, ki je na Dunaju kupil nov 

tiskarski stroj in v Nemčiji čr-
kovne nabore. V letih 1900–
1911 je prevzemal tiskarske 
posle za razne založnike: za 
Janeza Giontinija in Leopol-
da Schwentnerja iz Ljubljane 
ter za Kranjčana Pavla Bizja-
ka in Viljema Požgaja. Do-
ber ducat knjig, največ stro-
kovnega značaja, je založil 
tudi sam.

Lampret je bil socialde-
mokratsko usmerjen. Nje-
govi delavci so praznova-
li delavski praznik prvega 
maja. Pod takšnim vplivom 
pa so nastajale tudi Lampre-
tove publikacije. Natisnil jih 
je več kot sto, med njimi 11 
liberalno ali socialistično 
usmerjenih političnih časo-
pisov. Ivan Tavčar mu je iz-
dajanje lokalnega politične-
ga časopisa odsvetoval, ven-
dar ga Lampret ni poslušal 
in je ustanovil ter 12 let tiskal 

časopis  Gorenjec. Tako je 
nastalo prvo večje kranjsko 
založniško podjetje. V njej 
je prevladovala prevedena 
pripovedna literatura. Lam-
pret je leta 1908 natisnil Ko-
munistični manifest in v za-
ložbi socialdemokratskega 
časopisa  Naprej  spise An-
tona Kristana. Za ravno-
težje katoliškemu protial-
koholnemu tisku je natis-
nil brošuro  Kaj mora mla-
dina vedeti o alkoholu, ki jo 
je Franz Gärtner prevedel iz 
nemščine. Gärtner je bil si-
cer znan kot avtor  Ilustri-
ranega vodnika po Gorenj-
skem  (1904) in kot publi-
cist v Gorenjcu. Lampretova 
zbirka osmih brošur s pro-
vokativnim naslovom  Več 
luči!  (1910), ki je vsebova-
la praktične informacije o 
cerkvenih davkih, zapise o 
samostanskem razvratu, o 

oprostitvi od vojaščine in 
vraževerju, je bila protiutež 
klerikalnim zapisom Anto-
na Mahniča z enakim nas-
lovom v Rimskem katoliku.

Po desetih letih se je zna-
šel Lampret v finančnih teža-
vah. Tiskarsko koncesijo je 

vrnil Reševi vdovi, ta pa jo je 
leta 1912 prepustila ustano-
vljeni liberalno usmerjeni ti-
skarski delniški družbi Sava. 
Tiskarno je prevzelo politič-
no nasprotno Tiskovno dru-
štvo, ki ga je vodil duhovnik 
in zgodovinar Anton Koblar.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   Na Rečici pri Bledu se je 7. 1. 1820 rodil botanik 

Valentin Plemel. Na dunajski svetovni razstavi leta 
1873 je dobil medaljo.

   V Ljubljani se je 10. 1. 1756 rodil duhovnik Karl 
Fran Saleški. Bil namestnik (subsidijar) v Mošnjah 
in kaplan v Radovljici ter župnik v Rodinah in na 
Breznici, kjer je postavil cerkev. Slovel je kot izre-
den govornik. 

   V Železnikih se je 10. 1. 1817 rodil duhovnik in 
pisatelj Anton Pintar. V letih 1856 in 1857 je sode-
loval pri prevodu Wolfovega Svetega pisma.

   V Kranju se je 10. 1. 1882 rodila ustanoviteljica 
knjižnice za slepe Minka Skaberne.

Milena Miklavčič

Ema je živahno dekle. 
Kdor jo pozna, je prepričan, 
da ji v življenju en sam dan 
ni bilo hudega. Pa ni tako. 
Žal je študirala nekaj zelo 
»neuporabnega« in zato dol-
go časa ni mogla dobiti služ-
be. Dokler se ni toliko poni-
žala, da je sprejela prvo, ki 
se ji je ponudila. A to še ni 
bilo vse. S tem korakom se 
je zgodba šele začela.

»Ko se oziram nazaj na čas 
srednje šole, bi dala nevem-
kaj, da bi nam svetovalci, ki 
so si v naši generaciji poda-
jali kljuke, povedali, kakšna 
mizerija nas čaka, če sledi-
mo zgolj sanjam brez real-
ne podlage. Povedala bi jim, 
da se ti potem, ko ne do-
biš službe, ko te vsi gledajo 
kot krščenega osla, ko jim 

poveš, na kateri fakulteti si 
diplomiral, zagnusi ne le iz-
obrazba, ki jo imaš, tudi tisti, 
ki so te naplahtali in zaradi 
lastne eksistence porinili v 
brezizhodni položaj,« je kri-
tična Ema. Na trgu dela jih je 
bilo takšnih, kot je bila ona, 
ogromno. Nekatere kolegi-
ce, ki so bile manj vztrajne 
in z manj premožnimi star-
ši, so se zaposlile kot nata-
karice. Mnoge od njih še da-
nes »čukajo za šankom« in 
se smilijo same sebi.

»Imela sem srečo ali smo-
lo, ne vem, kako naj temu 
rečem. Pri nas doma denar-
ja ni nikoli manjkalo. Tudi 
če ne bi nikoli dobila služ-
be, bi lahko spodobno žive-
la od žepnine. A mi ni bilo 
do tega! V meni je že od nek-
daj preveč energije, ki sili na 
dan! Takšna pač sem. Po-
novno sem sedla v študent-
ske klopi in presedlala na ra-
čunalništvo. Bilo je zelo tež-
ko, saj si z računalniki niko-
li nisem bila ''na ti''. A sem 
bila trmasta in sem prema-
gala samo sebe. Diplomira-
la sem z odliko, na kar sem 
zelo ponosna. Predstavljate 
si, da za cilj porabiš enkrat 
več časa kot drugi. Občutki 
niso prijetni. Danes sem za-
dovoljna – vsaj po tej plati. 
Imam svoje podjetje, dva, tri 
zaposlene, ne gre nam sla-
bo. Ko takole pripovedujem, 
se sliši kot pravljica, v resnici 
ni bilo tako rožnato!« se Ema 
hitro popravi, ko se ji zazdi, 
da zaide v »leporečje«.

Z izbiro nove študijske 
smeri je imela veliko težav 
tudi doma. Oba starša sta 
intelektualca, ki – tako pravi 
– o »praktičnem« življenju 
ne vesta dosti. Znata pa vsak 
trenutek rešiti svet, to pa! 

»Mama je imela z menoj 
že tako in tako kup težav, 
ker se nisem dosti menila 
za svojo zunanjost. Niko-
li nisem obiskovala kozme-
tičarke, pedikerke, pri fri-
zerju sem bila le, ko so mi 
skrajšali lase. Sestra je pra-
vo nasprotje. Ona je točno 
takšna, kakršno si starša že-
lita. Sanjski otrok, pravza-
prav. No, in potem se odlo-
čim še za računalništvo in 
ogenj v strehi je bil neizogi-
ben. Oče mi je za nekaj časa 
prepolovil žepnino, vendar 
se je dalo tudi s štiristo evri 
solidno preživeti. Šele ko so 
doma videli, da sem uspe-
šna, da sem postala zado-
voljna, so se umirili. Še kar 
naprej pa so mi metali pod 
nos kolegice, ki so posta-
le znane medijske zvezde, 
ki so pisale članke za mize-
rijo, a tega kot da niso ho-
teli slišati. Mama si je od 
nekdaj želela, imela je tudi 
kup zvez in poznanstev, da 
bom nekoč uspešna uredni-
ca kakšne šik ženske revije, 
a meni je bilo za njene upe 
malo mar. 

Na fakulteti sem spozna-
la tipa, s katerim sva se zače-
la družiti. Marko je bil prije-
ten, zelo družaben, zanimiv 
partner, le malo preveč len. 

Saj ni zanemarjal študija, 
tega ne morem reči, a je vse, 
česar se je lotil, naredil z levo 
roko. Imel me je za tečno, 
ko sem mu govorila, kako bi 
šele bilo, če bi se malo pot-
rudil. Po kakšnih dveh, treh 
mesecih sem ga prvič pripe-
ljala domov. Ko je povedal, 
kako se piše in čigav je, so 
ga sprejeli z vsem možnim 
pompom. Meni osebno nje-
gov priimek ni pomenil čis-
to nič.

Mama je bila vsa razne-
žena. Stregla mu je, da mu 
bolj ni mogla. Potem smo 
se zapletli v debate o poli-
tiki, kulturi, gospodarstvu. 
Skratka o tem, kako bi reši-
li državo in bi po naši zaslu-
gi spet teklo med in mleko. 
Ni mi bilo všeč, ker je Mar-
ko nenehno le kimal in se 
strinjal, čeprav sem vede-
la, da razmišlja drugače kot 
moji starši. A za prvič naj 
mu bo, sem poskušala biti 
prizanesljiva. Sedeli smo v 
zimskem vrtu, naletaval je 
sneg, jaz pa sem se dolgoča-
sila. Markova prisotnost pri 
kosilu ali večerji je potem 
postala stalnica. Kar prisvo-
jili so si ga. Nič več ni bilo 
najinih drobnih zaupnos-
ti, obiskov Kranjske Gore, 
Krope, Kamnika … Rada 
sva odkrivala stara mestna 
jedra, posedala v lokalčkih, 
če so bili na voljo, pila kavo 
in se zabavala. Kar naenkrat 
je postal ''mamin izvolje-
nec''. Čisto sem ponorela, 
ko mu je nekoč kupila pu-
lover. Še bolj pa me je stis-
nilo v kot, ko ga je Marko z 
nasmehom vzel in se zanj 
bedasto zahvaljeval. 

Bilo je tik pred nekim ko-
lokvijem. Takrat sem za ne-
kaj ur delala v neki firmi, 
kjer so me naučili mnogih 

praktičnih prijemov, ki so 
mi pri študiju prav prišli. 
Študirala sem ponoči, tak 
je bil pač moj bioritem. Oče 
je bil službeno odsoten, se-
stra je bila s prijateljicami 
na Ohridu, Marko je spal, 
jaz pa sem študirala v kabi-
netu. Okoli tretje ure pa me 
zmotijo koraki, ki jih zasli-
šim na hodniku. Odprem 
vrata in zagledam Marka. 
Bil je oblečen, malo nalit. 
Kar obstala sem! Niti v naj-
bolj drznih sanjah si nisem 
predstavljala, da se bo sre-
di noči sprehajal po hiši. A 
me je potolažil, naj me ne 
skrbi, da je z mojo mamo v 
prizidku popil kozarec vina. 
No, nekaj kozarcev vina. Iz-
vedela sem, da sploh še ni 
šel spat, da je več ur preži-
vel z mamo in čvekal z njo. 
Pa kaj se ima moj tip druži-
ti z mojo mamo, me je razje-
zilo. Stisnila sem zobe, mu 
dala poljub in se vrnila za 
knjige. 

Dogodek mi ni šel iz gla-
ve. Postala sem bolj pozor-
na na to, kaj se dogaja v naši 
hiši. Začela sem se zavedati, 
da je postal Marko že naš re-
dni gost, da ima pri meni ve-
liko svojih stvari, da se spre-
haja po hiši, kot bi bila nje-
gova. Oziroma kot bi bila 
midva že poročena. Res 
sem bila nora nanj, a toliko 
pa spet ne, da bi bil najin od-
nos takšen, kot bi bila že po-
ročena. Na poroko nisem še 
niti pomislila. 

Mama je bila drugačnega 
mnenja. Zanjo je bil Mar-
ko zadetek na loteriji. Če 
sem jo razočarala pri štu-
diju, je nisem vsaj pri iz-
biri fanta. Opazila sem, da 
se ob večerih ni več toliko 
družila s svojimi prijatelji-
cami, tudi njene službene 

obveznosti so kar naenkrat 
usahnile. Če je le mogla, 
je pokramljala z Markom 
– in ta se je njenemu vabi-
lu odzval brez ugovarjanja. 
Nekoč, ko sva bila v pos-
telji in se o nečem hvalila, 
sem ga kar naravnost vpra-
šala, kaj imata z mamo. Pa 
mi je malo vulgarno odgo-
voril, da ''stara kura naredi 
dobro juho''. Bila sem malo 
užaljena, mama je bila pač 
moja mama, a nisem prote-
stirala, saj tudi meni ni bilo 
všeč njeno obnašanje.

Potem pa je prišel usodni 
torek. Marko se je odpra-
vil na računalniški sejem v 
Hannover, jaz sem imela iz-
pit, očeta spet ni bilo doma. 
Bila sem še na parkirišču, 
ko me je profesor poklical, 
da je nujno zadržan, če lah-
ko pridem na izpit v popol-
danskem času. S prijatelji-
co sva šli potem še na kavo, 
malo počvekali, malo poop-
ravljali, nakar sem se odpra-
vila domov. Po Ljubljani se 
mi pa res ni dalo valjati. Vse 
je bilo tiho, pa vendar sem 
imela občutek, da nisem 
bila sama v hiši. Starši so 
imeli veliko družabno sobo 
v mansardi, kjer so včasih s 
kolegi pokadili tudi kaj pre-
povedanega. Zdelo se mi 
je, da od tam prihaja čuden 
hrup. Ko sem odprla vrata, 
sem obstala. Na blazinah, 
med kavči, ki so jih obkroža-
li, sta ležala mama in Marko 
in se natepavala. Kaj naj re-
čem drugega? Videti rit sta-
re babe, ki suva proti mla-
demu moškemu telesu, ni 
ravno prijetno. Če je to tvoja 
mama, pa sploh. Sploh me 
nista opazila … Šele ko sem 
ju začela zmerjati in kričati, 
sta prenehala. 

(Konec prihodnjič)

Ljubezen je splavala po vodi, 1. del

Marko in mama
usode

Peter Colnar
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Epizoda z enega od du-
najskih bulvarjev ali ulic, ki 
bi bila v življenju marsikoga 
preveč mimobežna za pripo-
ved, je mogla priti na dan za-
radi čedalje trdnejšega pisa-
teljevega prepričanja, da ni 
dogodkov, ki bi bili docela 
brez pomena. Niti najmanj-
ša stvar ni zaman. Ne v živ-
ljenju ne v literaturi, ki je vre-
dna imena umetnosti. In nič 
ni zastonj. Pripoved o elegan-
tni dami s klobukom, ki se je 
v eni od vež cesarskega mesta 
razkrila kot Francozinja in in-
teligentna ženska, je pisatelj 
sklenil z besedami: 'Ko sva se 
tako seznanila, sva šla skupaj 
u kavarno in se razgovarjala. 
Od tedaj sva se večkrat shaja-
la, in da govorim tako dobro 
francosko, se imam zahvaliti 

samo njej.' Morda je pisatelj 
ob tej dami celo pozabil na 
misli, ki jih je – ali pa jih še 
bo – izlil na papir ob prazni-
ku emancipirank leta 1900: 
'Sploh pa ženske! Jaz nisem 
poznal nobene, da bi v štiri-
najstih dneh ne zapazil kaj 
smešnega in zoprnega na nji 
– kar me je v enem samem 
hipu ohladilo in celo razjarilo 
povrh.' Pravila vedno pozna-
jo kakšno izjemo. V umetno-
sti z vsem zvezanega življenja 
še bolj kakor v veščini osam-
ljenega bivanja.« (Str. 23)

Gornja epizoda se mi je 
zdela ena najbolj vznemirlji-
vih in skrivnostnih v tej knji-
gi. Avtor je tudi v njej izpri-
čal svoje sicer že dolgo zna-
no mojstrstvo. Veliko nove-
ga izvemo ali pa nam že po-
znano prikaže v novi luči. 
Srečanje z lepo Francozinjo 

na dunajski bulvarski sceni 
je opisano kot filmski pri-
zor. Cankarja pa ves čas ti-
tulira kot »kneza sloven-
ske besede«. Ni imel le iz-
jemnega daru pisanja, veli-
ka je bila tudi njegova moč 
opazovanja. Njegove oči so 
ljudi dobesedno skenirale. 
»Njegov svedrajoči pogled, 
ki se izpod oboka izrazitih, 
temnih obrvi zapikuje zdaj 
v eno, zdaj v drugo podrob-
nost, je prodoren. Marsiko-
mu pozneje, ko ga priklicuje 
iz globočin spomina, vzbuja 
asociacijo na snop rentgen-
skih žarkov. Zdi se, da more 
ta pogled uzreti sleherno – 
tako prirojeno kot hoteno – 
skritost. To za odnose, ki se 

med ljudmi praviloma zač-
nejo ustvarjati z očesnim di-
alogom, ni zmerom dobro.« 
Nikoli ne bomo izvedeli, o 
čem sta govorila Cankar in 
njegova dunajska neznan-
ka. Lahko pa ugibamo. Pred-
vsem pa bi se morali potru-
diti z iskanjem možnosti, 
kako Cankarja povrniti ozi-
roma obuditi na njegovi du-
najski sceni. Dunajska mo-
derna je svetovni pojem in 
vznemirljivo je vprašanje, 
kako da Cankar ni že sam 
iskal in našel bolj tvorne po-
vezave z njo. Ker je bil Slo-
venec in ne dunajski Jud ali 
vsaj Avstrijec? Kakorkoli že, 
izziv ostaja in Grdinova knji-
ga je poskus v tej smeri …

Nove knjige (468)

Ivan Cankar: portret genija

Igor Grdina, Ivan Cankar: portret genija, Beletrina, 
Ljubljana, 2018, 280 strani

Gorenjska še naprej ostaja zelena, zato je zanimiv pogled na fotografijo, na kateri je 
območje Medvod. Bela lisa je tamkajšnji Nordijski center Bonovec, kjer jim je uspelo 
narediti dovolj umetnega snega in so center pretekli konec tedna tudi uradno odprli.  
Proga za tek na smučeh je dolga 1,2 kilometra. M. B. / Foto: Peter Košenina

V zadnjih dneh se je ponovno potrdil rek, da živimo na sončni strani Alp – medtem ko 
je vse dežele okoli nas, ne zgolj severne, temveč celo Dalmacijo povsem prekrila debela 
snežna odeja, obetajo pa se nove obilne pošiljke snega, ga je pri nas zaenkrat zgolj 
za vzorec. Zlasti najmlajši željno pričakujejo, da se zimska idila z visokogorja preseli 
tudi v nižine, vse pa povezuje misel, da nas zimski čas s svojo belino, spokojnostjo in 
pričakovanjem novega začetka tudi umirja in zbližuje. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Letos mineva 302 leti od 
smrti botanične ilustrator-
ke, slikarke, botaničarke, 
žužkoslovke in znanstve-
nice Marie Sibylla Merian, 
Nemke, rojene v Frankfur-
tu na Majni leta 1647, ki je 
slovela po vsej Evropi. Njene 
knjige z naravnost sijajni-
mi barvnimi upodobitvami 
žužkov, predvsem pa meta-
morfoz gosenice–metulji, 
so cenjene še danes. Oče ji 
je kmalu umrl, mati se je po-
ročila drugič in Maria Sibyl-
la je dobila očima, slikarja 
Jakoba Marella, ki je kma-
lu prepoznal njeno nadarje-
nost. Pri enajstih letih je že 
izdelovala prve grafike. Pre-
senetljivo dobre so postajale 
njene slike s cvetjem, hrošči 
in metulji, ki so služile tudi 

kot predloge za vezenje. V 
obdobju njenega odraščanja 
ženske niso smele ustvarjati 
z oljnimi barvami in bog ne 
daj, da bi bile slike velike. Za 
gospe, ki so rade slikale, so 
bili le majhni akvareli in gva-
ši. Maria Sibylla je bila svoje-
mu delu tako predana, da je 
skoraj izgubila stik z zuna-
njim svetom.

In vendar se je poročila z 
znanim nürnberškim sli-
karjem Graffom. Po dvaj-
setih letih zakona, hčerka-
ma je bilo sedem in sedem-
najst let, se je z materjo vred 
iz Nürnberga preselila na 
Nizozemsko. V zahodni Fri-
ziji je na gradu Walta State 
videla zbirko metuljev iz ni-
zozemske kolonije Surinam 
na severni obali Južne Ame-
rike. 

Leta 1691 se je preselila 
v Amsterdam. Imela je ve-
liko poznanstev med pre-
možnimi ljudmi, ki so jo 
vabili v oranžerije in rastli-
njake; rada je zahajala tudi 
v amsterdamski botanični 
vrt. Vabilo guvernerja Cor-
nelisa van Sommelsdijka, 
naj obišče Surinam, je rade 
volje sprejela. Prodala je ve-
čino svojih zbirk in slik in 
se tudi s finančno podporo 
mesta Amsterdam odpravi-
la na pot z mlajšo hčerko Do-
rotheo. Pot s trgovsko ladjo 
ni bila preveč prijazna, na 
dolgih pohodih v džunglo 
pa so jo poleg hčerke zve-
čine spremljale Indijanke. 
Po dveh letih se je leta 1701 
vrnila domov v Amsterdam. 
Z velikim prizadevanjem in 
žrtvami je izdala knjigo Žu-
želke iz Surinama, ki velja 

za eno od temeljnih del žu-
žkoslovja.

Zadnji dve leti, potem ko 
jo je zadela kap, je preživela 
v invalidskem vozičku. Dne 
13. 1. 1717 je navček oznanil 
njeno slovo od življenja. 

(V surinamski kuhinji je 
veliko jedi, ki izvirajo iz In-
donezije.)

 

Bami Goreng

Za 4 osebe potrebujemo: 
350 g kitajskih rezancev, 500 g 
piščančjega fileja, 2 jajci, 4 žli-
ce olja, 4 stroke česna, 1–2 žlič-
ki zmletega koriandra, 1 žlič-
ko zmletega kumina, 1 žličko 
nastrganega ingverja, pol sko-
delice bistre juhe, 1 rdečo čebu-
lo, 1 korenček, 1 manjši por, 1 
rdečo papriko, 1 žličko sambal 
oeleka (polica z eksotično hra-
no), 4 žlice sojine omake, sol, 
črni poper. 

Segrejemo vok, ga naolji-
mo in kot tenko omleto spe-
čemo umešani jajci. Odce-
dimo jo na papirju za peko 
in ohladimo. Na preostalem 
olju prepražimo piščanca, 
zrezanega na kocke, takoj 
dodamo juho, česen, kori-
ander, ingver, kumin in pra-
žimo še 5–7 minut. Doda-
mo na tenke lističe nareza-
no čebulo, na trakce nareza-
no papriko, korenje, por in 
sojino omako. Pražimo še 
4–5 minut, začinimo s so-
ljo in pekočim sambal oele-
kom. Na koncu dodamo še 
rezance in jajčne trakove. 
Jed mora biti vroča, a ne iz-
sušena. Ponudimo z osvežu-
jočo solato.

Pa dober tek! 

Gosenice–metulji

mizica,
pogrni se



Alenka Brun

Še vedno je zaljubl
jen v Slovenijo, če
p rav s soprogo Kar
men živita v Švi
ci; blizu Lihtenš

tajna, v kraju Sevelen. »Pet 
minutk, čez most in si v Lih
tenštajnu,« razlaga Patrik, 
ki je bil sicer rojen v Švici, 
a ker je njegova mama zelo 
veliko delala kot natakarica 
v gostilni, je svoja prva leta 
preživel na Gorenjskem: pri 
stari mami Ani na Olševku. 
»Pr’ Mohorju se je reklo po 
domače. Stara mama se je 
pisala Štempihar,« razloži.

Mama ga je obiskovala 
takrat, ko ga je lahko; ko je 
imela dopust. Spominja se, 

kako je kasneje – po kakšnih 
štirih, petih letih bivanja pri 
stari mami – prišla ponj, a je 
potreboval kar nekaj časa, da 
se je je navadil. »Mislim, da 
še nisem bil star leto dni, ko 
sem prišel na Olševek …,« 
pripoveduje. 

Začutimo, da je spomin še 
zelo živ. 

Potem se je njegova ma
ma v Švici poročila z gos
tilničarjem (pri katerem je 
delala) in tako se je Patrik 
že v zgodnjih letih srečal s 
strežbo in jo vzljubil. Čep
rav je danes zaposlen v Lih
tenštajnu, kjer dela v mar
ketingu pri precej velikem 
grosistu s pijačo, še vedno 
rad pomaga v strežbi. »Naj
več na eni bližnjih turistič
nih kmetij, kjer ob nedeljah 

dopoldne pripravljajo zani
mive ''brunche''. Šefica je 
namreč iz Brazilije, zato pri
pravijo pravi brazilski mes
ni žar v obliki samopostrež
nega bifeja,« razloži soproga 
Karmen.

Patrik ima tudi brata, ki 
živi v Kanadi in se je letos 
vabilu na rojstnodnevno 
zabavo odzval. »Mislim, da 
je bila vsa družina po dol
gem času zbrana na enem 
mestu,« z nostalgijo v očeh 
pove Patrik.

Počitnice je preživljal  
v Sloveniji

Svojo soprogo je Patrik 
spoznal na Olševku, prvič 
pa jo je videl v šolskih klopeh 
osnovne šole v Preddvoru. 

Počitnice je preživljal v Slo
veniji, kjer je imel tudi pri
jatelje. Razloži, kako se je 
Olševek delil na »zgornje
ga« in »spodnjega«. Rad je 
igral nogomet. Na Stagnah 
je bilo nogometno igrišče, 
Karmen pa je živela tik ob 
njem. Takrat sta bila Solin
gerjeva sicer še osnovno
šolca, Karmen se je pisala 
Jurančič, a z leti so se njune 
poti tesneje prepletle.

Po končani srednji šoli je 
Karmen pomagala doma, 
kjer so ravno tako imeli gos
tilno Pr’ Štiroh. Sledilo je 
povabilo, naj dopust preži
vi v Švici. Karmen se je odz
vala, ga obiskala in … ostala.

Civilno sta se Solingerje
va poročila v Švici, cerkveno 
na Olševku. V zakonu sta se 
jima rodila dva otroka, hči in 
sin, ki pa sta tudi že odrasla.

Trenutno se zakonca vra
čata v Slovenijo ob večjih 
praznikih in na dopust – 
vedno kakšen dan preživi
ta v Portorožu, obiščeta bliž
nji hrib, se odpravita v gore. 
Namigneta, da razmišljata 
o tem, da bi se nekega dne 
vrnila nazaj v Slovenijo, na 
Olševek.

Zabavo je načrtoval  
vse leto

S Patrikom smo na 
Gorenjskem glasu prišli v 
stik že kakšen mesec pred 
načrtovanim praznovan
jem, ker ga je zanimal časo
pisni arhiv naše hiše. V Švi
ci je namreč navada, da si ob 
tovrstnih jubilejih ob vhodu 

ABRAHAM V SLOGU BARVITE 
IN ZABAVNE DISKO VROČICE
Patrik Solinger je konec decembra praznoval petdeseti rojstni dan. Zadnjo lanskoletno soboto je 
povabil na zanimivo rojstnodnevno zabavo, ki jo je gostila ena od dvoran Kongresnega centra Brdo pri 
Kranju. Zabava je bila tematska, v slogu disko vročice sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Disko vročica sedemdesetih let je na praznovanje petdesetega rojstnega dne vnesla precej 
zabaven in barvit pridih.

v prostor, kjer se praznova
nje odvija, povabljenci lahko 
pogledajo kopije ali morda 
celo ohranjene stare izdaje 
časopisov, ki so izšle na isti 
dan ali v mesecu, ko se je tis
ti, ki praznuje, rodil. »Tako 
lahko vidijo, kaj se je takrat 
aktualnega dogajalo,« razlo
ži Patrik.

Patrik se je odločil, da bo 
rojstnodnevno zabavo orga
niziral na Brdu, ker je bil v 
preteklosti tja na eno pra
znovanje že povabljen in 
je bilo odlično. Šel je pa 
še korak dlje: zaželel si je 
tematske zabave. Tako je za 
svoje praznovanje abraha
ma izbral temo, ki mu je pri 
srcu: disko vročico sedem
desetih let prejšnjega stolet
ja. Velika večina je tudi spoš
tovala njegovo željo, si naba
vila kostume in že tako prije
tno vzdušje je bilo tudi zaba
vno.

Petdeset let je Patrik dopol
nil 27. decembra lani, zabava 
je bila dva dni kasneje, seve
da na vasi brez mlaja tudi ni 
šlo – zanj so poskrbeli njegovi 
kolegi, prišli pa so tudi prija
telji iz Švice. Nekateri od njih 
so svoj obisk v Sloveniji poda
ljšali še s silvestrovanjem.

Gramofonske plošče

Ko ga povprašamo, kako 
je bilo s pripravami na tovr
stno rojstnodnevno zabavo, 
se soproga samo nasmeh
ne. Patrik je zabavo za oseb
ni praznik namreč načrtoval 
vse leto, ničesar ni prepustil 
naključju. Najprej je goste 
pričakala pijača dobrodošli
ce. Sledilo je fotografiranje s 
slavljencem, ki je za en večer 
postal Elvis Presley. Dvora
no so spremenili v pravo dis
ko jedilnico, kjer so na mizah 
pritegnili pozornost posebni 
meniji na manjših vinilkah, 
med njimi pa so bile tudi take 
gramofonske plošče, na kate
rih je bil nalepljen obraz ljub
kega dečka – Patrika, ko je bil 
še otrok.

Ta večer ni manjkalo 
besed niti napitnica, za glas
bo in ples pa je skrbel ansam
bel Jurčki.

In kaj si je slavljenec zaže
lel za rojstnodnevno darilo? 
Bil je vesel, da so se povablje
ni odzvali v takem številu, v 
bližnji prihodnosti pa načr
tuje obisk Liverpoola oziro
ma ogled nogometne tekme. 
»Rad imam nogomet in to 
sem si vedno želel.«

Elvis je priskočil na pomoč ...

Patrik kot Elvis Presley
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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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravila B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_03
NALOGA

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

1 7 5 9
3 5 1 7

5 4 6 1 2
9 6 3

sudoku_LAZJI_19_03

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_03
NALOGA

6 3 5 2 8
4 5 2 7

3 1
6 1

2 9 8 4
9 7

8 5
9 4 6 3

2 6 8 5

sudoku_TEZJI_19_03

REŠITEV

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

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_LAZJI_19_03
NALOGA

9384
43182
6295
5817
7854

1759
3517

54612
963

sudoku_LAZJI_19_03

REŠITEV

952763841
437158296
681249735
548912673
769835124
213674589
324581967
875496312
196327458

sudoku_TEZJI_19_03
NALOGA

63528
4527

31
61

2984
97

85
9463

2685

sudoku_TEZJI_19_03

REŠITEV

635749281
419582637
287361549
564237918
372918465
891654372
143825796
958476123
726193854

Po Gorenjsko 
Gorenjca se pogovarjata:
Zadnjič sem pa čisto ponorel ...«
»Kaj pa je bilo?«
»Pridem domov in najdem soseda na ženi.«
»Aha, in potem si znorel?«
»Ah, kje pa. Kaj pa naj reva počne? Mene cele dneve ni, 
ker delam, in ko se vrnem, sem utrujen, padem in zaspim. 
Naj si da duška.«
»Kaj pa je bilo potem?«
»Grem v sobo od hčere in jo najdem z dvema.«
»Aha, to je bilo.«
»Ne, ne. Saj mora punca eksperimentirati, bo potem bolj 
umirjena.«
»Grem v sobo od mulca in si ravno iglo v žilo rine.«
»In potem si imel dosti?«
»Kje pa. Sem si mislil, da je to nekaj modernega in da pač 
mora tako biti.«
»Kaj pa je bilo potem?«
»Pridem v dnevno sobo, nikogar tam, radiator pa na mak-
simumu ... Potem se mi je pa strgalo!«

Lovska jaga v nebesih 
V nebesih vsako leto priredijo veliki lov. Ves personal je 
navdušen, samo Sveti duh je ne mara ravno preveč. Kljub 
vsemu ga Bogu vsako leto uspe prepričati.
Vse gre kot po maslu, toda tik preden bi morali zatrobiti 
konec pogona, dobi Sveti duh šibre v zadnjico.
Bog oče takoj najde krivca in sv. Jožefa potegne za ušesa: 
»Minilo je že več kot 2018 let, ti si pa še zmeraj ljubosumen.«

Nesmisel 
Greš na Zavod za zaposlovanje, pa na vratih piše: Vstop 
nezaposlenim prepovedan.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Nemirni boste in nekako slabe volje. Razloge za takšno 
počutje boste iskali na napačnem mestu, zato tudi ne bo 
takoj spremembe. Šele ko dojamete, da ste za preteklo 
situacijo čisto sami krivi, se vse začne odvijati v pravo 
smer in vse bo v redu.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Zamera, ki jo že dalj časa nosite v sebi, vas bo začela raz-
jedati in vprašali se boste, ali niste tudi sami malo krivi. 
Zemlja je okrogla zato, da jo lahko obkroža prijateljstvo. In 
ker ima vsak zakaj svoj zato, ste tik pred tem, da se stvari 
postavijo na pravo mesto.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Morila vas bodo vprašanja, na katera niti najmodrejši 
nimajo odgovorov. Kadar ne veste, kako naprej, je najbo-
lje počakati, ne narediti nič in potem se sčasoma začne 
dogajati. Ste v obdobju, ko vam bodo bližnji pomenili še 
več kot sicer.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Leto se je komaj začelo, vi pa imate že načrte za vsak 
mesec posebej. Ste človek akcije in bognedaj, da bi šlo kaj 
mimo vas. V delovnem okolju boste še uspešnejši, kot ste 
vajeni, in niti slučajno se ne boste ustrašili novih nalog.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Čas hitro beži in tudi vi ste v takem pogonu, da vas je težko 
ujeti – in večina tega niti ne poskuša. Pred vami je cel niz 
projektov, pri katerih boste uspešni. Čaka vas daljše poto-
vanje, ki ga boste tudi z osebnega vidika dobro izkoristili.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Čaka vas veliko presenečenje, in sicer s strani partner-
ja, ki bo zelo spremenil stališča do stvari, ki vam veliko 
pomenijo. S svojim začudenjem ne smete pretiravati, da 
ne pokvarite veselja. Končno se boste odpočili in zadihali.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Ste oseba, ki se ne bere kot odprta knjiga in samo naslov 
ponavadi nič ne pove. Svojih misli nikoli ne poveste na 
glas. Tokrat pa bo vse drugače. Ne da bi kdor koli to od 
vas pričakoval, boste natančno povedali, česa si res želite.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
V tem tednu še ne pričakujte od sebe popolne angažira-
nosti, saj ste z mislimi čisto drugod. To ni nič narobe, saj 
se morate odpočiti in narediti novo zalogo energije. Nihče 
vam tudi ne bo očital, zato se lahko prepustite trenutkom.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Prihod nepričakovanih financ vas bo razveselil in takoj 
boste začeli s projektom, ki je že dolgo časa čakal na vrs-
to. Polni energije in dobre volje boste tudi prenesli na vse 
druge, ki vas obkrožajo. Konec tedna vas čaka posebno 
presenečenje.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Nekatere zadeve ste dali preveč na stranski tir in prišel je 
čas, ko bo treba vse urediti, da ne bo nepotrebnih zagat. 
Brez skrbi, vse se bo uredilo, a ponujene pomoči ne smete 
zavrniti. V ljubezni vas čakajo res lepi dnevi.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Ko že mislite, da vam je nekaj uspelo in lahko zadihate, 
ugotovite, da še niste na cilju in vas spet zagrabi panika. 
Vse se bo zgodilo ob pravem času in dobro veste, da tudi 
če ste še tako dober voznik, se časa nikoli ne da prehiteti. 
Umirite se.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Po dolgem času ste v obdobju brez finančnih težav in tudi 
vnaprej so videti sami dobri obeti. Denar ni vse, a veliko 
pomeni, žal tako je. Ta čas boste znali dobro izkoristiti in 
naredili boste načrt, da bo stanje pozitivno tudi v prihod-
nje.



25

NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_11. 01. 2019

1.  nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW T-ROC

2.  nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW POLO 

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Rešitvekrižanke (geslo, sestavljeno iz črkzoštevilčenihpolj invpisanovkupon iz
križanke)pošljitedosrede, 23. januarja 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000Kranj.RešitvelahkooddatetudivnabiralnikGorenjskegaglasapredposlovno
stav bo na Nazorjevi ulici 1.

VELIKA DARILA 
PO ČISTO MAJČKENIH CENAH!
Z velikimi prihranki do 5.000 EUR* 
in rednim vzdrževanjem za samo 
1 EUR na mesec**. 

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 168−81 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−7,3 l/100 km. Emisijska 
stopnja: EURO 6. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispe-
vajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponud-
ba velja za vozila letnik 2018 na zalogi do 31. 3. 2019. *Prihranek vključuje popust 
na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BON v obliki znižanja maloproda-
jne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV, do katerega je kupec vozila upravičen 
v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, z družbo Porsche Leasing SLO 
d.o.o., ki vključuje tudi VW zavarovanje vozila (permanentno zavarovanje avtomobil-
skega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, ter 
permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri zavarovalnici Sava d.d.) 
pod pogoji akcije ALLINBON18 in **VZDRŽEVANJE ZA 1 EUR/mesec, ki obsega redne 
servise vozila, kateri se izvajajo po prilagodljivem servisnem intervalu – »Long Life« 
(oziroma model VW up! po fiksnem servisnem intervalu), do največ 60.000 prevoženih 
km, oziroma do preteka dobe 4-ih let od prevzema vozila, za ceno 1 EUR/mesec (DDV 
je vključen). Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  Iwww.avtohisavrtac.si
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Igralka Amber Heard (32), ki je bila pred 
leti v zvezi z igralcem Johnnyjem Dep-
pom in kasneje z milijarderjem Elonom 
Muskom, se je na podelitvi letošnjih 
globusov pojavila z znano transseksual-
ko Corey Rae (25). Mediji so takoj zače-

li namigovati, da sta morebiti nov par. “Vse, kar lahko 
rečem, je, da imava posebno zvezo in da sva zelo dobri 
prijateljici,” je dvoumno izjavila Corey in se ob tem skriv-
nostno nasmehnila.

Amber Heard na Globusih s spremljevalko

V sedeminosemdesetem letu je umrl bri-
tanski igralec William Morgan Sheppard. 
Nazadnje je zaigral pred desetimi leti v 
filmu Zvezdne steze. Igralec je leta 1958 
diplomiral na Kraljevi akademiji dramske 
umetnosti, potem pa dvanajst let delal za 

družbo Royal Shakespeare. »Oče v zadnjih dneh ni mogel 
govoriti, vendar se nam je nasmihal. Hvaležen sem, da ne 
trpi več,« je žalostno vest delil njegov sin Mark, ki se je z 
očetom večkrat pojavil na malih zaslonih.

Poslovil se je William Morgan Sheppard

Igralec Neal McDonough (52) je ostal 
brez vloge, ker je zavrnil snemanje vro-
čih prizorov. »Nočem poljubljati drugih 
žensk, ker so te ustnice namenjene eni 
sami ženski,« je povedal igralec, ki je že 
petnajst let poročen z Ruvé Robertson. 

Odločitev ga je stala vloge v seriji Scoundrels. »Nekaj let 
nisem dobil dela, nato pa me je poklical producent seri-
je Peščica izbranih in mi ponudil vlogo hudobneža,« je 
povedal Neal.

Ustnice ima le za svojo izvoljenko

Zvezdnica Kate Mara (35) in njen 
mož, igralec Jamie Bell (32), pričaku-
jeta otroka. Mara bo tako prvič posta-
la mamica, Jamie pa ima iz razmerja z 
zvezdnico Evan Rachel Wood, ki ble-
sti v seriji Westworld, petletnega sina 

Jacka. Par se je poročil leta 2017. Novico je potrdilo več 
virov, igralca pa nosečnosti še nista komentirala.

Kate Mara bo mamica

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
domačem Pred-
dvoru Plamenke 
vsako leto prip-
ravijo večji kon-
cert – letni, bi 

lahko rekli. Tokrat je bil Pra-
znični koncert, kot so ga poi-
menovale, prvo januarsko 
nedeljo popoldne. Srca gle-
dalcev v nabito polni dvora-
ni preddvorskega kulturne-
ga doma so s pesmijo ogre-
le kar dvakrat v enem popol-
dnevu: ob 16. in 19. uri. 

Rdeča nit koncerta je bila 
filmska glasba, slišali pa smo 
tudi kakšno praznično, boži-
čno in tudi ljudsko pesem. 

V goste so Plamenke 
tokrat povabile pevca Tilna 
Lotriča, ki smo ga spoznali v 
zadnjem šovu Slovenija ima 
talent in je s svojim glasom 
naredil velik vtis tako rekoč 
na vso Slovenijo. Zaigrali so 
tudi člani nekdanje skupine 
November, ki sedaj slišijo 
na ime Posebni gostje, Pla-
menke in tudi Lotriča pa je 
na klavinovi pospremil pia-
nist Aleš Leben. Program 
sta povezovala Meta Arnež 
in Matjaž Merljak.

Tako smo slišali pesmi 
Sneg je tu, Waterloo, Feliz 
Navidad, Sveta noč, Edelwe-
iss, Tam čir teče bistra Zila, 
Sreča na vrvici, Dancing 
Queen … in Plestenjakovo 

Pustil ti bom sanje, ki jo je 
odpel Tilen Lotrič, prisluh-
nili pa smo še njegovi prvi 
pesmi Jaz te pogrešam. Ta 
je dobila tudi že vizualno 
podobo. V videospotu poleg 
Laure Škvorc in Tima Nuča 
vidimo še Tima Udoviča, 
ki smo ga ravno tako spre-
mljali na zadnih domačih 
»Talentih«. 

Jaz te pogrešam je pesem 
s čustveno zgodbo, pod kate-
ro se podpisuje vsestranski 
akademski glasbenik Nino 
Ošlak, videospot pa je reži-
ral Marko Maag. Pesem so 
lansirali takoj po zaključku 
oddaje. 

Tilen Lotrič je na predd-
vorskem odru zapel tudi z 

vokalno skupino Plamenke. 
Skupaj so publiko navduši-
li s pesmima pokojnega Oli-
verja Dragojevića Vjeruj u 
ljubav in priljubljeno Cesa-
rico.

Posebni gostje pa so se 
tokrat predstavili s pesmima 
S teboj in City of Stars, ki je 
takoj spomnila na romanti-
čni glasbeni film Dežela La 
La. Posebni gostje so Aleš 
Gerkman, Benjamin Bur-
gar, Matej Naglič in Klemen 
Jelenc. Fante lahko ponovno 
srečate 17. januarja »na stre-
hi Kranja«, ko bodo četrt-
kov večer glasbeno popestri-
li obiskovalcem priljublje-
nega lokala Panorama Stara 
Pošta v Kranju.

PLAMENKE OGRELE NEDELJO
Ženska vokalna skupina Plamenke z zborovodkinjo Sonjo Puzin je v nedeljo popoldne povabila v 
Kulturni dom Preddvor na praznični januarski koncert. Kot glasbeni gost je na koncertu nastopil tudi 
Tilen Lotrič, gorenjski pevski talent, ki ga je Slovenija spoznala v zadnjem šovu Slovenija ima talent.

Tilen Lotrič in Aleš LebenMeta Arnež in Matjaž Merljak

Vokalna skupina Plamenke Posebni gostje

Tilen Lotrič je na preddvorskem odru zapel tudi z vokalno skupino Plamenke. Skupaj so publiko navdušili s pesmima 
pokojnega Oliverja Dragojevića.

V ponedeljek zvečer smo dobili žensko leta 2018.  
Med devetimi kandidatkami so jo izbrali bralci in bralke 
revije Zarja, razglasitev pa je bila v SNG Opera in  
balet Ljubljana. Častni naslov je šel tokrat v roke  
Polone Lah, vodje projektov v Domu Danice Vogrinec 
Maribor, v katerem deluje tudi Večgeneracijski center 
Štajerska. / Foto: arhiv Media24



27Gorenjski glas
petek, 11. januarja 2019 ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Medijski pokrovitelji:

  

petek, 
2. februar 2018

ob 19. uri
Športna dvorana TRATA 

Škofja Loka 

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

dobrodelni
koncert
pomagajmo 

skupaj

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

sobota, 2. februar 2019,
ob 19. uri

RAUBARJI 

Prifarski
    muzikanti in 
          Andraž Hribar

HOZENTREGARJI 
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Maša Likosar

Krvavec – Smučarsko središ-
če Krvavec, ki je sezono za-
čelo prvega decembra, se le-
tos ne more pohvaliti z obi-
lico snega. Naravnega snega 
nima, zapadlo ga je le dvakrat 
po deset centimetrov, a jim 
je še tega razpihal veter. Za 
primerjavo – lani v enakem 

času so beležili en meter za-
padlega in utrjenega snega. 
Smuko trenutno omogoča-
jo na šestdesetih centime-
trih umetnega snega. Bo-
jan Pergar, tehnični vodja 
smučišča Krvavec, pojasni, 
da jim letošnje vsesplošno 
slabe vremenske razmere 
niso naklonjene, otežujejo 
tudi umetno zasneževanje. 

»Preglavice nam povzroča-
jo visoke temperature, gos-
ta megla in konstanten ve-
ter. Do sedaj smo porabi-
li že 140 tisoč kubičnih me-
trov vode za izdelavo sne-
ga, obenem je narasla pora-
ba električne energije. Stro-
ški so se povečali za približ-
no sedemdeset odstotkov,« 
pravi Pergar in nadaljuje: 

»Obratuje le polovica prog, 
želimo pa si, da bi jih delo-
valo vsaj osemdeset odstot-
kov. Zasnežiti nameravamo 
še progi Zvoh in Kriška pla-
nina. Glede na dane pogoje 
je obisk smučarjev dober, a 
manjši kot minulo sezono. 
Največ je Slovencev, na dru-
gem mestu so Hrvati, opa-
žamo pa tudi Madžare, Po-
ljake, Ruse in Angleže.« Le-
tos so na smučiščih poveča-
li tudi število nadzornikov in 
redarjev, ki opozarjajo smu-
čarje na nepravilno in nepri-
merno vedenje. »Problema-
tična je predvsem neprilago-
jena hitrost, zaradi tega hit-
ro pride do klasičnih smu-
čarskih poškodb. Zabeležili 
smo nekaj zlomov, decem-
bra pa se je prav zaradi pre-
hitre vožnje zgodila resnejša 
nesreča, smučar je bil v kri-
tičnem stanju. Pohvale vred-
no je, da čezmerno alkoholi-
ziranih smučarjev ni.«

Krvavec je letošnjo se-
zono doživel še eno veliko 

spremembo, vajeti je v roke 
prevzel novi lastnik Janez 
Janša, ki je z dosedanjim de-
lom zadovoljen. »Z zaposle-
nimi smo postali ekipa, 
vzdušje med nami je spro-
ščeno. Žal nam jo je prvo 
skupno sezono zagodla na-
rava in nam odrekla snežne 
padavine. Zeleno zimo pa je 
v zimsko pravljico izredno 
težko in drago spremeniti.« 
Janša zaupa, da je bila tokrat 
predprodaja sezonskih vo-
zovnic rekordna. »Cene vo-
zovnic so nespremenjene, a 
nam vseeno peša prodaja re-
dnih dnevnih kart, je pa na 
drugi strani sezonskih obi-
skovalcev veliko. Obljubili 
smo sto dni smuke in oblju-
bo bomo držali. Želimo si, 

da bi obratovali vsaj do kon-
ca aprila, veseli bomo tudi 
prvomajske smuke,« pove 
Janša in doda: »Lotili smo 
se že nadgradnje in izbolj-
šav. Prenovili smo hotelsko 
restavracijo in premestili re-
cepcijo ter na novo opremi-
li pralnico. Hotel Krvavec, ki 
je dobil tudi novega lastni-
ka, je ves čas polno zaseden. 
Na plaži smo obogatili kuli-
narično ponudbo. Novost pa 
so tudi številni dogodki na 
prostem, za katere želimo, 
da postanejo tradicionalni.« 
Novi lastnik v naslednji se-
zoni napoveduje še razširi-
tev prog, prenovo plaže, ki ji 
bodo dodali zaprt prostor za 
zabave in ureditev cest do in 
na smučišču.

Vreme jim ni naklonjeno
Letošnja zelena zima ljubiteljem snežnih športov ni naklonjena. Mati narava skopari s snegom,  
s tem pa upravljavcem smučišč povzroča veliko dela in stroškov. Minulo soboto smo obiskali  
smučišče Krvavec.

Novi lastnik Janez Janša je z dosedanjim delom in obiskom 
zadovoljen. / Foto: Tina Dokl 

Lea Tomas, Zagreb: »Prvič 
smučam na Krvavcu in 
mi je zelo všeč. Proge so 
urejene, lahko bi bilo le več 
naravnega snega.« 

Peter Vidmar, Ljubljana: »V 
Sloveniji ni dovolj snega, 
zato hodim smučat na 
avstrijska smučišča, kjer so 
razmere boljše.« 

Jure Velikanja, Kranj: »Za 
zdaj smuka še ni najboljša, 
a pričakujem, da bo zapadel 
naraven sneg, ki bo stanje 
izboljšal.« 
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Neža Rozman

Kranjska Gora – Letošnja 
zima s snegom ni poseb-
no radodarna, kar še zlas-
ti vpliva na ljubitelje zim-
skih športov, ki so zaradi ne-
pobeljenih ravnin in strmin 
prikrajšani za užitke. Kljub 
vsemu pa je na večjih smu-
čiščih po državi vseeno mo-
goče okusiti malo zimskih 
radosti in prav tako je tudi v 
Kranjski Gori, kjer smučišče 
obratuje s polno paro.

Senka Kemperle iz RTC 
Žičnice Kranjska Gora je 
povedala, da so s sezono 
doslej zadovoljni, vseeno 

pa bi bili veseli obilne poši-
ljke naravnega snega. Zdaj 
se smučarji lahko spuščajo 
po smučiščih, zasneženih 
z umetnim snegom, po-
leg dnevne smuke pa je vse 
dni v tednu mogoče smuča-
ti tudi v večernih urah. Ta-
koj ko so temperature do-
volj nizke, umetno zasne-
žujejo, saj jim je, kot pra-
vi Kemperlova, v interesu 
proge pripravite najbolje, 
kar se da. Trenutno obra-
tuje 11 od 16 naprav, s tem 
tednom pa je začela obra-
tovati tudi vlečnica v Veli-
ki dolini, ki do zdaj ni bila 
primerno zasnežena. Za 

najmlajše smučarje so do-
dali tudi otroški trak.

Tudi lanska sezona ni bila 
najboljša, neugodne vre-
menske razmere za zasne-
ževanje so RTC Žičnice 
Kranjska Gora »ukradle« 
sedem obratovalnih dni, le-
tos zato upajo, da bodo obra-
tovali nekoliko dlje. Drušči-
na gostov v Kranjski Gori je 
zelo pisana, med smučarji 
pa vseeno prevladujejo do-
mači, teh je kar sedemdeset 
odstotkov. Sledijo jim Hrva-
ti, Angleži in Italijani, ker pa 
je bližnjo Avstrijo zasula bo-
gata snežna pošiljka, ki je 
neugodno vplivala na smu-
ko, se je povečalo tudi števi-
lo avstrijskih gostov.

Kot zanimivost: Občina 
Kranjska Gora vsako leto 
osnovnošolcem, letos pa 
tudi srednješolcem iz ob-
čine omogoča brezplačno 
smuko na domačem smu-
čišču in tudi na smučišču v 
Mojstrani. Občina financira 
tretjino vozovnic, ostali tre-
tjini pa financira RTC Žični-
ce. V ta namen so sedaj po-
darili štiristo vozovnic, ki so 
jih mladi zelo veseli. S to ak-
cijo želijo spodbuditi giba-
nje na prostem med otro-
ki in mladimi, obenem pa 
odkriti talente, ki bi morda 
brez te akcije ostali skriti.

Smuka po umetnem snegu
Smučišče v Kranjski Gori obratuje navkljub bolj zeleni zimi. Uporabljajo 
umetno zasneževanje, med gosti na smučišču pa prednjačijo Slovenci.

Smučarji se lahko peljejo tudi s popolnoma prenovljeno 
vlečnico Brsnina, ki so jo odprli konec decembra. 
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 12. 1.
20.15 NAJLJUBŠA
18.00 PRIJATELJA ZA VEDNO
14.20, 16.20 RALPH RUŠI INTERNET: 
RAZBIJAČ RALPH 2, sinhro.
12.40 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA 
ZRCAL, sinhro.
16.10 STAREC IN PIŠTOLA
12.00 AQUAMAN
14.30 GRINCH, sinhro.
18.20 BOHEMIAN RHAPSODY
20.45 ZVEZDA JE ROJENA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 12. 1.
17.30, 20.00, 22.30 PRIJATELJA ZA 
VEDNO
13.45, 16.00, 18.15 RALPH RUŠI 
INTERNET: RAZBIJAČ RALPH 2, sinhro.
14.45, 17.20 RALPH RUŠI INTERNET: 
RAZBIJAČ RALPH 2, 3D, sinhro.
13.40, 16.20 SNEŽNA KRALJICA: 
DEŽELA ZRCAL, sinhro.

15.30 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA 
ZRCAL, 3D, sinhro.
21.10 JUŽNI VETER
18.50 BUMBLEBEE
19.40 ZDAJ ALI NIKOLI
20.30, 21.50 AQUAMAN
13.50, 15.40  ASTERIX: SKRIVNOST 
ČAROBNEGA NAPOJA, sinhro.
14.30, 17.00 GRINCH, sinhro.
18.10, 20.50 BOHEMIAN RHAPSODY

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 11. 1. 
18.00 PRIJATELJA ZA VEDNO
20.00 DEKLE

Sobota, 12. 1.
18.00 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA 
ZRCAL, 3D, sinhro.
20.00 PRIJATELJA ZA VEDNO

Nedelja, 13. 1.
17.00 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA 
ZRCAL, sinhro. (+ delavnica)
19.00 DEKLE

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 12. januarja
10.00 Sobotna matineja: Dušan Taragel: MUZEJ OTROŠKIH LUMPOV (v dvorani PGK)
19.00 Katja Vidmar: ŽIVLJENJE JE VREDNOTA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sobota, 12. januarja
18.00 KPŠHD Vuk Karadžić: 7. Letni koncert

GLEDALIŠKI SPORED

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – V Čebelar-
ski zvezi Slovenije si prizade-
vajo tudi za vključevanje in-
validov v čebelarstvo, pobu-
do za to je dal čebelar Andrej 
Sever iz Metlike. Že predla-
ni so z Zvezo paraplegikov 
Slovenije podpisali listino o 
skupnem sodelovanju, apri-
la lani so v bližini Društva pa-
raplegikov Prekmurja in Pr-
lekije v Murski Soboti posta-
vili učni čebelnjak, ki invali-
dom na invalidskih vozičkih 

omogoča čebelarjenje, ob 
koncu lanskega leta pa so iz-
dali še Čebelarski priročnik 
za invalide, ki so ga v torek 
tudi javno predstavili. V pri-
ročniku predstavljajo mož-
nosti pristopa invalida na vo-
zičku k čebelam, funkcional-
ne zmožnosti ljudi z okvaro 
hrbtenjače in pravilno ukre-
panje ob piku čebele, izku-
šnje čebelarjev, ki že več let 
uspešno čebelarijo in prila-
gajajo svojo tehnologijo če-
belarjenja omejitvam inva-
lidskega vozička, pogoje za 

postavitev čebelnjaka in vpis 
v register čebelnjakov, čebe-
larjeva opravila in najpogo-
stejše bolezni, ki pestijo če-
bele ... Skupno sodelovanje 
čebelarske zveze in zveze 
paraplegikov se z izdajo pri-
ročnika še ni končalo, saj že 
pripravljajo programe za se-
minarje, na katerih bodo in-
valide teoretično in praktično 
izobraževali za čebelarstvo. 
Usposabljanje bodo vključili 
v Slovensko čebelarsko aka-
demijo in ga ponudili vsemu 
svetu. 

Kot pojasnjujejo v čebelar-
ski zvezi, tudi naš edinstveni 
sistem čebelarjenja omogo-
ča invalidom ukvarjanje s če-
belarstvom. V Sloveniji čebe-
larji uporabljajo panje, ki se 
odpirajo z zadnje strani, s či-
mer omogočajo odvzemanje 
posameznega sata oziroma 
premikanje bremena do teže 
največ treh kilogramov. Poleg 
tega so panji nameščeni v če-
belnjaku, kar invalidom olaj-
šuje dostop in delo s čebela-
mi, hkrati pa jih tudi bolj ščiti 
pred vremenskimi vplivi.  

Čebelarski priročnik za invalide
V čebelarski zvezi so v sodelovanju z zvezo paraplegikov lani postavili učni čebelnjak za invalide, pred 
kratkim pa so izdali še Čebelarski priročnik za invalide.

Zalog pri Cerkljah – Ivanka Lončar iz Zaloga že 49 let postavlja 
jaslice, v otroških letih je to počela skupaj z očetom, pred pe-
timi leti jih je začela postavljati zunaj, pod nadstreškom hiše, 
kjer so tudi zavarovane pred slabim vremenom. Kamenje, ki 
uprizarja pot, je z Jezerskega, mah sta z možem nabrala v bli-
žnjem gozdu, figurice iz žgane gline je ročno izdelala Ivankina 
prijateljica Darinka Kralj s Cerkljanske Dobrave. Jaslice prika-
zujejo tudi različna kmečka opravila, med drugim sekanje drv 
in vezenje butar, del jaslic so tudi skladovnica drv za kurjenje v 
kmečki peči, prostor za krmljenje prašiča in kozolec za sušenje 
trave. Ivanka in njen mož Peter dobro skrbita tudi za zdravje in 
rekreacijo. Lani sta se 170-krat povzpela do Kmečkega turizma 
na Šenturški Gori, v preteklih nekaj letih pa sta opravila letno 
tudi do 350 vzponov.

Ivankine jaslice v Zalogu

Ivanka ob jaslicah, ki bodo postavljene do svečnice,  
2. februarja
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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.
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Največja dejanja 
humanosti  

v najgrozlivejših 
okoliščinah. 

264 strani, 
19 x 12,5 cm,

mehka vezava.

Tetovator iz Auschwitza temelji na resnični zgodbi Laleta in Gite 
Sokolov, slovaških Judov, ki sta preživela Auschwitz-Birkenau in si 
nazadnje ustvarila dom v Avstraliji. V taboriščih je bila Laletu dode-
ljena služba, v kateri je za preživetje tetoviral zapornike – dobesedno 
je praskal številke na roke svojih sotrpinov z neizbrisljivim črnilom in 
tako ustvaril enega najmočnejših simbolov holokavsta.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  PETKOVA PRIREDITEV 

                       Izvaja: Lutkovno gledališče Fru Fru   
                   TINE IN PROMET 

                        Petek, 11. januarja 2019, ob 17.30 uri 
                      OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
                  SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Piki teater  
                   MUZEJ OTROŠKIH LUMPOV 

                                     Sobota, 12. januarja 2019, ob 10. uri  
                     Prešernovo gledališče Kranj 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                 

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 
TRST: 8. 3., KOPALNI ŠMARJEŠKE – AKCIJA: 21. 1., MADŽARSKE 
TOPLICE: 7.–10. 2., S PUSTOVANJEM: 28. 2.–3. 3.; STRUNJAN: 
10.–13. 3., BERNARDIN: 25.–28. 3., LENDAVA: 10.–13. 3., BANJA 
VRUČICA S TERAPIJAMI: 14.–21. 3., UMBRA IN ASSISI: 29.–31. 3. 
www.rozmanbus.si

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

Cena knjige je 

EUR
16     

7   30
EUR

Lunin koledar po 
mesecih s setvenimi 
podatki vas bo v letu 
2019 oskrboval z 
napotki za izvajanje 
različnih aktivnosti 
(sajenje in setev 
po navodilih 
Miše Pušenjak, 
strokovnjakinje za 
zelenjadarstvo., 
hujšanje, sekanje 
posameznih vrst lesa 
in drugo) v skladu 
z luno. V bukvah je 
tudi HOROSKOP 
ZA LETO 2019 , ki 
bo v znamenju 
MERKURJA – vladarja 
razmišljanja. 

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

www.gorenjskiglas.si

Lunine

2019ZALO@BA KME^KI GLAS
IRENA STOPAR

bukve

52 strani, 235 x 320 mm, cena koledarja je 

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

PRIREDITVE
Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj bo v po-
nedeljek, 14. januarja, ob 17. uri delavnica ruske kulinarike. 
V torek, 15. januarja, bo ob 17.30 predavanje Zorana Železni-
karja Človek kot večdimenzionalno bitje, ob 18. uri pa Vesele 
urice angleščine. V Osnovni šoli Cerklje bo v ponedeljek, 14. 
januarja, ob 17. uri telovadba za prožno telo, v torek, 15. ja-
nuarja, pa bodo od 15. do 19. ure inštrukcije matematike za 
osnovnošolce. Obvezne so prijave na telefon 041 724 134 ali 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si

IZLETI

Kopalni izlet v Šmarješke Toplice
Britof, Predoslje – Društvo upokojencev Britof - Predoslje 
vabi na kopalni izlet v Šmarješke Toplice, ki bo v sredo, 23. 
januarja, z odhodom ob 8. uri z običajnih mest. Prijave spre-
jema Tone Oblak na telefon: 031 494 422.

Na Rožco in Klek
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi na zimski obisk 
Karavank, na Rožco in Klek. To bo lažji do srednje zahte-
ven zimski pohod in/ali turni smuk. Vzpona bo do tri ure, 
nekaj manj sestopa/smučanja, skupaj pet ur. Če kdo ne bi 
želel opraviti celotne poti, bo lahko počakal na Rožci ali na 
Jeseniški planini. Odhod bo z lastnim osebnim prevozom 
izpred parkirišča pri Mercatorju na Primskovem ob 7.30. 
Informacije pri vodnikih: Uroš Prelovšek, prelovsek@gma-
il.com, 040 255 163; Breda Pirc, bredapirc@gmail.com, 051 
397 040; vplačila v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. 
uro ali na TRR društva. Ob prijavi sporočite, ali ste kandidat 
za pohod ali za turni smuk in ali ste pripravljeni peljati s 
svojim vozilom.

Na Trebni vrh
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 24. janu-
arja, na Trebni vrh (Trebnje – Baragova pot). Odhod s poseb-
nim avtobusom bo ob 8. uri izpred Creine. Lahke hoje bo za 
dve uri in pol do tri ure, pot je primerna tudi za pohodnike. 
Višinske razlike je 255 metrov. Prijave z vplačili sprejemajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 21. januarja.

RAZSTAVE

Dela Valentina Hodnika
Bohinjska Bistrica – Gorenjski muzej vabi na odprtje raz-
stave Valentin Hodnik (1896–1935) – izbor del iz donacije 
Angele Hodnik, ki bo v petek, 11. januarja, ob 18. uri v Muze-
ju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici. Na razstavi bodo na 
ogled študijske risbe z likovne akademije v Zagrebu, ki jo je 
Hodnik obiskoval, osnutki za slikarske kompozicije, portreti, 
kip in lesorezne plošče z desetimi motivi.

OBVESTILA

Otroška delavnica arhitekture
Radovljica – Danes, v petek, 11. januarja, se bo ob 17. uri v 
Šivčevi hiši začela brezplačna otroška delavnica Igriva arhitek-
tura – program izobraževanja za otroke na področju arhitek-
ture in prostora. Mlade arhitektke in arhitekti bodo s svojim 
znanjem in izkušnjami na sproščen in igriv način otrokom od-
pirali nove arhitekturne svetove. Prijave niso potrebne. 

Mesečno srečanje Prerojenih
Kranj – Prerojeni vabijo na mesečno srečanje v ponedeljek, 
14. januarja, od 18. uri v poslovno hišo TELE-TV in GTV – go-
renjske televizije, Oldhamska cesta 1a. Potekalo bo na temo 

»Prsni del hrbtenice T1 do T6 ter vpliv nepravilnosti v tem 
delu na delovanje organov in telesa«. Ob 19. uri bodo kon-
trolni in brezplačni pregledi lege atlasa – prvega vratnega 
vretenca ter možnost njegove namestitve z masažo zatilja 
po metodi HumanUp. Po predavanju in pregledih bo mož-
nost osebnega svetovanja. Več informacij in prijave na tel. 
041 289 632 – Jožica.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 12. januarja, v Dom krajanov Primskovo na prou-
čevanje Svetega pisma s temo Med svečniki ob 9. uri ter 
predavanje Gospod se bo bojeval za vas ob 10.30.

KONCERTI

Z roko v roki
Žirovnica – Pevska skupina Korona z umetniško vodjo Neno 
Rion in cerkveni pevski zbor Anton Vovk z zborovodjem An-
žetom Koširjem vabijo na praznični koncert z naslovom Z 
roko v roki, ki bo v nedeljo, 13. januarja, ob 18. uri v župnijski 
cerkvi Žalostne Matere božje na Breznici.

Nad zemljo skrivnost se razkriva
Begunje – V torek, 15. januarja, se bo ob 17. uri v dvorani Psi-
hiatrične bolnišnice Begunje začel koncert pevskega zbora 
Vivo Nad zemljo skrivnost se razkriva. Vodja zbora je Janja 
Hvala, na klavir bo igrala Špela Torkar.

PREDSTAVE

Bodalo z rožnim ročajem
Kovor – V nedeljo, 13. januarja, bo ob 18. uri v Domu kraja-
nov Kovor na sporedu gledališka predstava Bodalo z rožnim 
ročajem v izvedbi dramske skupine Avantura.
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19. – 20. 1. 2019 Smučarski skoki v Zakopanah 
2. – 10. 3. 2019  Romanje v Sveto deželo: Nazaret, Betlehem, Jeriho, Kumraski  

zapisi, kopanje v Mrtvem morju, reka Jordan, Jeruzalem
30. 4. 2019 Nova Gorica in Prvačina z ogledom muzeja Aleksandrink
24. – 28. 4. 2019  Nizozemska: Amsterdam, cvetlični park Keukenhof, Zaanse 

Schans, Den Haag, Marken 
19. 5. 2019 Čebelji polet v neznano
7. 7. 2019  Orlovo gnezdo, Königsee, Salzburg
24. – 25. 8. 2019  Dolomiti: jezero Misurina, Cortina d’Ampezzo, prelaz Pordoi, 

Briksen, Malga Ciapela (gondola za Marmolado)
24. – 29. 9. 2019  Apulija: San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Bari, 

Matera, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto, Leuca
10. 11. 2019 Martinov izlet: Slovenske Konjice z okolico
7. 12. 2019 Adventni izlet: čokoladnica Zotter in mesto Gradec
Prijave:  051 666 294                   www.ar-tur.si                 AR TUR, Andreja Remic, s.p.

Mojstrana – V okviru muzejske razstave o slovenskih alpi-
nistkah, ki je od lanskega septembra na ogled v Slovenskem 
planinskem muzeju v Mojstrani, vabijo na muzejski večer z 
Marijo Štremfelj, ki bo v petek, 18. januarja, ob 18. uri. 

Muzejski večer z Marijo Štremfelj
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PRAŠIČA za zakol, domača krma, težke-
ga 140 kg, tel.: 031/256-001 19000055

PUJSKI, 20–30 kg, za odojke ali 
nadaljno rejo, možna dostava, tel.: 
04/51-50-400, 041/581-019 19000041

TELICE pašene, 330 kg, 230 kg, 200 
kg, stare 12, 10 in 8 mesecev, tel.: 
031/312-323 19000045

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 041/377-102 19000049

VEČ ČB bikcev, starih od 2 tedna do 2 
meseca, tel.: 041/691-243 19000054

VEČ teličk in bikcev cikaste pasme, 
teža približno 200 kg, ter ovna JS-pa-
sme, starega 2 leti, ekološka reja, tel.: 
041/834-188 19000111

ZELO ugodno prodam prašiče pitance, 
težke okoli 290 kg, cena 1,30 EUR/
kg, možna dostava, tel.: 031/554-743 
 19000024

KUPIM

KRAVO po teletu, dobro mlekarico, 
tel.: 041/608-780 19000040

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke. Kogler Franz A., d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana. SREČNO 2019, tel.: 
064/130-081 18003875

OSTALO
PRODAM

ČEBELARSKI topilnik za vosek, 4- in 
8-satni, cena 250, 350 EUR, tel.: 
031/360-536 19000071

KVALITETNE silažne bale po ugodni 
ceni, tel.: 031/406-521 19000059

MESO telice, stare 17 mesecev, in 
staro kravo za zakol, naravna reja, tel.: 
04/51-46-939, 031/894-376 19000048

NARAVNO posušeno seno, okolica 
Kranja, tel.: 041/604-521 19000083

SENO in otavo ali menjam za teleta, 
tel.: 040/700-697 19000046

SENO v kockah, 100 kosov, cena 2 
EUR/kom, tel.: 041/551-320 19000093

SILAŽNE bale, Zgornja Besnica, tel.: 
040/860-238 19000109

KUPIM

SLAMO v balah, tel.: 041/841-632  
 19000033

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO sodelavca – voznika dostav-
ljalca – dostava blaga gostinskim loka-
lom. Nudimo delo po pogodbi ali redno 
zaposlitev. Marco's, d.o.o., Zg. Bitnje 
245, Žabnica, tel.: 041/633-195 
 19000032

ZAPOSLIMO 2 voznika C in E kat., z 
izkušnjami za vožnje po zahodni Evropi. 
Konci tednov praviloma prosti. Štempi-
har transport, Štempihar Slavko s.p., 
Poslovna cona A12, Šenčur, prošnje 
pošljite: slavko@stempihar-trans.si ali 
pokličite, tel.: 041/484-041 19000085

ZAPOSLIMO sodelavca v pralnici in 
servisu tovornih vozil. Zaželjen izpit C 
in E kat., ter osnovno znanje dela z 
računalnikom. Štempihar Slavko, s.p, 
Poslovna cona A12, Šenčur, prošnje 
pošljite na: slavko@stempihar-trans.si 
ali pokličite 041/484-041 19000086

AGRARNA SKUPNOST ZASIP za paš-
no sezono 2019  išče pastirja (pas-
tirico)  na planini Spodnja in Zgornja 
Krma. Kandidati naj pisne prošnje  
pošljejo na naslov: Agrarna skupnost 
Zasip, Sebenje 17, 4260 Bled, do 22. 
1. 2019 19000021

IŠČEMO - mizar-monter, pomočnik-
monter, kot okrepitev za našo ekipo, 
redna zaposlitev, delo v Avstriji in Nem-
čiji. Veselimo se vašega klica +386 
30 758 314, g. Varga, Diaplan Stahl 
+ Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Klagen-
furt/Celovec, Avstrija  
 19000022

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 18003720

POSLOVNE  
PRILOŽNOSTI
KUPIM

DELUJOČE podjetje, d.o.o., ki je za-
radi širitve poslovanja oz. upokojitve 
lastnika naprodaj, tel.: 031/543-848, 
oljarica@gmail.com 19000088

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  
 18003874

SUZUKI Jimny, let. 2016/12, 121.000 
km, ser. knjiga, siv. met. barve, cena 
5.800 EUR, lepo ohranjen, tel.: 
041/816-528 19000063

ZASTAVA 101, letnik 1990, bele bar-
ve, registrirana 11/19, cena 600 EUR, 
tel.: 031/360-536 19000064

AVTODELI IN OPREMA
KUPIM

ORIGINALNO nadomestno rezervno 
kolo (gumo + platišče) za Opel mokko, 
16 col., tel.: 041/209-066  
 19000075

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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 18003880

STROJI IN ORODJA
PRODAM

VARILNI aparat Tig Iskra 250 Knd, tel.: 
031/360-536 19000068

KUPIM

MIZARSKO kombinirko SCM in tračno 
žago za hlodovino, tel.: 031/316-548  
 19000103

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

2 DEBELI lipi in 60 letvic 5 x 3, tel.: 
041/233-150 
 19000113

ITISON, nov, svetlo rjave barve, dim. 
350 x 320, 11,20 m2, cena 89,00 
EUR, tel.: 031/328-628 
 19000091

SUHE jesenove, jelševe deske, tel.: 
031/271-151 19000056

KUPIM

SMREKOVE deske, 30 mm, suhe in 
kvalitetne, cca 1 m3, tel.: 031/600-
276  
 19000066

STAVBNO POHIŠTVO
IŠČEM

VHODNA vrata s podbojem, rabljena, 
dimenzije 90 x 200 cm, tel.: 040/647-
491 19000090

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18003873

BUKOVA drva in trske, tel.: 070/315-
183 19000101

BUKOVE hlode za na žago in borove, 
tel.: 031/316-548 19000102

SUHA bukova drva, tel.: 041/705-
352 19000073

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19000058

VEČJO količino mešanih drv – hrast, 
bukev in jesen, tel.: 040/522-070 
 19000057

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ZAMRZOVALNO skrinjo, 200 l, tel.: 
040/711-603 19000036

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PEČ za centralno KTK 33 kw, Vrhnika, 
tel.: 051/254-555 19000060

30 Gorenjski glas
petek, 11. januarja 2019MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

18 90
EUR

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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

140 strani, 190 x 245 mm, mehka vezava

PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA KRANJ objavlja razpis za 

OSKRBNIKA (m/ž) ALI ZA OSKRBNIŠKI 
PAR V DOMU ČEMŠENIK, Kokra 13, Preddvor. 

Več  informacij najdete na spletni strani društva 
www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si, lahko pa tudi 
pokličete na 064 126 877.

PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA 24 A, 4000 KRANJ

Rezultati 3. kroga – 9. januarja 2019 
5, 11, 17, 26, 29, 30, 39 in 34

Loto PLUS: 7, 10, 23, 25, 36, 37, 38 in 9 
Lotko: 0 9 0 0 4 6

Sklad 4. kroga za Sedmico: 360.000 EUR 
Sklad 4. kroga za PLUS: 60.000 EUR 

Sklad 4. kroga za Lotka: 150.000 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
STANOVANJA
PRODAM

TRISOBNO stanovanje, 68 m2, Gro-
harjevo nas. 11, cena 105.000 EUR, 
tel.: 041/758-958, 040/975-867 
 19000097

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo, Lancovo, 
500 m2, lepa lokacija, ugodno, tel.: 
031/451-822 19000035

KMETIJSKO zemljišče v Radovni, cca 
2.400 m2, tel.: 041/516-692 19000099

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

PARKIRNI prostor na Sp. Brniku za 
parkiranje avtodomov in avtomobilov, 
200 m2, pokrit proti toči, tel.: 04/25-
26-860, 041/816-528 19000106

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Kuga 2.0 disel, letnik 2011, 
1. lastnik, redno servisiran, prevo-
ženo 85.000 km, temna stekla, tel.: 
030/932-109 19000110

R 5 za dele, tel.: 051/899-823  
 19000112

SEAT Cordoba 1.4, letnik 2016, 
94.000 km, lepo ohranjen, tel.: 
041/427-292 19000062

OSTALO
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam bojler, 50 
l, štedilnik s pečico in hladilno skrinjo, 
200 l, tel.: 031/524-080 19000067

GLASBILA
PRODAM

KLAVIRSKO harmoniko Hohner Lucija 
IV P, 96 basno, cena 600 EUR, tel.: 
041/651-766 19000052

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

SMUČI Atomic SR 159-13,5, Atomic 
SX7 160 - 13, cena po dogovoru, tel.: 
041/722-592 19000098

PODARIM

MOŠKO kolo, tel.: 031/740-021  
 19000087

TURIZEM
ODDAM

ŽE RAZMIŠLJATE o  dopustu? V Bar-
barigi pri Puli oddam apartma za letova-
nje, tel.: 041/680-201, Sonja 19000034

HOBI
KUPIM

ZNAČKE vseh vrst, sem zbiratelji, po-
kličite, tel.: 04/25-31-268, 041/890-
840 19000104

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige? Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225  
 19000020

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

SREBRNIK, kanadski javorjev list, 25 
kosov, 1 tulec, čistina 999,9/1000, 
cena 590 EUR, tel.: 040/567-544 
 19000028

TAPISERIJE, unikati, izjemne umetni-
ške, sporočilne in energijske vrednosti, 
tel.: 040/567-544  
 19000027

ZLATO, 1 unča, čistina 999,9/1000, 
cena 1.190 EUR, tel.: 040/567-544 
 19000029

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 
 18003878

OBLAČILA  
IN OBUTEV
PRODAM

LEPE irhovice, rjave barve, št. 48 (M), 
malo nošene, tel.: 04/58-01-713, 
070/714-848 19000037

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

ELEKTRIČNA bolniška postelja (tra-
pez, jogi, miza, anti d. blazina), 590 
EUR, tel.: 041/643-061 19000092

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

DVA meseca stare mucke, tel.: 
041/539-440 19000016

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Čirče nudi ugodno olja, 
antifriz, dele za obnovo motorjev, stekla 
za kabine, kardane, LED luči. Agroizbi-
ra Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000 Kranj, tel.: 04/23-24-802  
 18003838

CEPILEC za drva na sveder, cena po 
dogovoru, tel.: 040/365-080 
 19000076

PLUŽNO desko, kamijonsko in traktor-
sko, čelno ali zadaj, uteži, Zetor, tel.: 
031/316-548 
 19000094

PREDSETVENIK  Gorenc 200 
cm, 260 EUR, lepo ohranjen, tel.: 
031/374-706 
 19000096

ROTACIJSKO kosilnico 165 in kosilni-
co BSC, greben 127, z vozičkom, tel.: 
040/739-512 19000100

ROTACIJSKO kosilnico BCS 404, 
obarčalnik pajek Sip 340, puhalnik, 
tel.: 051/891-605 19000108

SEKALNIK vej – stroj za sekance 
in cirkular na traktorski pogon, tel.: 
041/758-972 19000070

SEKULAR za žaganje drv z elektromo-
torjem, tel.: 031/692-315 19000072

STARE kmetijske stroje in orodje, bra-
no pajkel, komat, tel.: 031/692-315  
 19000074

TROSILEC umetnega gnojila Creina, 
500 kg, tel.: 041/287-901 
 19000081

V AGROIZBIRI Prosen Čirče vam nudi-
mo najcenejše akumulatorje s 3-letno 
garancijo in brezplačno montažo. Agro-
izbira Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 
17, 4000 Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18003837

KUPIM

TRAČNI obračalnik 220 cm in električ-
ni nož za rezanje silaže, tel.: 041/608-
765 19000095

TRAKTOR od 50 do 100 KM in mlin za 
mletje žita za krmo, tel.: 031/604-914, 
Gorje 19000069

TRAKTOR, kiper prikolico in mini 
bager, lahko v slabšem stanju, tel.: 
031/500-933 19000014

TROSILEC gnoja Tehnostroj, v okvari, 
tel.: 041/643-949 19000082

PRIDELKI
PRODAM

DEBEL domač česen, tel.: 031/806-
416 19000047

DOMAČA orehove jedrca, tel.: 
030/253-161 19000038

KRMNI krompir, tel.: 041/278-562  
 19000039

KRMNI krompir, tel.: 031/599-318  
 19000051

KROMPIR, beli in rdeči, motorno žago 
Stihl ter bikce simentalce, težke 200 
kg, tel.: 031/585-345 19000026

KVALITETNO domače žganje, kuhano 
iz neškropljenega sadja, jabolka, hru-
ške, slive, tel.: 040/389-518 
 19000105

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 19000089

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKA, stara 20 mesecev, in telice, 
pašne, stare 20 mesecev, za zakol ali 
rejo, tel.: 041/211-602  
 19000078

BIKA ČB, starega 3 tedne, tel.: 
030/397-096 19000023

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
070/713-769 
 19000079

BREJE ČB telice pred telitvijo, paš-
ne in ČB bikce, tel.: 04/25-51-705, 
031/616-647 19000017

ČB telico, staro 13 mesecev, tel.: 
031/237-312 19000044

ČB bikca, starega deset dni, tel.: 
031/417-221 
 19000050

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
031/803-521 19000080

ČREDO 75 govedi, tel.: 041/778-
852 19000084

JAGNJETA JS pasme za zakol ali rejo, 
tel.: 040/539-023  
 19000042

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 18003876

KOZO srnaste pasme, tel.: 051/607-
611, Jernej 19000025

KRAVO ciko s teletom, eko reje, cena 
950 EUR, tel.: 041/593-349 19000043

PRAŠIČA, težkega 170 kg, doma-
ča krma, lahko tudi polovico, tel.: 
031/497-567 19000018

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 

Kmetijska zadruga Metlika, 
Cesta XV. brigade 2, 8330 
Metlika išče PREVOZNIKE, 
SAMOSTOJNE PODJET NI
KE (m/ž) za razvoz pijače in 
hrane gostincem na obmo-
čju Gorenjske.  Če vas to delo 
zanima, nam pišite na naslov: 
damjan.lekse@kz-metlika.si  
ali pokličete na 070 201 240.
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ODDAMO OPREMLJEN  
POSLOVNI PROSTOR V 
SREDIŠČU RADOVLJICE.  
Skupna izmera prostorov 
je  206  m2,  prostori poleg 
hodnika, čajne kuhinje in 
sanitarij obsegajo tri ve č-
je pisarne  v izmeri  35,  45 
in  58  m2. Pisarne se lahko 
najamejo tudi posamično. 
Vse informacije na telefo-
nu 051 644 320. 
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ZAHVALA

V 77. letu nas je zapustil naš dragi mož, ati, ata, tast, brat, stric 
in bratranec

Rafko Jeraj
z Zg. Brnika

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem ter 
vaščanom za vsa izrečena sožalja in tolažilne besede. Posebna 
zahvala gospodu župniku Lucijanu Potočniku za lepo opravljeno 
sveto mašo in pogrebni obred, gasilcem PGD Zg. Brnik, pevcem, 
trobentaču in pogrebniku Jeriču iz Dvorij. Hvala vsem, ki ste ga 
imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: žena Rozi, hči Sandra z družino in sin Dejan z družino

Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu 
upihnil bo vihar,
v naših srcih 
je ne bo nikdar. 

ZAHVALA
V 88. letu se je od nas poslovil 

Stanislav Likar
Ocvirkov ata s Sela pri Žireh

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za izrečena sožalja in darovane sveče ter denarno po
moč. Hvala patronažnima sestrama Valeriji in Mojci za večlet
no zdravljenje, hvala negovalkama Anki in Vidi za nego ter to
ple besede. Hvala gasilcem in medicinski pomoči za hiter odziv. 
Iskrena hvala g. župniku Andreju Jemcu za lepo opravljen obred, 
domačim pogrebcem, govorniku Jožetu za lepo prebran govor, 
pogrebni službi Hipnos, trobentaču. Vsem imenovanim in nei
menovanim vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Srce je omagalo, dih je zastal,
a nanjo spomin bo večno ostal.

Ob boleči izgubi naše mame, sestre, stare mame in tete

Marije Roblek
Tovšetove Micke iz Bašlja

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in zna
n   cem za izrečena sožalja, sveče, cvetje in spremstvo na njeni zad
nji poti. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v 
ljubečem spominu.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, atija, tasta, brata in strica

Jožeta Ušlakarja
se vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom zahvaljujemo za  
izrečeno sožalje ter podarjene sveče in sv. maše. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Visoko, 20. decembra 2018

ZAHVALA

V 86. letu se je poslovila naša draga mama 

Ivana Kozelj 
rojena Bukovnik iz Hotemaž

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

Vsi njeni

ZAHVALA

Ob nepričakovani in nenadni izgubi dragega sina, brata, strica, 
duhovnika ljubljanske nadškofije 

Simona Lorberja 
iz Železnikov 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih življenja. 
Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga še zadnjič obiskali 
v župnijski cerkvi Šmartno v Tuhinjski dolini in domači cerkvi v 
Železnikih, darovali cvetje, sveče in za maše ter ga pospremili na 
poslednjo pot. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pogrebnem obredu: 
nadškofu Stanislavu Zoretu, župniku Tinetu Skoku, duhovnikom, 
ki ste somaševali, cerkvenemu zboru Šmartno in Železniki. Zahvalo 
izrekamo župnijam Sela, Vranja Peč, Ljubljana Polje, Stari trg pri 
Ložu. Posebna zahvala gre župniji Šmartno v Tuhinjski dolini, zad
nji postaji Simonovega služenja. Nepozabni so trud, iskrena žalost in 
sočutje, ki so nam ga namenili župljani in njegovi najožji župnijski 
sodelavci – mežnar Milan Mali, družini Ligedič in Modrijan. Ob 
prvem soočenju z žalostno novico sta nam ob strani stala pomožni 
škof Franc Šuštar in dekan Kamniške dekanije Janez Gerčar.
Zahvaljujemo se za izrečene besede in misli vseh, ki ste nam stis
nili roke in bili z nami. Verjamemo, da bodo spomini nanj živeli 
v nas in z nami. 

Žalujoči vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali

Dolgost življenja našega je kratka.
Kaj znancov je zasula že lopata!
Odprte noč in dan so groba vrata;
al dneva ne pove nobena pratka. 
(Prešeren)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, pradedka, 
tasta in brata

Emila Milana Štirna
šoferja v pokoju, iz Gorenj

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijate
ljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje, mu 
poklonili cvetje, sveče in svete maše ter ga pospremili na njegovi zad
nji poti. Posebno se zahvaljujemo gospodu župniku Francu Godcu 
s Primskovega za obiske na domu, lepo opravljen cerkveni obred in 
besede slovesa. Srčna hvala patronažni sestri Miri Anžič za nesebično 
pomoč, kolektivoma Gitas in Iskra Emeco. Zahvala tudi PGD Prim
skovo, pevcem Klas iz Predoselj za prelepo petje, Pogrebni službi Kranj 
in izvajalcu Tišine. Vsem in vsakemu posebej naša iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, 5. januarja 2019

Ko bolečina je prevelika,
se tudi solza posuši,
le srce nemo kliče,
zakaj tebe med nami več ni?

ZAHVALA

V 90. letu se je poslovila naša draga mama, stara mama, praba
bica, sestra in teta 

Marija Galjot 
rojena Belehar, iz Lahovč 57, po domače Tomažičeva mama

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja in besede tolažbe. Hvala za cvetje, 
sveče, svete maše in darove za cerkev svetega Florjana v Lahov
čah. Hvala zdravniškemu osebju za zdravljenje in lajšanje bolečin  
v času njene bolezni. Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi 
in jo obiskovali. Zahvaljujemo se tudi negovalkam doma Taber 
za vso pomoč in nego. Hvala gospodu prelatu Stanetu Zidarju 
za obiske, podelitev zakramentov in slovesa. Enako tudi Borutu 
Poharju za somaševanje. Posebna zahvala gre pevcem MPZ sve
tega Florjana Lahovče za ganljivo slovo in zapete pesmi ob slovesu 
naše mame. Hvala pritrkovalcem in pogrebni službi Jerič. Vsem 
imenovanim in neimenovanim se iskreno zahvaljujemo za vse, 
kar ste storili za našo mamo!

Vsi njeni
Lahovče, 17. decembra 2018

Ko temni mrak zagrne zemljo trudno,
takrat moj duh v preteklost se povrne,
nekdanje sreče jaz spominjam se.

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18003877

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 18003872

ŽE 23  LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje 
–izvajamo vse od temeljev do stre-
he, notranji ometi, predelne stene, 
vse vrste fasad, kamnite in betonske 
škarpe, urejanje in tlakovanje dvorišč, 
tel.: 041/294-279, 041/589-996 
 19000019

ZASEBNI STIKI
40-LETNI fant bi rad spoznal prijazno 
punco za resno zvezo, tel.: 051/391-
832 19000053

ŽENITNE  ponudbe za iskrene ljudi 
zrelih ter starejših let. http://www.zau.
si, tel.: 031/836-378  
 18003879

RAZNO
PRODAM

GORSKO kolo in pokončni baterijski 
sesalec, tel.: 040/705-145 
 19000065

MEŠANA drva in manjše kmetijske 
stroje, tel.: 041/923-994 19000061

ZRAČNO puško Weihrauch z optiko 6 
x 32, tel.: 04/58-01-713, 070/714-
848 19000107

IŠČEM

ODPADNO kovino, star papir, akumu-
latorje, računalnike – če podarite, tel.: 
030/247-721 19000004

STARE nedelujoče pralne stroje, raču-
nalnike, klime, pipe, železo, odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-956 
 19000030

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Štefanija Drol,  
Zgornje Bitnje:

»Prednost je treba dati nuj
nim primerom, otrokom in 
starejšim; tem se ne sme za
računavati. Vsak lahko pre
pozna, ali je stanje urgentno, 
vsaj zase to že lahko rečem.« 

Nataša Stevanovič,  
Naklo:

»Kaj pa je nenujen obisk? 
Imela sem izkušnjo na dežu
rni, da se je stanje, ki na prvi 
pogled ni bilo videti nujno, 
kasneje izkazalo za nujno. 
Kako naj to presodi laik?«

Jure Janeš, Kranj:

»Zaradi predolgih čakalnih 
vrst gredo ljudje na urgenco, 
kjer so vsaj tisti dan na vrsti. 
Ko se bodo rešile čakalne 
vrste, tudi urgenca ne bo več 
problem. Res pa za vsako 
stvar ni treba na urgenco.«

Janez Tomažin,  
Škofja Loka:

»Vplačujemo v javno zdrav
stveno blagajno in urgenca 
je del tega, tudi če je nado
mestilo za obisk splošnega 
zdravnika. Zato mora ostati 
brezplačna.«

Suzana P. Kovačič

Osnovno zdravstvo Gorenj
ske bo s ponedeljkom v am
bulantah nujne medicinske 
pomoči na Gorenjskem zače
lo zaračunavati nenujne zdra
vstvene storitve. Naključne 
mimoidoče smo vprašali, kaj 
menijo o tem ukrepu. 

Foto: Tina Dokl

Na urgenci bodo 
tudi zaračunali 

Gašper Antolin, Lesce:

»Potrebna je ureditev sis
tema prioritet na urgenci, 
morda bo zaračunavanje 
nenujnih primerov sprostilo 
čakalne vrste. Sam urgence 
zagotovo ne bi obiskal za vsa
ko malenkost.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo pretežno jasno, jutri pa zmerno do pretežno oblačno 
in suho vreme. V nedeljo bo sprva pretežno oblačno, popoldne 
pa se bo zjasnilo.

Golnik, Kranj – Iz Klinike Golnik so sporočili, da je do preklica 
zaradi povečanega števila respiratornih okužb (gripe) klinika 
zaprta za obiske. Vstop v kliniko za ambulantne preglede je 
možen le skozi glavni vhod. Komisija za preprečevanje bol
nišničnih okužb v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo 
Kranj je izdala sklep, da so zaradi akutnih prehladnih obolenj 
v populaciji obiski do preklica omejeni na eno zdravo odraslo 
osebo na dan brez otrok. Obiski so vsak dan od 15. do 17. ure.

Klinika Golnik zaprta za obiskovalce, omejitev tudi 
v kranjski bolnišnici

Andraž Sodja

Srednja vas v Bohinju – 
Najstarejša Bohinjka in 
najstarejša stanovalka Zavo-
da svetega Martina v Srednji 
vasi Angela Hodnik je včeraj 
praznovala visok življenjski 
jubilej, saj je dopolnila že 
104 leta. Ob jubileju so ji v 
domu pripravili pravo slo-
vesnost, ki se je že tradicio-
nalno začela s sveto mašo in 
nadaljevala s sprejemom v 
družabnem prostoru doma, 
ki so se ga udeležili vsi sta-
novalci in zaposleni doma. 
Sprejem so popestrili folklo-
risti veterani Kulturnega 
društva Triglav Srednja vas 
ob harmoniki Silva Režka, 
slavljenki pa je čestitala in 
jo obdarovala tudi podžupa-
nja Bohinja Monika Ravnik. 
Za posebno in zabavno pre-
senečenje so poskrbeli tudi 
v Planinskem društvu Sre-
dnja vas, kjer so ugotovili, da 
pred 35 leti ni prevzela zlate-
ga priznanja Planinske zve-
ze za življenjsko delo in so se 
odločili, da je skrajni čas, da 
ji plaketo tudi predajo.

Življenje Angele Hodnik 
je polno dogodivščin in ta-
lentov, saj je podedovala 
družinsko nadarjenost za 
umetnost in kot odlična sli-
karka nekdaj poskrbela za 

poslikavo marsikaterega bo-
hinjskega spominka. Rodi-
la se je 10. januarja 1915, na 
sredini vojne vihre prve sve-
tovne vojne, delala je kot go-
spodinjska pomočnica na Je-
senicah, v Radovljici in celo 
v Beogradu, kjer je prežive-
la bombardiranje ob začet-
ku druge svetovne vojne. Od 
tam sta se s prijateljico žele-
li vrniti v Slovenijo, tako da 
sta se vpisali na vlak za delo 
v Nemčiji, misleč, da bosta 
v Sloveniji skočili z njega. 
To jima ni uspelo in sta se 
odpeljali do Berlina, kjer je 

Angela delala v tovarni stre-
liva. Po vrnitvi jo je čakal pra-
zen in izropan dom, a kljub 
temu je ostala doma in naš-
la delo najprej v gostilni Mi-
hovec v Stari Fužini, nato pa 
v Hotelu Jezero.

Kot so povedali v domu, 
je Angela ena njihovih na-
jaktivnejših stanovalk, saj 
se zjutraj prva udeleži fizi-
oterapije, zelo rada pa hodi 
tudi na romanja in izlete, ki 
jih pripravljajo v domu. Na 
vprašanje, kako se počuti ob 
jubileju in izkazani pozor-
nosti, pa skromna Angela 

pove, da je zelo vesela, am-
pak ji je to kar malo odveč. 
»Rada imam folkloriste, ker 
so res pravi tako z oblekami 
kot s plesi in mi vsako leto 
popestrijo dan.« Kljub viso-
ki starosti ima Angela odli-
čen spomin, tako se je v 
družbi sorodnice spominja-
la, kako sta se pred več kot 
osemdesetimi leti za pusta 
našemili v pastirico in lov-
ca in ju nihče ni prepoznal. 
Vsak dan poskuša še čim več 
postoriti sama, kar ji še ved-
no dobro uspeva. V dom je 
prišla šele pri 101 letu.

Angela dopolnila sto štiri leta
V Zavodu svetega Martina v Srednji vasi je včeraj 104. rojstni dan praznovala najstarejša Bohinjka 
Angela Hodnik, ki kljub visoki starosti zna uživati življenje.

Praznično torto sta razrezala Angela Hodnik in direktor Zavoda sv. Martina Jože Cerkovnik. 

Igor Kavčič

Ljubljana – Upravni odbor 
Prešernovega sklada, v ka-
terem je 15 članov, pozna-
valcev posameznih podro-
čij umetnosti, in v tej se-
stavi deluje zadnje tri leta, 
je predstavil letošnja Pre-
šernova nagrajenca in šest 
nagrajencev Prešernovega 
sklada. Kot je v uvodu pove-
dal predsednik odbora, re-
žiser in pisatelj Vinko Mö-
derndorfer, so letos prvi iz-
bor kandidatov za nagrade 
opravili v šestih strokovnih 
komisijah. Štirim komisi-
jam iz prejšnjih let (za knji-
ževnost, glasbo, uprizoritve-
ne umetnosti, likovne in no-
vomedijske umetnosti) so 
dodali še komisiji za avdio-
vizualne umetnosti ter obli-
kovanje in arhitekturo.

Letošnji Prešernovi nag-
radi za življenjsko delo bos-
ta na proslavi na predve-
čer slovenskega kulturne-
ga praznika 7. februarja v 
Cankarjevem domu prejela 
kostumografka in scenog-
rafka Bjanka Adžič Ursu-
lov (v Prešernovem gledali-
šču je v lanski sezoni sode-
lovala v predstavi Pesmi ži-
vih mrtvecev Matjaža Zu-
pančiča) in scenarist in re-
žiser Filip Robar Dorin. Na-
grade Prešernovega sklada 
letos prejmejo pesnik Jure 

Jakop za pesniško zbirko La-
kota, Martina Batič za pou-
stvarjalne dosežke v zadnjih 
treh letih, skladatelj Tomaž 
Svete za Koncert za dve violi-
ni in godala ter za operi Ada 
in Antigona, igralka Maru-
ša Majer za vlogo v filmu 
Ivan ter za ustvarjene vloge 
v zadnjih treh letih, ustvar-
jalec animiranih filmov Du-
šan Kastelic za animirani 
film Celica in arhitekta Aljo-
ša Dekleva in Tina Gregorič 
Dekleva za arhitekturna dela 
zadnjih treh let.

Kot je povedal Möderndor-
fer, se je upravni odbor v mi-
nulem letu trudil, da bi se na-
grade Prešernovega sklada 
upoštevale pri dodatku k po-
kojninam, a pri prejšnji vladi 
v tem ni uspel, saj je ta pred-
log zakona raje umaknila iz 
obravnave, kot pa da bi se o 
tem opredelila. »Upamo, da 
bo nova vlada za pokojninski 
status nagrajencev izostrila 
svoj posluh,« je še dejal.

Avtorja letošnje proslave 
in svečane podelitve nagrad 
sta režiser Martin Srebot-
njak in scenarist Metod Pe-
vec. Kot je povedal Srebot-
njak, bo letošnja proslava 
zasnovana filmsko. Da nas 
bo Prešeren popeljal ven iz 
dvorane na ulice, med ljudi, 
v nakupovalne centre. Zdra-
vljico bo predstavil igralec 
Vlado Novak.

Znani Prešernovi 
nagrajenci
Včeraj so v dvorani Kinodvora v Ljubljani razglasili 
letošnje dobitnike Prešernovih nagrad in nagrad 
Prešernovega sklada.


